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Informacja dla mieszkańców
Aktualności | Gmina Nędza

Przypominam wszystkim mieszkańcom Gminy Nędza o obowiązkach i zakazach wynikających z UCHWAŁY NR V/36/1/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ( uchwała antysmogowa). Zgodnie z
zapisami ww. uchwały na terenie województwa śląskiego obowiązuje zakaz spalania:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów.
Brak przestrzegania ww. zakazów skutkuje określonymi sankcjami ( mandat, postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
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W trosce o dobro środowiska naturalnego oraz zdrowie i życie mieszkańców, proszę o przestrzeganie ww. zakazów.
Wójt Gminy Nędza

Wieści z GCK w Nędzy

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

Informacja dot. odbioru odpadów

Podsumowanie stycznia oraz oferta zajęć
przygotowana przez Gminne Centrum Kultury w
Nędzy na miesiąc luty.
Zapraszamy do zapisów!
str. 2

Zobacz, jak przedszkolaki z Nędzy świętowały ten
szczególny dla wszystkich babć i dziadków dzień.

Na stronie można znaleźć informacje
dot.
selektywnego
odbioru
odpadów
biodegradowalnych oraz najnowsze stawki opłaty
za wywóz odpadów komunalnych.
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Kultura |

Wieści z Gminnego Centrum Kultury w Nędzy
Kultura | Gmina

Z

a nami pełen wrażeń i radości styczeń oraz Akcja Zima
2020, która trwała w GCK przez całe dwa tygodnie ferii.
Podczas codziennych spotkań w centrum kultury i bibliotece,
dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych,
cyrkowych, bębniarskich, sportowych i plastycznych, a wszystko
to pod okiem naszych fantastycznych instruktorów. Ponadto
odbyły się dwie wycieczki autokarowe – do Fly Parku w Radlinie
oraz do Wrocławia, gdzie zobaczyliśmy znakomity spektakl „Co
krokodyl jada na obiad” w Teatrze Lalki oraz wzięliśmy udział
w warsztatach czekoladowych w Manufakturze „Słodkie Czary
Mary”. Na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy dla
dzieci „Na królewskim dworze”.

i pedagogikę cyrku. Zajęcia mają na celu przede wszystkim
wspólne spędzenie czasu i zabawę, budowanie relacji, wspieranie
rozwoju percepcji ruchowej, poznawanie i kontrolę własnego
ciała. Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.
Koszt: 35 zł od pary (rodzic + dziecko).
27 lutego DOMOWE ZASTOSOWANIE ZIÓŁ
czwartek, godz. 16.30
Otwarty wykład poruszający tematykę leczniczego i
praktycznego zastosowania ziół w domowych warunkach.
Prowadząca: Paulina Mikulska. Wstęp bezpłatny.

Od lutego zapraszamy na nowe zajęcia stałe
"W Szczebrzeszynie..."
czwartki, godz. 15.30
Od lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej ruszają zajęcia „W
Szczebrzeszynie...”, których celem jest wspomaganie rozwoju
mowy dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Zajęcia poprowadzi Klaudia
Gerlich – absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
i podyplomowych studiów pedagogicznych. Obecnie studentka
drugiego roku podyplomowych studiów logopedii i medialnej
emisji głosu (specjalność logopedia). Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Zapisy w bibliotece oraz pod numerami telefonu: 32
410 47 70, 506 141 501
Luty w GCK
8 lutego - KUCHNIA KOSMETYCZNA
sobota, godz. 10.00
Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych – stworzymy
naturalne produkty do pielęgnacji ciała: peeling do ciała
oraz krem ochronny. Koszt: 50 zł. Zapisy pod nr telefonu:
506141501. Prowadząca: Paulina Mikulska
22 lutego CYRKOMOTORYKA DLA SMYKA
sobota godz. 10.00
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ćwiczących wraz z
rodzicami, prowadzone w oparciu o metodę cyrkomotoryki
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„Hocki Klocki” Kreatywne zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci w wieku 3 – 6 lat
piątki, godz. 16.00
Zajęcia są ukierunkowane na rozwój wszystkich
najważniejszych zdolności i umiejętności dziecka, takich
jak: motoryka mała i duża, koncentracja uwagi, koordynacja
ruchowa, umiejętności językowe, wrażliwość muzyczna i
estetyczna oraz zdolność współpracy w grupie. Prowadząca:
Magdalena Kelner – Papaj. Cena zajęć: 30 zł/ miesiąc.
Zapisy oraz więcej informacji pod numerami telefonu: 32
410 47 70, 506 141 501.

www.nedza.pl

Gmina Nędza

| Oświata

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami...
Oświata | Nędza

T

radycja świętowania Dnia Babci oraz Dnia Dziadka sięga
1964 roku i oby nigdy nie zanikła. 21 i 22 stycznia to dwa
dni w roku, kiedy należy uhonorować babcie i dziadków, wszak
kto pocieszy tak jak babcia? I kto rozśmieszy lepiej niż dziadek?
To dni, kiedy wnuki składają życzenia. A czego życzą? Jedni
zdrowia i szczęścia, a inni – żeby bacia robiła więcej racuchów z
jabłkami, albo żeby dziadek częściej zabierał na wycieczki.
Na samo wspomnienie o babci i dziadku każdemu robi się
cieplej na sercu... Dlatego też Dzień Babci i Dziadka w naszym
przedszkolu świętowaliśmy podwójnie! Już przed feriami, bo
9 i 10 stycznia zorganizowaliśmy uroczystości w nowej sali
specjalnie na cześć wszystkich dziadków. Dzieci przedstawiły
spektakl o tematyce świątecznej, jednak jedną z głównych

postaci była babcia. Poza tym zaprezentowano wspaniałe
wiersze, piękne piosenki, a zwieńczeniem występów było
odśpiewanie przez wszystkie dzieci „Sto lat” na cześć swoich
ukochanych dziadków. Na sali nie zabrakło łez wzruszenia,
ciepłych uśmiechów i oczywiście gromkich braw.
Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć
niespodzianek. Pingwinki, Smerfiki,
Minionki i Plastusie przygotowały tradycyjne laurki, choć w
odświeżonej wersji. Po występach dzieci ręka w rękę z babcią
i dziadkiem udały się na poczestunek, aby bardziej osłodzić
sobie życie. Milusińscy jeszcze długo wspominali te dni, oby
dziadkowie wiele dłużej!

www.bip.nedza.pl

Strona | 3

Gmina Nędza

Aktualności |

Dzień Babci i Dziadka okiem Uniwersytetu III Wieku
Aktualności | Gmina Nędza

D

zień Babci i Dziadka- rodzinne święta w Polsce obchodzone kolejno 21 i 22 stycznia. Święta te są idealną okazją
dla wnucząt, aby okazać swoim babciom i dziadkom miłość
i wdzięczność za ich troskę, wychowanie i poświęcony czas.
W tym duchu 23 lutego 2020 r. w swoim gronie święto babci i
dziadka obchodzili członkowie Uniwersytetu Trzeciego wieku
w Nędzy. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury

w Nędzy. Całość otworzył występ kabaretu koła emerytów z
Babic. Skecz nawiązywał do tego, jak wygląda życie aktywnego emeryta. Na koniec głos zabrał Adam Grzybowski, złożył
wszystkim serdeczne życzenia, podziękował za liczne przybycie. Po podziękowaniach wszyscy przybyli zostali zaproszeni na
kawę i ciasto.

OSP Górki Śląskie w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego
Aktualności | Górki Śląskie

D

ecyzją nr XII/179 KSRG Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 grudnia 2019r.
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śląskich
została włączona do krajowego systemu ratowniczo gaśnieczego z dniem 23 grudnia 2019r. OSP w Górkach jest
drugą jednostką na terenie gminy nędza, która należy do KSRG.
Dla Górek jest to ważny moment w historii, gdyż przynależność
do KSRG przyniesie wiele możliwości, jednak należy również
pamiętać o obowiązkach, które niesie za sobą członkostwo w
krajowym systemie.
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Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w Gminie Nędza
Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,20zł od osoby na miesiąc.
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1-2 OSOBY

3-4 OSOBY

5-6 OSÓB

7-8 OSÓB

9-10 OSÓB

1 osoba

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

3 osoby

22,90 zł
68,70 zł
274,80 zł

2 osoby

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

5 osób

67,20 zł
201,60 zł
806,40 zł

4 osoby

45,80 zł
137,40 zł
549,60 zł

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

7 osób

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

102,00 zł
306,00 zł
1224,00 zł

6 osób

89,60 zł
268,80 zł
1075,20 zł

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

9 osób

128,80 zł
386,40 zł
1545,60 zł

8 osób

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

122,40 zł
367,20 zł
1468,80 zł

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

165,60 zł
496,80 zł
1987,20 zł

10 osób

147,20 zł
441,60 zł
1766,40 zł

Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

184,00 zł
552,00 zł
2208,00 zł

na podstawie Uchwały nr XVIII-117-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Informacja dotycząca selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji
Aktualności | Gmina Nędza

P

rzypominamy wszystkim mieszkańcom gminy nędza o obowiązkowej segregacji odpadów ulegających biodegradacji. Obowiązek ten dotyczy zarówno odpadów zielonych jak również odpadów tzw. „kuchennych”. Odpady te należy gromadzić w
brązowych pojemnikach lub workach ( nie mieszamy w jednym pojemniku lub worku odpadów zielonych z kuchennymi – gromadzimy je oddzielnie).

Odpady ulegające biodegradacji ( odpady kuchenne)

Do tych odpadów zaliczamy np. owoce, warzywa, fusy z kawy i herbaty, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki
jedzenia , artykuły spożywcze przeterminowane bez opakowania. Nie wrzucamy do tych odpadów kości zwierząt, odchodów
zwierząt, ziemi, korzeni , padliny, leków. Odpady ww. gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru brązowego . Worki
otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we
własnym zakresie. Opady ww. są odbierane co dwa tygodnie.

Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone

Do tych odpadów zaliczamy np. gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew. Odpady ww. gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru brązowego . Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady ww. są odbierane co dwa tygodnie,
można również oddawać te odpady do PSZOK.

www.bip.nedza.pl
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Kącik historyczny |

Przyjazny kraj...
Historia | Region

Dzięki uprzejmości
redakcji
naszej
„Gazety
Samorządowej
Gminy
Nędza”
mogę
podzielić
się z czytelnikami moimi
spostrzeżeniami z pobytów
w Niemczech. Są to jak
najbardziej moje osobiste
odczucia. A na początek może
trochę historii...
Po II wojnie światowej Niemcy przeszły bardzo trudną drogę
do demokracji, przede wszystkim uwolniły się od spuścizny
III Rzeszy – denazyfikacji, dekartelizacji, demilitaryzacji i...
przejścia do demokracji. Denazyfikacja oznaczała całkowite
przekreślenie ideologii nazistowskiej. Dekartelizacja polegała na
rozbiciu koncernów przemysłowych, które w czasie wojny miały
znaczący wpływ na zbrojenia. Demilitaryzacja była efektem
całkowitego rozbrojenia. Natomiast demokratyzacja pozwalała
wprowadzić liberalne rządy na terenach okupowanych przez
zwycięskich aliantów (USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR).
Niestety w czasie tzw. zimnej wojny między Wschodem
(komunistycznym) a Zachodem (demokratycznym) doszło w
1949 r. do podziału Niemiec na dwa państwa: RFN i NRD,
które w 1990 r. zjednoczyły się. W międzyczasie nastąpiło
szeregu zmian na arenie politycznej, a w wyniku których w
Niemczech Zachodnich (RFN) rozwijała się gospodarka
oparta o solidne podstawy ekonomiczne, natomiast w NRD
funkcjonował system tzw. realnego socjalizmu. Różnice
efektów tych działalności z biegiem lat stały się znacząco
widoczne w poziomie życia obydwu rozdzielonych niemieckich
społeczności.
Po raz pierwszy pojechałem do Niemiec w 1989 r., jeszcze
przed ich zjednoczeniem. Niesamowite wrażenie wywarło na
mnie przekraczanie granicy między NRD a RFN (w Eisenach).
Zetknąłem się ze strażnikami z psami przy boku, z jakimiś
wózkami z lustrami, dzięki którym można było zajrzeć
pod podwozie samochodu. Otoczenie terenu granicznego
przypominało raczej obóz koncentracyjny: zewsząd bardzo
wysokie mury zakończone drutami kolczastymi, pola idealnie
zaorane, co kilkaset metrów bramy, które w każdej chwili można
było zatrzasnąć, a cały teren był jaskrawo oświetlony w obrębie

Redakcja Gazety Samorządowej
Wydawca: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
Redaktor Naczelny: Daniel Waloszek | 32 410 20 18 | redakcja@nedza.pl

co najmniej 5 km do granicy z RFN, gdzie w niepokaźnej
strażnicy przepuszczono mnie bez żadnych formalności dalej. W
tym momencie uświadomiłem sobie, jaka przepaść dzieli nas od
narzuconego nam systemu komunistycznego do... demokracji.
Potem rozwalono mur berliński (09.11.89 r.) i mogłem już bez
przeszkód jeździć do Niemiec.

Kolejne, późniejsze wyjazdy połączone głównie z
odwiedzinami krewnych i znajomych, umożliwiły mi
zwiedzenie tego przyjaznego kraju, w którym na każdym kroku
spotykałem się z uprzejmością, serdecznością i pomocą. Ze
względu na moje zainteresowania umożliwiano mi zwiedzanie
interesujących mnie miejsc od Düsseldorfu po Monachium.
Zobaczyłem obiekty, o których wcześniej czytałem tylko w
książkach. Wymienię jedynie kilka miejsc, które najbardziej
utkwiły mi w pamięci... W Düsseldorfie – muzea Heinego i
Goethego. Nieopodal miasta Erkrath – muzeum człowieka
neandertalskiego. W pobliskiej miejscowości Remscheid –
muzeum Röntgena. Niesamowite wrażenie wywarły na mnie
katedry w Köln (Kolonii) i Aachen (Akwizgranie). Bardziej na
południe, przejeżdżając jakże uroczą doliną Renu, dotarłem do
Mainz (Moguncji) – miasta Gutenberga...
Wszystkie wrażenia starałem się przekazać moim
uczniom na zajęciach w szkole i były one odbierane z wielkim
zainteresowaniem.
Wniosek mój jest taki, że pomimo różnych zawirowań
historycznych, upadków i klęsk, bez których nie obeszło się w
Niemczech i w Polsce, można zbudować państwo, które będzie
przyjazne dla całego świata. Jestem pełen nadziei, że u nas tak
też się stanie. Czeka nas, mimo wszystkich dotychczasowych
osiągnięć, jeszcze jakże trudna droga, aby to osiągnąć.

Współpraca: Krystian Okręt

Oprac. Krystian Okręt

Druk: Drukarnia CKMED
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Czwartek
godz. 15.30

Gminne Centrum Kultury |

Serdecznie zapraszamy
na zajęcia

wspomagające rozwój mowy

W SZCZEBRZESZYNIE ...
Ćwiczymy:
poprawną artykulację,
zasób słownictwa,

Zapisz
się!

percepcję słuchową,
umiejętności komunikacyjne.
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy
www.bip.nedza.pl
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