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NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń–
4,60 zł od 1m² pow. użytkowej (w 2015 r.-4,58 zł);
● pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 6,65 zł od 1m²
powierzchni użytkowej (w 2015 r. - 6,61 zł);
● od domków letniskowych – 7,68 zł od 1m² powierzchni
OD GRUNTÓW:
●
związanych
z
prowadzeniem
działalności użytkowej (w 2015 r. - 7,77 zł).
OD BUDOWLI:
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
●
–
2%
ich
wartości
określonej na podstawie art.4 ust.1
w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m²
pkt 3 oraz ust.3-7;
powierzchni (w 2015 r. - 0,90 zł);
●
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub ● – 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i pkt 3 oraz ust.3-7, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę.
zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni
(w 2015 r. - 4,58 zł);
ZWOLNIENIA OD PODATKU OD
● pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
NIERUCHOMOŚCI:
statutowej działalności pożytku publicznego
● grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do
przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m² realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i
powierzchni (w 2015 r. - 0,33 zł zł).
bezpieczeństwa
obywateli
oraz
ochrony
OD BUDYNKÓW I ICH CZĘŚCI:
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
● mieszkalnych - 0,71 zł od 1m² powierzchni użytkowej ● grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do
(w 2015 r. - 0,70 zł);
realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
● związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
oraz budynków mieszkalnych lub ich części
● grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do
zajętych na prowadzenie działalności gosp. - 20,93 zł od realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
1m² powierzchni użytkowej (w 2015 r. - 20,83 zł);
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
● zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – charytatywnej.
10,68 zł od 1m² pow. użytkowej (w 2015 r.-10,80 zł);
● Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje
● związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w gruntów, budynków lub ich części, związanych
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zmiany są symboliczne. - Staramy się stawek nie
podnosić drastycznie, bo to uderzyłoby w naszych
mieszkańców. To nie populizm, wpływy z podatków
nie są podstawą naszego budżetu - mówi wójt Anna
Iskała. Największy wzrost wyniesie 10 groszy.
Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.

RADNI NADALI NAZWĘ PLACOWI
Placowi przy ul. Jana III Sobieskiego w
Nędzy, znajdującemu się naprzeciwko
urzędu gminy, nadano imię ks. Józefa Damka misjonarza rodem z Nędzy. Zdecydowali o tym radni
podczas sesji Rady Gminy Nędza 29 września.

Ksiądz Józef

Damek urodził się 16 października (w
poniedziałek) 1911 roku w Nędzy. Od dzieciństwa miał
kontakt z misjonarzami, którzy spędzali wakacje wśród
jego krewnych i wtedy poczuł powołanie do pracy
misjonarskiej.
Józef Damek podjął studia w Instytucie Teologicznym
w Krakowie, otrzymując święcenia kapłańskie
08.04.1939 r. W lipcu tego samego roku wypłynął z do
Ameryki Południowej. Ks. Damek został skierowany do
pracy w parafii João Batista w Prudentópolis. Potrafił z
łatwością nawiązywać kontakty z wiernymi ze
wszystkich warstw społecznych.

Po wielu latach w Ameryce Płd. wrócił do Nędzy (w 1957
r.). 08.04.1964 r. obchodził bardzo uroczyście Srebrny
Jubileusz Kapłaństwa. Niestety w ponad półtora roku
później, w wieku zaledwie 54 lat zmarł 30 grudnia 1965
r. w Kurytybie. Prefektura powiatowa i parafia
zbudowały mu wspaniałe mauzoleum. ●
Informacje zostały zaczerpnięte z artykułu Krystiana Okręta, jaki
ukazał się w „GS” nr 10/2011 w setną rocznicę urodzin ks. Damka.
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KWIATY I GRATULACJE W
DNIU NAUCZYCIELA W NĘDZY
Storczyki, róże i goździki. Krawaty,
bluzki i granatowe spódniczki. W Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy było widać, że szkoła
może być jednocześnie i wymagająca, i pełna radości,
a uczniowie mogą mieć z nauczycielami szczerze
serdeczne relacje.

Ż

- eby się na nas nie denerwowali. Żeby stawiali nam
same dobre oceny. Żeby uczniowie ich słuchali - tego
życzyli swoim nauczycielom uczniowie z ZSG w Nędzy.
A za co nauczyciele z Nędzy kochają swoją pracę?
- Uwielbiam mieć kontakt z uczniami. Pobudzają nas do
ciągłego rozwoju, do zmian i to powoduje, że nie stoimy
w miejscu - mówiła dyrektor szkoły Maria Czerwińska.
- Każdego dnia dzieje się coś ciekawego, coś nowego.
Mogę odkrywać świat razem z dziesiątkami dzieciaków,
które są pełne pasji, energii, a dzięki ich żywiołowości
życie nie jest nudne - mówiła z kolei nauczycielka Sylwia
Linek. - Kocham swój zawód za uczniów ciekawych
świata, za to, że nie ma mowy o rutynie – mówiła

nauczycielka Izabela Pielczyk.
A czego sami nauczyciele sobie życzą z okazji swojego
święta? - Żeby uczniowie byli zawsze i wszędzie. Może
ciut ciszej, ale zawsze - uśmiechała się Sylwia Linek.
- Życzę sobie ludzkiej życzliwości i dalszej pracy z pasją
- mówiła Izabela Pielczyk.

- Życzę sobie uczniów, którzy zadają dużo pytań, bo to
pobudza do myślenia obie strony - mówiła dyrektor
Czerwińska. Podczas uroczystości dyrektor doceniła
wyróżniających się nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi. Był program artystyczny i
humorystyczny montaż o nauczycielach.
Swoje nagrody przyznała też wójt Anna Iskała. W
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy wyróżnione
zostały: dyrektor Maria Czerwińska oraz nauczycielka
Wanda Rutko. Nagrody wójta otrzymały też dyrektorki
pozostałych gminnych placówek: Hanna Kowalska (ZSP
Babice), Jolanta Kupczyk (ZSP Górki Śląskie), Gabriela
Goldman (ZSP Zawada Książęca) oraz Monika Kupczyk
(Przedszkole w Nędzy). ●
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SZCZĘŚLIWA 13-TKA PASOWANA NA UCZNIA W ZAWADZIE KS.

Wielkim kolorowym ołówkiem
ze szkoły w Zawadzie Książęcej
pasowane na ucznia były całe pokolenia. Przy
okazji
Dnia
Nauczyciela
oficjalnie
pierwszoklasistami została 13-tka uczniów. - To
klasa z wielkim potencjałem! - podkreślała
wychowawczyni Dorota Zając.

Dzieci

na ten wielki moment czekały z wielką
niecierpliwością. Pasowanie na ucznia to wieloletnia,
chętnie kontynuowana, polska tradycja.
Pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie
zostają włączeni do społeczności szkolnej. Jest powodem
do dumy niejednego pierwszoklasisty, dzięki temu
dziecko ma poczucie, że bycie uczniem jest czymś

WAŻNA PIERWSZA POMOC
- To, jak ważna jest edukacja we
wczesnym wieku, świadczą wszystkie te
przypadki, kiedy zaledwie kilkuletnie dzieci dzwonią
po pogotowie ratując komuś życie - podkreśla
ratownik Piotr Stokowy. Ratownicy z raciborskiego
pogotowia opowiadali przedszkolakom w Nędzy o
zasadach pierwszej pomocy.

ważnym i cennym. Po uroczystym rozpoczęciu roku, to
pierwsza impreza szkolna, w której dziecko aktywnie
uczestniczy i jest jej głównym bohaterem.
- Szkoła to dla dzieci wielkie wyzwanie, przedszkole
to jednak zupełnie inny poziom. W szkole dziecko uczy
się samodzielności, pracy w grupie, ma nowe koleżanki,
nowych kolegów i nową wychowawczynię, do której
musi się przyzwyczaić - mówiła nauczycielka Dorota
Zając, wychowawczyni pierwszaków.
Pasowanie na ucznia było wielkim przeżyciem nie
tylko dla dzieci. - Jestem bardzo wzruszona, ale i
zadowolona, że dziecko poszło już do szkoły. Trochę
obaw było, chyba najbardziej moich - uśmiechała się pani
Elwira z Zawady Ks.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
(z Przedszkolem w Łęgu) jest małą placówką. - Ale to
atut. Jest jak w domu. Dzieci mają dobrą opiekę, smaczne
posiłki, wszyscy się znają - podkreślała wychowawczyni.
Zwyczaj pasowania na ucznia prawdopodobnie
nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na
rycerza, podczas której giermek otrzymywał miecz i pas,
stając się rycerzem. Pierwotnie pasowanie na rycerza
odbywało się poprzez uderzenie dłonią w kark lub
policzek. Pasowanie na ucznia - dotknięcie wielkim
ołówkiem lub piórem ramienia każdego dziecka przez
dyrektora szkoły.
Uroczystość połączona była z obchodami Dnia
Nauczycielami, podczas których dyrektor Gabriela
Goldman otrzymała nagrodę wójta. ●

potrafiło je wezwać – podkreśla Piotr Stokowy. - To
sytuacje, które mogą się wydarzyć w każdym domu.
Babcia traci przytomność, a dziecko jest jedynym
świadkiem. Ważne, by wiedziało co robić - dodaje
ratownik Mateusz Mandrela.
- Im wcześniej, tym lepiej. Wiadomo, że im szybciej
się zareaguje, tym większe są szanse na ocalenie zdrowia
i życia - zaznacza Stokowy. ●

Jaki

sprzęt pomaga ratownikom w pomocy
poszkodowanym, dlaczego tak bardzo liczy się każda
minuta i jak ważne jest, by znać na pamięć numery
telefonów alarmowych. Dzieci na własne oczy zobaczyły,
m.in. nosze medyczne, koc ratunkowy, usztywniacze
wykorzystywane przy urazach kończyn. Ratownicy
demonstrowali pierwszą pomoc z wykorzystaniem
materiałów i sprzętu, np. monitora kardiologicznego.
Maluchy samodzielnie mogły założyć bandaż i usztywnić
rękę. Ratownicy pokazali też wnętrze karetki pogotowia.
- Słyszy się w mediach o przypadkach, kiedy dziecko
uratowało komuś życie, bo znało numer na pogotowie i
4|S t r o n a

Z OŚWIATY

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 10/2015

UCZNIOWIE ZROBILI POKAZÓWKĘ!

W BIBLIOTECE NIE MUSI BYĆ CICHO
- Będę przychodził z mamą wybierać
książeczki - stwierdził po dzisiejszej
wizycie w bibliotece w Nędzy przedszkolak Kubuś. I o
to chodziło. Projekt "Czytam sobie w bibliotece" pod
hasłem W bibliotece nie musi być cicho ma zachęcić
dzieci do zostania czytelnikami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy znalazła się w

Ilona Sadowska, Aneta KobylańskaBartczak oraz Barbara Zapłata,
nauczycielki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w
Nędzy, zainspirowane nowym rozporządzeniem
ministra zdrowia, postanowiły zorganizować w szkole
pokazowe śniadanie. I udowodnić, że zdrowe nie musi
być niesmaczne.

Akcja Gdy śniadanie co dzień zdrowe, już sukcesu masz
połowę zorganizowana została pod wpływem wejścia w
życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w
jednostkach systemu oświaty.
Na to wydarzenie nauczycielki zaprosiły ekspertki w
reedukacji żywieniowej z Centrum Dietetycznego Natur
House.
- W sposób profesjonalny i ciekawy przekazały
wiadomości na temat zdrowego odżywiania i
komponowania pełnowartościowych posiłków. Było też
o skutkach nieprawidłowej diety - relacjonuje Barbara
Zapłata, nauczycielka ZSG w Nędzy.
- Uczniowie mogli się dowiedzieć jak ważne jest
zdrowe drugie śniadanie. Szczególnie w okresie
szkolnym urozmaicona dieta, bogata w składniki
odżywcze i witaminy jest niezbędna do prawidłowego
wzrostu i rozwoju. Pożywne drugie śniadanie w szkole
jest podstawą zbilansowanej diety oraz uczy zdrowych
nawyków żywieniowych na przyszłość - dodaje
nauczycielka.
W ramach akcji uczniowie klas szóstych szkoły
podstawowej i klas trzecich gimnazjum przygotowali
pokazowe pełnowartościowe śniadania. - Stoły były
pełne warzyw, owoców, produktów zbożowych, jaj,
orzechów, nasion, mleka, koktajli i soków owocowowarzywnych - opowiada Barbara Zapłata. ●

grupie placówek, które zakwalifikowały się do
ogólnopolskiej akcji "Czytam sobie w bibliotece". Projekt
jest kolejnym pomysłem na promocję czytelnictwa, tym
razem skierowanym do najmłodszych czytelników dzieci w wieku 5-8 lat.
Przedszkolaki z Nędzy zaproszono na zajęcia pt. Marta
i ufoludek. Wszystko kręciło się wokół kosmosu: dzieci
na zajęciach plastycznych tworzyły własne kosmiczne
stworki. Było też czytanie na głos o przygodach małej
Marty.
Dzieci w formie zabawy przypomniały sobie też
zasady segregowania odpadów. Były też drobne
upominki - kolorowe gadżety przygotowane przez
organizatora akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej.
- Organizatorowi akcji zależy na dotarciu do bibliotek
z konkretnymi narzędziami, które nie tylko zachęcą
dzieci do nauki samodzielnego czytania, ale także
pomogą nam zbudować własny program działań
animacyjnych wokół literatury - tłumaczy Iwona Czorny,
dyrektor GBP w Nędzy.
- Fajny pomysł! Dzięki takim zajęciom dzieci na
pewno chętnie będą wracać do biblioteki. Poprzez
zabawę zaczną kojarzyć czytanie z przyjemnością - mówi
Małgorzata Procek, nauczycielka z Przedszkola w Nędzy.
Dzięki projektowi bibliotekarki i bibliotekarze
zdobędą nowe narzędzia, umiejętności i wiedzę do
prowadzenia zajęć animacyjnych wokół literatury,
biblioteki wzbogacą swoje księgozbiory i staną się
miejscem aktywności lokalnej. ●
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SPOTKANIE PEŁNE WZRUSZEŃ.
KOBIETY AKTYWNE ZINTEGROWAŁY MIESZKAŃCÓW
- Chciałyśmy, żeby osoby niepełnosprawne
nie czuły się zamknięte w czterech
ścianach - mówiły panie ze Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych i ich Rodzin. Po raz kolejny własnym
wysiłkiem zorganizowały festyn głównie z myślą o
dzieciach niepełnosprawnych i ich rodzinach, ale tak
naprawdę dla wszystkich mieszkańców.

Tam,

gdzie za organizację zabierają się panie ze
stowarzyszenia, zawsze można liczyć na pyszny
poczęstunek, dobrą zabawę i otwarte serca. Kilka
rodzajów ciast, kawa, grochówka, kiełbaska z grilla.
Wszystko własnej roboty. Panie co roku starają się też dla
gości skomponować przyjemny program rozrywkowy,
żeby było miło, ciekawie, żeby ludzie się zabawili. Tym
razem wystąpiły dzieci z Przedszkola z Nędzy, zdolne
uczennice z recytacją i śpiewem z Zespołu SzkolnoGimnazjalnego, jak zwykle z pompą zagrała Orkiestra
Dęta Gminy Nędza, publiczność zabawił zespół B.A.R. i
lokalna grupa folklorystyczna "Łężczok".
Widać było, że goście bardzo dobrze się bawią. - Za
każdym razem ludzie są bardzo wdzięczni, że mogą się tu
spotkać, że mogą wyjść do ludzi - mówiła szefowa
stowarzyszenia Jadwiga Przybyła.
- Rodzicom dzieci należy się wielki szacunek, chylimy
czoła, bo wiemy, że to poświęcenie do końca życia –
podkreślała Gertruda Bluszcz, członkini stowarzyszenia.
Pan Walter z Nędzy co roku na festyn przybywa z
niepełnosprawnym synem. - We wszystko wkładają
ogrom serca. Wielkie dzięki dla nich! - mówił pan Walter.

ZAINAUGUROWALI NOWY SEMESTR
Kilkudziesięciu seniorów, nie tylko
z gminy Nędza, oficjalnie rozpoczęło
kolejny semestr w ramach Uniwersytetu III Wieku.
To ludzie zaangażowani w życie swojego środowiska,
mający niesłabnącą ochotę rozwijać się w różnych
dziedzinach i poznawać nowe rzeczy.

Pierwszy rok akademicki w Nędzy był bardzo aktywny.
Nauka języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia
komputerowe, fitness, basen, wycieczki, wykłady,
spotkania z przedstawicielami różnych instytucji - to
tylko część programu, w jakim studenci mogli
uczestniczyć.
Zygmunt Borecki z Nędzy cieszy się, że czasy się
zmieniają. - Kiedyś jak ktoś już został emerytem,
odsuwano go na bok. Ja się nie dałem. Trzeba wychodzić
do ludzi, bo w domu to człowiekowi tylko głupie myśli
przychodzą do głowy, że nic, tylko już czekać na koniec.

Pani Svatava na festyn przyszła z córką Klarą.
Dziewczynka była w grupie uczennic ZSG, które
wystąpiły dla gości z programem artystycznym.
- Jest bardzo sympatycznie, bardzo mi się podoba - nie
kryła radości pani Svatava. Wraz z rodziną w Nędzy
mieszka od kilku lat. Sama pochodzi z Czech, z mężem
najpierw mieszkała w Niemczech, ale w końcu wrócili do
Nędzy. - Jest nam tu bardzo dobrze. I dobrze, że
organizuje się takie imprezy. Trzeba dbać o środowisko,
o ludzi, o rodziny - podkreślała.
Córeczka Klara wystąpiła na festynie z wierszem. Cieszę się, że mogę wystąpić, a ludzie może mogą się
lepiej poczuć - stwierdziła.
Imprezę poprowadził sołtys Szymocic, błyskotliwy
konferansjer, Karol Kalemba. ●
A tak, nie ma czasu myśleć o nieprzyjemnych rzeczach! uśmiecha się pan Zygmunt.
Państwo Lidia i Adam Cieślikowie są z raciborskich
Markowic. Słyszeli, że Uniwersytet III Wieku w Nędzy
świetnie funkcjonuje, więc postanowili się zapisać.
- Przeszedłem na emeryturę, więc będę miał teraz więcej
wolnego czasu. Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę argumentuje pan Adam. - Oby jak najwięcej takich miejsc
i bardzo dobrze, że działają nie tylko w miastach, ale
coraz częściej też na wsiach - dodał.
Na spotkanie inauguracyjne nowy semestr przyszedł
też Jan Flut, sołtys Babic, członek utworzonej w Nędzy
Rady Seniorów. - Chodziłem kiedyś na kurs
komputerowy, ale nie bardzo przyłożyłem się do obsługi
poczty elektronicznej. Niedawno pomyślałem, że jednak
szkoda, więc poprosiłem wnuka o instrukcje. A on mi
powiedział, że jestem na to za stary. Sam się nauczę! Jak
tylko znów będą zajęcia komputerowe, na pewno się
wybiorę - stwierdził pan Jan. ●
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PRZEŻYLI ZE SOBĄ TYLE LAT…
13 par świętowało w Nędzy swoje imponujące jubileusze. Ośmiu małżeństwom
obchodzącym 50. rocznicę ślubu wójt gminy Anna Iskała wręczyła medale prezydenta
RP. Gratulacje odebrały też pary z 60-letnim stażem oraz państwo Maria i Józef Porombka, którzy dokładnie
30 września obchodzili 65. rocznicę ślubu.

J U B I L E U S Z 50 – L E C I A

Teresa i Jerzy Michalscy z Nędzy

Helena i Jerzy Fleger z Zawady Ks.

Edeltrauda i Józef Dziwoki z Szymocic

Maria i Józef Pohl z Nędzy

Irena i Zygbert Kalemba z Szymocic

Maria i Jerzy Czekała z Nędzy

Helena i Rudolf Baszczok z Szymocic

Róża i Alfred Śmieja z Górek Śl.
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J U B I L E U S Z 60 – L E C I A

Jadwiga i Jerzy Tomiczek z Nędzy

Jadwiga i Józef Gawlik z Zawady Ks.

Rozalia i Kazimierz Urban z Babic

Matylda i Józef Wranik z Babic

J U B I L E U S Z 65 – L E C I A

Maria i Józef Porombka z Nędzy

APTEKARZE OBCHODZĄ SWOJE ŚWIĘTO
Jesień to pora w kalendarzu kiedy
obchodzi się Dzień Aptekarza
(26września)
oraz
Dzień
Pracowników Służby Zdrowia
(18 października).

Patronami

aptekarzy są Kosma i
Damian. Żyli w III wieku naszej ery na
terenie dzisiejszej Turcji i Syrii. Byli
braćmi
bliźniakami,
lekarzami
pochodzącymi z bogatej rodziny, Z racji
posiadanych majętności mogli pozwolić
sobie na to, by ubogich leczyć bez
pobierania zapłaty. Ich sława szeroko
rozniosła się po całej Azji Mniejszej.
Legendy mówią wręcz o cudach
zdziałanych przez braci.
Dlaczego Kosma i Damian, chociaż
byli lekarzami, zostali patronami apteka-

-rzy? - Rozdział tych dwóch profesji
nastąpił dopiero kilka wieków później,
natomiast już wtedy z pewnością jeden
z braci zajmował się bardziej chorymi,
zaś rolą drugiego było przygotowanie
odpowiednich leków – wyjaśnia Justyna
Kiedrowska, farmaceutka z Nędzy.
Właśnie ci dwaj bracia są patronami
Apteki Św. Kosmy i Damiana w Nędzy
oraz Punktu Aptecznego w Zawadzie
Książęcej.
Główne obchody święta aptekarzy
organizowane są przez Naczelną Izbę
Aptekarską w Warszawie. - Dawniej
nasz zawód cieszył się bardzo dużym
szacunkiem i zaufaniem. Dziś pacjenci
mają więcej zaufania do reklamy niż do
aptekarza. Tu, w naszym środowisku
odczuwamy to może trochę mniej,
znamy naszych pacjentów i oni znają

nas. Wiedzą że doradzimy dobrze i zdają
się na naszą wiedzę. Wszyscy musimy
pamiętać, że produkt leczniczy nie jest
zwykłym towarem, ale ma wpływ na
nasze zdrowie, a czasem też i życie –
podkreśla Justyna Kiedrowska.
Od blisko roku Punkt Apteczny w
Zawadzie Książęcej jest filią Apteki w
Nędzy. - Mamy nadzieję, że to korzystna
dla mieszkańców zmiana. Choćby
dlatego, że jeśli chwilowo brakuje czegoś
w jednym punkcie, dowozimy z drugiego.
Pacjent ma też możliwość wyboru, gdzie
odbierze zamówiony lek. Godziny pracy
Punktu Aptecznego w Zawadzie Ks. są
dostosowane do godzin pracy tamtejszej
przychodni, natomiast w Nędzy też od
ponad roku pracujemy o godzinę dłużej
czyli do 17.00 w te dni, kiedy lekarze
przyjmują pacjentów po południu,
obecnie jest to praktycznie cały tydzień –
informuje Justyna Kiedrowska. ●
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PLAC KLEMENSA BORUTY
Klemens Boruta to tytułowy
bohater opowiadania Aleksandra
Świętochowskiego (1849-1938), którego akcja
rozgrywa się w Nędzy w drugiej połowie XIX w.

został w tym dziele postulat walki o oświatę środowiska
wiejskiego i przezwyciężenia zacofania. Tak więc wieś
Nędza, uwieczniona w literaturze, stała się miejscem
realizacji zasadniczych postulatów programowych, które
w procesie historycznoliterackim odegrały znaczącą rolę.
Upamiętnienie powyższego faktu literackiego w postaci
nazwania placu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
Nędzy imieniem głównego bohatera znaczącego utworu
z pewnością przyczyni się do rozpropagowania związków
Nędzy z literaturą w szerszych kręgach czytelników. ●
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nędza
Krystian Okręt

UCHWAŁA NR XIV/106/2011
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy placowi na terenie
sołectwa Nędza

Losy mieszkańca Nędzy Świętochowski przedstawił na
tle sytuacji społeczno-obyczajowej i politycznej
ówczesnego środowiska. Autor dzieła w historii literatury
polskiej postrzegany jest nie tylko jako jeden z
najwybitniejszych publicystów okresu pozytywizmu,
lecz także jako twórca oryginalnych utworów literackich,
w których starał się konsekwentnie realizować swoje
zasady programowe. Opowiadanie pt. Klemens Boruta
(wyd. w 1880 r.) należy do najpopularniejszych i
najbardziej
cenionych
w
całej
twórczości
Świętochowskiego, w którym znalazła się realizacja
programowego hasła polskiego pozytywizmu - „praca u
podstaw”, jako praca „nad ludem i dla ludu”. Zawarty

I N F O R M A C J A
Od 16 października 2015r. trwa remont tunelu
kolejowego pomiędzy miejscowościami Sumina
i Górki Śląskie. Tunel jest zamknięty. Remont
potrwa około 2 miesiące.
WYDAWCA GAZETY SAMORZĄDOWEJ:
Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza;
GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek: 7.00 - 16.00,
wtorek, środa, czwartek: 7.00 - 15.00, piątek: 7.00 - 14.00;
REDAKTOR NACZELNA: Sabina Mostek, tel. 32 410 20 18
wew. 38, e-mail: redakcja@nedza.pl, ug@nedza.pl
WSPÓŁPRACA: Krystian Okręt NAKŁAD: 1200 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 , art. 40 ust.1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada
Gminy Nędza uchwala, co następuje:
§ 1. W sołectwie Nędza placowi położonemu przy
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Leśnej nadaje się nazwę
PLAC KLEMENSA BORUTY .
§ 2. Szczegółową lokalizację placu, o którym mowa w § 1
przedstawia mapka, stanowiąca załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Nędza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Gerard Przybyła

1 listopad
Pochylamy swe czoła nisko
Nad mogiłą kwiecistą
Wracamy myślami w głąb
Zadajemy pytanie-Dlaczego?
Chwila zadumy i wspomnień
Cicha smutna modlitwa
Wciąż szukamy odpowiedzi
Czy tak musiało być
Opada pożółkły jesienny liść
Mrok otula okolice
Zniczy światełko mruga
Do oczu cisną się łzy
/E.Cz./

SPROSTOWANIE

W Gazecie Samorządowej Gminy Nędza nr 8/2015
w artykule pt. „Georg Wotzka-pierwszy proboszcz
nędzańskiej parafii” błędnie podano lata życia księdza.
Ks. Georg Wotzka żył w latach 1895-1949.
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