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RADNI UCHWALILI BUDŻET NA 2016 ROK

Gmina Nędza planuje w 2016
roku wydać 19.850 200,66 zł.
Największą część budżetu pochłonie oświata i edukacyjna
opieka wychowawcza - 8.539 516,28 zł, w tym ponad 4 mln zł
szkoły podstawowe.

G

dybym powiedziała, że jestem z budżetu w pełni
zadowolona, nie byłabym szczera, bo wiadomo, że każdy
kto pieniądze wydaje, zawsze chciałby mieć ich więcej mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.
Lwią część budżetu pochłania oświata. - Staramy się
na niej nie oszczędzać. Mamy dobrze wyposażone szkoły,
świetną kadrę i mało liczne klasy - mówi wójt.
Wśród działów, na które radni zdecydowali się
przeznaczyć najwięcej środków jest bezpieczeństwo i
ochrona przeciwpożarowa - 807.300,00 zł, w tym
najwięcej na ochotnicze straże pożarne – 785.900,00 zł.
Na administrację publiczną przeznaczy się w 2016
roku 3.625 472,00 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska 1.903 606,00 zł - w tym najwięcej na
gospodarkę odpadami - 866.106,00 zł i gospodarkę
ściekową i ochronę wód - 550.000,00 zł.
Na pomoc społeczną pójdzie 2.715 969,95 zł - w tym
najwięcej
na
świadczenia
rodzinne,
fundusz
alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.406 793,00 zł
oraz domy opieki społecznej 235.700,00 zł.
Inwestycją priorytetową dla Gminy na kolejne lata
pozostaje budowa kanalizacji. Przypomnijmy, że w tej
chwili trwa budowa kolejnego odcinka sieci w sołectwie
Ciechowice na ul. Odrzańskiej. - Zdajemy sobie sprawę z

tego, że jest to przedsięwzięcie bardzo czaso- i
kosztochłonne, ale będziemy je sukcesywnie realizować,
również przy wsparciu zewnętrznych pieniędzy - mówi
wójt Anna Iskała. W Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2007-2018 na inwestycję w sumie zaplanowano
5.723 673,69 zł.
Wśród innych przedsięwzięć wpisanych w WPF jest
też budowa nowej strażnicy OSP w Górkach Śl. - na lata
2015-2017 w sumie zaplanowano na nią 1.100 000,00 zł
z czego 600.000,00 zł do wydania w 2016 roku. Wkrótce
ma zostać ogłoszony przetarg.
W WPF znajduje się również, m.in. budowa sieci
wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy, czy
opracowanie
i
wdrożenie
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej - dokumentu, który pozwoli sięgać po
środki zewnętrzne z przeznaczeniem na ochronę
powietrza.
Wkrótce ma się pojawić szczegółowy plan remontów
dróg na 2016 rok. - Niestety główne drogi przebiegające
przez gminę nie należą do nas. Możemy jedynie
wnioskować o remonty u właściciela czyli marszałka tłumaczy wójt Anna Iskała. Z kolei na liście gminnych
dróg do remontu znajdą się te, na które nie ma projektu
budowy kanalizacji. Te, na których sieć będzie
budowana, będą zgodnie z umową odtwarzane przez
wykonawcę. ●

~ Uchwała budżetowa na 2016 rok dostępna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej UG
Nędza w zakładkach ‘Finanse’ oraz
‘Uchwały Rady Gminy’.
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PRZYJĘTO PROGRAM WSPÓŁPRACY Z TRZECIM SEKTOREM

Rada Gminy w Nędzy przyjęła
program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Na realizację
zadań publicznych w ramach przyjętego programu
przeznaczono kwotę nie mniejszą niż 260.700,00 zł.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
jest podstawowym dokumentem określającym zakres i
zasady współdziałania Gminy z trzecim sektorem.
Określa cele i obszary współpracy, wyznacza
priorytetowe zadania publiczne a także formy i tryby ich
realizacji, które mogą być zrealizowane przy wsparciu
finansowym pochodzącym z budżetu Gminy Nędza.
Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami
pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu
polityki społeczno-finansowej gminy.
Dokument ma pomóc w rozpoznawaniu i zaspakajaniu
potrzeb mieszkańców oraz wzmocnić aktywność
obywatelską w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Program określa formy współpracy z organizacjami.
Może się ona odbywać poprzez, m.in.: zlecanie
podmiotom programu realizacji zadań publicznych,
finansowanych z budżetu gminy na zasadach określonych
w ustawie, wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działań, konsultowanie projektów aktów
normatywnych dotyczących sfer współpracy, współpracy
w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł, w tym funduszy europejskich.
W 2016 roku Gmina będzie wspierać lub powierzać

podmiotom programu realizację zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy, uznając jako priorytetowe
zadania publiczne z zakresu:
● wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
(np. prowadzenie zajęć, treningów i zgrupowań kultury
fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
organizacja ogólnodostępnych imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkańców),
● ochrony i promocji zdrowia (organizacja opieki
ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym w domu,
zamieszkałych na terenie gminy, wypożyczanie sprzętu
rehabilitacyjnego, szkolenie z zakresu promocji zdrowia,
opieka nad pacjentem obłożnie chorym, współpraca z
lekarzem rodzinnym i instytucjami działającymi w
ramach systemu opieki nad zdrowiem społeczeństwa),
● kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego (organizacja przedsięwzięć wspierających
propagowanie tradycji i kultury regionalnej, organizacja
ogólnodostępnych
przedsięwzięć
kulturalnych
integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego
ruchu artystycznego w gminie),
● przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym (np. organizowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży z rodzin patologicznych),
● wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(realizacja zadań placówki wsparcia dziennego),
● przeciwdziałania bezdomności.
~ Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi dostępny jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza w
zakładce ‘Plany i programy’.
3|S t r o n a

Z URZĘDU

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 1/2016

PONAD 90 TYS. ZŁ NA
OCHRONĘ ZDROWIA
Urząd Gminy w Nędzy ogłosił
konkurs na realizację zadań
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W
tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 91.500,00 zł
- to więcej niż w poprzednich latach.

Celem

konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie
projektów na realizację zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia określonych w Programie
współpracy
Gminy
Nędza
z
organizacjami
pozarządowymi na rok 2016.
Realizacja zadania publicznego zgłaszanego do
konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w gminie
Nędza, w szczególności polega na:
● organizacji opieki ludziom chorym, starszym i
niepełnosprawnym w domu, zamieszkałym na terenie
gminy;
● wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego;
● szkoleniu z zakresu promocji zdrowia;
● opiece nad pacjentem obłożnie chorym;
● współpracy z lekarzem rodzinnym i instytucjami
działającymi w ramach systemu opieki nad zdrowiem
społeczeństwa.

PRZEDSIĘBIORCO, NIE CZEKAJ AŻ
PRZYJDZIE KONTROLA
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
organizuje
bezpłatne
szkolenia
dotyczące
elektronicznego przesyłania wykazów nt. opłat za
korzystanie ze środowiska oraz sporządzania
sprawozdań dotyczących opłaty produktowej, jak
również
zbiorczych
zestawień
danych
o
wytwarzanych odpadach.
Szkolenia zaplanowano w terminach i miejscach:
● 26 stycznia 2016r. – Starostwo Powiatowe Myszków;
● 28 stycznia 2016r. – Starostwo Powiatowe Rybnik;
● 2 lutego 2016r. – Urząd Miasta w Żywcu;
● 4 lutego 2016r. –Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Szkolenia odbędą się w godz. 9.00-13.00.
Na szkoleniu zostanie omówiona funkcjonalność
aplikacji „EkoPłatnik”, za pośrednictwem której podmiot
korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić
wykazy zawierające informacje i dane o zakresie
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat. System ten ułatwia wywiązywać się podmiotom z
obowiązku prawnego, określonego w art. 286 ustawy
Prawo ochrony środowiska, a tym samym uniknąć sankcji
finansowych określonych w ww. ustawie.

fot. internet

W tegorocznym budżecie na realizację zadań z zakresu
ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono kwotę
91.500,00 zł - to więcej niż w poprzednich latach (w roku
2015 - 90.000,00zł, w roku 2014 - 84.900,00zł). ●
~ Oferty należy składać w terminie do
27.01.2016 r. do godz. 8.30 w sekretariacie
urzędu gminy. Termin otwarcia ofert określono
na dzień 27.01.2016 r. na godz. 9.00.
~ Szczegółowe informacje dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej UG Nędza w
zakładce "konkursy".

Ponadto
ułatwia
prowadzenie
ewidencji
i
sprawozdawczości w przedsiębiorstwie oraz umożliwia
właściwe przygotowanie się do kontroli Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
Środowiska
i
Urzędu
Marszałkowskiego.
E K O P Ł A T N I K U M O Ż L I W I A:
● wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie
wprowadzonych do systemu danych;
● wypełnienie wymaganych wykazów zawierających
informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz wysokości należnej opłaty;
● wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
● przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających
informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat.
Obowiązek składania informacji dotyczy każdego
przedsiębiorcy korzystającego ze środowiska. Opłata z
tego tytułu ponoszona jest wyłącznie przez podmioty,
których półroczna wysokość opłat przekracza 400 zł za
półrocze (dotyczy okresów od II półrocza 2010 r. do II
półrocza 2012 r. ) bądź 800 zł za rok od 2013 r.). ●
~ Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy
przesyłać na adres: adittmann@slaskie.pl lub
akowalska@slaskie.pl.
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DARMOWA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
K T O M O Ż E S K O R Z Y S T A Ć:

fot. internet

W styczniu w całej Polsce rusza system darmowych porad
prawnych. W powiecie raciborskim działać będą cztery takie
punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą
adwokaci oraz radcowie prawni.

P U N K T Y P O M O C Y P R A W N E J:

● Racibórz - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, plac
Okrzei 4 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
08.00-12.00, wtorek: 12.00-16.00),
● Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno–
Kulturalne, ul. 1 Maja 8B (poniedziałek, środa: 14.00 18.00, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-14.00),
● Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,
(poniedziałek, wtorek, środa: 11.00-15.00, czwartek,
piątek: 08.00–12.00),
● Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9 (poniedziałekpiątek: 14.00 -18.00).

● młodzież do 26. roku życia,
● osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
● seniorzy po ukończeniu 65 lat,
● osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
● kombatanci, weterani,
● zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną.
P O M O C P R A W N A O B E J M U J E:
●
poinformowanie
osoby
uprawnionej
o
obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
● wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego,
● udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma
w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym,
● sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy w
postępowaniu sądowo-administracyjnym.
P O M O C P R A W N A N I E O B E J M U J E:
● spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
● z zakresu prawa celnego, dewizowego i
handlowego;
● związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.

CHCESZ ODDAĆ ŚMIECI SZYBCIEJ?
■
■
■
■

■

■

■

JEST PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych — PSZOK (dla gmin Nędza oraz Kuźnia
Raciborska) zlokalizowany jest przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej.
PSZOK jest czynny do 31-12-2015r. (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach: w
każdy wtorek w godzinach od 7.00 do 15.00 i w każdy czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00.
Odpady dostarczone przez mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie.
W PSZOK przyjmowane i zbierane są następujące rodzaje odpadów: • papier i tektura, • metale,
• tworzywa sztuczne, • szkło, • opakowania wielomateriałowe, • przeterminowane leki i termometry
rtęciowe, • zużyte baterie i akumulatory, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • tekstylia, • odpady
problematyczne (w tym: chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farby) .
W PSZOK nie będą przyjmowane: • zmieszane odpady komunalne, • odpady zawierające azbest,
• odpady od osób fizycznych w przypadku, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje na to, że powstały na
nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest
pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji bud.-architekt., • odpady biodegradowalne,
• odpadowa papa, • styropian pochodzący z ocieplania budynków, • inne odpady poremontowe.
Potwierdzenie przyjęcia odpadów od mieszkańców gminy Nędza następuje na formularzu zawierającym
informacje o odpadach, dane właściciela odpadów, dane transportującego odpady, dane przejmującego
odpady. Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany przekazać potwierdzenie obsłudze PSZOK, w
przeciwnym przypadku odpady nie zostaną przyjęte.
Wymienione odpady są magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
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NOWY PLAC ZABAW W NĘDZY JUŻ JEST

Nowy plac zabaw stanął przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy.
Urządzenia łączą funkcję placu zabaw z funkcją sportową,
sprzyjającą rozwijaniu aktywności sportowej, siły, zwinności,
wytrzymałości i zmysłu równowagi u dzieci.

T

- o plac tworzony głównie z myślą o najmłodszych
uczniach i jest nieco inny od tych klasycznych - mówi
wójt Anna Iskała.
Urządzenia zostały umieszczone na placu przy szkole.
Podłoże wykonano z materiału, który nie powoduje
urazów (płyty z granulatu SBR). Urządzenia łączą
funkcję placu zabaw z funkcją sportową, sprzyjającą
rozwijaniu aktywności sportowej, siły, zwinności,
wytrzymałości i zmysłu równowagi u dzieci.
To już kolejny plac zabaw jaki pojawił się w ostatnim
czasie w gminie Nędza. Nowe urządzenia stanęły też na
terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy

ul. Sportowej.
Myśmy
w
dzieciństwie
! Inwestycja została wsparta
takich warunków
dotacją Ministerstwa Sportu
nie mieli. Dobrze,
i Turystyki w wysokości do 33
proc. kosztów.
że
teraz
jest
inaczej i oby jak
najwięcej takich
miejsc
- mówi
pani Adelajda z Nędzy, babcia Aleksandra i Jakuba.
Z nowych urządzeń korzystać też mogą dzieci w
innych sołectwach. Przy budynku dawnej szkoły w
Ciechowicach stanęły: huśtawki, piaskownica i karuzela.
Na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Babicach pojawiła się huśtawka typu "bocianie gniazdo".
Wcześniej rozbudowano też plac zabaw w przedszkolu w
Łęgu - na urządzenia przeznaczono wtedy ponad 14 tys.
zł z funduszu sołeckiego. ●

NOWA FORMA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że
od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz
przedsiębiorcy mogą skorzystać
z nowego
instrumentu, w ramach którego mogą ubiegać się o
refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia,
nagrody
oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
za
zatrudnionych
bezrobotnych do 30 roku przez okres 12 miesięcy,
w
wysokości
uprzednio
uzgodnionej,
nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako
iloczyn
liczby
zatrudnionych
skierowanych
bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim

dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i
składek
na
ubezpieczenia
społeczne
od
refundowanego wynagrodzenia. Refundacja jest
udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy „de minimis”.
Zasady przyznawania oraz wniosek dostępne są
w zakładce dla pracodawców – druki do pobrania refundacja części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia,
nagrody
oraz
składki
na
ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r.ż.
Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 19
tut. urzędu lub pod numerem telefonu: 32 415 45 50
wew. 218 lub 219. ●
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WIELKI SUKCES MŁODEGO CHEMIKA!
Nicolas Wardenga, uczeń trzeciej
klasy gimnazjum ZSG w Nędzy, zdobył
pierwsze miejsce w finale regionalnego konkursu "Młody
chemik" organizowanego przez Pałac Młodzieży w
Katowicach. Zostawił w tyle 165 uczestników!

Konkurs

jest bardzo wymagający. Rywalizacja
podzielona była na dwie części - teoretyczną z zadaniami
o znacznym stopniu trudności oraz laboratoryjną z
doświadczeniami do samodzielnego wykonania i
opisania. Uczniowie musieli udowodnić, że w małym
palcu mają wiedzę ze wszystkich trzech klas gimnazjum,
a nawet szkoły średniej.
Z sukcesu swojego ucznia Nicolasa bardzo dumna jest
Barbara Zapłata, nauczycielka chemii w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy. - Jest bardzo ambitny.
Chemię polubił od samego początku, chciał się jej uczyć,
chętnie przychodził na kółka, rozwiązywał dodatkowe
zadania. Był bardzo zaangażowany, a ja mu tylko
pomagałam - uśmiecha się Barbara Zapłata.
Nauczyciele przyznają, że chemia jest dla uczniów
trudnym przedmiotem, za to ciekawym. - Co zrobić, żeby
młodzież nią zainteresować? Myślę, że najbardziej
interesujące dla uczniów są doświadczenia. Nie wszystko
jesteśmy w stanie wykonać na miejscu i w szkolnych
warunkach, ale mamy ciekawe pomoce dydaktyczne i
multimedialne, a dodatkowo uczniowie biorą udział w
interesujących warsztatach w innych placówkach tłumaczy nauczycielka.
Gimnazjaliści z Nędzy od kilku już lat regularnie biorą
udział w warsztatach chemicznych organizowanych
zarówno przez filię Politechniki Śląskiej w Rybniku, jak
i technikum chemiczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

„DZIECIŃSTWO BEZ
PRÓCHNICY” W BABICACH
Babickie przedszkole wzięło udział w
projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”
realizowanym, m.in. przez Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach. Chodzi o to, by próchnica u najmłodszych dzieci
występowała jak najrzadziej.

W przedszkolu odbyły się specjalne zajęcia i prelekcja.
Wzięły w nich udział dzieci, ich rodzice, opiekunowie i
wychowawcy. Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki
stomatologicznej i zasad prawidłowej higieny jamy ustnej

- Sami mogą wszystkiego dotknąć i samodzielnie
wykonać ciekawe doświadczenia w prawdziwych
laboratoriach. To, czego się tam zdołają nauczyć, zostaje
w głowach na długo. I co ciekawe, pamiętają nawet te
rzeczy, które im nie wyszły! - śmieje się nauczycielka.
Wielki sukces w konkursie chemicznym nie jest

jedynym osiągnięciem Nicolasa. Wczoraj do szkoły
dotarła informacja o wysokim 12 miejscu, jakie uczeń
zajął w matematycznej części ogólnopolskiej olimpiady
Olympus . W jego kategorii startowało 1286 osób!
W Olympusie dyplomy laureata trafiły również do
innych uczniów ZSG w Nędzy: Patrycji Paszendy (7.
miejsce w części matematycznej kl. I gimnazjum na 2042
uczestników; Emilii Klaus (11. miejsce w części
matematycznej kl. VI szkoły podstawowej na 1705
uczestników); Wiktora Szopy (również 11. miejsce w
części matematycznej kl. VI szkoły podstawowej na 1705
uczestników); Julii Wojtek (10. miejsce w części
przyrodniczej kl. V szkoły podstawowej na 1312
uczestników). ●
przeprowadziła szkoleniowiec Dorota Czerkies-Bald.
Zajęcia obejmowały ciekawą pogadankę na temat
zdrowia, dzieci miały okazję zobaczyć film edukacyjny,
na którym Królik Pampiś - maskotka projektu, na dużym
modelu szczęki zaprezentował dzieciom jak w
prawidłowy sposób należy szczotkować zęby.
W ramach projektu przedszkolaki dwóch grup zostały
obdarowane upominkami – zestawem do higieny jamy
ustnej, a do rodziców trafiły materiały informacyjne na
temat
kształtowania
prawidłowych
nawyków
żywieniowych dzieci. Placówka natomiast otrzymała
pakiety materiałów edukacyjnych oraz pomoce
dydaktyczne, w tym karty pracy, scenariusze zajęć,
maskotki Królika Pampisia i filmy edukacyjne. ●
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UCZNIOWIE ZAPROSILI NA KONCERT KOLĘD
Sala Zespołu Szkolno- Łatka i Wiesława Pawliczek z rady rodziców, które gdyby
Przedszkolnego w Górkach Śl. mogły, chyba w szkole by spały, żeby tylko wszystko
pękała w szwach. Przedszkolaki i uczniowie zaprosili swoje było dopięte na ostatni guzik - dodaje dyrektor.
rodziny na piękny przedświąteczny wieczór kolęd i jasełek.
Nauczycielki z Górek Śl. mają pełne głowy pomysłów.
- Każda z nas ma swoją wizję, wystarczy je tylko ze sobą
ajwiększą wartością jest to, że w organizację
zaangażowali się wszyscy. Dzieci przygotowały
przedstawienie, nauczyciele całą oprawę, rodzice zadbali
o ciasta, ciasteczka i moczkę, a dziadkowie naszych
dzieci - panowie Leszek Szenk, Ryszard Zawada i
Klemens Kałuża wykonali piękne drewniane stragany relacjonuje dyrektor ZSP w Górkach Śl. Jolanta Kupczyk.
Dzieci kochają występować, szczególnie jeśli na
widowni są ich bliscy. - Najfajniejsze, że są tu mama i
tata - stwierdziła mała Tosia.
Rodzice nie żałowali czasu, spędzali w szkole całe
godziny przygotowując świąteczne dekoracje. Wszystko jest tak piękne. Serce rośnie - mówiła
wzruszona dyrektor. - Wszystkim ogromnie dziękujemy
za pracę i zaangażowanie.
Praca i zaangażowany czas się opłacił. Wszyscy byli
połączyć w jedną - uśmiecha się nauczycielka Czesława
zachwyceni efektem. - Jestem bardzo dumna. Z
Wranik. Zwraca uwagę na wielką rolę społeczną tego
pracowników zawsze, bo wiem, że jak panie coś sobie
typu wydarzeń. - Nasza szkoła to takie małe centrum
postanowią, to za każdym razem robią to na wysokim
kultury. Można zobaczyć na żywo występy swoich
poziomie. Ale niesamowicie mnie cieszy nieoceniony
uzdolnionych dzieci, spotkać się przy okazji ze
wkład rodziców. Szczególnie dwie panie: Katarzyna
znajomymi, porozmawiać, pobyć ze sobą - dodaje. ●

N

WZRUSZAJĄCE JASEŁKA
U PRZEDSZKOLAKÓW

Dzieci z Przedszkola w Nędzy
zaprosiły swoje rodziny na piękne
jasełka. To dla rodziców zawsze wielkie przeżycie. - Ogromna
radość, kiedy widzimy, jakie dziecko robi tu postęp! zachwycała się pani Ania, mama małego Filipka.

Wzruszenia nie krył też tato Filipka. - Śpiewające dzieci
mocno łapią za serce – mówił pan Jacek.
- Jestem bardzo emocjonalna, więc takie występy bardzo
mnie poruszają, łezka w oku się kręci - mówiła pani
Justyna, mama małej Marysi.
- Wiadomo, że dziadkowie są cudowni, ale jednak
dziecko w przedszkolu zupełnie inaczej się rozwija przyznał tata Rafał.
Dzieci w fantastycznych strojach aniołków i
gwiazdeczek, pasterzy i trzech króli oraz oczywiście
Maryi i Józefa wzruszały kolędami i świątecznymi
wierszykami. - Widać po minach, że dzieciom takie
występy sprawiają mnóstwo frajdy - mówiła przed
przedstawieniem dyrektor przedszkola Monika Kupczyk.
- Poza wielką radością są też duże emocje. Dzieci zawsze
bardzo przeżywają występy dla rodziców - uśmiechała się
dyrektor. - Maluchy ponad miesiąc uczyły się swoich ról,
piosenek i wierszyków! - przyznała Teresa Augustyn.
Po przedstawieniu był czas na złożenie sobie życzeń i
przełamanie się opłatkiem. - Myślę, że przedszkolne lata
dzieci będą pamiętały całe życie - mówiła wzruszona
dyrektor. ●
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SZKOŁA W NĘDZY PRZECIWKO „HEJTOWI”

Agresja werbalna i mowa nienawiści
są poważnym problemem. Są dziś tak
powszechne, że przestają robić wrażenie. Dzień Dobrego
Słowa ma przywracać wrażliwość i przypominać, że słowa
mają moc.

Pomysłodawczynią akcji jest Iwona Majewska-Opiełka,
psycholog i trener, prezes fundacji Wychowanie do
Szczęścia. Nauczyciele Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Nędzy postanowili wdrożyć ją u siebie.
13-tego dnia każdego miesiąca uczniowie w formie

happeningu, scenek teatralnych, czy prezentacji
przekonują, że ze swojego słownika warto wyrzucić
wulgaryzmy i zastąpić je sympatycznymi zwrotami.
- Może się niektórym narażę, ale myślę, że dużo złego
wyrządzają fora internetowe. Możliwość anonimowego
korzystania z nich dodaje użytkownikom odwagi. Mają
czelność napisać coś, czego nie powiedzieliby prosto w
oczy - przyznaje dyrektor ZSG Maria Czerwińska.
Co myślą młodzi ludzie? Czy akcja ma sens?
Gimnazjaliści z Nędzy, Agata Procek i Paweł Materzok z
klasy III b, akcję chwalą. - Na szczęście w naszej szkole
problem nie jest jakoś szczególnie widoczny, ale ogólnie
wiemy, że tak może być. Słabsi albo lepiej się uczący
mają gorzej, reszta uważa, że nie są cool - zwraca uwagę
Agata. - To chyba kwestia zazdrości. Zazdrość prowadzi
do nienawiści - dodaje Paweł. - I właśnie po to są te akcje.
Żeby nie było tyle złości i nienawiści na świecie - mówią.
- Używanie wulgaryzmów staje się coraz bardziej
powszechne. Zdajemy sobie sprawę, że być może
jednodniowa akcja nie zmieni wiele, jednak chcemy
pewne rzeczy zaakcentować, chcemy nie tylko uczyć, ale
też wychowywać - mówi Maria Czerwińska, dyrektor
ZSG w Nędzy. - Czasem ludzie nie zdają sobie sprawy,
jak bardzo słowa potrafią zranić, że zostają w głowie,
nawet jeśli nie zostały nigdzie zapisane... - przyznaje
dyrektor. ●

UCZĄ SIĘ SŁÓWEK SZYBCIEJ I ŁATWIEJ
Uczniowie z klasy piątej Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Nędzy słówek z języka
angielskiego uczą się, biorąc udział w innowacyjnym
programie Insta.Ling. Dzięki aplikacji nauka staje się
bardziej efektywna, uczniowie przyswajają sobie słówka
szybciej i łatwiej.
- Nauka odbywa się w ciekawej formie quizu, który
indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych
umiejętności ucznia. Dzięki temu uczniowie ani nie są
przytłoczeni nadmiarem nowego materiału, ani nie tracą
czasu na powtórki słówek, które już świetnie znają –
wyjaśnia Anna Wojtek, nauczycielka ZSG.
Uczniowie poświęcają 5-10 minut dziennie na
wykonanie prostej sesji, dzięki której uczą się nowych
słówek, ale także utrwalają poznane wcześniej
słownictwo.
Nad całym procesem czuwa nauczyciel-koordynator,
który co tydzień wprowadza do bazy od 20 do 50 nowych
słówek, monitoruje postępy każdego dziecka oraz
motywuje do aktywnej nauki. Dzięki uczestnictwu w
programie, uczniowie nie tylko szlifują język angielski,
ale także cieszą się ze swoich osiągnięć na lekcjach.

Każdy może otrzymać dodatkowe z aktywności. Rodzice
także mogą uczestniczyć w procesie nauki swoich dzieci
monitorując ich postępy poprzez założenie konta rodzica.
- Już po miesiącu pracy widać było wyraźną poprawę w
wymowie u wielu uczniów, którzy wcześniej mieli z tym
problemy. Wzrosła też motywacja do nauki, uczniowie
sami proszą o wprowadzanie nowych słówek! – cieszy się
z efektów Anna Wojtek.
Na koniec uczestnicy otrzymają certyfikaty. ●
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STRAŻACY DOSTALI NOWY SPRZĘT
Ponad 20 tys. zł przeznaczyła
Gmina Nędza na zakup nowego
sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Im więcej sprzętu
mają do dyspozycji strażacy, tym bardziej profesjonalna
będzie akcja ratownicza i skuteczniejsza pomoc.

Do OSP Szymocice trafiły: drabina, lampa
oświetleniowa, ubranie ochronne, buty strażackie,
rękawice strażackie. Wszystko za kwotę 11.665,08 zł
(Gmina - 5.005,08 zł, ZOSP - 6.660,00 zł).
Do strażaków z Górek Śląskich za kwotę 3.962,52 zł
(Gmina - 2.177,52 zł, ZOSP - 1.785,00 zł) trafiły: mundur
edną część pieniędzy przeznaczyła na sprzęt Gmina,
strażacki i ubranie ochronne.
drugą część środków stanowi dotacja Oddziału
Wojewódzkiego
Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych. Sprzęt w sumie za blisko 40 tys. zł. Jednostki
same wskazywały, jaki sprzęt jest im akurat najbardziej
potrzebny.
Do strażaków z Zawady Książęcej za kwotę 9.325,37
zł (Gmina - 5.375,37 zł, ZOSP - 3.950,00 zł) trafiły:
ubranie ochronne, buty strażackie, ubranie koszarowe,
rękawice strażackie, hełm bojowy oraz węże.
Z kolei OSP w Nędzy wzbogaciła się o sprzęt wartości
1.200,00 zł (Gmina - 800,00 zł, ZOSP - 400,00 zł). Będzie
to narzędzie ratownicze służące, m.in. do wywarzania
drzwi.
OSP w Babicach otrzymała: hełm bojowy, ubranie
ochronne, rękawice strażackie, narzędzie ratownicze,
buty strażackie, ubranie koszarowe. To sprzęt o wartości
13.372,91 zł (Gmina - 7.837,91 zł, ZOSP - 5.535,00 zł). To już kolejna część sprzętu, która w 2015 roku
doposażyła jednostki OSP z terenu gminy Nędza. ●

J

NIE ZAPOMNIJ ZIMĄ

fot. internet

Zima to okres uciążliwości
i zagrożeń dla mieszkańców oraz
właścicieli nieruchomości. Dokonanie gruntownego
przeglądu daje pewność, że zrobiliśmy wszystko, aby
zabezpieczyć budynek przed zimą.

Odpowiedzialność

za utrzymanie nieruchomości w
porządku i czystości ponoszą jej właściciele - w tym
współwłaściciele i użytkownicy wieczyści, a w

przypadku wspólnoty mieszkaniowej zarząd lub
zarządca nieruchomości.
W Ł A Ś C I C I E L M A O B O W I Ą Z E K:
■ uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z
chodników położonych wzdłuż nieruchomości - nawet
gdy do niego nie należą. Z obowiązku odśnieżania przez
właściciela wyłączone są chodniki, na których dopuszcza
się płatne parkowanie pojazdów, a także chodniki, na
których znajduje się przystanek komunikacyjny. Wykaz
środków chemicznych oraz sposoby ich stosowania
zawiera rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w
sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie
mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach
i placach,
■ usunąć sople, nawisy lodowe oraz śnieg z dachu
budynku, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu
mieszkańców oraz przechodniów. Szczegółowe warunki
określone zostały w prawie budowlanym,
■ dokonać okresowej lub doraźnej kontroli stanu
technicznego nieruchomości: instalacji wentylacyjnych,
kominowych, spalinowych i gazowych. Szczegółowe
warunki określone są w prawie budowlanym oraz w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynku. Szczególną uwagę
zwracać należy na butle gazowe. ●
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ANIOŁY KOBIET AKTYWNYCH TRAFIŁY DO POTRZEBUJĄCYCH
Część z przygotowanych
świątecznych smakołyków, która
trafiła na stoły spotkania opłatkowego, następnego dnia
ucieszyła potrzebujących mieszkańców. - Nie byłoby nam
dane wesprzeć wszystkich, ale przynajmniej kilka osób, ludzi
w potrzebie, bez rodziny na miejscu - zapowiedziała
przewodnicząca stowarzyszenia Jadwiga Przybyła.

Panie

ze stowarzyszenia jak zwykle stanęły na
wysokości zadania. Ryba po grecku, piernik świąteczny,
dwa rodzaje moczki, pierogi, krokiety, kapusta z
grochem, kapusta z pieczarkami, ryba opiekana w occie i
na świeżo, trzy rodzaje zup: grzybowa, rybna i
grochówka.
Goście
spotkania
opłatkowego
zorganizowanego
przez
Stowarzyszenie
Kobiet
Aktywnych i ich Rodzin z Nędzy próbowali dwunastu
potraw własnej roboty. Wszystko pyszne i w rodzinnej,
serdecznej atmosferze.
Paniom ze stowarzyszenia mocno leży na sercu los
innych. Od kilku lat organizują festyn z myślą o
niepełnosprawnych mieszkańcach, teraz podjęły jeszcze
decyzję o prezentach świątecznych dla potrzebujących.
Każdego roku do dziecka z wybranej rodziny będzie
trafiać bon pieniężny, a część świątecznych smakołyków
przygotowana na spotkanie opłatkowe, następnego dnia
ucieszyła potrzebujących mieszkańców.

Goście nie kryli wzruszenia. Pani Anna jest aktywną
członkinią stowarzyszenia. - Mieszkam zupełnie sama,
wprawdzie mam dzieci, ale każde mieszka osobno,
wnuki też daleko w świecie. Lubię tutaj przychodzić, bo
tak troszkę się człowiekowi świat poszerza. Jakby tylko
sam w domu siedział, to tylko by myślał o chorobach, o
latach, o tym, że dzieci daleko - mówiła.
Wójt gminy Anna Iskała cieszyła się, że każde ze

spotkań ludzi łączą. - Warto w przedświątecznej
gonitwie trochę sobie odpuścić, przyjść, pobyć wśród
ludzi. To naprawdę bardzo dobrze wpływa na
samopoczucie - mówiła wójt Iskała. ●

„RAZEM SMAKUJE LEPIEJ!” GOPS ZAPROSIŁ NA WSPÓLNĄ WIGILIĘ
Wigilia organizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nędzy to dla wielu osób jedyna okazja, by zasiąść przy
wspólnym stole i przełamać się opłatkiem. Organizatorzy
robią wszystko, by nikt nie był sam, bo w końcu... - Razem
wszystko smakuje lepiej! - uśmiechała się pani Irena, która
znalazła się w gronie zaproszonych gości.

Na piękne wigilijne spotkanie mieszkańcy czekają
cały rok. Pani Helena z Nędzy mówi, że wspólna
wigilia, na której spotyka znajome twarze, to ogromna
ulga. Na co dzień mieszka sama. - Nie myślę przez
chwilę o smutnych chwilach. Pogadamy, pośmiejemy
się, życzenia złożymy, no i te smakołyki na stołach! cieszyła się.
Na wigilii spotkało się 110 osób, więcej niż w
d ponad dwudziestu lat pracownice nędzańskiego
poprzednich latach ●
GOPS-u oraz stacji Caritas całe serce wkładają w
organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców
wszystkich sołectw. I to serce widać i czuć wtedy we
wszystkim. W
rodzinnej
atmosferze,
pięknie
przygotowanych stołach, w świątecznym menu, które jak
zwykle zachwyciło, bo prawdziwe, domowe.
Wzruszające życzenia wójt gminy i kierownik GOPS
przełamane opłatkiem wyciskało łzy. - Jest jeszcze dobro
na świecie - mówiła wójt Anna Iskała.
Tak bogata wigilia możliwa była dzięki wsparciu
urzędu gminy oraz darczyńcom o wielkich sercach. - To
szczęście, że mamy wokół siebie takich ludzi - mówiła
kierownik GOPS-u Bożena Polaczek.

O
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Oznaczenie
nieruchomości
według ewidencji
gruntów
194 obrębu Zawada
Książęca (k.m.3)
o pow. 0,0170 ha
GL1R/00056449/3

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym
planie i sposób jej zagospodarowania

Cena
wywoławcza [zł]

Wadium [zł]

Termin i miejsce
przetargu

Działka opisana w
W miejscowym planie zagospodarowania
3.500,00+
Sprzedaż w drodze
400,00
ewidencji gruntów jako W
przestrzennego działka położona jest w
należny podatek
przetargu
170 – rów melioracyjny.
terenie: zabudowy mieszkaniowej
VAT
04.03.2016 r., Urząd
do dnia
Nieruchomość położona
jednorodzinnej i usług centrotwórczych MN/Uc
Gminy w Nędzy ul.
29.02.2016
jest w Zawadzie Książęcej
04, w terenie drogi zbiorczej KDZ 01 i terenie
Jana III Sobieskiego
przy ul. Raciborskiej.
strefy częściowej ochrony konserwatorskiej
5, sala narad, godz.
Nieruchomość jest wolna
„B”.
1000
od jakichkolwiek obciążeń.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz
nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym, portalach internetowych i serwisach ogłoszeniowych w branży nieruchomości, wywieszone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w
Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

Eleonora Czekała pisze…
Na skraju wioski
domek bielutki
ośnieżone drzewka
piesek malutki
W oknie dwie buzie
pogodne i radosne
nasze skarby ogromne
a kto? Babcia i Dziadek
Zawsze znajdą czas
wysłuchają, poradzą
siadamy z ochotą
dzieciństwo wspominamy
Dla Was nasze serca
ukryte w bukiecie
pełne wdzięczności
słodyczy i miłości
W imieniu wnucząt i prawnucząt wiele
zdrowia, radości i pogody ducha życzy
zarząd Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Nędzy.

AKCJA ZIMA
GMINNE CENTRUM KULTURY

WIELE ATRAKCJI!
Aikido, c a p o e i r a, zajęcia:
architektura cyrkowe

plastyczne
Uniwersytet Małolata
WYCIECZKI: Wisła/Ustroń
(tor saneczkowy, kino 7D,
aquapark), Pszów (lodowisko)
i wiele, wiele innych!
SZCZEGÓŁY: tel.: 32 410 47 70
www.kulturanedza.blogspot.com

Wójt Gminy Nędza informuje,
że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl
w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym, portalach internetowych i serwisach
ogłoszeniowych w branży nieruchomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz
nieruchomości przeznaczonych
I. do sprzedaży:
1. działka nr 901/6 i 903/56 obrębu Nędza (k.m.3) o łącznej pow. 0,0209 ha;
2. działka nr 744/2 obrębu Zawada Książęca (k.m.9) o pow. 0,1582 ha;
3. działki nr: 899/6, 899/7, 899/24,899/26, 899/27, 899/28, 900/49, 900/50, 900/46 obrębu Nędza
(k.m.3) o łącznej pow. 0,6446 ha;
II. do dzierżawy:
część działki nr 187/4 obrębu Babice (k.m.2) o pow. 0,0080 ha.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY

serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na

FERIE W BIBLIOTECE
Zajęcia odbywać się będą w godz. 11.00–13.00

I T Y D Z I E Ń 15 - 19 LUTEGO

GŁOŚNE CZYTANIE

ZABAWY

WARSZTATY PLASTYCZNE

(poniedziałek) CZAPECZKOWE SZALEŃSTWO
(wtorek) ZIMA W BUTELCE
(środa) KOTY, KOTKI I KOTECZKI CZYLI PUCHATE
STWORZONKA W BAJKACH
(czwartek) BIAŁE BAŁWANKI
(piątek) KOCHAMY PINGWINKI

II T Y D Z I E Ń 22 - 26 LUTEGO
(poniedziałek) CUDA I CUDEŃKA Z BUTELKI
(wtorek) ZIMOWY ZAWRÓT GŁOWY
(środa) BAŁWANKOWY ORGANIZER
(czwartek) ZIMOWY OBRAZEK
(piątek) UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE AKCJI FERIE W BIBLIOTECE

WSTĘP WOLNY
12 | S t r o n a

