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1. KRADZIEś WODY Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858) Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych nakłada kary pienięŜne 
na osoby nielegalnie korzystające z gminnych urządzeń wodociągowych. 
W okresie letnim bieŜącego roku ZWiUK zanotował wzrost nielegalnych poborów wody z gminnych urządzeń 
wodociągowych (np. hydrantów). 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych apeluje do mieszkańców gminy Nędza o uczciwe korzystanie z 
gminnych urządzeń wodociągowych oraz o zgłaszanie kradzieŜy wody pod nr tel. 032/410 20 98 lub 0604167430. 

KradzieŜ wody z wodociągu gminnego powoduje wzrost ceny wody dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy! 

2. KOMUNIKAT POLICJI 

Policja przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku wynikającego z art. 64 § 1 i 2 Kodeksu 
wykroczeń, którego brzmienie jest następujące: 
Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub uŜytkownikiem nieruchomości, nie 
dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w naleŜytym stanie tabliczki z 
numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości. 

Prawidłowe oznakowanie posesji jest niezbędne dla bezproblemowego funkcjonowania słuŜb 
ratowniczych i porządkowych, szczególnie w nagłych przypadkach! 

3. ZADBAJMY SAMI O NASZE BEZPIECZEŃSTWO 

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r.) dla 
zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się: 
1) przejeŜdŜania przez wały oraz wzdłuŜ korony wałów pojazdami, konno lub przepędzania zwierząt, z wyjątkiem 
miejsc do tego przeznaczonych; 
2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału po 
stronie odpowietrznej; 
3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupowaŜnione osoby; 
4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niŜ 
50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 
5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów. 

Ma to na celu zapewnienie szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych oraz 
umoŜliwienie dotarcia do nich w kaŜdych warunkach. 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

1. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania. Przedszkola, szkoły i 
placówki mają moŜliwość prowadzenia w formie elektronicznej dzienników zajęć. Dzienniki te mogą być 
prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, pod warunkiem jednak uzyskania na to zgody organu 
prowadzącego daną szkołę lub placówkę. Wprowadzenie systemu informatycznego, umoŜliwiającego 
prowadzenie dzienników w formie elektronicznej, wiąŜe się z koniecznością poniesienia określonych 
nakładów finansowych związanych z wyposaŜeniem placówki w odpowiedni sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie, a niekiedy dochodzą do tego koszty szkolenia kadry pedagogicznej. Z badań 
przeprowadzonych przez MEN wynika, iŜ tylko 0,3% szkół w Polsce prowadzi, obok dziennika w formie 
tradycyjnej, równieŜ dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. 

2. Rada Ministrów przyjęła program „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”. Dzięki dofinansowaniu 
zostaną utworzone odpowiednie warunki do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów. Program 
obejmuje zakup pomocy dydaktycznych do świetlic w szkole i na urządzenia szkolnego placu zabaw. 
Wsparcia udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego. Gmina Nędza 
złoŜyła do Urzędu Wojewódzkiego wniosek dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy o 
udzielenie wsparcia finansowego na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw. Wniosek opiewa na kwotę 
30.000,00 zł. Prócz tego gmina złoŜyła wniosek dyrektora ZSG w Nędzy  o udzielenie wsparcia 
finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw, opiewający na kwotę 63.850,00 zł, jednak jest to 
dofinansowanie 50% wartości całego przedsięwzięcia, natomiast połowę stanowić będzie wkład gminy. 

3. Rozstrzygnięto przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest dowoŜenie uczniów z terenu gminy Nędza 
do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009 - 2010. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. 47 – 400 Racibórz ul. Środkowa 5. Cena wybranego oferenta: dzierŜawa 
autobusu - 0,85 zł/km brutto, a dowoŜenie uczniów do placówek oświatowych - 11. 536,00 zł/m-c brutto. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do: ZSG w Nędzy, do Szkoły Podstawowej w Ciechowicach 
oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

4. Rada Gminy Nędza wyraziła zgodę na wykonanie projektu niskiej emisji, który to zakłada dofinansowanie 
dla mieszkańców na zakup solarów i pieców c.o. 

5. Gminie przeznaczyła ze swojego budŜetu 195 tys. zł, a drugie tyle zostało jej przyznane z Urzędu 
Marszałkowskiego na remont drogi dojazdowej do pól w Zawadzie KsiąŜęcej. W tym roku zostanie 
wykonane 1.300 m drogi z całego odcinka liczącego 3 km. Zakończenie całości inwestycji uzaleŜnione jest 
od pozyskania kolejnego dofinansowania. 

6. Rozpoczęto przygotowania przetargowe obejmujące budowę chodnika przy ulicy Rudzkiej w Babicach i na 
Małej Nędzy. Gmina pozyskała kwotę 3 mln 200 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, a ze swojego budŜetu 
przeznaczy na ten cel 50 tys. zł. Realizacja zadania zakończy się w przyszłym roku. 

7. W roku 2009 gmina Nędza wraz ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu planowała zmianę nawierzchni 
na ulicy Wiejskiej w Babicach (wkład gminy w całe przedsięwzięcie to kwota 120 tys. zł). Jednak po 
wykonaniu ekspertyzy okazało się, Ŝe podłoŜe jest zbyt słabe na nową nawierzchnię i potrzebna jest 
wymiana kaŜdej warstwy drogi; koszt oszacowano na 1 mln 600 tys. zł. Strony zgodnie postanowiły, iŜ 
realizacja zadania zostanie przełoŜona na rok przyszły, natomiast w tym roku środki te po decyzji Rady 
Gminy Nędza zostaną przeznaczone na budowę chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Babicach. 

8. W dniu 9 września 2009 r. o godzinie 1600 na terenie GOSiR-u odbędzie się spotkanie informacyjne 
dotyczące otwarcia szkoły języków obcych. W programie nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz 
czeskiego. Zajęcia będą prowadzone dla wszystkich poziomów zaawansowania i wieku. Wszelkich 
informacji udzieli na spotkaniu inicjatorka projektu pani Duś. 

9. W dniu 29 sierpnia 2009 r. dla klientów firmy REMONDIS przewidziana jest bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych: meble, dywany, wykładziny, armatura sanitarno-łazienkowa. Odpady komunalne, 
surowce wtórne, gruz i opony nie będą odbierane! Zbiórka odbywać się będzie  sprzed posesji w miejscach 
dostępnych dla transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające odbiorowi powinny 
być wystawione najpóźniej do godz. 700 rano w dzień zbiórki. 



TROCHĘ TRADYCJI… 

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny jest 

najstarszym świętem maryjnym w całym roku 

liturgicznym. Wywodzi się ono z przeświadczenia, Ŝe 

Maryja nie umarła jak zwykły człowiek, lecz została 

zabrana do Nieba. Uroczystość obchodzona była w 

Konstantynopolu juŜ od V wieku (w kościele 

wschodnim święto nosi nazwę Zaśnięcia Najświętszej 

Marii Panny). Wniebowzięcie Najświętszej Marii 

Panny jest równieŜ przedmiotem dogmatu Kościoła 

katolickiego, ogłoszonego w konstytucji apostolskiej 

w 1950 roku przez papieŜa Piusa XII. Dogmat ten 

stwierdza, Ŝe po zakończeniu swojego ziemskiego 

Ŝycia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i 

duszą wzięta do wiecznej chwały. Wniebowzięcie 

zajęło miejsce Zaśnięcia, kiedy w VII wieku przyjęte 

zostało to święto w Rzymie.  

Uroczystości są obchodzone 15 sierpnia, 

dawniej jako dzień Matki BoŜej DoŜynkowej, bo 

zgodnie z rolniczym kalendarzem Na Wniebowzięcie 

pokończone Ŝęcie. Obrzędowość ludowa wiąŜe ten 

dzień ze święceniem płodów rolnych i ziół, które to są 

symbolami bogactwa przyrody, stąd druga popularna 

nazwa tego święta – uroczystość Matki Boskiej 

Zielnej. W Polsce i w krajach europejskich czci się 

Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej 

bujnej roślinności. W niektórych rejonach Polski w 

czasie obrzędów religijnych związanych z tym 

świętem błogosławi się wiązanki kwiatów, kiedyś ten 

zwyczaj był bardzo popularny. Wierzono, Ŝe taki 

bukiet nabiera cudownych, leczniczych właściwości. 

W drodze powrotnej z kościoła pozostawiano ziele w 

bruzdach zagonów, aby szkodniki nie zagraŜały 

ziemniakom i kapuście. Po kilku dniach zabierano 

bukiet do domu i tam przechowywano go 

pieczołowicie, najczęściej za świętym obrazem. Zioła 

z bukietu dodawano do róŜnego rodzaju domowych 

herbat i wywarów stosowanych w leczeniu ludzi i 

zwierząt gospodarskich. Okadzano nimi izbę i 

obejście dla ochrony przed burzą, poŜarem i 

epidemią groźnych chorób (nazywanych niegdyś 

zarazą lub morowym powietrzem). Wedle 

staropolskiego zwyczaju, zmarłemu do trumny 

podkładali ich garstkę pod głowę. Wszystkie te 

praktyki z ziołami, wykruszonymi z poświęconej w 

kościele równianki - ziela odeszły juŜ w przeszłość. 

Dotychczas jednak wiele osób, zwłaszcza 

mieszkających na wsi, w dniu Matki Boskiej Zielnej 

święci w kościele kolorowe bukiety z kwiatów, kłosów 

i rozmaitych ziół. Bukiety - wiązanki, które w polskich 

kościołach święci się w dniu 15 sierpnia, na Matkę 

Boską Zielną, w zaleŜności od regionu i zwyczaju 

noszą nazwę ziela, równianki, kępki, ograbki, rózgi 

lub rózgi ograbkowej. Układano je niegdyś z bylicy, 

macierzanki, mięty, piołunu, chabrów, kopytnika i 

krwawnika - a więc z ziół o wypróbowanych 

właściwościach leczniczych, z kwiatów polnych i 

ogrodowych, zgodnie z przysłowiem: ...w sierpniu 

kaŜdy kwiat woła - zanieś mnie do kościoła!... Do 

bukietu wkładano takŜe kłosy zbóŜ, len, makówki i 

konopie oraz róŜne warzywa i owoce: marchew, 

nabity na patyk ziemniak lub jabłko, gałązkę z 

późnymi wiśniami, gałązki leszczynowe z orzechami, 

a więc wszystko co urodziła ziemia i co waŜne było 

dla ludzkiego bytu. 

W całym kraju święto to jest obchodzone 

bardzo uroczyście. Wnętrza kościołów ozdabia się 

wiankami z kwiatów i ziół. Jest to więc po oktawie 

BoŜego Ciała drugi dzień w roku przeznaczony do 

święcenia ziół i kwiatów polnych. Jednak największe 

obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Marii oraz 

jej Wniebowzięcia, a takŜe na Jasnej Górze, dokąd 

zmierzają pielgrzymki z całej Polski właśnie na to 

święto. W innych częściach Polski często wiąŜe się 

ono ze świętem doŜynek. 

Człowiek w głębi duszy przechowywał ślad 

odwiecznego respektu dla przyrody, okazywał to 

roślinom w czasie świąt i uroczystości. Dlatego to 

posługiwano się roślinami podczas obrzędów Wielkiej 

Nocy, Zielonych Świąt, BoŜego Ciała, Sobótki i 

oczywiście święta Matki Boskiej Zielnej. 

      (j.p.)



 
JAK WYGLĄDAŁA MIEJSCOWOŚĆ NĘDZA DWA TYSIĄCE LAT TEMU? – cz. II 

 

 
    

 
 

Inwentarz ruchomy  
Do ciekawszych rzeczy znalezionych 

podczas prac wykopaliskowych zaliczyć naleŜy: 
fragmenty naczyń wykonanych przy uŜyciu koła 
garncarskiego, w tym fragmenty misy o 
lejowato rozchylonych ściankach, nóŜ Ŝelazny, 
osełkę kamienną, tłuk-rozcieracz kamienny, 
naczynia lepione ręcznie, zapinkę brązową 
zachowaną w całości, spręŜynę czterozwojową z 
górną cięciwą (ryc. druga z lewej), część 

dwustoŜkowego 
garnka z wysoko 

połoŜonym, 
łagodnym 

załomkiem o 
dolnej partii lekko 
podciętej (ryc. 
trzecia z lewej), 

czarkę o łukowatym wylewie (ryc. czwarta z 
lewej), kabłąk z drutu, łukowato wycięty, zbiór 

ceramiki zdobionej 
skromnie, ale na 
uwagę  zasługuje  
jedno naczynie z 

oryginalną 
ornamentyką w 
formie inskrypcji 
(napisu wyrytego 

w twardym materiale), składającej się z 5 
znaków wyrytych na ściance przed wypałem. 

Ich wysokość wynosi 
ok. 14 cm. Wątek 
całości oparty jest na 
kształcie łacińskiej litery 
B (ryc. pierwsza z 
prawej). Pierwszy znak 
jest „drukowaną” literą 
B, drugi to B z 

podwójnymi wybrzuszeniami, następny jest 
pionową kreską, czwarty ma kilkakrotnie 
rozwinięte wybrzuszenie po obu stronach 

pionowej kreski. 
Ostatni znak jest 
nieczytelny. Formę i 
układ znaków naleŜy 
ocenić jako 
intencjonalne 
(świadomie 
zamierzone). Fakt 
wyrycia ich przed wypaleniem wyklucza 
falsyfikat. Inskrypcja wydaje się być 
ozdobnikiem naśladującym liternictwo łacińskie 
i tym samym nie nosi Ŝadnej treści 
informacyjnej. Nie moŜna jednak lekcewaŜyć 
zdania A. Steffena, na które powołuje się 
jeden z badaczy K. Szeniec (w pracy 
magisterskiej pt. Garncarstwo na osadzie z 

okresu wpływów rzymskich w Nędzy koło 

Raciborza, złoŜonej w Katedrze Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego w 1983 r.) 
interpretującego inskrypcję jako rzadko w tym 
horyzoncie chronologicznym spotykany zabytek 
pisma runicznego (staronordyckie słowo run 
oznacza „tajemnicę”, „sekret”; wierzono, Ŝe 
runy wywierają magiczny wpływ na osobowość 
człowieka). Byłby to więc drugi egzemplarz 
odkryty na Śląsku (pierwszy umieszczony jest 
na ułamku lepionego ręcznie naczynia z 
cmentarzyska w Dziedzicach). 
   Osada trwała zapewne kilka pokoleń (co 
najmniej dwa). Materiał zabytkowy określa, Ŝe 
był to okres ok. 120 lat. Wszystkie obiekty 
zostały odkryte na głębokości ok. 35 cm. 
Powstaje w tym miejscu zasadnicze pytanie: 
dlaczego osadnictwo z okresu wpływów 
rzymskich i wczesnośredniowiecznej kultury 
przeworskiej w pewnym momencie zanikło? Jak 
zwykle w takiej sytuacji rodzą się róŜnego 
rodzaju domysły. Wzrost liczby ludności na tym 
terenie zmuszał do wyrębu lasów i zdobywania 
nowych terenów osadniczych. A moŜe jakieś 
kataklizmy w postaci powodzi lub poŜaru 
wpłynęły na opuszczenie zagospodarowanych 
terenów. 
   Dopiero ok. 1620 r. notujemy wzmianki o 
nowym osadnictwie w Nędzy i właściwie od tego 
momentu datuje się powstanie miejscowości.  
 

Opracowanie: Krystian Okręt
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DATA:                13.09.2009 r. 

1130  UROCZYSTA MSZA DZI ĘKCZYNNA 

1400  PRZEJŚCIE KOROWODU DO śYNKOWEGO  

trasa przemarszu: spod placu kościelnego na boisko 
LKS-u ulicą Ofiar Oświęcimskich 
 

 W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI: 

• WYBÓR „PUPILA” KOROWODU DOśYNKOWEGO 

• PROGRAM OKAZJONALNY – ZSP  GÓRKI ŚLĄSKIE 

• PROGRAM OKAZJONALNY – ZSG NĘDZA 

• WYSTĘP ZESPOŁU TANECZNEGO „ŁĘśCZOK” 

• KRZYSZTOF GROMOTKA – MONOLOG W GWARZE ŚLĄSKIEJ 

• PROGRAM DLA DZIECI 

• 1800 -  PIOTR SCHOLZ I GO ŚCIE 

• DOśYNKOWA BIESIADA ŚLĄSKA 

• 2000 - WYSTĘP WOKALISTKI  

 
 
 

� KONKURSY, GRY I ZABAWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

� ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O NAGRODĘ WÓJTA GMINY NA NAJŁADNIEJ USTROJONĄ 

POSESJĘ 

• 2100 -  GWIAZDA WIECZORU 
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INFORMACJA STAROSTY RACIBORSKIEGO 
 

Starosta Raciborski, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w 
księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. 2007 Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, 
informuje: 
celem ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego jest usunięcie zaniedbań w zakresie uporządkowania 
stanu prawnego własności nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób 
fizycznych połoŜonych na obszarze Ziem Odzyskanych i w obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańsk. Jak pokazują 
liczne przykłady, w księgach wieczystych nadal nie są uwzględnione prawa dzisiejszych polskich właścicieli, w tym 
gmin i Skarbu Państwa. 

Mając powyŜsze na uwadze, Starosta Raciborski wzywa mieszkańców powiatu raciborskiego do 
sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. 
Starosta Raciborski informuje, iŜ: 

• właściwym miejscowo do prowadzenia ksiąg wieczystych nieruchomości z terenu powiatu raciborskiego 
jest Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Raciborzu, ul. Nowa 27 (tel. 032 459 46 40). W 
związku z wprowadzeniem systemu informatycznego utworzono Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, 
która jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości  z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 
11 (tel. 022 52 12 888); 

• dokumentami potwierdzającymi stan prawny nieruchomości mogą być w szczególności: akty notarialne, 
decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe; 

• w szczególności naleŜy sprawdzić dział II księgi wieczystej; w wydziale II obejmującym wpisy dotyczące 
własności i uŜytkowania wieczystego wpisuje się właściciela, współwłaściciela, wieczystego uŜytkownika. 
Księgi wieczyste są jawne. Księgę wieczystą moŜna przeglądać i uzyskać jej odpisy na Ŝądanie osób 
zainteresowanych; 

• w razie wystąpienia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 
wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, 
moŜe Ŝądać usunięcia niezgodności. Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym rozpoznaje w pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Raciborzu; 

• wszelkich informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do 
zajmowanych nieruchomości i ujawnienia praw w księgach wieczystych moŜna uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 (tel. 032 414 08 46) w 
godzinach pracy: od 7.30. do 15.30., wtorki od 7.30. do 17.30., piątki od 7.30. do 13.30. 
 

 
 

WYKONANIE BUDśETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 r. 
 

           

Dochody  gminy za I półrocze 2009 r. wykonano w 
wysokości 7.746.676,24 zł na plan 14.719.201,44 zł, 
co stanowi 52,63% wykonania planu dochodów. W 
porównaniu do I półrocza 2008 roku wykonanie 
dochodów wzrosło o kwotę 550.889,93 zł.  

 
 

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 
wyniosło kwotę 6.954.383,78 zł na plan 
17.239.963,35 zł, co stanowi 40,34% wykonania 
planu wydatków. W strukturze wykonanych 
wydatków, wydatki bieŜące stanową  90,91%, co 
odpowiada kwocie 6.322.372,04 zł,  a wydatki 
majątkowe stanowią 9,09%, co odpowiada kwocie 
632.011,74 zł.  

 
 

BUDśET GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZAMKNĄŁ SIĘ NADWYśKĄ W KWOCIE 792.292,46 ZŁ.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2009r.

dochody własne  30,90%

subwencje 57,36%

dotacje 11,74%           



WYJAZD DLA ROLNIKÓW Z POWIATU RACIBORSKIEGO NA XI  KRAJOWE DNI OGRODNIKA 
 

 
 
 

Targi organizowane z okazji Dnia Ogrodnika odbędą się w dniach 12 i 13 września 2009 r. w 
miejscowości Gołuchów koło Kalisza w woj. wielkopolskim. Wyjazd odbędzie się 13 września 2009 r. 
Koszt wyjazdu od osoby to 40,00 zł. 
Osoby chętne są proszone o zgłaszanie się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Raciborzu 
ul. Ludwika 4, nr tel. 032/4152610 lub 0503511447. Organizatorem wyjazdu jest BoŜena 

Jankowska.  

 Organizatorzy: 

 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
InŜynierów i Techników Rolnictwa 
- Oddział w Kaliszu 

 Polski Związek Ogrodniczy. 
 

 

 

  
!!!UWAGA !!! 

                   PRZYPOMINA  SIĘ  MIESZKAŃCOM GMINY – WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI -  O OBOWIĄZKU  
UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU   NA  TERENIE NIERUCHOMOŚCI .  
                    W ZWIĄZKU  Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAGROśENIEM POśAROWYM, PROSZĘ MIESZKAŃCÓW 
O PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW. 
 
 PODSTAWA PRAWNA: 
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 
2008 z późn. zm. , 
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.  
 
W przypadku trudności związanych z wykaszaniem informujemy, Ŝe Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w 
Nędzy ul. Nad Suminą 2, przyjmuje zlecenia wykaszania nieruchomości. 
 
Dokonano przeglądu  nieruchomości leŜących na terenie gminy, jak równieŜ przyjmowane są zgłoszenia dotyczące 
nieruchomości szczególnie zaniedbanych (tel.032/410-23-99). W związku z powyŜszym proszę o uporządkowanie 
nieruchomości ( np. wykoszenie traw, uprzątnięcie odpadów).   
 
Ponowny przegląd kontrolny odbędzie się pod koniec sierpnia bieŜącego roku  - w stosunku do właścicieli 
nieruchomości, które stwarzają szczególnie zagroŜenie dla bezpieczeństwa środowiska zostaną podjęte stosowne 
kroki prawne. 
 

 
 
 
GAZETA SAMORZGAZETA SAMORZGAZETA SAMORZGAZETA SAMORZĄDOWADOWADOWADOWA    

WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza 
tel./fax 032 410 23 99 
 www.nedza.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Justyna Ploch 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nędzy w roku 2009 
w ramach POKL 2007-2013 
realizuje projekt Systemowy pt.: 
„SZANSA – Program aktywnej 
integracji w Gminie Nędza”. 
Głównym załoŜeniem projektu jest 
szkolenie w celu nabywania 
nowych kwalifikacji i umiejętności 
przez osoby bezrobotne z terenu 
Gminy Nędza. 
 


