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Punkt doradczy ws. programu „Czyste Powietrze”
Ogłoszenie | Gmina Nędza

Wójt Gminy Nędza serdecznie zaprasza do punktu doradczego w Gminie Nędza do spraw Programu „Czyste Powietrze”, 
który będzie się mieścił w Urzędzie Gminy Nędza. Punkt będzie czynny 11 marca 2019r. oraz 25 marca 2019r. w godzi-

nach od 12:00 do 18:00.

W ramach punktu doradczego będzie można skorzystać z:
• bezpłatnych konsultacji;
• doradztwa technicznego;
• pomocy przy wypełnianiu wniosku.

SP Nędza w najlepszej 15 w Polsce

str. 3

Gminne Centrum Kultury świętowało obchody 
100lecia odzyskania niepodległości wraz z 
teatrem Tetraedr. Obchody uświetniła wystawa 
prac  fotograficznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem 
"Akcji zima" organizowanej przez Gminne 
Centrum Kultury w Nędzy oraz jego propozycjami 
na przyszły miesiąc.  

Akcja Zima w GCK w Nędzy

str. 2

Wiejska siedziba rycerza w Górkach Śl.

str. 8

W tym numerze rozpoczniemy opowieść, która 
będzie się ukazywać w odcinkach, na temat 
ciekawej historii jednego z naszych sołectw - 
Górek Śląskich.
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„Akcja Zima" w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy
Kultura | Gmina Nędza

W ramach „Akcji Zima” dzieci i młodzież z Gminy Nędza 
mogły codziennie brać udział w bezpłatnych zajęciach 

artystycznych. W tym roku odbyły się m. in.: warsztaty witrażu, 
robotyki LEGO, warsztaty teatru cieni, warsztaty wokalne, na-
uka tańca Break Dance, warsztaty ceramiczne oraz plastyczne z 
elementami integracji sensorycznej. Ponadto zorganizowaliśmy 
wyjazd na lodowisko do Pszowa oraz wycieczkę do Śląskiego 
Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach i do najwięk-
szego parku trampolin na Śląsku JumpCity. 

−MARZEC W GCK−
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą oraz do 

udziału w wydarzeniach organizowanych w marcu w Gminnym 
Centrum Kultury w Nędzy.

▪ Warsztat: Rysunek i terapeutyczne malowanie diagnoza, 
terapia, rozwój

2-3 marca 2019 (sobota niedziela)
▪ Dzień kobiet w GCK
9 marca (sobota)
• Godz. 10.00 – 12.30, Warsztaty dla kobiet – MASAŻ 

TWARZY prowadzone przez Annę Glorię Ochojską, 
instruktora zajęć relaksacyjnych, specjalistkę masażu BARSY 
oraz masaży relaksacyjnych. Koszt 20 zł od osoby. 

Zapisy telefonicznie lub w siedzibie GCK.
• Godz. 17.00, Koncert pt. NASTROJE w wykonaniu 

Studia Piosenki Artystycznej ATLANTYDA 
Koncert wprowadzi nas w klimat pięknych piosenek o miłości. 

W koncercie pojawią się m.in. piosenki Kory Jackowskiej, do 
słów Agnieszki Osieckiej, z repertuaru Beaty Kozidrak, Bułata 
Okudżawy, Justyny Szafran, piosenki poetyckie, aktorskie, pop, 
musicalowe.

Instruktor - Irena Hlubek, Akompaniator i aranżer - Zbigniew 
Foryś. Wstęp wolny.

▪ Wernisaż wystawy grupy „ASFALT” oraz pokaz teatralny 
grupy teatralnej działającej przy GCK 

13 marca (środa), godz. 17.00
Nowa wystawa grupy „Asfalt” to opowieść o zwierzętach i 

martwej naturze ukazana oczami dziecięcej wyobraźni. Wstęp 
wolny.

▪ Pokaz slajdów Dawida Wacławczyka pod nazwą 
„Ziemia Święta i Nieświęta” 

28 marca (czwartek), godzina 16:30
Uważam, że każdy człowiek, który ma taką możliwość, 

powinien choć raz w życiu udać się do Ziemi Świętej. Po to, 
by poznać korzenie swojej kultury oraz wiary chrześcijańskiej, 
skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością oraz 
zobaczyć miejsca, w których narodził się, żył, nauczał i umarł 
Jezus Chrystus. Ale także po to, by przekonać się jak piękne, choć 
zarazem trudne jest współistnienie obok siebie chrześcijaństwa, 
judaizmu i islamu. Podczas pokazu będę starał się to udowodnić. 
Będzie to obraz dosyć osobisty… Wstęp wolny.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w sali GCK przy 
ul. Strażackiej 2 w Nędzy.

−NOWE ZAJĘCIA W FILII GCK W ZAWADZIE KS. 
JUŻ OD MARCA−

Od marca zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież oraz 
dorosłych na zajęcia, które będą odbywały się regularnie w filii 
Gminnego Centrum Kultury w Zawadzie Książęcej mieszczącej 
się przy ul. Raciborskiej 55. 

▪ Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży
W każdą środę od 16.00-19.00. 
Zajęcia bezpłatne. Instruktor: Joanna Jędraszczyk
▪ Zajęcia fitnes dla dorosłych
W każdy wtorek o godzinie 18.00. 
Koszt: 40 zł za miesiąc od osoby. Instruktor: Joanna Kubów

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu.: 
324104770, 506141501
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Matematyczni Ryśliciele promują swoją książkę w 
powiecie!

Oświata | Szkoła Podstawowa w Nędzy

Siódmoklasiści z SP im. Powstańców Śląskich w Nędzy 
ukończyli pracę nad projektem Matematyczni Ryśliciele – 

wizualny świat matematyki, który wykonali w ramach Programu 
mPotęga – V edycja konkursu grantowego Fundacji mBanku.

Projekt powstał już w maju 2018 r., kiedy to nauczycielki – 
Małgorzata Mielnik i Anna Wojtek  zgłosiły go do konkursu 
i znalazł się on pośród 15 najlepszych projektów w Polsce w 
kategorii klas 7-8 SP i gimnazjum (a było ich aż 598). Projekt 
to zestaw  metod i narzędzi pracy z uczniem mający na celu 
przede wszystkim poprawienie wizerunku najtrudniejszego 
przedmiotu w szkole oraz rozbudzenie wśród uczniów 
zainteresowań matematycznych i wiary we własne możliwości 
intelektualne.                                                                                                                                                                                                  

 Cały projekt składał się z 3 głównych modułów, podczas 
których uczniowie dowiedzieli się, że matematyka jest podstawą 
innych nauk i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
Już we wrześniu 2018 r. uczniowie mogli zainspirować się 
wystawami podczas wycieczki naukowej  do Świata Techniki w 
Ostrawie, aby później, w październiku, stworzyć swoje własne 
filmiki matematyczne. Filmiki te miały za zadanie przybliżyć 
i ukazać nam wszystkim wszechobecność matematyki w 
życiu codziennym, ale także pokazać wiele ciekawostek 
matematycznych. Koordynatorki projektu ogłosiły konkurs 
na najlepszy film matematyczny w całej szkole. Zwycięskie 
filmy zostały opublikowane na naszej projektowej stronie 
internetowej www.matematyczni-rysliciele.pl, która powstała 
w listopadzie. Ponadto, uczestnicy programu stworzyli 
matematyczne pomoce dydaktyczne, wydrukowane na drukarce 
3D, które można wykorzystywać podczas lekcji. 

Ostatnim etapem pracy było opracowanie autorskiej książki 
matematycznej przy wykorzystaniu techniki sketchnotingu. 
Sketchnoting – czyli inaczej szkic-notatka, to metoda używana w 
myśleniu wizualnym, polegająca na notowaniu z wykorzystaniem 
dużej liczby elementów wizualnych, najczęściej wykonywanych 
ręcznie. Forma taka nie tylko wspomaga zapamiętywanie pojęć 
czy wzorów, ale także tworzy bardziej zrozumiały przekaz - 
pobudza kreatywność.

Książka Matematyczni Ryśliciele – zestaw matematycznych 
szkico-notatek z zadaniami - to zbiór notatek o różnej tematyce, 
które mogą być wykorzystane podczas lekcji matematyki 
jako urozmaicenie tradycyjnych metod wprowadzania 
zagadnień, czy wzorów. Dodatkowo, książka zawiera kilka 
przydatnych kart pracy z zadaniami, które można użyć na 
lekcji, jako kartkówki lub zadania sprawdzające poziom 
opanowania materiału. Część z nich zawiera elementy oceniania 

kształtującego, pozwalającego uczniom na samoocenę. 
Książka ta została rozesłana do szkół podstawowych powiatu 
raciborskiego oraz udostępniona na stronie internetowej 
projektu.  Mamy nadzieję, że nauczyciele matematyki chętnie 
zajrzą do naszej książki, ale także zainspirują się nią i stworzą 
własne szkico-notatki, aby urozmaicić lekcje matematyki.  
Praca nad całością wymagała sporo wysiłku ze strony uczniów 
i koordynatorek, ale była także wspaniałą matematyczną 
przygodą, która zostanie w naszych myślach na długi czas. 
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Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku ko-
nieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych 
poza rzeźnią

Inne | Gmina Nędza

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych 
poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. 

świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. zła-
mie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który 
uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym trans-
port do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania 
wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie 
wypadkowi ?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza 
weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, 
który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane 
ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.  

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz 
weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane 
ubojowi z konieczności ?

a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem 
ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów 
wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. 

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami 
wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy 
lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę 
przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej 
oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na 
rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania 
wartości rzeźnej  zwierzęcia.

b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.   

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności ?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w 
przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien 
odbyć się ubój z konieczności ? 

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią 
posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich 

koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju 
zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i 
działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego 
niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt 
podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione 
zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 
1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu 
dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego 
lekarza weterynarii,  usunąć z tuszy żołądek oraz jelita 
zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób 
umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą 
przewieźć do rzeźni.

  
Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do 

rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia 
?

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia 
muszą być dostarczone następujące dokumenty: 

a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość 
zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych 
produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano 
zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem 
dat podawania i okresów karencji;

b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające 
korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas 
przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju 
z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu 
poddane było to zwierzę.

 
Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami 

wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do 
rzeźni ?

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami 
wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w 
warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli 
transport  potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania 
uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla 
przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, 
gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności 
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poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych. 

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że 
nie może być przeprowadzony ubój z konieczności  ?

            Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę 
powinno być leczone, albo uśmiercone. W przypadku gdy 
podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:

1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez 
podanie środka usypiającego, 

2) tusza może być: 
a) poddana utylizacji lub 
b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona 

do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce 
się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym 
lekarzem weterynarii).  

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które 
uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę 
do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju 
zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy 
przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność 
lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso  nie może 
być oferowane do sprzedaży. 

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się 
rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z 
narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi 
z konieczności ?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie 
zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju 
w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi 
śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym 
przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

  Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo 
przeprowadzonego uboju z konieczności można 
zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna 
zwierzęcia ?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z 
konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu 
poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza 
weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, 
czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, 
zanim zostanie wprowadzone na rynek.  

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, 
gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez 

ludzi. Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna 
do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi 
koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy 
rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za 
zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do 
skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.  

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności 
wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa?

 W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z 
konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, 
konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, 
że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni 
od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świni należy 
zgłosić również w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z 
konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 
546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami 
w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie 
informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności 
świń (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z 
późn.zm.).

Opracowano w:
Departamencie Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Współpraca: Krystian Okręt

Druk: Drukarnia CKMED 
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Wielka i Mała Nędza
Historia | Nędza

Rozróżnienie tych nazw miejscowych zawartych w tytule 
powyższego artykułu ma dość istotne znaczenie nie tylko 

etymologiczne (wyjaśniające pochodzenie), ale również posiada 
aspekt społeczno-ekonomiczny. 

 Nazwa miejscowości Nędza wywodzi się od rzeczownika 
pospolitego określającego ‚ubóstwo’, ‚bieda’, ‚niedostatek’ i 
w porównaniu do żyznych obszarów ziemi raciborskiej osada 
ta była w chwili jej powstania bardzo uboga, mniej zasobna. 
Według podania najpierw osiedlił się tutaj gajowy (poddany 
księcia raciborskiego) w wieku XVII, a następnie w ciągu 
XVIII w. rozwinęło się stopniowo osadnictwo. Jak podają 
ludowe opowieści (również udokumentowane) w pobliżu 
chaty wspomnianego gajowego baron Hans von Mettich 
w 1620 r. założył gorzelnię (zakład produkujący wódkę), a 
okolicę nazwano Bogatą Nędzą (ale przymiotnik ‚bogata’ wtedy 
oznaczał ‚pod opieką Boga’, a nie ‚bogaty’ czyli ‚zamożny’). Tuż 
obok na wschód powstała osada zwana do dziś Małą Nędzą 
jako mniejszy przysiółek.

 Rozwój wsi Nędza ściśle wiąże się z budową trakcji 
kolejowych w XIX w. W 1845 r. uruchomiono jednotorową linię 
kolejową z Kędzierzyna przez Nędzę, Racibórz do Bogumina 
jako odnogę trakcji Wrocław – Mysłowice, a w 1850 r. otwarto 
linię z Nędzy do Katowic przez Rybnik. Wtedy w Nędzy 
powstaje ważny węzeł kolejowy, dzięki któremu pomiędzy 
Nędzą a Wiedniem i Berlinem istniało bezpośrednie połączenie. 
Można przypuszczać, że teren wokół stacji zaczęto nazywać 
Wielką Nędzą, tym bardziej że nieopodal zaczęły powstawać 

budynki mieszkalne dla pracowników kolei. Na korzyść tego 
wywodu węzeł kolejowy w Nędzy rozrósł się w 1902 r. o 
trakcję kolejki wąskotorowej (zwanej potocznie klajnbanką) 
z Trynku (obecnie dzielnica Gliwic) do Płoni (obecnie część 
Raciborza). Po drodze były przystanki, a jednym z nich była 
Nędza Wieś (w centrum miejscowości), następnym Szymocice. 
Współcześnie stacje: kolejowa oraz wąskotorowa już nie 
istnieją, pozostały tylko przystanki. PKP obecnie przeprowadza 
gruntowną modernizację tej trakcji. Natomiast Mała Nędza 
posiadająca od 1902 r. stację wąskotorową stopniowo zatracała 
swą ważność i już w 1966 r. zostały zniesione kursy pasażerskie, 
a w 1992 r. zlikwidowano ruch towarowy. W 1993 r. decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach całą 
linię wpisano do rejestru osobliwości zabytkowych.

 Na koniec można by się pokusić o pewne ciekawostki... Otóż 
w czasie III powstania śląskiego w 1921 r. stacja Wielka Nędza 
(wtedy Nensa) stała się obiektem ataku powstańców, celem jej 
opanowania, jako strategicznego punktu, o czym wspomina 
Arka Bożek w swych Pamiętnikach. Inną osobliwością była 
fontanna usytuowana obok budynku stacji, która mieniła się 
różnokolorowymi odcieniami wytryskającej wody oświetlanej 
lampą obrotową, nadającą wodzie odpowiednie kolory w 
porze nocnej. Istniała jeszcze w latach siedemdziesiątych XX 
w. Niestety są to tylko wspomnienia dawnej świetności tego 
obiektu.
Oprac. Krystian Okręt

Wiejska siedziba rycerza w Górkach Śl. Odcinek 1
Historia | Górki Śląskie

W miejscu zwanym przez 
mieszkańców Górek 

Śląskich Kopcem stała nie-
gdyś drewniana wieża. Pełniła 
nie tylko funkcję mieszkalną, 
ale również obronną. Broniła 
dostępu do siedziby miejsco-
wego rycerza zewnętrznym 
napastnikom. Niemieckie ba-
dania archeologiczne prowa-
dzone przed II wojną świa-
tową pod wodzą dr Raschke 
z Raciborza pozwalają nam 
stwierdzić istnienie takiej 
drewnianej wieży mieszkal-

nej w Górkach. Według nich 
budowla ta pochodziła z 
XIII – XVI wieku. Nieste-
ty ani przedwojenne badania 
dr Raschkego, ani powojen-
ne prof. Bagniewskiego nie 

były w stanie zawęzić czaso-
kresu istnienia tej wieży. Po-
dejmiemy się jednak próby 
znalezienia odpowiedzi na 
następujące pytania: Jak mo-
gła wyglądać średniowieczna 
wieża w Górkach? Kiedy i w 
jakich okolicznościach została 
zniszczona? Kto mógł być jej 
potencjalnym lokatorem? In-
formacje na temat wiejskich 
gródków zbierane przez wo-
jewódzkiego konserwatora 
zabytków Jacka Pietrzaka ze 
wszystkich badań dotyczą-

cych podobnych wież pomo-
gły nam przybliżyć wygląd 
tej wieży. Również literatura 
fachowa pozwoliła nam po-
równać badania na ten temat 
a pochodzące z terenu Gór-
nego Śląska, np. w Sławkowie, 
Żernicy, Bieruniu Starym. Po-
dobne budowle drewniane bę-
dące wiejskimi siedzibami ry-
cerskimi znane są również w 
Gołkowicach i Gorzyczkach 
koło Wodzisławia Śl. oraz w 
samym Wodzisławiu Śl.
Oprac. Henryk Postawka

ciąg dalszy nastąpi
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Terminarz rozgrywek
Sport | Gmina Nędza

Jak co roku najbliższy miesiąc rozpocznie wiosenna runde rozgrywek naszych piłkarzy. Wszystkich zainteresowanych tym 
sportem zapraszamy do zapoznania się terminami spotkań swoich ulubionych zespołów.

15:30  LKS 1908 NĘDZA :  KS NAPRZÓD BORUCIN

15:00  LKS TWORKÓW : LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA

15:00  LKS GÓRKI ŚLĄSKIE :  LKS ROZWÓJ BEŁSZNICA

15:30  KS KORNOWAC  : LKS 1908 NĘDZA

15:00  LKS BRZEZIE  : LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA

15:00  LKS GRZEGORZOWICE  : LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 

16 marca 2019  KoIejka nr 16

23 marca 2019  KoIejka nr 17

Uchwały w sprawie ochrony środowiska
Uchwały | Gmina Nędza

Uchwała  NR VI-43-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 
stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Nędza na lata 2018- 2032” – przyjęto wykonany program 
usuwania azbestu, który jest dokumentem niezbędnym, 
aby móc ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z 
usuwaniem azbestu z WFOŚiGW w Katowicach . Ponadto 
wykonano inwentaryzację ilości wyrobów azbestowych na 
terenie naszej gminy.

Uchwała NR VI-42-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 
stycznia 2019 r. w sprawie  przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą 
na lata 2022-2025”- przyjęto opracowany program ochrony 
środowiska z uwagi na fakt, iż poprzedni obejmował lata 
2014-2017. Program ten jest obowiązkowym dokumentem 
dla każdej gminy. W dokumencie tym znajduje się wykaz 
wszystkich zadań związanych z ochroną środowiska, które 
należy wykonać lub realizować w sposób ciągły. 

W 2019 roku odbiorem odpadów komunalnych nadal 
zajmować się będzie przedsiębiorstwo KOMART Sp.  z o. o. 
, nie zmienia się również lokalizacja oraz godziny otwarcia 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK 
– ul. Klasztorna 45 , Kuźnia Raciborska , wtorek 7:00 – 15:00 , 
czwartek 9:00 – 17:00).  Od 2019 roku odstąpiono ( zgodnie  z 
wolą mieszkańców ) od limitów odbioru odpadów zielonych, 
zatem można wystawiać nieograniczoną ilość worków z 
odpadami zielonymi. Pamiętać należy jednak, że priorytetem 
jest kompostowanie tych odpadów we własnym zakresie 
na terenie nieruchomości ( pozwala to ograniczać koszty 
systemu odbioru odpadów komunalnych). 

Z uwagi na rosnące z roku na rok wymogi dotyczące 
poziomu odzysku odpadów szklanych, plastikowych, 
metalowych i papieru, należy ściśle przestrzegać zasad 
segregacji tych odpadów. Gmina będzie zobowiązana uiścić 
kary pieniężne w przypadku nie osiągnięcia określonych 
poziomów, prawidłowa segregacja pozwoli uniknąć tych 
kar.  W związku z powyższym przedsiębiorstwo odbierające 
odpady komunalne będzie zwracać szczególną uwagę na 
pojemniki i worki z odpadami zmieszanymi ( pod kątem 
znajdowania się w nich odpadów podlegających segregacji).   
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9.03 
(sobota) 

DZIEŃ KOBIET 
w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy 

g. 10.00 – MASAŻ TWARZY  

warsztaty dla kobiet poprowadzi ANNA GLORIA OCHOJSKA 

g. 17.00 – koncert Studia Piosenki Artystycznej ATLANTYDA 

GMINNE CENTRUM KULTURY w Nędzy, ul. Strażacka 2 

MASAŻ TWARZY 
warsztaty (10.00-12.30)  przeznaczone  

dla kobiet w każdym wieku.  
Koszt 20 zł.  

W cenie nauka masażu  
z wykorzystaniem naturalnych 

kosmetyków, poczęstunek.  
Zapisy przyjmujemy do 6 marca (środa)  

w GCK, nr tel. 506 141 501 i 32 410 47 70 

 

Koncert  pt. NASTROJE 
w wykonaniu 

Studia Piosenki Artystycznej  
ATLANTYDA 

Koncert wprowadzi nas w klimat pięknych 
piosenek o miłości.  W koncercie pojawią 

 się m.in. piosenki Kory Jackowskiej, 
 do słów Agnieszki Osieckiej, z repertuaru Beaty 

Kozidrak, Bułata Okudżawy, Justyny Szafran, 
piosenki poetyckie, aktorskie, pop, 

musicalowe. 
Instruktor  -  Irena Hlubek, 

Akompaniator i aranżer -  Zbigniew Foryś 

Wstęp bezpłatny 


