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WYMIEŃ PIEC  
W PROGRAMIE SMOG STOP 

wnioskiem: 

■ zdjęcia obecnego źródła lub w 

przypadku jego likwidacji przed 

dniem 15.05.2017 r. imiennego 

dokumentu zezłomowania - karty 

przekazania odpadu (za wyjątkiem 

likwidacji – rozbiórki pieców 

kaflowych lub trzonów kuchennych, 

wówczas wymagane są protokoły 

potwierdzające wykonanie prac), 

■ zdjęcia budynku w zakresie w 

jakim planowana jest do 

przeprowadzenia jego 

termoizolacja.  

    Wnioski o dofinansowanie 

przyjmowane będą od 15 do 26 maja 

2017 roku. Można je będzie składać 

w siedzibie WFOŚiGW w 

Katowicach przy ul. Plebiscytowej 

19 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub 

przesłać pocztą (decyduje data 

wpływu do Funduszu). 

UWAGA: Wnioski złożone przed 

lub po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

    Przed rozpoczęciem naboru 

zostanie uruchomiony w siedzibie 

Funduszu punkt konsultacyjny 

czynny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 9.00 do 14.00. ●   

KONTAKT DO FUNDUSZU:  

 tel.:  32 60 32 251,  32 60 32 222,  

32 60 32 264,  32 60 32 259,  

32 60 32 244,  32 60 32 221. 

                                                  Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą  

                                                 od 15 do 26 maja 2017 roku. O udzielenie dofinansowania  

w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub 

współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania 

dotacji w ramach Programu SMOG 

STOP jest wymiana źródła ciepła w 

oddanym do użytkowania i 

ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna  

likwidacja dotychczasowego źródła 

ciepła opalanego paliwem stałym 

pracującego na potrzeby centralnego 

ogrzewania, zabudowa nowego 

źródła oraz dostarczenie wraz z  

 

JAKIE ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI? RADNI ZDECYDOWALI  
Radni Gminy Nędza na sesji 24 kwietnia podjęli uchwałę 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z 

ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania 

węglowego, wysokoemisyjnego, niskosprawnego na 

ogrzewanie niskoemisyjne i wysokosprawne, 

planowane do realizacji na terenie gminy Nędza. 

303-5:2012, posiadające aktualny certyfikat wydany 

przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji. 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów: 

● zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych, 

elektrycznych podgrzewaczy wody, kominków, pieców 

kuchennych itp., 

● przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji, gdy 

taka jest wymagana, 

● wykonania prac projektowych, 

● uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień 

wymaganych przepisami prawa. Kwota dotacji celowej 

wynosi 20% kosztów realizacji inwestycji, przy czym 

udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć  

1 000,00 zł. ● 

Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na 

wymianie starych źródeł ciepła na nowe w budynkach 

mieszkalnych, takie jak: 

● kotły na paliwo stałe - węglowe z automatycznym 

dozowaniem paliwa, 

● kotły na biomasę, 

spełniające wymagania klas 5 według normy PN-EN  

  Z  URZĘDU                                      Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2017 

 



Strona | 3  
 

REWITALIZACJA?  
WAŻNI SĄ LUDZIE  

przestrzeni lat zmienił się sposób 

myślenia o rewitalizacji. Wcześniej 

najwięcej działań było kierowanych 

na inwestycje - poprawianie 

wizerunku placów, ulic, obiektów, 

chodników. - Dziś próbujemy 

przekonywać urzędników, że jeśli 

coś remontujemy, to powinno to 

wynikać z diagnozy problemów 

społecznych - tłumaczy Mariusz 

Andrukiewicz. - Czyli dla 

przykładu, jeśli w gminie występuje 

problem bezdomności, uzależnień 

czy bezrobocia, to wszelkie 

działania rewitalizacyjne powinny 

służyć ich rozwiązaniu - dodaje. 

    W grudniu ubiegłego roku 

pomiędzy Województwem Śląskim 

a Gminą Nędza podpisana została 

umowa na realizację projektu pn. 

„Program Rewitalizacji Gminy 

Nędza” w ramach programu 

„Śląskie programy rewitalizacji”. 

    Dokument ma powstać do końca 

czerwca tego roku. Na jego 

stworzenie udało się pozyskać 

środki zewnętrzne w wysokości 

33.750,00 zł przy całkowitej 

wartości 37.500,00 zł. 

    Do tworzonego programu 

zbierane są propozycje konkretnych 

projektów. Mogą je składać 

przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe, czy samorząd. 

Autorzy projektów ujętych w 

programie rewitalizacji, mogą 

ubiegać się o środki zewnętrzne na 

realizację. ● 

                                                 Co to jest rewitalizacja i na czym polega? Tego mogli                

                                                 dowiedzieć się mieszkańcy gminy Nędza, którzy wzięli 

udział w spotkaniu, jakie się odbyło w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy. 

Spotkanie poprowadzili Mariusz 

Andrukiewicz z Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości Społecznej "Być 

razem" oraz Roman Gruszczyk ze 

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych "Delta Partner".  

    Najogólniej mówiąc rewitalizacja 

to wyprowadzenie danego obszaru ze 

stanu kryzysowego poprzez usunięcie 

albo złagodzenie zjawisk, które 

spowodowały jego degradację. - A 

przy tym nie zapominając o lokalnej  

społeczności - dopowiada Roman 

Gruszczyk. - Chodzi o to, żeby 

inwestycje przekładały się na lepsze 

życie mieszkańców - wyjaśnia. 

    Rewitalizacja to miraż działań 

inwestycyjnych i społecznych, 

dlatego tak ważne, by ludzie byli 

włączeni w ten proces - urzędy, 

organizacje i stowarzyszenia, firmy i 

po prostu mieszkańcy, szczególnie ci, 

którzy borykają się z problemami 

zdrowotnymi czy społecznymi. Na  

 

JAK MAMY SIĘ ROZWIJAĆ TURYSTYCZNIE? 
Zarząd Województwa Śląskiego 

zaprasza na konsultacje społeczne 

projektu Programu Rozwoju 

Turystyki w Województwie Śląskim 

2020+. Program przewiduje realizację 

10 projektów. Należą do nich, m.in. 

rozwój turystyki rowerowej górskiej 

w Beskidach, utworzenie 

regionalnych szlaków rowerowych 

Velo Silesia i Wiślana Trasa 

Rowerowa. W planach jest 

rewitalizacja zabytkowej kolei  

wąskotorowej na odcinku Pilchowice-

Rudy-Rybnik Stodoły. Ma być 

wdrażany też plan wsparcia i 

zarzadzania rozwojem Parku 

Śląskiego oraz rozwijany Szlak 

Zabytków Techniki. Dla miłośników 

natury ma powstać szlak przyrody 

województwa śląskiego. Program 

kładzie także nacisk na rozwój 

turystyki biznesowej. Wszelkie uwagi 

i wnioski do projektu Programu oraz 

prognozy należy przesyłać, 

z wykorzystaniem formularza, na 

adres: Wydział Rozwoju 

Regionalnego, Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, ul. Plebiscytowa 36,  

40-041 Katowice lub drogą 

elektroniczną na adres: 

strategia@slaskie.pl, bądź ustnie do 

protokołu w pokoju 0.07 w 

Wydziale Rozwoju Regionalnego. 

Uwagi można przekazywać w 

terminie do 12 czerwca 2017 r. ● 

  Z  URZĘDU                                      Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2017 

 



Strona | 4  
 

KOLEJNY PRZETARG NA STARĄ PLEBANIĘ 

wolnostojącej - byłą plebanią. 

Nieruchomość jest wyposażona w 

urządzenia infrastruktury 

technicznej, takie jak: energia 

elektryczna, instalacja 

wodociągowa. Ścieki 

odprowadzane są do własnego 

szamba. Nieruchomość posiada 

dostęp do drogi publicznej. 

Otoczenie nieruchomości stanowi 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz tereny upraw 

polowych. 

    W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

położona jest w terenie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

zabudowy zagrodowej i usług. 

    Budynek mieszkalny ma 

powierzchnię użytkową ponad 143 

m2 oraz budynek gospodarczy. 

Zaletą jest lokalizacja. 

Nieruchomość położona jest przy 

drodze asfaltowej na trasie do 

Raciborza. 

    Szczegóły dostępne są w BIP 

Urzędu Gminy Nędza w zakładce 

przetargi na mienie gminne. ● 

                                19 czerwca w Urzędzie Gminy Nędza odbędzie się przetarg  

                                             na sprzedaż nieruchomości w Zawadzie Książęcej. Pod 

młotek pójdzie budynek dawnej plebanii z działką o powierzchni 0,1582 ha. 

Główną zaletą jest lokalizacja. 

Cena wywoławcza nieruchomości to 

60.000,00 zł (zwolnione z VAT). 

Wadium w wysokości 6.000,00 zł 

zainteresowani mają czas wpłacić do  

13 czerwca.  Nieruchomość położona 

jest w Zawadzie Książęcej przy ulicy 

Raciborskiej. Działka jest 

zabudowana budynkiem 

mieszkalnym w zabudowie  
 

SERWISY GMINNE DOSTĘPNE  

NA WWW.GMINAZENERGIA.PL 

Światowej Organizacji Zdrowia). Niestety, wnioski są 

mało optymistyczne - w dużej mierze trujemy się 

sami… 

    Powszechne jest spalanie śmieci, używanie 

najgorszych paliw i niewłaściwa eksploatacja kotłów. 

Powodem są przede wszystkim długoletnie 

zaniedbania, niewłaściwe nawyki i brak wiedzy. 

    Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie 

samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 

powiaty) podjęły wspólną kampanię na rzecz walki z 

niską emisją i poprawy jakości powietrza. „Gmina z 

dobrą energią!” to modelowa kampania informacyjno-

edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat 

niskiej emisji. ● 

                                      WWW.GMINAZENERGIA.PL  

   SERWISYGMINNE 

      »  EDUKACJA  

      »  PORADNIK INWESTORA 

      »    KALKULATOR 

            EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

                                         Wszystkie materiały powstające w  

                                                 ramach projektu są dostępne 

lokalnie, dla każdej gminy partnerskiej, w ramach serwisu 

"Gmina z energią" dedykowanego dla danej gminy. 

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z 

obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie 

tylko w całej Polsce, ale i w Europie (wg. raportu  
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PRZEBÓJ Z JAJEM 

i zajączkach, ale i inne piosenki, np. 

o Kaczce dziwaczce.  

    W konkursie wzięły udział dzieci 

z przedszkoli z terenu całej gminy 

Nędza - Babic, Górek Śląskich,  

Łęgu oraz oczywiście dzieci z 

Nędzy.  

    Wszystkie występy wzbudziły 

zachwyt jury i ostatecznie pierwsze 

miejsce zajęli wszyscy wykonawcy.  

    W konkursie plastycznym 

wyróżniono wszystkie prace 

wykonane przez dzieci z rodzicami 

w domu. A dodatkowo:  

KATEGORIA PRACE PRZESTRZENNE 

I miejsce                              Julia Depta  

                           Przedszkole Babice 

II miejsce            Samuel Bytomski    

                           Przedszkole Babice 

III miejsce                Kaspian Procek  

                                       Anna Stefunyn  

                              Przedszkole Nędza 

KATEGORIA PRACE PŁASKIE 

I miejsce                    Gabriela Syrnik            

                                    Przedszkole Łęg 

II miejsce            Maja Sienkiewicz  

                              Przedszkole Nędza 

III miejsce             Zuzanna Bugdoll  

                         Przedszkole Górki Śl. 

                                  Przedszkole w Nędzy  

                                  zorganizowało gminny 

konkurs plastyczno-muzyczny pod 

hasłem „Przebój z jajem”. W 

wydarzeniu wzięły udział dzieci z 

placówek w Babicach, Górek 

Śląskich, Łęgu oraz Nędzy. 

płaskich lub przestrzennych „z 

jajem”. Hasło rozumiane i dosłownie, 

i w przenośni. Tematyka była więc 

dość szeroka - od świątecznych 

pisanek i kraszanek po prace pełne 

humoru – relacjonuje Małgorzata 

Procek z Przedszkola w Nędzy.   

    Kolejny etap to przygotowanie i 

zaprezentowanie piosenek. Można 

było usłyszeć utwory o jajkach  

Konkurs miał kilka etapów.  

- Pierwszym było wykonanie prac  
 

KABARET MŁODYCH PANÓW 

DOCENIŁ UCZNIÓW! 
"Wesoła Siódemka" ze szkoły w 

Nędzy zajęła II miejsca w III 

Wojewódzkim Turnieju Małych Form 

Kabaretowych "JEJKO-WICE" 2017.  

Uczniowie pod opieką Iwony 

Tomiczek, mieli okazję pokazać 

swoje zdolności teatralno-kabaretowe 

w autorskim programie pt. Spotkanie 

z diablikiem. Skecz w gwarze śląskiej 

spodobał się jury, w którym zasiadł, 

m.in. Łukasz Kaczmarczyk z 

Kabaretu Młodych Panów. 

"Wesoła Siódemka" wystąpiła w 

składzie: Julia Gądzikiewicz, Julia 

Wojtek, Nadia Wiesner, Justyna 

Magnowska, Magdalena Kunicka, 

Wiktoria Wałach i Konrad Golik. ●  
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Pierwszy dzień wielkiej majówki w Nędzy to 

występ tancerzy z rodzimego zespołu 

folklorystycznego Łężczok oraz koncert 

Gminnej Orkiestry Dętej. Wieczór należał już 

do gwiazd śląskiej sceny.  

Weronika Riemel, kierownik zespołu.  

    Po nich z bogatym repertuarem marszów, polek i 

utworów muzyki rozrywkowej wystąpiła Orkiestra Dęta 

Gminy Nędza. Grupa złożona z muzyków w różnym 

wieku prowadzona jest przez Krzysztofa Fulneczka. To 

profesjonaliści, którzy za każdym razem fundują kawał 

dobrej muzyki na żywo. 

    Bernadeta Kowalska, Jania Jania Brass-Band oraz duet 

Krzysztof Respondek i Krzysztof Hanke bawili 

publiczność w drugiej części pierwszego dnia wielkiej 

majówki w Nędzy. 

    Bernadeta Kowalska jest jedną z najbardziej 

popularnych i lubianych wokalistek śląskiej piosenki. 

Krawcowa z zawodu, a rolniczka z wyboru zaczęła 

występować publicznie kilkanaście lat temu, zdobywając 

serca publiczności. Jej występ na scenie w Nędzy 

przeplatany był koncertem grupy Jania Brass-Band - 

orkiestry z Piekar Śląskich.  

    A na koniec występów na scenie pojawił się dobrze 

znany i lubiany duet Krzysztof Respondek i Krzysztof 

Hanke z kabaretu Rak. Artyści zapewniają, że grają dla 

ludzi, którzy chcą się dobrze i beztrosko pobawić. ● 

Ciekawie skomponowany program i łaskawa pogoda 

przyciągnęły tłumy na boisko sportowe w Nędzy. To tu 

od 24 lat odbywa się znana w całym regionie wielka 

majówka. Co roku bawią się na niej nie tylko mieszkańcy 

gminy.  

    Pani Danuta i pan Ryszard przyjechali z Rydułtów. - 

Myśmy przyjechali głównie z myślą o śląskich 

szlagierach, bo lubimy taką muzykę. Ale cała reszta jest 

bardzo fajna - chwalą.     

    Na dobry początek tegorocznej majówki zaplanowano 

występ tancerzy folklorystycznych z zespołu Łężczok, 

który działa przy centrum kultury. Ich taneczne popisy i 

barwne stroje zawsze robią wrażenie. - Jeden komplet 

stroju łowickiego waży 15 kilogramów! Niełatwo go 

ubrać, a co dopiero mówić o tańcu! - tłumaczyła  
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Dzieci i młodzież związane z Gminnym 

Centrum Kultury w Nędzy pokazały, że mają 

talent! Taniec, wokal, gra na instrumentach, 

a nawet akrobatyka - majówkowy przegląd 

talentów był bogaty i różnorodny. 

polskiego disco - zespoły After Party i Long & Junior. 

Były szaleństwa i piski na całe gardła! 

    Publiczność w Nędzy dosłownie oszalała na punkcie 

wokalistów i tancerzy z After Party. Proste teksty i 

rytm to jak widać przepis na wielką popularność.  

Nie będę pracował,  

będę imprezował,  

Nikt mnie nie dogoni,  

nikt mi nie zabroni, 

Dziś nie będę zerem, będę bohaterem, 

Do mnie dziś należy świat - teksty utworów wszyscy 

doskonale znali! Teledyski After Party oglądają w 

internecie miliony fanów. 

    Po nich na scenie pojawił się duet Long & Junior. 

Zespół powstał oficjalnie w 2000 roku. Jarek i Michał 

poznali się cztery lata wcześniej i od początku 

znajomości próbowali swoich sił na koncertach w 

klubach i dyskotekach. Pierwszy singiel "J.A.Z.D.A."  

stał się bardzo popularny wśród klubowiczów w kraju 

i jak się później okazało, także za granicą. ● 

Dzieci i młodzież w różnym wieku zaprezentowali się 

przed publicznością i jury.  

    Tańczyły, m.in. mażoretki z zespołu Arabeska - w 

grupach i solo, były występy akrobatyki, gra na 

instrumentach (dzieci uczęszczają na zajęcia muzyczne 

pod okiem Anny Dawidów w GCK), występy wokalne, 

taniec z pojkami, a jeden z młodszych uczestników  

(lat 6) skradł serca publiczności wykonując brawurowo 

układ breakdance'owy. Część dzieci wystąpiła w kilku 

kategoriach.  

    To jak bardzo disco polo jest lubiane, potwierdziło 

morze ludzi na majówce w Nędzy. Drugiego dnia 

wielkiego festynu sceną zawładnęły gwiazdy  

  MAJÓWKA 2017                            Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2017 
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Na coroczną biesiadę śląską na wielkiej 

majówce zaprosił publiczność prezenter 

Radia Vanessa Piotr Scholz. W pierwszej 

części zabawy wystąpili Piotr i Agnieszka 

Szefer oraz zespół B.A.R., a na finał Zbigniew 

Foryś Band i Doda. 

Po muzyce śląskiej przyszła kolej na 

dużą dawkę rock'n'rolla z grupą 

Zbigniewa Forysia i królową Dodę! 

    Zbigniew Foryś Band powstał w 2005 

roku. Założył go członek pop-rockowej grupy Lombard.  

Zespół specjalizuje się w muzyce rockowej i 

rock’n’rollowo-blues’owej grając we własnej aranżacji 

znane i lubiane przeboje lat 60. sławnych na całym 

świecie zespołów rockowych, jak choćby The Rollings 

Stones oraz własne kompozycje.  

    Największe tłumy, mimo deszczu, czekały na finał 

majówki, czyli koncert Dody. Zna ją chyba każdy. Stacja 

CNN umieściła ją na liście najbardziej znanych na 

świecie Polaków.  

    Jej przygoda z muzyką zaczęła się już od najmłodszych 

lat, gdy stwierdzono, że posiada słuch absolutny.  

    W wieku kilkunastu lat podjęła naukę w Studium 

Wokalnym Elżbiety Zapendowskiej, w tym czasie trafiła 

do teatru Studio Buffo, gdzie występowała w takich 

przedstawieniach jak "Metro" czy "Przeżyj to sam".  

    W 2007 roku, po rozwiązaniu zespołu Virgin, Doda 

rozpoczęła karierę solową. Publiczności w Nędzy 

zafundowała wielki show. ● 

Widać było, że goście podczas występu Szeferów 

naprawdę dobrze się bawią. Wpadające w ucho biesiadne 

piosenki przeplatane były śląskim dowcipem. Wykonując 

śląską muzykę przy okazji chcą dbać o kulturę tego 

regionu, dlatego podczas występów są ubrani w ludowe 

stroje. Jak mówią, chcą być autentyczni w tym, co robią. 

     Bardzo duża część gości czekała jednak na koncert 

popularnego w regionie zespołu B.A.R. - Bardzo ich lubię 

i jak tylko mogę być na ich koncercie, to nie ma zmiłuj, 

wyciągam męża i jedziemy! - śmieje się pani Leokadia z 

Gliwic. Kapela B.A.R. powstała w 1996 roku. 

Członkowie zespołu to rodowici Ślązacy. Grupa śpiewa 

zwykle po śląsku, a teksty piosenek wypełnione są 

historią, kulturą oraz obyczajami regionu. 

  MAJÓWKA 2017                            Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2017 

 

TRZECI DZIEŃ MAJÓWKI 
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TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ.  
PROCESJA KONNA PRZESZŁA PRZEZ TRZY WIOSKI 

  

Mieszkańcy nie tylko gminy Nędza, ale też sąsiednich 

miejscowości przyjechali do Zawady Ks., żeby wspólnie 

modlić się o urodzaj. Procesja ma stałą trasę wiodącą 

przez trzy wioski - od Zawady Ks. w kierunku Ciechowic 

i Łęgu. Przy przydrożnych kapliczkach uczestnicy 

zatrzymują się na modlitwę i śpiew. Jadą konno, 

bryczkami i na rowerach. Przygrywa im orkiestra dęta. 

Polnymi drogami odbywa się też konny wyścig. 

Tradycyjnie każdy uczestnik na koniec otrzymuje od 

Gminy pamiątkową statuetkę. ● 

  PROCESJA KONNA 2017               Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2017 
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Strona | 10  
 

BEZPIECZNY SENIOR. SPOTKANIE Z POLICJĄ 

Przedstawiono sytuacje, w jakich 

najczęściej padają ofiarą oszustów. 

By zobrazować zagrożenie 

mundurowi wykorzystali 

prezentacje multimedialną. 

Przestrzegano przed zbytnią 

ufnością wobec obcych. 

Funkcjonariusze przypominali 

również, aby nie wpuszczać 

nieznanych osób do domu. 

Poruszono i omówiono  również 

zagadnienia związane z 

funkcjonowaniem Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa, 

omówiony został program 

,,Dzielnicowy Bliżej Nas" oraz 

zasady funkcjonowania aplikacji 

,,Moja Komenda".   

    Po prelekcji przeprowadzonej 

przez mundurowych, nastąpiły 

liczne pytania ze strony seniorów. 

Seniorzy podzielili się także 

uwagami na temat bezpieczeństwa 

w dzielnicy.  

    Dodajmy, że dzielnicowi z Kuźni 

Raciborskiej gościli już w Gminnym 

Centrum Kultury w czasie ferii, 

kiedy to o bezpieczeństwie 

rozmawiali z młodymi uczestnikami 

Akcji „Zima 2017”. ● 

                                     Bezpieczeństwo osób starszych było tematem spotkania, 

                                     które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury  

w Nędzy. Uczestnikami byli członkowie Uniwersytetu III Wieku z Nędzy i Babic. 

Wydarzenie zostało zainicjowane przez dzielnicowych z kuźniańskiego 

komisariatu policji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. 

W Sali GCK przy ul. Strażackiej w 

Nędzy odbyło się kolejne spotkanie z 

seniorami. W spotkaniu tym 

uczestniczyli dzielnicowi Rafał 

Budnik, Sławomir Sielski oraz oficer 

prasowy Mirosław Szymański.  

To pierwsza z zaplanowanych 

cyklicznie wizyt funkcjonariuszy u 

studentów UTW w centrum kultury. 

    Celem spotkania było przekazanie 

informacji dotyczących 

bezpieczeństwa seniorów. 
 

 

  TU SIĘ DZIEJE                                 Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2017 

 

Najważniejsze informacje  

ze strony www.nedza.pl będą 

trafiały do Twojej skrzynki 

internetowej. 

  

Wystarczy odwiedzić stronę  

i w tabelce "Newsletter"*  

wpisać swój adres e-mail. 

* główna strona 

www.nedza.pl,  

po prawej. 
 

ZAPISZ SIĘ DO  

NEWSLETTERA  

GMINY NĘDZA  

 

 

http://www.nedza.pl/
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