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Zaczarowany magią Świąt stanę samotnie  
pod rozgwieŜdŜonym niebem  

i patrząc na spadające płatki śniegu  
pomyślę o ludziach, których noszę w sercu  

Ŝycząc im spokojnych Świąt  
wszędzie tam, gdziekolwiek są ... 

 
W oczekiwaniu na zbliŜające się Święta BoŜego 

Narodzenia i Nowy 2011 Rok , pełni nadziei 
spoglądamy w przyszłość. Składamy Ŝyczenia: 

zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń i wielu sukcesów. 

WÓJT  GMINY oraz REDAKCJA 

 
 

 
 

 
MIKOŁAJKI W SZYMOCICACH 

 
9 grudnia br. św. Mikołaj zawitał takŜe do szymocickich dzieci. Święty obdarował 38 maluchów prezentami. 

I choć kaŜdy dostał w swojej paczce słodycze, to niektóre dzieci musiały zmówić modlitwę, zaśpiewać piosenkę, 
albo obiecać poprawę zachowania. Na poŜegnanie Mikołaja dzieciaki odśpiewały mu w podziękowaniu piosenkę. Na 
wieczorze mikołajkowym gościnnie wystąpił Krzysztrof Gromotka. I choć świąteczna atmosfera tego wieczoru na 
długo pozostanie w pamięci dzieci, to jego przebieg na zdjęciach uchwycił Karol Kalemba jr. Zorganizowanie 
mikołajek zawdzięczamy sołtysowi wsi Szymocice Karolowi Kalembie, OSP i świetlicy w Szymocicach.     (j.b.) 
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Z śYCIA GMINY 
STOWARZYSZENIE BABICZOK 

JuŜ ponad rok działa na terenie naszej gminy Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”. 
Zarejestrowano go w listopadzie 2009 roku, pod nr KRS 0000332797. Faktycznie działalność rozpoczęto w marcu 2010 roku 
podpisując z gminą umowę dzierŜawy na stawy po starej Ŝwirowni w Babicach.  

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu (w tym sportu wędkarskiego), uŜytkowanie 
wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, kształtowanie etyki wędkarskiej, wspieranie i organizowanie dla osób dotkniętych 
róŜnymi formami niepełnosprawności i zróŜnicowanych form oparcia społecznego. 
Zarząd stowarzyszenia reprezentują: Adam Sobeczko – prezes, Bogusław Granieczny – wiceprezes, Grzegorz Gembalczyk 
– sekretarz, Krzysztof Nawrocki – skarbnik, Wojciech Czopowik – członek, Andrzej Chroboczek – członek oraz Wacław 

Haberkiewicz – członek. 
Członkowie stowarzyszenia w pierwszej kolejności postawili na uatrakcyjnienie wód poŜwirowych poprzez dbanie o ich 

czystość jak i równieŜ odpowiednie zarybienie. W tym roku zarybiono wodę: Babiczok I (mniejszy akwen wodny): amurem – 
około 60 kg, karpiem – 500 kg oraz pstrągiem 50 kg. Babiczok II: sandaczem -2000 szt., karpiem 500 kg oraz pstrągiem 50 kg. 

W roku 2011 planowane jest kolejne zarybianie akwenu róŜnymi gatunkami ryb oraz wykonanie stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych chcących wędkować  na wodach stowarzyszenia. Obecnie opracowywana jest dokumentacja wiaty, która ma 
powstać w obrębie wody „Babiczok II”. Stowarzyszenie chce zorganizować kursy dla młodzieŜy przygotowujące  do zdobycia 
karty wędkarskiej. W bieŜącym roku  zorganizowano szereg zawodów wędkarskich, w tym między innymi zawody spławikowe o 
puchar Wójta Gminy Nędza, czy spinningowe o puchar Wicestarosty Raciborskiego.                                   Andrzej Chroboczek 

 
CALANETICS I AEROBIK 

Od 1 stycznia 2011 roku na zajęcia calaneticsu zapraszamy w kaŜdy poniedziałek i piątek od godziny 18.00., natomiast 
na aerobik w kaŜdy piątek od 18.45. Podajemy telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych 607 658 965. 
 
PRZYBYWA MIESZKAŃCÓW 

Od jakiegoś czasu rubryka Przybywa mieszkańców przestała istnieć w GS. Powodem jest brak zgody rodziców na 
publikację danych ich dzieci w Gazecie Samorządowej Gminy Nędza. Jednak w tym miesiącu znaleźliśmy „świeŜo upieczonych” 
rodziców, którzy chcą się podzielić swoim szczęściem z cała gminą – są nimi Krzysztof i Małgorzata Marondel. Ich córeczka 
Amelia Anna przyszła na świat 1 grudnia br. i jest nową mieszkanką Nędzy. 
 
KANALIZACJA 

Obecnie inwestycja pn. Ochrona źródeł zaopatrzenia mieszkańców Gminy Nędza w wodę pitną oraz obszarów 

chronionych poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy znajduje się na etapie 
pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Cała inwestycja została podzielona na 5 zadań: 
Zadanie 1: „Ciechowice” - ulice: Powstańców Śląskich, Raciborska, Odrzańska, Melioracyjna, Dojazdowa, KsięŜycowa, Kanałowa, 
Gwiaździsta, Kuźnicka, Kwiatów Polnych, Wodna, Boczna, Promowa. Zadanie 2 „Tranzyt” ulice: Powstańców Ślaskich, 1 Maja, 
Brzozowa, Spółdzielcza, Towarowa, przekroczenie torów PKP. Zadanie 3 „Nędza 1” - ulice: Jesionowa, Gliwicka, Prosta, Krótka, 
świrowa, Gołębia, Osiedlowa, Nas Suminą, Mickiewicza wraz z boczną, Sportowa, Akacjowa. Zadanie 4 „Nędza 2” - ulice: Jana 
III Sobieskiego, Konarskiego, Zaciszna, StraŜacka, Jana Pawła II, Drzymały, Rzemieślnicza, Tuwima, Pomiarowa, Leśna. 
Zadanie 5 „Nędza 3” - ulice: Borowiec, Wiśniowa, Zielona, Kopernika, Ustronna, Lipowa, Jabłoniowa, Sadowa, Kościelna, 
Zamknięta, Kwiatowa, Leśna, Nowa. 

Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano juŜ dla zadania 1 oraz dla zadania 5. Wnioski dla pozostałych zadań czekają 
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na rozpatrzenie. Na wydanie decyzji pozwolenia na budowę czeka takŜe wniosek 
dotyczący budowy oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowice. Wszystkie projekty wraz z kosztorysami zostaną zgodnie z 
umową złoŜone w naszym urzędzie gminy do końca bieŜącego roku. 
 W związku z tym mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę i podpisali porozumienie z Gminą Nędza na „wejście w teren ich 
posesji” otrzymują zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w 
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla właściwego dla połoŜenia ich nieruchomości zadania. Na zawiadomienie nie 
naleŜy odpowiadać. Zainteresowane osoby mogą natomiast zapoznać się z dokumentacją projektową, którą pełnomocnik Gminy 
Nędza złoŜył w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Dokumentacja ta zawiera dokładny przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
usytuowanie studzienek kanalizacyjnych oraz pompowni dla danego zadania.        (j.b.) 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU U AKTYWNYCH                                                                  
Zarząd Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych pod 

kierownictwem Jadwigi Przybyły i Krystyny Dunkel, 
zorganizował biesiadę andrzejkową dla członków 
stowarzyszenia oraz dla chętnych mieszkańców wsi. 
Wszystkich biesiadujących bawił zespół Sylwii Machnik. Na 
stole królowały śląskie potrawy: rolada, kluski i modro 
kapusta. Była to teŜ okazja do zaprezentowania 
własnoręcznie wykonanych wyrobów. Na uwagę zasłuŜyły 
szydełkowane anioły Urszuli Gwóźdź i Anna Graczyk oraz 
kartki świąteczne Krystyny Dunkel i Doroty Machnik. W 
przygotowania do zabawy, która zakończyła się w śnieŜną 
noc, włączyły się wszystkie panie aktywne. 

Kobiety Aktywne zorganizowały takŜe spotkanie 
opłatkowe przy obficie zastawionym stole. Po zaśpiewanej kolędzie i modlitwie podzieliły się opłatkiem i złoŜyły sobie świąteczne 
Ŝyczenia. Gościem spotkania była Anna Iskała i Justyna Kiedrowska. Spotkanie opłatkowe było połączone z konkursem 
potraw, w którym wyróŜnienie uzyskała sałatka śledziowa Gabrieli Czogała oraz pierogi Anny Ziomko.           Eleonora Czekała



 ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – GERARD PRZYBYŁA 
 
Na pierwszej sesji „nowej” Rady Gminy Nędza został Pan większością głosów 
wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Nędza. Jakie dodatkowe obowiązki 
nałoŜono na Pana poprzez ten wybór? 
Przede wszystkim pozostaję radnym, który chce słuŜyć mieszkańcom, spełniać ich oczekiwania 
wobec mojej osoby. Wybór na przewodniczącego rady to zaszczyt, ale takŜe obowiązki i 
odpowiedzialność. Wybrano mnie większością głosów, ale czterech  radnych było przeciwnych i 
zrobię wszystko, by ich przekonać, Ŝe będę dobrze sprawował tę odpowiedzialną funkcję. Jako 
przewodniczący rady odpowiadam za jej pracę i podległych komisji. Postaram się, aby obrady toczyły 
się zawsze w spokojnej atmosferze. Nie dopuszczę równieŜ, aby poziom dyskusji był niŜszy niŜ ten, 
który radni powinni prezentować.   
 

Pełni Pan funkcję radnego Gminy Nędza juŜ drugą kadencję. Jakie główne zadanie Pan 
sobie postawił? Jest Pan zadowolony ze swojej pracy w poprzedniej kadencji? 
Odpowiadając od końca: z poprzedniej mojej pierwszej kadencji jestem zadowolony, udało mi się zrealizować znaczną część moich 
pomysłów, postawionych sobie celów, ale pozostaje takŜe niedosyt, poniewaŜ z przyczyn ode mnie niezaleŜnych nie było mi dane 
pracować w jednej z komisji i zrealizować kilku pomysłów, ale to nie miejsce i czas aby o tym mówić. 
Odnośnie obecnej kadencji to juŜ na mojej ulotce moŜna było wyczytać, Ŝe zaleŜy mi na kanalizacji, na budowie Orlika w Nędzy, 
który jest takim moim „dzieckiem” z poprzedniej kadencji, a takŜe zreorganizowanie prac rady, aby radni byli bardziej aktywni.  
Niestety  nie udało mi się  drugie podejście do obniŜenia diet radnych. W poprzedniej kadencji większość radnych odrzuciła wniosek i 
nie był głosowany, tym razem udało się doprowadzić do głosowania, ale niestety zabrakło wsparcia , poniewaŜ tylko sześciu radnych 
popierało mój wniosek o obniŜenie diet! Na pewno wrócę do tego pomysłu. MoŜe w innej formie. 
 
Jakie inwestycje planuje obecna rada gminy? Na której z nich zaleŜy Panu najbardziej? 
NajwaŜniejszą inwestycją bez wątpienia jest budowa kanalizacji w naszej gminie. Mamy świadomość, Ŝe jest to bardzo kosztowna 
inwestycja, która pochłonie duŜe środki finansowe, ale wszyscy wiemy, Ŝe jest to potrzebne. KaŜdy z radnych w swoich programach 
wyborczych wpisywał tą inwestycję, więc tutaj powinna być jednomyślność. 
Dla mnie bardzo waŜne jest dobre zagospodarowanie terenów przemysłowych jakimi dysponuje gmina, poniewaŜ sprowadzenie 
dobrego inwestora, który będzie płacił podatki jest waŜne, ale o wiele waŜniejsze jest stworzenie miejsc pracy, aby mieszkańcy 
naszej gminy znaleźli tam zatrudnienie. Mamy takŜe do dokończenia kilka inwestycji: termomodernizacja, adaptacja budynku 
starego gimnazjum, wspominany juŜ Orlik, chodniki i drogi, ale tutaj musimy się dogadywać z województwem.  

 
Jako jeden z nielicznych radnych był Pan od początku za utworzeniem nowej Ŝwirowni i przekazanie jej w dzierŜawę 
firmie MAN-TRANS. Dlaczego? 
Byłem za utworzeniem Ŝwirowni z prostych przyczyn: dzisiaj ta Ŝwirownia daje gminie ok. 600 tys. zł rocznie, pracuje tam 
kilkudziesięciu pracowników, którzy mają rodziny, a kilkunastu z nich to mieszkańcy naszej gminy. Dlaczego firmie Man-Trans? 
KaŜdy kto zna połoŜenie działek w obrębie eksploatacji zapewne zgodziłby się ze mną. Działki gminne leŜą pomiędzy działkami, 
które są własnością firmy Man-Trans. Po uzyskaniu koncesji firma ta mogła zacząć eksploatacje na własnym terenie, więc logiczne 
było wydzierŜawić tereny gminne tejŜe właśnie firmie, za odpowiednią kwotę. Pozwala to na bezkolizyjną eksploatację, bez strat, a 
co waŜniejsze jest jeden gospodarz, który odpowiada za prawidłową eksploatację i którego moŜna pociągnąć do odpowiedzialności 
na wypadek jakichkolwiek zastrzeŜeń. Od samego początku byłem teŜ za powołaniem komisji złoŜonej z przedstawicieli rady gminy, 
wójta i pracownika urzędu zajmującego się tym działem, która czuwałaby nad prawidłowością eksploatacji złoŜa. 
 
Proszę ocenić współpracę rady gminy z wójtem w naszej gminie. 
Trudno powiedzieć cokolwiek po tak krótkim czasie od wyborów. Z własnych doświadczeń poprzedniej kadencji wiem, Ŝe pani wójt 
jest otwarta na współpracę, potrafi wysłuchać pomysłów innych i zawsze pomaga w ich realizacji. 
 

Co zdaniem przewodniczącego rady gminy jest największym problemem w naszej społeczności? 
Moim zdaniem jednym z większych problemów naszej gminy jest młodzieŜ i nie mam wcale zamiaru oceniać młodych ludzi. Jest to 
problem złoŜony, poniewaŜ prosiło by się o większą aktywność młodzieŜy, ale brakuje mi instytucji wychodzących naprzeciw ludziom 
w wieku 14-19 lat, po to by nie musieli spotykać się na przystankach, parkingach i podobnych miejscach. Znaczna część młodych 
ludzi nie podejmuje nauki, a takŜe pracy, moŜna zaobserwować zatracenie poczucia wartości. W tym kontekście takŜe widać, jak 
wiele moŜe nam dać dobry inwestor dający miejsca pracy.  
 

Jak Pana zdaniem prezentuje się Gmina Nędza na tle gmin sąsiednich? 
Nasza gmina  jest czysta i zadbana, stąd prezentujemy się na tle gmin sąsiednich bardzo dobrze. Widać dobrą rękę gospodarza, 
mamy bardzo wysoki wskaźnik inwestycji, szkoły cieszą się dobrą opinią, straŜe poŜarne są dobrze wyposaŜone i działają pręŜnie, od 
lat jesteśmy organizatorem festynu znanego w całym regionie. Na pewno jest co poprawiać, ale nie mamy się teŜ czego wstydzić.  
 
Poza pracą w radzie jak spełnia się Pan zawodowo i jak spędza wolny czas? 
To pytanie naleŜałoby skierować raczej do mojego szefa, ale jeŜeli coś robię to na 100% nie lubię robić czegoś na „półgwizdka”, 
zarówno w pracy jak i poza nią. Wolny czas to pasja jaką jest sport. Od lat jestem związany z klubem sportowym w róŜnych formach 
jako zawodnik, trener, działacz. 
 
A jak przewodniczący rady gminy pomaga w przygotowaniach do nadchodzących świąt BoŜego Narodzenia? 
Rodzina to największa wartość, a święta to najwspanialszy czas. Głównie zajmuje się zakupami na świąteczny stół oraz prezentami. 
Niestety sprzątanie nigdy nie naleŜało do moich ulubionych zajęć , ale choinka i oświetlenie domu to zadanie dla mnie i synów. (j.b.)                                                                                                      



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów opracowania Jana 

Barona. Na zdjęciu obok stary drewniany kościółek w Zawadzie KsiąŜęcej. 

  Sylwestrowe wieczory. Po skończonej wieczerzy starego roku dzieci wyruszały 
na wieś poŜegnać ten odchodzący rok róŜnymi wygłupami. Chłopcy organizowali się w 
bandach kilku osobowych, tworzonych według miejsca zamieszkania, np. kaczmorze, 
brzegowce, polniki. KaŜda banda miała swój teren działania. Co robiono w wieczór 
sylwestrowy? Wyciągano furtki i wrota i ustawiano kilkanaście w jednym miejscu 
daleko od zabudowań, albo chowano je w obejściu domu, ale tak, by trudno było je 

znaleźć (nawet zakopywano w gnojoku). śe w tamtych czasach były przewaŜnie niskie domy, to zakrywano komin domu płytą. 
W Stary Rok chodzono późno spać, stąd wydobywający się kurz z pieca zakurzył izbę i trzeba było otwierać okna i dwierza – to 
był ubaw dla kawalarzy. Kneblowano teŜ sztachetą drzwi główne z chałupy, tak by od pojszotka nie było moŜna ich otworzyć. W 
moc chałupach robiono koszyki i ustawiano je w rogu placu. Brano te koszyki i wieszano je na okolnikach. Prócz tego wodą 
wapienną zamalowywano okna chałup, kaj się dało to wypuszczano z chlewików kozy, a klamki domów smarowano fetem, łojem 
czy szpyrką. Małe psy odwiązywano od budy i przywiązywano do płota czy drzewa, albo teŜ psa z całą budą przenoszono na 
„luckowo” łąka. A Ŝe w kaŜdej chałupie był pies, to zabawa była przednia, jak przez kilka godzin na luckowej łące odbywał się 
koncert psiego ujadania. Hałas zaś robiono z karbitu, bo w tych czasach w chałupach grubiorzy świecono lampami – 
karbidówkami. Łebki go podkradały. Karbit polany wodą wytwarzał gaz, który po zapaleniu wybuchał. Tak sporządzoną 
mieszankę wkładano do biksy i zakrywano deklem. Po chwili przez dziura we dnie zapalano zebrany tam gaz i następował dość 
głośny wybuch w kierunku ruchomego dekla. 
  Były teŜ próby urozmaicenia tego wieczoru, ale się nie przyjęły, np. rozpalanie ognisk poza wsią, pochody z faklami, 
wygrywanie przez głośniki określonej melodii. W latach 40-stych Pan Jędrosik w Stary Rok przez kilkanaście minut grał koncert 
na trąbce.               Spisał Jan Baron, były uczestnik tych „wygłupów” 

 

SIATKÓWKA W GMINIE 

Zapraszamy na rozgrywki siatkówki - mecze u gospodarzy – czyli VT Nędza -  to piątki o godz. 18.30. w hali sportowej 
LKS Nędza przy ulicy Sportowej w Nędzy. Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie internetowej 
www.liga.miastorybnik.pl. 
Rozegrane spotkania: 

� 02 grudnia:        Artus śory     3:1  VT Nędza 
� 10 grudnia  VT Nędza     0:3  Leon Internet Rybnik 

   
GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny VT Nędza: Mateusz gra w naszej druŜynie 
na pozycji atakującego. Niech nikogo nie zmyli te 176 cm. Mateusz jest bardzo skoczny, a jego 
umiejętność obijania rąk blokujących zaskoczyła juz niejednego. Mateusz to fajny kolega, na uwagę 
zasługuje fakt, Ŝe studiując w Opolu zawsze znajdzie sposób by dojechać na mecz i wspomóc 
druŜynę (szczególnie jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, rozgrywane w inny dzień niŜ 
piątek).Charakteryzuje go równieŜ duŜa odporność psychiczna na boisku. Po nieudanej akcji szybko 
zapomina o niepowodzeniu. Nieźle radzi sobie teŜ na pozycji przyjmującego. 

� Imię: Mateusz 

� Nazwisko: Daniel 

� Wzrost:  176 cm 

� Wiek:  24 lata 

� pozycja: atakujący 

� zainteresowania: motoryzacja, lotnictwo, sport 
� jeśli nie siatkówka to ... Mateusz byłby tenisistą. 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 

Świąteczne ciasto 
Składniki: 2 szklanki mąki, 1½ szklanki cukru, ½ szklanki oleju, 5 jajek, 1 szklanka pokrojonych orzechów, 5 jabłek, ½ łyŜeczki 
przyprawy do pierników, 2 łyŜeczki sody, 1 łyŜeczka proszku do pieczenia, 1 opakowanie cukru waniliowego 
Przygotowanie: Jajka ubić z cukrem. W osobnej misce wymieszać mąkę, przyprawę, sodę, proszek i cukier waniliowy, olej i 
połączyć z ubitą pianą. Na końcu dodać orzechy i pokrojone w plastry jabłka. 
 
Ciasto śliwkowe 
Składniki na krem: 250 g tłuszczu (najlepiej masło + margaryna), 100 g nutelli, 2 jajka, ¼ szklanki cukru, 300 g śliwek 
kalifornijskich suszonych 
Przygotowanie:  Do utartego tłuszczu dodać nutellę. W osobnej misce ubić jajka z cukrem i połączyć z masą z nutelli. Pokrojone i 
namoczone w wódce śliwki dodać do kremu. NałoŜyć na wcześniej przygotowany biszkopt. Na górę kremu poukładać namaczane 
w wódce (pozostałej ze śliwek) herbatniki. Całość pokryć polewą sporządzoną z cytryny i cukru pudru. 

Przepisami podzieliał się redaktor GS

SPROSTOWANIE DO GS NR 11/2010 
Organizatorem zabawy charytatywnej, która odbyła się 6 listopada br., była Caritas Parafialna działająca przy parafii 

MBR w Nędzy, a nie Stacja Opieki Caritas jak podała GS. Bardzo przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.               (j.b.)                                                                                        



                                               
W I L I J O 

 
Witom Wos wszystkich bardzo 

piyknie. Padajom co nojpiykniejsze 
świynta to som świynta BoŜygo Narodzynio. Dlo 
dziecek nojpiykniejszo je Wilijo. Łod rana we chałupie 
koŜdy mo swoja robota. Bo jako kery bydzie robotny 
bez Wilijo, taki bydzie bez cołki rok. ToŜ tata szoł 
rano po choinka do lasa. My juŜ ze dwa tydnie przed 
Wilijom robiyli roztomańte świycidełka, kere potym 
wiyszało se na choince. Ze słomy i waty robiyli my 
lyńcuszek, ze strzybnych i kolorowych papiórow take 
fest piykne i długe lyńcuszki. We tym lyńcuszku były 
roztomańte farby. Mioł on pora metrow. Łorzechy 
pakuwało se we strzybne papiórki. Na choinka 
dowało se tyŜ prawdziwe świyczki, kere potym trza 
było sztrajcheclami zapolić. Były tyŜ kulki na choinka, 
kere se fest blyszczyły. Te kulki były łod blank 
małych do takich fajnych wielkich. KoŜdo była 
maluwano. Na koniec wiyszało se tyŜ szokoladowe 
bombony we papiorkach. Na som wiyrch chojinki 
dowało se szpica, kero była fest piykno. Wiycie 
nojfajniejsze krisbałmy były jak Ŝech jeszcze do 
szkoły ni chodziyła. Były łone ogromnie wielke. Trza 
było głowa dzierŜeć do gory coby widzieć szpica. 
Mama łod rana rychtuwała do Wieczerzy Wilijnyj. 
Tata zatrzas kapry no i je łosnoŜył. Mama rychtuwała 
piernik, kery se moczył we kompocie ze śliwek. Ze 
tygo potym warzyła moczka. Dowała tam tela 
roztomańtych cutatow, co na koniec to tam ta 
warzecha we moczce stoła i se nie obulyła. Potym 
rychtuwała makowki, kere były juŜ pryndzy 
upieczone. Moczyła je we mlyku i dowała tam jeszcze 
orzechy, ruzynki, mandle, cuker, gwoździki (goździki) 
i mocka cimtu, coby fest to woniało i dobrze 
szmakuwało. Kompot ze pieczek był uwarzony dziyń 
pryndzy. Kartofle łostrugane czekały we kolejce do 
waŜynio. Zupy to zawdy były dwie zorty: grochówa 
postno (bez szpyrek i kiołbasy), ale za to ze 
ajnbrynom ze masła. NojwaŜniejszo była simionka. 
My jom doma jedli ze fandzolami i pockruwano. Oma 
fest rada jadła simionka, ale ze pokrotom do talyrza 
rzymłom i yno posolono. Była tyŜ kapusta ze 
grzibami, kere se bez lato zbiyrało i suszyło. Dlo tych 
małych był dycki filet mroŜony, kery ni mioł łości. 
Nojlepszi do tygo nadowoł se dorsz. Mieli my tyŜ 
śledzie solone wymoczone, kere juŜ tydziyń pryndzy 
dowało se do wielkich krałzow. Była tam szichta 
cebule kronŜane, szichta śledzi wymoczonych i 
pokrotych na konski. Do tygo dowało se wonionce 
korzynie i listek bobkowy. To wszysko zalywało se 

łolejym i trochom łoctu. Tak Ŝe ajntlich na wieczerzo 
Wilijno było 12 zortow jodła na stole. Nojprzod 
wszyjscy porzykali głośno dokupy. Trza Wom 
wiedzieć Ŝe rzykanie było dopiyro jak zaświyciyła 
piyrszo gwiozdka. Rzykaniy zaczynoł tata. Potym 
poczytoł nom trocha ło tym jak se Ponboczek we 
Betlejym narodziył. Wiycie, tak przi rzykaniu 
łojczynasza to jeszcze jakoś szło, ale jak zaczynoł 
czytać jako se to Dzieciontko urodziyło to byli my juŜ 
tak głodni i tak nom wszysko woniało, Ŝe my niewiela 
ze tygo zapamiyntali. Ale to ni ma se co dziwuwać, 
jak cołki dziyń se nic nie jadło, a na stole take 
maszkety. Jak Ŝech juŜ padała na stole było 12 
zortow jodła. Przi wieczerzy se nie godało. Dycki jak 
my se pryndzy pytali czamu nie śmiymy godać to 
nom rzondziyli coby se łoścom ni udowić i kucaniym 
Dzieciontka ni wystraszyć. Mogecie se to 
forszteluwać jak my po cichu jedli wieczerzo. Po 
wieczerzy wszyske dziecka ze tatom szły krom po 
wiliji pomyć, a mama szła dać tyŜ trocha ze Wilije 
gowiedzi, psowi i bydłu. Łoni tyŜ majom Wilijo – 
rzondziyła dycki mama. Potym szła pogodać ze 
Dzieciontkym. Jak prziszła łobejrzeć do kuchnie czi je 
pomyte – to my juŜ stoły i czekały. Potym szli my 
wszyjscy do izby kaj stoła choika. Na choince 
świyciyły se yno świyczki. Światło ze kronlojchtra 
było zgaszone. Było moc gyszyńkow pod choinkom. 
Wiycie jeszcze dzisiej mom to przed łoczami. Było to 
tak piykne, Ŝe aŜ płaczki jak gwiozdki stoły mi we 
łoczach. Potym jak juŜ koŜdy mioł swoj gyszyńk, to 
było wielke trzaskaniy łorzechow. 12 łorzechow na 12 
miesiyncy. Kery łorzech dobry to tyn miesionc 
bydziesz zdrowy, kery pusty abo czorny -to bydziesz 
chory. Potym siodali my przi choince i śpiywali 
Kolendy, a o pół dwanoste w nocy szli my dokupy na 
Pastyrka. Tam ni było jeszcze aut. Ze koŜde chałupy 
ciongli piechty do kościoła. We tyj nocy to szła tych 
ludzi cołko procesyjo. KoŜdy z koŜdym pogodoł, 
pośmioł se, Ŝyczył Wesołych Świont i mioł na 
wszysko czas. A dzisiej drap do roboty, ze roboty 
drap zrobić wieczerzo, a potym mocka ludzi zamiast 
na Pastyrka to pilot i przed telewizor. Jak juŜ se 
wybierom na Pastyrka to posiadajom do aut i jadom. 
Ni ma juŜ tygo jak kedyś. Ze Pastyrki to doma se 
było tak wele poł trzecie, a dzisiej kole jedne – poł 
druge. Ale myśla Ŝe Ci młodzi jeszcze kedyś 
spróbujom naszych Wilijow. 

Wasza Łosprowioczka – Barbara Gromotka

 
                                                                             
Szanowni Państwo!  

śyczę Wam Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku 

spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.  

Pragnę jednocześnie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach 

samorządowych, a zwłaszcza tym, którzy oddali głos na moją osobę. Zrobię, co w mojej mocy, by nie 

zawieść Państwa zaufania.                                                                         Andrzej Chroboczek 



 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2011 ROKU 

 

 
 
* - wywóz raz w miesiącu 
 

Wszystkie informacje zawarte w w/w tabeli zostały sporządzone na podstawie danych przekazanych przez 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, Gmina Nędza nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane po 

opracowaniu niniejszej tabeli. 

Przypomina się, Ŝe wiąŜące przedsiębiorcę terminy wywozu są kaŜdorocznie przekazywane klientom w formie np. załącznika do 

ksiąŜeczek opłat itp.     

 

SESJA W PIGUŁCE 

Na sesji Rady Gminy Nędza zwołanej w dniu 29 listopada br. przewodniczącym Rady Gminy Nędza na 
kadencję 2010-2014 został wybrany radny Gerard Przybyła, natomiast wiceprzewodniczącym Rady Gminy Nędza 
na kadencję 2010-2014 został wybrany radny Krystian Okręt. Przewodniczący Rady Gminy Nędza Gerard 

Przybyła będzie przyjmował petentów w Urzędzie Gminy w Nędzy w kaŜdy wtorek w godzinach 14.00. do 15.30. 
w pokoju nr 13. 

Na sesji w dniu 08 grudnia br. nowo wybrany Wójt Gminy Nędza Anna Iskała złoŜyła ślubowanie na 
wójta. Następnie wybrano skład Komisji Rewizyjnej: Jan Francus –przewodniczący oraz członkowie Karol 

Kalemba i Marian Gzuk. Na sesji tej podjęto takŜe uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. 
Ustalono zasady, na których radnym przysługują diety, ich wysokość oraz zasady zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych. Sesja 8 grudnia przyniosła teŜ uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza oraz 
w sprawie projektu uchwały budŜetowej na 2011 rok, który przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Paszenda. 

Kolejna sesja Rady Gminy Nędza zaplanowana jest na 28 grudnia br. na godzinę 14.00.                    (j.b.)

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. ul. Adamczyka 10 Racibórz ( 32-4153577) 
 

Zmieszane 3, 17, 
31 

14, 
28 

14, 28 11, 26 9, 23 6,  20 4,  
18 

1, 16, 
29 

12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 

Segregowane 12 14 14 12 12 13 12 12 12 12 14 12 
 

REMONDIS GLIWICE SP. Z O. O. ul. Chrobrego 41, Kędzierzyn – Koźle (77- 4826705) 
 

Zmieszane 10*,24 7*,21 7*,21 4*,18 2*,16,30* 13, 27* 11, 
25* 

8, 22* 5, 19* 3,17*,31 14*, 28 12*, 27 

Segregowane 
( plastik) 

17 14 14 11 9 6 4 1  29 26 24 21 19 

Segregowane 
(szkło, 
papier) 

- 14 - 11 - 6 - 1 26 - 21 - 

 
NAPRZÓD SP. Z O. O.  ul. Raciborska 144b, Rydułtowy (32-4577083) 

 
Zmieszane 
Nędza 1 
 

5,20 3,17 3,17,31 14,29 12,26 9,24 8,25 8,22 7,21 6,20 3,18 5,19 

Zmieszane 
Nędza 2 
 

7, 20 4,17 4,17,31 15,29 13,27 10,24 11,25 9,23 8,21 7,21 4,18 6,20 

Zmieszane 
Zawada Ks. 
Łęg 
 

10,24 7,22 8,22 5,19 4,17,31 16,30 15,29 16,29 12,26 13,27 10,24 9,23 

Zmieszane 
Górki Śl. 
Szymocice 
 

5,20 4,21 7,21 4,18 2,16,30 16,30 14,28 11,25 9,23 12,26 9,23 8,22 

Zmieszane 
Babice 
Ciechowice 
 

4,19 3,18 4,18 1,15 2,16,30 15,29 13,27 10,24 8,22 10,24 7,21 7,21 

Segregowane 
Nędza 
 

7 8 8 7 9 7 7 5 7 7 8 7 

Segregowane 
Babice, 
Ciechowice, 
Górki Śl. Łęg, 
Szymocice, 
Zawada Ks. 
 

10 9 9 8 10 8 8 8 8 10 9 8 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

DLA GMINY NĘDZA NA LATA 2008-2010 ZA ROK 2010 

 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2008-2010 jest ograniczenie uŜywania narkotyków 

oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej 

i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:  

- promocji zdrowego stylu Ŝycia - wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach 

zagroŜonych uzaleŜnieniem od środków narkotycznych,  

- podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych. 

Gmina Nędza aktualnie posiada 29 przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych na 

terenie gminy (16 punktów sprzedaŜy do spoŜycia alkoholu poza miejscem sprzedaŜy, 13 punktów do spoŜycia alkoholu w 

miejscu sprzedaŜy). Z tytułu wpływu z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu przedsiębiorcy wpłacili w 2010 r. do kasy 

Urzędu Gminy w Nędzy kwotę  101.720,68 zł (stan na 10.12.2010 r.).  

śeby uświadomić społeczeństwu lokalnemu naszej Gminy jak powaŜny jest problem narkomanii i jak moŜna mu 

przeciwdziałać Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskała z Krajowego Biura Przeciwdziałania 

Narkomanii bezpłatne materiały o tematyce profilaktycznej, które zostały rozprowadzone wśród uczniów i ich rodziców. 

Z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 Gminna Nędza dofinansowała w 2010r.: 

� realizacja szkolenia dla nauczycieli „Narkomania a problem dopalaczy!” 01.03.2010r.  – 900,00 zł – uczestniczyło w nim 

ok. 15 nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych naszej gminy , 

� realizacja spektaklu profilaktycznego „Jeśli nadejdzie jutro … alkohol, narkotyki, „dopalacze”, przemoc” czerwiec 

2010r.– udział młodzieŜy gimnazjalnej, ok. 200 osób, ok. 45 min. – cena 690,00 zł , 

� konkurs o tematyce profilaktycznej (narkomania, dopalacze – zakup materiałów pomocniczych – 300,00 zł realizowany 

przez świetlicę środowiskową w Nędzy); organizacja Kiermaszu Świątecznego w ZSG w Nędzy, podczas którego dzieci 

swoje własnoręczne wykonane ozdoby świąteczne przekaŜą ośrodkom zwalczania uzaleŜnień – 500,00 zł. 

Sporządził: pełnomocnik ds. problemów alkoholowych 

  

 

„ Narkotyki i dopalacze – mogą Cię wypalić” 
 
 Po raz kolejny na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Nędzy przeprowadzona została akcja profilaktyczna dofinansowana 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tym 
razem przebiegała pod hasłem  „Narkotyki i dopalacze – mogą Cię 
wypalić”. 

Głównym celem przeprowadzonej 17 listopada bieŜącego roku 
akcji było skłonienie uczniów do refleksji na temat konsekwencji 
związanych z zaŜywaniem środków psychoaktywnych. 
W trakcie trwania akcji uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych bezpośrednio związanych z tematyką profilaktyczną. 
Przygotowali równieŜ tematyczne prezentacje multimedialne. 
ZaangaŜowali się w zaprojektowanie plakatu oraz stworzyli przekaz 
literacki pt. „ Dlaczego nie biorę”. 
 Poprzez udział w zadaniach dotyczących profilaktyki 
uzaleŜnień uczniowie mieli okazję zweryfikować swoją dotychczasową 
wiedzę i postawy wobec środków szkodliwych. Natomiast zdobyte 
podczas akcji umiejętności społeczne pozwolą uczniom dokonać 
właściwych wyborów dotyczących ich zdrowia i stylu Ŝycia. 
                                                      Pedagog szkolny Monika Bajak 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 
 
SZKOLNY WIECZÓR BAJEK  W piątkowy wieczór, 26 listopada w 
godzinach od 18.00 do 21.00 szkoła w Nędzy rozjarzyła się światłami. Maluchy 
pod opieką rodziców i często w towarzystwie młodszego rodzeństwa przybyły na 
zorganizowany dla nich wieczór. W otoczeniu przepięknych, bajkowych 
dekoracji dzieci z przyniesionymi przez siebie pluszakami rozłoŜyły się na 
wyścielonym miękkimi materacami korytarzu szkoły. Okazały tron czekał na 
gości, którzy przybyli by dzieciom odczytać wybraną baśń. Zaproszenie do 
udziału w wieczorze i wspólnej lekturze przyjęli: Anna Iskała, Henryk 

Siedlaczek -  poseł na Sejm RP, Barbara Gromotka – poetka i animatorka 
kultury, Maria Czerwińska oraz: Kornelia Czogalik i Stanisława Mietła. 
Dzieci słuchały czytanych baśni, w przerwach tańczyły i śpiewały zachęcane 

przez prowadzącą wieczór Sylwię Linek. Po wysłuchaniu baśni zadaniem dzieci było przygotowanie strojów dla bohaterów 
wybranej opowieści. Na koniec wszystkie dzieci zaprezentowały się na scenie w wykonanych przez siebie przebraniach. Słodki 
poczęstunek oraz materiały do wykonania przebrań zasponsorowała Rada Rodziców ZSG.                       
Stanisława Mietła 
 

W tym roku duŜym zainteresowaniem w ZSP w Babicach cieszył się Szkolny 
Konkurs Młodych Choreografów, zorganizowany przez Marię Okręt. Do konkursu 
przystąpiło 7 grup tanecznych. Uczniowie zaprezentowali róŜne style, począwszy od tańca 
towarzyskiego, poprzez break dance, taniec nowoczesny i ciekawe formy solowe. Pierwsze 
miejsce zdobyła grupa Country Girls, w składzie: Sandra Muzykant, Izabela Jarzombek, 
Aleksandra Gorgoń, Katarzyna Heisig, Patrycja Wójcik i Karina Kwapik. Tym 
samym zespół ten reprezentował babicką szkołę na Rejonowym Konkursie Młodych 
Choreografów, organizowanym w ZSG w Nędzy.                             Rozwita Stroka 
 

Wieczorek andrzejkowy w ZSP w Babicach w tym roku przebiegł tradycyjnie w 
atmosferze wspólnej zabawy dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Zabawę poprowadził 
Krystian Marcalik, który zadbał o profesjonalny sprzęt nagłaśniający i efekty świetlne. 
Licznie przybyli rodzice włączyli się w zabawę wraz ze swoimi pociechami. Nie mogło 
zabraknąć „Krasnoludków”, „Kaczuszek”, „Labado” oraz tańca z kapeluszem. Nieodłącznym 
punktem imprezy  andrzejkowej były wróŜby i czary. Z pokazem iluzji wystąpił uczeń kl. IV Łukasz Wydra, który miał równieŜ 
dla wszystkich miłą niespodziankę – własnoręcznie upieczone ciasteczka z wróŜbą w środku. Uciechy było co niemiara! 
             Rozwita Stroka 

 
BERY I BOJKI ŚLĄSKIE W BABICACH Bardzo waŜnym elementem działalności szkoły w Babicach – co podkreśla jej 

dyrektor Hanna Kowalska – jest organizowanie imprez środowiskowych, które 
na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych. JuŜ od początku objęcia 
funkcji dyrektor kładła nacisk na integrację środowiska rodzicielskiego i 
wzmocnienie roli rodziców w szkole. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, 
andrzejki, Dzień Górnika stały się tradycją naszej szkoły. Rodzice zawsze chętnie 
uczestniczą w tych imprezach, co cieszy i dyrektora szkoły i nauczycieli. Tylko w 
ten sposób moŜna poznać siebie nawzajem, a jednocześnie odczuwać potrzebę 
współpracy ze szkołą. To równieŜ doskonała okazja, aby dzieci zaprezentowały 
swoim rodzicom drzemiące w nich talenty. 
2 grudnia br. gościliśmy w naszej placówce górników wraz z rodzinami z okazji 
Barbórki. W podziękowaniu za ich trud uczniowie przygotowali dla nich występy. 
Były wice i kawały, śląskie piosenki, a takŜe scenki humorystyczne, oczywiście w 
gwarze śląskiej. Występy dzieci rozbawiły rodziców, a szczególnie inscenizacja 

znanej bajki O wilku i 7 koźlątkach, którą na śląską gwarę w formie wierszowanej przełoŜyła Kornelia Czogalik, a takŜe scenka 
Piyrszy dziyń na ryncie oraz Złota rybka. Prawdziwą atrakcją imprezy był występ doskonale znanego w regionie zespołu ŁęŜczok 
z Zawady KsiąŜęcej, który przybył do nas na zaproszenie dyrektora i zaprezentował wspaniałe tańce ludowe, czym  wzbudził 
duŜy aplauz widzów. W przerwach między występami widownia wykonywała śląskie przyśpiewki przy  akompaniamencie 
Bernadety Wójcik. Na koniec przy słodkim poczęstunku, kawie i herbatce bojano dalej, ale juŜ prywatnie. Organizacja tego 
typu imprezy wymaga duŜego zaangaŜowania nie tylko ze strony uczniów, ale i nauczycieli, dlatego Hanna Kowalska  
serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie imprezy. Szczególne podziękowanie dla RóŜy 

Chrubasik, głównej organizatorki konkursu. Dyrektor szkoły dziękuje równieŜ zespołowi „ŁęŜczok” za przyjęcie zaproszenia oraz 
wszystkim górnikom i przybyłym gościom. Do zobaczenia za rok!       Rozwita Stroka 
 
7 grudnia br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu odbył się pod 
patronatem Starosty Raciborskiego VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. 
Konkurs ma na celu popularyzację języka angielskiego i poszerzenie wiedzy uczniów. 20 
gimnazjalistów powiatu raciborskiego rozwiązywało w języku angielskim test dotyczący miast 
angielskiego obszaru językowego. Zmagania te wygrała uczennica ZSG w Nędzy Nicol Dardzińska, 
przygotowana przez anglistkę Izabelę Pielczyk. Nicol wykazała się wspaniałą wiedzą z zakresu 
geografii, historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznych. Gratulujemy i Ŝyczymy kolejnych 
sukcesów!               Izabela Pielczyk 



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 
GMINY NĘDZA NA LATA 2011-2015 

 
 

Przygotowanie: Skarbnik Gminy 

Nazwa i cel 
przedsięwzięcia 

Jednostka 
organiza-

cyjna 

Okres 
realizacji 

 
Łączne 
nakłady  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
Limit 
zobowiązań 

"SZANSA"-
program aktywnej 
integracji w 
Gminie Nędza                             
cel: aktywizacja 
osób bezrobotnych 
w Gminie Nędza 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Nędzy 

2008-2013 392 774,40 21 000,00 20 000,00 20 000,00     

 
 
 
61 000,00 

Termomodernizacj
a budynku 
wielofunkcyjnego 
przy ul. 
Raciborskiej 55 w 
Zawadzie Ks.                                   
cel: poprawa 
warunków 
ekologicznych i 
termicznych 

Urząd 
Gminy w 

Nędzy 
2010-2012 471 302,00 284 902,00 161 400,00       

 
 
 
 
 
446 581,99 

Termomodernizacj
a budynku 
Przedszkola 
Publicznego w 
Nędzy przy ul. 
Mickiewicza 53                                   
cel: poprawa 
warunków 
ekologicznych i 
termicznych 

Urząd 
Gminy w 

Nędzy 
2010-2011 473 056,00 210 668,00         

 
 
 
 
 
72 593,91 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
gminie                                   
cel: ochrona 
środowiska i 
odprowadzenie 
ścieków do 
oczyszczalni 

Urząd 
Gminy w 

Nędzy 
2007-2015 3 638 000,00 1 368 000,00 874 881,00 148 000,00 148 000,00 147 050,00 

 
 
 
 

2 763 811,23 

Zespół boisk 
sportowych wraz z 
kontenerowym 
budynkiem 
zaplecza "Moje 
boisko ORLIK 
2012"                                   
cel: umoŜliwienie 
aktywnego 
spędzania czasu dla 
dzieci, młodzieŜy 
oraz dorosłych z 
terenu gminy Nędza. 
Zapewnienie 
moŜliwości 
prawidłowego 
rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieŜy 

Urząd 
Gminy w 

Nędzy 
2009-2011 680 000,00 627 000,00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
645 426,18 

CZY WIESZ, śE… 

Jeśli załoŜymy, Ŝe Ziemia jest pięciokilogramową piłka do koszykówki połoŜoną 30 m od Słońca, to: 
Merkury jest waŜącą 0,25 kg piłką do baseballu 13 m od Słońca, Wenus to 4 kg piłka do koszykówki 23 m od Słońca, Mars to 
melon o wadze 0,5 kg 50 m od Słońca, Jowisz moŜna porównać do siedmiometrowej cięŜarówki 170 m od Słońca, Saturn to 
mały samochód 330 m od Słońca, Uran – kanapa waqŜącva 75 kg 700 m od Słońca, Neptun – nieco cięŜszy niŜ Uran 
oddalony ponad 850 m, a Pluton to piłka basebollowa oddalona 1300 m od planety Słońce.                       (j.b.)                                                      



WIGILIA TO NIE TYLKO BARSZCZ Z USZKAMI 
 

W Polsce nie wyobraŜamy sobie Świąt BoŜego Narodzenia bez karpia, barszczu z uszkami, 
moczki i makówek. A jak to jest w innych zakątkach świata? Co ludzie stawiają na stole w ten 
szczególny świąteczny czas? 

U naszych zachodnich sąsiadów specjalnością jest karp przyrządzany na tysiąc sposobów. Na deser Niemcy 
lubują się w marcepanie, ciastach droŜdŜowych z bakaliami i słynnych norymberskich Piernikach Elizy, w których 
korzenno-orzechowa masa najlepiej oddaje aromat świąt. 

W Anglii na wigilijnym stole pojawiają się, tak jak u nas karp i śledzie, prócz tego tradycyjny indyk, 
droŜdŜowe ciasto z mięsnym farszem oraz śliwkowy pudding zwany Christmas pudding, który według tradycji 
zawinięty w płótno musi dojrzewać przez wiele miesięcy po ugotowaniu. Oczywiście królowa angielska ma nieco 
odmienne menu wigilijne, jest to tradycyjnie od wielu pokoleń sałatka z homarów, indyk z Ŝurawinami, pieczone 
ziemniaki, angielskie parówki, sos chlebowy, brukselka, marchewka. Jedyną potrawą, która nie odróŜnia stołu 
królewskiego od stołu zwykłych mieszkańców Anglii jest Christmas pudding. 

W Bułgarii na stole pojawia się pieczona kura oraz strudel z nadzieniem z ryŜu, sera i jajek. 
W Holandii tradycją jest, Ŝe w wigilijny wieczór podaje się specjalnie pieczony chleb, gorące ciastka z 

migdałami oraz gorące kakao. 
Ceniący luksus Francusi delektują się gęsimi i kaczymi wątróbkami. Po takim wstępie na stół wjeŜdŜa 

nadziewany indyk. Na deser podaje się trufle czekoladowe lub czekolada posypana zielonym cukrem mającym 
imitować mech. 

Beldzy cenią skromną kolację, dopiero na święta podaje się u nich faszerowanego indyka.   
 We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii świąteczne smakołyki to przede wszystkim słodkie wypieki: pralinki i 
korzenne ciasta. 

Szynki zapieczone w musztardowym sosie, pasztety, dzieczyzna, faszerowana kaczka, ziemniaki, jarmuŜ, 
łosoś i ikra – to smakołyki stawiane na wigilijnym stole przez Szwedów. Prócz tego nie moŜe zabraknąć narodowej 
potrawy Szwedów – małych kulistych kotlecików mielonych, cieniutkich parówek zwanych księŜycowymi, białej 
kiełbasy i Pokusy Karlsona, czyli słynnej zapiekanki ziemniaczanej. Ogólnie w święta w Skandynawii powodzenie 
ma gorące mocne korzenne wino – w Norwegii nazywany Glogg, a w Szwecji Skrub. 

Dania rozpoczyna świętowanie świątecznym obiadem serwowanym po popołudniowym naboŜeństwie. Na 
pierwsze danie podaje się tam tradycyjnie ryŜ z cukrem i cynamonem, okraszony masłem i zalany ciemnym, 
bezalkoholowym piwem. Ozdobiona duńską flagą nadziewana jabłkami i śliwkami gęś to podstawa dania głównego. 
Wszystko to Duńcvzycy słodzą sobie plackiem z kruszonką i galaretką z czerwonych porzeczek. 

Zaś dla Indian z Boliwii nie byłoby Świąt BoŜego Narodzenia bez tańców, które są dla nich formą modlitwy. 
(j.b.) 

Materiał został zaczerpnięty z ksiąŜki Hanny Szymanderskiej, Polskie tradycje świąteczne, Wydawnictwo Świat 
KsiąŜki, Warszawa 2003.  
 

ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA INFORMUJE 

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej informuje, Ŝe na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa ukazała 
się informacja o przedłuŜonym terminie składania wniosków na nabycie udziałów spółki Małopolskie Centrum 
Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem. Termin został przedłuŜony do dnia 31 stycznia 2011 roku, do godziny 
12.00. czasu warszawskiego. 

Pozostałe informacje dotyczące nabycia udziałów znajdują się na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa i 
Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem. 

Informacji na temat osób uprawnionych do nabycia udziałów w/w spółki udziela telefonicznie Małopolskie 
Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, pod numerem telefonu 17/853 42 01. 

 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
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 Brząkalik 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
A. Bluszcz 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

IDZIE ZIMA 

- Truda kaj zaś tak wartko lecisz? 
~ A dyć do Antka, bo musza wongel na zima sztelować. Po ziymi juŜ 
szkrobia. 
- Moj stary wczora ściepoł do piwnicy i jeszcze drzewo romboł. Choć tela 
nie musza pamiyntać. 
~ A Tyn moj Zeflik to yno kawa, szezlong i mondrowanie. 
-No ja, Francik tyŜ mo za uszami. Ledwo oczy otworzy to juŜ gymba 
łotwiyro „kaj ta kawa” bo ida se siednyć pod strom. 
~JuŜ tak nie bucz, porobi ci wszystko, poloto kaj co. A Tyn moj, ani tyju 
nie umi uwarzyć, a o inkszym juŜ nie godom. 
-A bo my som takie gupie baby, co wele nich skokajom. 
~ A dyć, jo to kichom. Tu mi wlezie, tam wylezie to buczynie. 
- Mosz recht, idymy do mie na kawa. 

Eleonora Czekała 


