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WITAJ SZKOŁO – CZYLI WAśNE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW 

WYPRAWKA SZKOLNA 
 Wójt Gminy zarządzeniem nr 0050.127.2011 z dnia 2.06.2011 r. ustalił termin składania wniosków o udzielenie pomocy 
w formie dofinansowania zakupu podręczników w terminie do dnia 15 września br. Pomoc ta jest udzielana m.in. uczniom: 
rozpoczynającym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum, słabo widzącym, niesłyszącym, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełno-sprawnościami sprzęŜonymi, pochodzącym z rodzin, w których dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 351,00 zł. 
 Wniosek składają rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał. 
Dyrektor ustala warunki pomocy w formie dotacji na zakup podręczników i listę uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji 
przekazuje wójtowi. Wójt przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy szkoły. A dyrektor po przedłoŜeniu przez rodziców 
dowodu zakupu podręczników wypłaca im naleŜną kwotę. 
 Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania uczniom na zakup podręczników jest dostępny w Urzędzie 
Gminy lub na stronie internetowej urzędu www.nedza.pl, gdzie stanowi załącznik do przedmiotowego zarządzenia. 
 
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
 Zgodnie z uchwałą nr VII/48/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28.03.2011 r. został zatwierdzony nowy regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. Regulamin ten 
określa sposób i tryb ustalania wysokości stypendium szkolnego w zaleŜności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz 
okoliczności oraz tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego w zaleŜności od zdarzenia losowego.  
 Stypendium moŜe zostać udzielone m.in. na: pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, zakupu podręczników i pomocy 
szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, lektur, programów komputerowych, pokrycie opłat za wycieczki szkolne czy udział w 
zajęciach z języków obcych. 
 Zaś zasiłek szkolny moŜe być przyznawany raz lub kilka razy w roku szkolnym w stosunku do jednego zdarzenia 
losowego niezaleŜnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
 Regulamin stanowi teŜ, iŜ od 1 września 2011 roku wszelkimi sprawami związanymi ze stypendiami o 
charakterze socjalnym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy. 

Informacja: specjalista ds. oświaty Edyta Szajt 
 

KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH W NĘDZY  

Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 31 lipca odbyła się Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Impreza odbyła 
się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nędza a zorganizowana została przez Związek Hodowców Psów Rasowych. 
Zwycięzcą wystawy został Michael Kochające Serduszka – labrador retriever, w kategorii najpiękniejsza para hodowlana Janek 
Galan Nalang, Ussi Vitaxis – owczarek niemiecki długowłosy, natomiast najpiękniejszym weteranem wystawy został Cedar de 
Ciukci – siberian husky. W poszczególnych kategoriach zwycięzcy prezentowali się w następujący sposób:  
1. Najpiękniejsze Baby: Michael Kochające Serduszka – labrador retriever; April Fools’rose Gidelskie Sanie – siberian husky; 

Chikuma Cho Kochające Serduszka – shih-tzu. 
2. Najpiękniejsze Szczenię: Lex Brylant Orzeski – Biewer Yorkshire terrier a la pompon; Bazyl Wilcza Horda – owczarek 

niemiecki długowłosy; Vicky – shih-tzu. 
3. Najpiękniejszy Junior: Jagoda Brylant Orzeski – Biewer Yorkshire terrier a la pompon; Ashley Wilcza Horda – owczarek 

niemiecki długowłosy; Xenie von Arsvako – pudel miniaturowy. 
4. Najpiękniejszy Pies: Moja Basta Boss & Bursztyn – owczarek niemiecki długowłosy; Riko Brylant Orzeski – Yorkshire terrier; 

Marakosi Rigoletto – pudel miniaturowy. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, składając jednocześnie słowa podziękowania za udział w imprezie.    (a.b.) 

 Od sierpnia do września br. na terenie naszej gminy stowarzyszenie  Nowoczesna Gmina realizować 
będzie ogólnopolską kampanię „Pozory mylą, dowód nie”. Kampania ma na celu ograniczenie sprzedaŜy alkoholu 
nieletnim i umoŜliwienie społeczności, w tym rodzicom i sprzedawcom, zapoznanie się z powszechnym 
zjawiskiem sięgania po alkohol przez coraz to młodszych. Więcej o akcji na www.pozorymyla.pl.  Kamil Gomulski
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      OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

Przepraszam wszystkich mieszkańców: Ciechowic, Łęgu i Zawady KsiąŜęcej za utrudnienia i uciąŜliwe warunki 
panujące w ośrodku zdrowia w Zawadzie KsiąŜęcej związane z jego remontem!   Anna Iskała 

 
OBOWIĄZEK WYKASZANIA 
 Przypomina się mieszkańcom gminy – właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku na 
terenie nieruchomości. Proszę o podjęcie działań zapobiegawczych, w szczególności wykoszenie traw i chwastów. 
 
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEśNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
 W otwartym konkursie ofert na zadanie pod nazwą: Przeciwdziałanie UzaleŜnieniom i Patologiom Społecznym 
ogłoszonym przez Wójta Gminy Nędza wybrano w dniu 01.08.2011 r. następującego oferenta:  
LKS 1908 Nędza ul. Sportowa 10. 
Oferentowi udzielono dotacji w kwocie 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) zł. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz 
zasady wykonania zadania regulować będzie zawarta umowa. 
 
KONKURS NA DYREKTORA BIBLIOTEKI 
 Wójt Gminy Nędza wydał Zarządzenie nr 0050.197.2011 z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. Chętni mogą składać wymagane dokumenty w zamkniętych 
kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy pokój nr 17 lub przesłać pocztą na adres:  
Gmina Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nędzy”. Dokumenty naleŜy składać w terminie do 12.09. 2011 r. do godz. 10.00. Oferty składane po tym terminie 
nie będą rozpatrywane. 
 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 
 Wójt Gminy Nędza zarządzeniem nr 0050.162.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. powołał Zespól Interdyscyplinarny w 

Nędzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Komisja została powołana w następującym w składzie:  
1. BoŜena Polaczek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy. 
2. Mariola Stroka - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy. 
3. Józef Zagola - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator społeczny przy Sądzie Rej. 
4. Monika Bajak - pedagog szkolny w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy. 
5. Urszula Kuna - pielęgniarka koordynująca NZOZ „Medicus” w Nędzy. 
6. Jolanta Młynek - pielęgniarka Stacji Opieki „Caritas” w Nędzy. 
 
ŚMIECI NA BARKACH GMIN 
 15 lipca br. prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawę 
śmieciową. Ustawa ta „zrzuca” odpowiedzialność za gospodarowanie śmieciami na gminy. Co ustawa zmieni? Do tej pory 
właściciele nieruchomości sami podpisywali z firmami umowy na odbieranie odpadów. Zgodnie z tą ustawą gminy w przetargach 
wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą opłatę. Stawka opłaty będzie określana przez 
gminę na podstawie kosztów zagospodarowania odpadów. Gminy będą mogły stosować stawki prewencyjne dla mieszkańców 
segregujących śmieci. Po wejściu w Ŝycie nowej ustawy, tzn. po 1 stycznia 2012 roku mieszkańcy będą zobowiązani do 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, w ramach której będą mieli zagwarantowany wywóz wszelkiego rodzaju 
odpadów powstających w ich gospodarstwie domowym. Przestanie się więc opłacać wywoŜenie śmieci do przysłowiowego lasu. 
Wójt moŜe wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta policji o pomoc, jeŜeli jest to niezbędne do 
przeprowadzenia kontroli. 
 System, w którym to samorząd lokalny gospodaruje odpadami obowiązuje juŜ we wszystkich krajach Unii Europejskiej 
poza Polską i Węgrami. Najsprawniej gospodarka odpadami funkcjonuje w Szwecji. 
 

INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE 
ZMIANA OBLICZA WSI SZYMOCICE 

9 sierpnia br. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zagospodarowanie i Ukształtowanie Obszaru Przestrzeni 

Publicznej w Miejscowości Szymocice. 25 sierpnia upływa termin składania ofert. Gmina jako Zamawiająca ustaliła termin 
wykonania inwestycji na dzień 31.10.2011 r. Inwestycja ta obejmuje następujący zakres: budowa altany drewnianej wraz z 
wyposaŜeniem, budowa parkingu z kostki brukowej, budowa ścieŜek i chodnika, budowa placu zabaw, remont istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Powstanie takŜe skalniak i grill. Całość zostanie ogrodzona. 

ROBOTY DROGOWE 
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze GS remont ulicy Leśnej w Górkach Śląskich został przesunięty z uwagi na 
konieczność wykonania nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem. Został juŜ wykonany kosztorys inwestorski na wykonanie 
przedmiotowego odwodnienia. 

 
 

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY DO PRACY 
  
 Grupa inicjatywna stowarzyszenia na rzecz Ŝycia i rodzin Zawsze Razem szuka ludzi chętnych do pracy w wolontariacie 
na rzecz innych!  Szukamy młodych i starszych, chętnych do pomocy w pracach na rzecz osób potrzebujących na terenie naszej 
gminy. Mile widziani gimnazjaliści, studenci, młode mamy, renciści i emeryci. JeŜeli dysponujesz minimum godziną czasu 
wolnego w tygodniu zgłoś sie do nas! Zdobędziesz nowe umiejętności, wiedze oraz radość z pomagania innym. Nasze motto 
brzmi: Im więcej dajesz- tym więcej otrzymujesz!!! Kontakt: e-mail: zawszerazem@vp.pl, telefon: 692 985 661.      Alicja Czech                                               

         



JAK LICZNE SĄ NASZE PLACÓWKI OŚWIATOWE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

Lp. 
Nazwa jednostki organizacyjnej Liczba dzieci uczęszczających 

do przedszkola / liczba 
oddziałów 

Rocznik / wiek 
dziecka 

Liczba 
dzieci 

1. 

Przedszkole w Nędzy 

87 
4 oddziały 

2005 – 6 lat 
2006 – 5 lat 
2007 – 4 lata 
2008 – 3 lat 
2009 – 2,5 lat 

27 
25 
17 
14 
4 

2. 

Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Babicach 

25 
1 oddział 

2005 – 6 lat 
2006 – 5 lat 
2007 – 4 lata 
2008 – 3 lat 

6 
7 
9 
3 

3. 

Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Górkach Śląskich 

43 
2 oddziały 

2005 – 6 lat 
2006 – 5 lat 
2007 – 4 lata 
2008 – 3 lat 
2009 – 2 lat 

10 
9 
14 
6 
4 

4. 

 
 
 
 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 

Zawadzie KsiąŜęcej 
 

Ogółem 41 dzieci 

Przedszkole w 
Ciechowicach  

14 
1 oddział 

2005 – 6 lat 
2006 – 5 lat 
2007 – 4 lata 
2008 – 3 lat 
2009 – 2 lat 

2 
5 
2 
4 
1 

5. Przedszkole w Łęgu 16 
1 oddział 

2005 – 6 lat 
2006 – 5 lat 
2007 – 4 lata 
2008 – 3 lat 
2009 – 2 lat 

3 
5 
4 
3 
1 

6. 
Przedszkole w Zawadzie 

KsiąŜęcej  
11 

1 oddział 

2005 – 6 lat 
2006 – 5 lat 
2007 – 4 lata 
2008 – 3 lat 
2009 – 2 lat 

3 
4 
0 
2 
2 

 

Informacja: specjalista ds. oświaty Edyta Szajt 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 

organizacyjnej 
Ogółem uczniów Liczba oddziałów 

Liczba uczniów 

w klasie 

1. Szkoła Podstawowa w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy 216 12 

Klasa I        18+19 

Klasa II      15+17 

Klasa III     16+13 

Klasa IV      25+24 

Klasa V       19+20 

Klasa VI      16+14 

 
Gimnazjum w Nędzy w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy 194 9 

Klasa I       22+22+23 

Klasa II      24+21+23 

Klasa III     20+20+19 

2. 

Szkoła Podstawowa przy 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Babicach 
35 4 

Klasa I          8 

Klasa II        7 

Klasa III      10 

Klasa IV       10 

3. 
Szkoła Podstawowa przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Górkach 
Śląskich 

26 3 

Klasa I         9  

Klasa II        8 

Klasa III      9  

4. 
Szkoła Podstawowa w Ciechowicach 

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Zawadzie KsiąŜęcej 

26 3 

Klasa I         9 

Klasa II       8 

Klasa III      9 

5. 
Szkoła Podstawowa w Zawadzie 
KsiąŜęcej przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Zawadzie KsiąŜęcej 
33 3 

Klasa IV        13 

Klasa V       12 

Klasa VI      8 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – JAN FLUT 
 
Pełni Pan funkcję sołtysa Babic od roku 2003, natomiast radnym Gminy Nędza jest Pan drugą kadencję. Jakie miał 
Pan początkowo plany, co zostało z nich zrealizowane, a czego się nie udało zrobić? 
Tak, to juŜ moja trzecia kadencja sołtysowania we wsi Babice. Większość planów jakie miałem kiedy pierwszy raz zostałem 
sołtysem było związanych z inwestycjami w mojej rodzinnej miejscowości. Babice potrzebowały podstawowej infrastruktury. Dziś 
we wsi mamy doprowadzoną wodę i elektryczność, nawet na boisko sportowe. Zostało wyasfaltowane ponad 5 kilometrów dróg 
dojazdowych do pól i łąk. Ulica Szkolna doczekała się generalnego remontu. Bezpieczeństwo mieszkańców zostało zwiększone 
poprzez budowę chodników przy ulicy Rudzkiej i Wyzwolenia. Niestety ciągle brak nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach: 
Wiejskiej, Drzewnej i Powstańców. Ta ostatnia z ulic czeka wciąŜ na lampy oświetleniowe. 
 
Jak Pana sołectwo przygotowuje się do tegorocznych doŜynek? 
Na razie przygotowania skupiają się na poszukiwaniach sponsora, który sfinansował by zakup strojów ludowych. Prócz tego 
odnawiamy wóz. Jest to stary wóz straŜacki przerobiony na „baloniok”. Planujemy, by delegacja z naszego sołectwa pojawiła się 
na tegorocznych doŜynkach właśnie na tym odnowionym pojeździe. Dzięki uprzejmości Romana Syrnika wóz zostanie 
zaprzęgnięty w jego konie. 
 
Dzięki zaangaŜowaniu Pana jako sołtysa i jako radnego w Babicach zostały poczynione spore inwestycje. Proszę o 
nich opowiedzieć. Kto pomógł Panu w ich realizacji? 
W realizacji tych inwestycji z pewnością pomogła mi pani wójt oraz rada sołecka. Niestety często bywa tak, Ŝe z problemami 
zostaję sam z radą sołecką, bo mieszkańcy mimo wielkich chęci, to brak im konsekwencji. 
 
Jaki plan pracy wyznacza sobie Pan na przyszły rok? 
Jako sprawę priorytetową będą traktował załatwienie własności na posesję naszej straŜy poŜarnej w Babicach. Jeśli to się uda, to 
kolejnym krokiem będzie długo juŜ planowany remont remizy straŜackiej oraz budowa garaŜu na duŜy samochód bojowy. Zakres 
planowanego remontu to m.in.: wymiana okien i podłóg, gruntowne odnowienie ścian. Remont byłby korzyścią przede wszystkim 
dla młodzieŜy, poniewaŜ w planach jest stworzenie nowej świetlicy. Sponsorów juŜ mamy. W przyszłości planujemy stworzyć teŜ 
skansen rolniczy; stare sprzęty rolnicze na pewno są jeszcze w posiadaniu mieszkańców Babic. Zaś w przyszłym roku na pewno 
jako radny i sołtys będę zabiegał o zmianę nawierzchni na ulicy Wiejskiej. Zapewne trzeba będzie zadbać teŜ o bieŜące remonty i 
konserwacje. 

 
Czy pełnienie funkcji radnego pomaga w codziennych obowiązkach sołtysa, czy jest jakimś utrudnieniem? 
Z pewnością pomaga. Jako radny uczestniczę regularnie w obradach sesji rady gminy, stąd znam problemy z jakimi borykają się 
inne sołectwa. Nieraz są one podobne i moŜna szukać wspólnego rozwiązania w postaci zmiany miejscowych przepisów prawa. 

 
Jest Pan równieŜ straŜakiem. Ostatnio OSP w Babicach otrzymała nowy samochód. Proszę opowiedzieć jak 
prosperuje straŜ w Pana rodzinnej miejscowości? 
StraŜ prosperuje na średnim poziomie. Przyczyną jest brak samochodu bojowego z wodą oraz kłopoty związane z własnością 
terenu OSP. Stowarzyszenie liczy 30 członków, wśród których jest duŜo młodych osób. Niestety pracują oni zagranicą, stąd na 
jakikolwiek wyjazd lub zawody cięŜko zebrać druŜynę. NajbliŜsze zawody straŜackie odbędą się we wrześniu. Babicka OSP jest 
ich organizatorem, dlatego serdecznie na nie zapraszam! StraŜ, mimo iŜ nie ma wozu bojowego, to często wyjeŜdŜa na akcje. Są 
to między innymi wyjazdy na palące się torfowiska koło Ŝwirowni. 

 
Niestety w Ŝyciu często bywa tak, Ŝe nie zawsze wszystkie pomysły da się zrealizować. Jakie trudności napotyka 
Pan podczas pełnienia swojej funkcji? 
W pełnieniu funkcji sołtysa napotyka się na róŜne trudności. Ludzie mają czasem wysokie wymagania, ale Ŝadnego 
zainteresowania w pomocy przy ich realizacji. 
 
Jakie są Pana osobiste zainteresowania? 
Moje zainteresowania pokrywają się z rozwojem kulturalnym i sportowym wsi Babice. Przede wszystkim lubię wszystko co jest 
związane ze sportem i straŜą. Przez jakiś czas byłem prezesem OSP w Babicach, jednak ze względu na pełnienie funkcji radnego 
musiałem zrezygnować z „prezesostwa” w straŜy. Jestem takŜe hodowcą gołębi, ale juŜ nie wyjeŜdŜam na loty. 
 
W numerze 9/2010 GS publikowaliśmy Pana zdjęcie, na którym prezentuje Pan grzybowe okazy z babickiego lasu. 
Czy grzybobranie naleŜy do ulubionych zajęć? 
MoŜna tak powiedzieć. W tym roku juŜ byłem na grzybach i muszę stwierdzić, Ŝe rosną… 

(j.b.) 

5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 
                

(a.b.) 

Szczebel rozgrywek Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z Gminy 
Nędza 

V liga okręgowa 
K-ce III 

13.08.11 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Czarni 
Gorzyce 2 2 

Krzysztof Śleziak (2) 

13.08.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Naprzód 
CzyŜowice                 6 2 

Szymon Cichecki (2); Bronisław 
Kłosek (4) 



TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W SEZONIE 2011/2012 
 

 
 
 

(a.b.) 
 

TRANSFERY 2011/2012 

„Okienko transferowe” zostało zamknięte, tym samym przedstawiamy zawodników pozyskanych przez kluby jak i tych, 
którzy zmienili w sezonie 2011/2012 klub. 

LKS Górki Śląskie 
Ubyli: Tomasz Sobeczko "Sobek"- GKS Dąb Gaszowice, Zbigniew Gutt- KS Rymer Rybnik. 
Przybyli: Przemysław śyła (obrońca) - KS Naprzód Rydułtowy, Krzysztof Śleziak (napastnik) - KS Naprzód Rydułtowy, Michał 
Biczysko (obrońca) - LKS PstrąŜna, Jarosław Gawlas (pomocnik) - KS Naprzód Rydułtowy, Dawid Piszczek (bramkarz) - GKS 
"Pierwszy " Chwałowice, Daniel Mrozek (obrońca) - LKS Lyski, Paweł Hildebrand (napastnik) - LKS 1908 Nędza, Adrian Czogała 
(obrońca) - KS Szczerbice. 
LKS 1908 Nędza 
Ubyli: Michał Tumula (bramkarz) - Stal Kuźnia Raciborska, Tomasz Przeliorz (obrońca) - LKS KrzyŜanowice, Sebastian Łuczak 
(obrońca) - LKS KrzyŜanowice, Michał Góralczyk (obrońca) - LKS Unia Turza Śląska, Sebastian Szweda (pomocnik) - Gwarek 
Ornontowice. 
Przybyli: Marcin Paleń (pomocnik) - KS Rymer Rybnik, Przemysław Kośmider (pomocnik) - Gwiazda Ruda Śląska.  (a.b.) 

Kolejka 
termin 

LIGA OKRĘGOWA, GRUPA III 
 

Kolejka 
termin 

LIGA OKRĘGOWA, GRUPA III 
 

Kolejka 
termin 

LIGA OKRĘGOWA, GRUPA III 
 

LKS Górki 
Śląskie 

LKS 1908 
Nędza 

LKS Górki 
Śląskie 

LKS 1908 
Nędza 

LKS Górki 
Śląskie 

LKS 1908 
Nędza 

I 
13.08. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – LKS 

Czarni Gorzyce 

LKS 1908 
Nędza – LKS 

Naprzód 
CzyŜowice 

VI 
10.09. 
2011 

LKS Granica 
Ruptawa - LKS 
Górki Śląskie 

LKS Silesia 
Lubomia - LKS 

1908 Nędza 

XI 
15.10. 
2011 

LKS 1908 Nędza - LKS Górki 
Śląskie 

II 
20.08. 
2011 

TS Górnik 
Pszów - LKS 
Górki Śląskie 

LKS Start 
Pietrowice W. 

- LKS 1908 
Nędza 

VII 
17.09. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – LKS 

Forteca 
Świerklany 

LKS 1908 
Nędza – LKS 

KrzyŜanowice 

XII 
22.10. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – LKS 

Jedność 
Jejkowice 

LKS Naprzód 
46 Zawada - 

LKS 1908 
Nędza 

III 
24.08. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – KS 

Rymer Rybnik 

LKS 1908 
Nędza – LKS 

Czarni Gorzyce 

VIII 
24.09. 
2011 

KS Górnik 
Radlin - LKS 
Górki Śląskie 

LKS Granica 
Ruptawa - LKS 

1908 Nędza 

XIII 
29.10. 
2011 

KS Naprzód 
Syrynia - LKS 
Górki Śląskie 

LKS 1908 
Nędza – LKS 

Rafako 
Racibórz 

IV 
27.08. 
2011 

LKS Silesia 
Lubomia - LKS 
Górki Śląskie 

TS Górnik 
Pszów - LKS 
1908 Nędza 

IX 
01.10. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – KS 

Rafako 
Racibórz 

LKS 1908 
Nędza – LKS 

Forteca 
Świerklany 

XIV 
05.11. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – LKS 

Naprzód 
CzyŜowice 

LKS 1908 
Nędza – LKS 

Jedność 
Jejkowice 

V 
03.09. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – LKS 
KrzyŜanowice 

LKS 1908 
Nędza – KS 

Rymer Rybnik 

X 
08.10. 
2011 

LKS Górki 
Śląskie – LKS 
Naprzód 46 

Zawada 

KS Górnik 
Radlin - LKS 
1908 Nędza 

XV 
12.11. 
2011 

LKS Start 
Pietrowice W. 

- LKS Górki 
Śląskie 

KS Naprzód 
Syrynia - LKS 
1908 Nędza 

Kolejka 
termin 

KLASA C, R-rz 
 

Kolejka 
termin 

KLASA C, R-rz  Kolejka 
termin 

KLASA C, R-rz  

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

I 
04.09. 
2011 

LKS Zryw 
Rudnik – 

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca – LKS 
Adamowice 

VII 
16.10. 
2011 

LKS Sparta 
Babice – 

LKS 
Grzegorzowice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca – LKS 
Bogunice 

XIII 
06.05. 
2012 

LKS Sparta 
Babice – LKS 

Raszczyce 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca – LKS 
Jankowice 

II 
11.09. 
2011 

LKS Bogunice - 
LKS Sparta 

Babice 

LKS Raszczyce 
- LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

 

VIII 
23.10. 
2011 

LKS Zameczek 
Czernica - LKS 
Sparta Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca – LKS 
Zryw Rudnik 

 

XIV 
13.05. 
2012 

LKS Płomień 
Kobyla - LKS 

Sparta Babice 

LKS 
Grzegorzowice 

- LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

III 
18.09. 
2011 

LKS Sparta 
Babice – 

LKS 
Adamowice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca – LKS 
Płomień 
Kobyla 

IX 
30.10. 
2011 

 
LKS Sparta Babice – LKS Zgoda 

Zawada KsiąŜęca 

XV 
20.05. 
2012 

LKS Sparta 
Babice – LKS 

Jankowice 

LKS Sparta 
Babice – LKS 

Jankowice 

IV 
25.09. 
2011 

LKS Raszczyce 
- LKS Sparta 

Babice 

LKS Jankowice 
- LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

X 
15.04. 
2012 

LKS Sparta 
Babice – LKS 
Zryw Rudnik 

LKS 
Adamowice - 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

XVI 
27.05. 
2012 

LKS 
Grzegorzowice 

- LKS Sparta 
Babice 

LKS Bogunice - 
LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

 
V 

02.10. 
2011 

LKS Sparta 
Babice – 

LKS Płomień 
Kobyla 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca -  LKS 
Grzegorzowice 

XI 
22.04. 
2012 

LKS Sparta 
Babice – LKS 

Bogunice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca – LKS 
Raszczyce 

XVII 
03.06. 
2012 

LKS Sparta 
Babice – LKS 

Zameczek 
Czernica 

LKS Zryw 
Rudnik - LKS 

Zgoda Zawada 
KsiąŜęca 

VI 
09.10. 
2011 

LKS Jankowice 
- LKS Sparta 

Babice 

LKS Zameczek 
Czernica - 
LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

XII 
29.04. 
2012 

LKS 
Adamowice - 
LKS Sparta 

Babice 

LKS Płomień 
Kobyla - LKS 

Zgoda Zawada 
KsiąŜęca 

 

XVIII 
10.06. 
2012 

LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca - 
LKS Sparta Babice 

 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ DLA GMINY NĘDZA 
obowiązująca od dnia 01 września 2011 r.    

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców: 
� Grupa 1 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a takŜe gminę w zakresie wody 

pobranej na cele przeciwpoŜarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i 
zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o niskim natęŜeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) 
wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0 m3/h do 5,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max fi 20mm, 

� Grupa 2 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a takŜe gminę w zakresie wody 
pobranej na cele przeciwpoŜarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i 
zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o duŜym natęŜeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) 
wodomierzy głównych wynosi powyŜej 5,0 m3/h, co odpowiada średnicy wodomierza powyŜej fi 20mm. 

 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena netto 
obowiązująca do tej 

pory 

Cena 
netto 

obowiązująca 
aktualnie   

 

Jednostka miary 

1 Grupa 1 
Grupa 2 
 

Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
3,07 3,99 zł/m3 

2 Grupa 1 
 

Opłata 
abonamentowa 

4,50 6,60 zł/odbiorca/miesiąc 

3 Grupa 2 
 

Opłata 
abonamentowa 

12,50 14,60 zł/odbiorca/miesiąc 

 
Jak widać ceny zmieniły się w porównaniu z poprzednim okresem. Wpływ na zmianę ceny wody miało przekształcenie Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych w spółkę z o.o. Nie zmieniła się jedynie stawka opłat za przyłączenie do urządzeń 
wodociągowych wynosząca 88,00 zł za przyłącze. Stawki opłąt wypracowano przy współpracy z Gminną Komisją Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego, która zapowiedziała na ostatniej sesji, Ŝe nowo ustalone stawki będą obowiązywały przez 18 miesięcy. 

Informacja: załącznik do uchwały Rady Gminy Nędza nr XI/88/2011 z dnia 01.08.2011 r. 
 
 

NAZWY MIEJSCOWE WSI NĘDZA CZYLI GEOGRAFIA WSI NĘDZA 
(MIANA JAKO SIĘ ZOWIÓM PLACE I MIEJSCA WE NANDZY

 Borowiec (po niemiecku Heidemoor, nazwa  
wprowadzona w 1936 roku przez komisję niemiecką, 
obowiązywała do zakończenia działań wojennych)  to dawny 
las pomiędzy Małą Nędzą (okolicami Młyna Gorywody) a 
samą Nędzą. Pozostałością zapewne są jeszcze okazałych 
rozmiarów dęby rosnące wzdłuŜ Borowego Potoku (Bach 
Borowy), który zapisywany jest jako Borowo Rzyczka czyli 
odnoga rzeki Suminy, przy którym wybudowano młyn 
Gorywoda, ReŜny Młyn (późniejszy Sobeczko) przy ul. 
Mickiewicza. Obecnie ulica o tej nazwie w Nędzy łączy ul. 
Jana Pawła II z Małą Nędzą. Natomiast Leśnictwo z 
leśniczówką Borowiec znajduje się na północ od linii 
kolejowej Nędza Wieś – Szymocice – Górki Śląskie. 
 
 Borowa Rzeczka (Borowo Rzyczka, Borowy 
Potok, Borowy Bach) to odnoga rzeki Suminy. W miejscu 
ujścia Potoku Bogunickiego do Suminy, który miejscowi 
mieszkańcy nazywali Zakrytym (Szlojza). TuŜ przed II 
wojną światową  wybudowano zaporę wodną przez władze 
niemieckie, aby spiętrzyć wody Suminy. Jednak właściwie 

Borowa Rzyczka powstała duŜo wcześniej jako „młynówka”, 
czyli potok doprowadzający wodę do kół młyńskich młynów 
w Szymocicach (Adamowska Piła), Gorywoda Młyn oraz 
ReŜny Młyn. Obecnie dawny Borowy Potok łączy się z 
Suminą za stawami Alojzego Kuczery (Gorywoda Młyn). 
Borowo Rzyczka wypływała z Zatoki (Zatoka- tak brzmi 
nazwa ulicy w Bogunicach prowadząca do dawnej Szlojzy), 
czyli zapory wodnej pomiędzy Bogunicami oraz Górkami i 
opływająca Stawy Wackowe (czyli stawy leŜące wzdłuŜ rzeki 
Suminy za wsiami Bogunice i Górki a między przysiółkiem 
Szymocice Basen). Następnie potok ten płynie pomiędzy 
duŜymi stawami (obecnie bez wody) oraz stawem, po 
którym pływają kajaki.  

Opracowanie: Henryk Postawka 

 W następnym numerze GS zamieścimy dalszy ciąg 
opracowania Henryka Postawki  –  dotyczący 
Adamowskiej Piły (Szymocice Basen, Mała Nędza).

 
 
 

 GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Babeczki bakaliowe 
Składniki na ciasto kruche: 0,5 kg mąki, szklanka cukru, kostka masła, 4-5 Ŝółtek. 
Sposób przyrządzenia: Składniki na ciasto kruche zagnieść. Ciastem wylepić uprzednio wysmarowane tłuszczem foremki. Do 
wylepionych ciastem foremek dać konfiturę lub nutellę. Na to wyłoŜyć róŜne bakalie: figi, orzechy, migdały bez skórki, rodzynki. 
Im więcej bakalii tym lepiej. Bakalie docisnąć do konfitury. Na wierzch nałoŜyć masę przygotowaną z ubitych na sztywno 
pozostałych białek i kokosu (masa jak na kokosanki). Babeczki piec w temperaturze 180°C. 

       Przepisem podzieliła się Pani ElŜbieta z Babic 



BARBARA GROMOTKA: A JO WOM COŚ POGODOM -  ECIK I MARICZKA
Ecik: Piyknie Cie witom Mariczko, co ty tu dzisiej robisz. 
Widza, Ŝeś się szykownie łoblykła, to mono tu jaki fajer 
bydzie? 
Mariczka: No toć, przeca tyś tyŜ je piyknie łobleczony. 
Widza tyŜ, Ŝe choć roz mosz szczewiki na glanc opucuwane. 
No, ale wiysz, ta szlajfka co mosz pod karkym, to byś mog 
se juŜ pomału niom kudły zawionzać. Było by Ci piyknie. 
Ecik: Ty mi tu nie załowiej ło mojyj piyknyj weli, yno 
powiydz po coś tu prziszła? 
Mariczka: Jo Ŝech słyszała, Ŝe dzisiej tu bydzie ta 
dochtorka ze Rud- no ta co robi we szkole. Wiysz coś się 
kepsko czuja, mono mie jake gripsko chyto. 
Ecik: Marika,to nie je dochtorka co lyczy, yno Pani Krystyna 
Lubos chór we szkole trynuje. 
Mariczka: A to czamu padajom pani dochtor? 
Ecik: Bo łona tak fajnie poradzi śpiywać, jak dochtór 
poradzi lyczyć. 
Mariczka: Ty wiysz, to jak ni do niy, to puda do tygo 
dochtora – pana Jana Dudy ze Pogrzebiynio. 
Ecik: Wiysz babo, ciebie się dzisiej wszystko zafyrlało we 
łebie. Przeca to je wysoko sztuduwany panoczek i je 
doktorym Nauk Leśnych. 
Mariczka: Ja juŜ wiym, tam się tyŜ przido dochtór, bo chto 
mo te zwierzoki lyczyć. 
Ecik: Nie rob mi tu gańby, juŜ wszyscy się na cia  
zaglondajom. Na wysokich szkołach opiekuwoł się 
Studynckim Kołym Leśników. 
Mariczka: Ach, ze tyj gańby toch juŜ i wyzdrowiała. Ale 
powiydz mi czamu Pani Kornelia Błońska ze Krzanowic nie 
mianujom dochtorym, a tyŜ chór trynuje? 
Ecik: Wiysz, bo łonam by musieli bardzi faroŜym mianuwać. 
Mariczka: A to skuli czygo? 
Ecik: Bo koŜdy rok na koniec karnawału  to  łona  robi 
Pogrzyb Basai latoś jada tam tyŜ go pochować. 
Mariczka: Ty Ecik, a na tym pogrzebie tyn chór bydzie 
śpiywoł? 
Ecik: Co jo Ci tam byda oranduwoł – przijedź to bydziesz 
widzieć. 
Mariczka: Teraz jeszcze je trocha czasu do tygo pogrzebu  
Basa, to jeszcze mogymy se moc potańcuwać. 
Ecik: Jo myśla, Ŝe nojlepszi zrobiom to te frelki i te synki 
łod pani Małgorzaty Dziedzic. Łona uczy tańcuwanio i była 
aŜe we Złotych Horach pokozać jako się tańcuje. 
Mariczka: Ja to łone tyŜ mono przijadom do Krzanowic 
potańcuwać. 
Ecik: Jak juŜ ło tańcuwaniu  godomy, to wiela razy Ŝech je  
na Świyntyj Annie, tela razy godajom, Ŝe we Leśnicy je  
pani Gabriela Materzok ze Tworkowskymi Ajchlami. Łoni tyŜ 
poradzom fest piyknie  tańcuwać. Ale się łoblykajom do 
tygo tańcuwanio inakszi niŜ frelki i synki łod pani Dziedzic. 
Mariczka: Ty Ecik jo Ŝech słyszała, Ŝe twoja Oma miyszko 
kole ŁynŜczoka. 
Ecik: Ja to je prowda, ale ze druge strony ŁynŜczoka je 
pani Rimel Weronika. Tam przi ni sztudjyrujom frelki i synki 
jako się we ŁynŜczoku tańcuje. Wiycie, łoni mi się tak 
podobajom, Ŝe tam kaj ŁynŜczok jedzie śpiywać i tańcuwać, 
to jo jada bojać i po naszymu pogodać. 
Mariczka: Jak juŜ ło śpiywaniu godosz, to byłach we 
Raciborzu i wiysz kto tam śpiywoł? To som takie piykne 
frelki, a uczy ich pani dyrektor – jak łone się nazywajom. 
Czekej zaroz se spomnam. 
Ecik: MiraŜ, a uczy ich pani Biskup. Ale juŜ mie się wiyncy 
nie pytej.  
Mariczka: Tako gupio zech ni ma, a dziołszki z MiraŜu to 
znom osobiście. Gupio Ci? Ja ? 

Ecik: Ta dziołcha mo Rozrzucone Myśli, byda musioł się kaj 
obrocić W poszukiwaniu ciszy. 
Mariczka: I chto tu gupie godo. Ecik  dyć Rozrzucone myśli 
i W poszukiwaniu ciszy to som dwa ze 10 tomików wierszy 
łod pani Wandy Gizickiej. 
Ecik: Powidzcie tyj babie co, bo nie zdzierŜa, pado się to 
dwa ze dziesięciu abo jedyn ze dziesięciu? 
Mariczka: Ale jak godomy o pani Wandzie, to trza by godać 
dziesiyńć  ze dziesiynciu. Wiysz, bo wszyske som piękne. 
Ecik: Wisz jak ty mi sam matlesz i kombinujesz. Cibie  by 
tak mioł słyszeć pan Jerzy Dębina.Juror ze konkursow 
teatralnych i autor piosynek, kere śpiywały Bieszczadzkie 

Anioły na Festiwalu barów, czi jakoś tak. 
Mariczka: Teraz dopiyro widzicie chto tu miyszo. Pan Jerzy 
Dębina pisał teksty piosenek kere śpiywali na Festiwalu 
Bieszczadzkie Anioły i na Międzynarodowym Festiwalu 
Bardów i łogromnie się podobały. 
Ecik: Ja ty mosz recht, tak tymu było, teraz Ŝech się 
spomnioł. CoŜ jo by bez cia zrobiył. 
Mariczka: Ty bezymie nic, ale pan Jan Socha, no wiysz 
kery – tyn kowol  łod pokolyń to zrobiył nojwiynksze 
Muzeum Kowalstwa we cołkyj Polsce. Je to tu po blisku we 
Bieńkowicach. 
Ecik: To musi mieć pan Socha mocka siyły i moc dobrych 
chynci. Bo to nie je tak yno być kowolym. Takich ludzi 
dzisiej, to trza juŜ yno ze świyczkom szukać. 
Mariczka: A widzisz jo Ŝech znojdła i to zaroz tu – wele 
Raciborza. 
Ecik: A jo Ŝech znojd  nojprawdziwszygo króla, kery 
mianuje się Król Józef Pluta i mo Bractwo Kurkowe. 
Mariczka: Ja, ciekawe? A kaj miyszko? Przi kurkach? 
Ecik: A ni, bo we Raciborzu 
Mariczka: Ty się ciesz, Ŝe cie nie słyszy nasz prezydent 
Raciborza – pan Mirosław Lenk, abo starosta Raciborski pan 
Adam Hajduk – bo uwierz mi, ni mioł byś tu co szukać. 
Ecik: A jo dali godom, Ŝe we Raciborzu miyszko król i rządzi 
som. 
Mariczka: Doczkej – jak cie usłyszy nasz poseł pan Henryk 
Siedlaczek, to łon ci pokorze króla we Raciborzu i na 
dokłodka co som rządzi, a juŜ pani Kasia Tomalik nasza 
Kulturenka ze Starostwa, to cie zaroz wyciepnie stond i 
piechty do dom pódziesz. 
Ecik: A juŜ ty się ło mie ni starej, bo tu z nami jest pan 
Leon Niewrzoł. ZałoŜył łon Orkiestra Dynto i kole dwiesta 
śpiywek napisoł dlo nich. Miyszko we Markowicach, to na 
pewno mie zabiere do sia. Ze Markowic mom juŜ blisko do 
moje Omy, kero miyszko we Babicach. 
Mariczka: Wiysz co, to jak bydziesz juŜ od teraz cicho, to 
moge ci jeszcze pomoc pan Jerzy Wiśniewski, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Podaj Rękę .On ma bardzo duŜo 
pomysłów i bardzo duŜe serce dla wszystkich ludzi. ToŜ 
wiym Ecik, Ŝe ciebie tyŜ nie łodciepnie. 
Ecik: Ta twoja godka Marika, to szło by przirownać do 
jedny pory roku –do jesiyni. Wtedy tyŜ je wszyndzie 
wszystko kolorowe. 
Mariczka: Ja, ty nie wiysz, Ŝe wtedy jest fest pjykny 
konkurs -Barwy Jesieni. 
Ecik: Toć, Ŝe wiym. We jury je koŜdy rok pan Marian 
Chmielecki. Tyn, to dopiyro poradzi maluwać. Moja godka 
tygo ni poradzi łopisać. Jo widziołech jak pan Chmielecki 
maluje. Coś piyknygo. Padom wom ludkowie rostomiyli 
istne cudo. 
Mariczka: No to poć, idymy połoglondać co tam jeszcze je 
fajnygo. 
Ecik: Ja toŜ mjyjcie się no i do bezroku!

 Wasza Łosprowioczka – Barbara Gromotka
Tekst skeczu był napisany i przedstawiony na rozdaniu nagrody Starosty Raciborskiego „MIESZKO AD 2009” . W skeczu tym 

ujęte są wszystkie osoby nominowane do tej nagrody w roku 2009.





NĘDZA – GOŁOTCZYZNA… POWINOWACTWA Z LITERATURĄ (cz. II)

Od 1912 r. aŜ do śmierci Aleksander 
Świętochowski mieszkał w Gołotczyźnie, wsi 
połoŜonej ok. 10 km na południowy wschód od 
Ciechanowa. Tam związał się wspólną ideą i 
głębszym uczuciem z Aleksandrą Bąkowską 
(1851-1926) – ówczesną właścicielką wsi. Zgodnie z 
wyznawaną filozofią mocno angaŜował się w sprawy 
bytowe lokalnej społeczności. Był współzałoŜycielem 
szkól rolniczych w tej miejscowości, powołał teŜ do 
Ŝycia spółdzielnię spoŜywców i pocztę. W tym okresie 
został uhonorowany kilkoma znaczącymi 
wyróŜnieniami, m.in. w 1927 r. nagrodą literacką 
miasta Łodzi, a w 1935 r. odznaczony Złotym 
Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury.  

Chcąc bliŜej poznać jego działalność 
społeczną warto odwiedzić Muzeum Pozytywizmu 
zlokalizowane w centrum wsi, w parku, gdzie stoi 
budynek o nazwie „Krzewnia”, w którym Ŝył i tworzył 
wybitny pisarz i publicysta. We wnętrzach znajdują 
się pamiątki po nim i właścicielce majątku 
Aleksandrze Bąkowskiej. Szczególną wartość 
przedstawia wyposaŜenie gabinetu, biblioteka, rzeczy 
osobiste oraz ocalałe rękopiśmienne fragmenty 
literackiej spuścizny i korespondencji. Placówka ta 
powstała w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i przechodziła do 
końca XX w. szereg przekształceń organizacyjno – 
administracyjnych. W latach 1996 – 1998 
wyremontowano pobliski dworek, w którym 
mieszkała dziedziczka dóbr w Gołotczyźnie A. 
Bąkowska. Pieczołowicie odtworzono pomieszczenia 
typowe dla szlacheckiego dworku. Ekspozycje w nim 
urządzone wprowadzają zwiedzających w atmosferę 
przełomu XIX i XX w., wśród których na szczególną 
uwagę zasługuje galeria portretów szlacheckich i 

stylowe meble. Cały 
zespół muzealny składa 
się ze wspomnianej willi 
„Krzewnia”, dworku 
szlacheckiego z 

zabudowaniami 
gospodarczymi oraz 
domu o nazwie „Alma”, w 

którym Świętochowski spędził ostatnie lata swego 
Ŝycia. Zmarł 25 kwietnia 1938 r. w wieku 89 lat, a 
został pochowany na cmentarzu w Sońsku. 

Współcześnie w dworku A. Bąkowskiej 
odbywają się róŜne imprezy kulturalne, m.in. zjazdy 
pisarzy, malarzy, działaczy kultury w ramach 
Ciechanowskich Spotkań Muzealnych. Śladem 

pamięci o wybitnym twórcy jest Zespół Szkół jego 
imienia posiadający w swej pieczy arboretum, 
szklarnie, kort tenisowy i stadion sportowy. To 
niejako spadkobierca szkoły rolniczej dla chłopców 
załoŜonej w 1912 r. przez Bąkowską i 

Świętochowskiego o nazwie „Bratne”, której ideą 
było, aby kaŜdy jej absolwent wchodził w Ŝycie 
narodu jako dla ziemi syn, dla ludu brat.  

Celem moich wszystkich powyŜszych 
wywodów było zwrócenie uwagi mieszkańcom naszej 
gminy na powinowactwa Nędzy z literaturą polską. 
Dobrze by było, aby nawiązać bliŜsze kontakty z 
Muzeum Pozytywizmu im. Aleksandra 
Świętochowskiego, gdzie moŜna by w kontekście 
opowiadania Klemens Boruta umieścić w jakiejś 
skromnej ekspozycji te wszystkie informacje o 
Nędzy, co stałoby się równieŜ promocją naszej 
lokalnej kultury. PrzecieŜ muzeum w Gołotczyźnie 
zwiedzają ludzie z całej Polski. 

 
 

 
Krystian Okręt 
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DOTACJE NA KOLEKTORY SŁONECZNE 

 20 września br. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Nędzy odbędzie się spotkanie w sprawie dopłat do 
kredytów bankowych na zakup i montaŜ kolektorów 
słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania. Wysokość dotacji 
wynosi 45% z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz dodatkowo 15% z programu 
„Słoneczna Gmina”. Z dotacji mogą skorzystać osoby 
fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe niepodłączone do 
sieci ciepłowniczej. Więcej informacji na spotkaniu we 
wrześniu, na które serdecznie zapraszamy! 

SESJA W PIGUŁCE 

 Na sesji Rady Gminy zwołanej w dniu 01 sierpnia 2011 r. na sesję przybyło 14 radnych, nieobecna Gizela Marondel. 
Przewodniczący Rady Gminy Nędza Gerard Przybyła oraz Wójt Gminy Anna Iskała złoŜyli informacje o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 Radni podjęli uchwałę nr XI/84/2011 zmieniającą uchwałę budŜetową na rok 2011 Gminy Nędza nr III/15/10 z dnia 28 
grudnia 2010 r. Przyjęta została takŜe uchwała nr XI/85/2011 zmieniająca uchwałę nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 14 
grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. Jednogłośnie została przyjęta uchwała w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki na realizacje zadania pod nazwą Termodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy 

Raciborskiej 55a w Zawadzie KsiąŜęcej w Gminie Nędza. Radni przyjęli równieŜ uchwałę upowaŜniającą Wójta Gminy Nędza do 
wystawienia weksla in blanco. Przyjęto równieŜ uchwalę w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 
Gminy Nędza. Radni zgodni byli takŜe co do przyjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku i Sądzie Rejonowym w Raciborzu, jak równieŜ do 
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Usług 
Komunalnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (j.b.)

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

 NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona, w tym 
numerze zabawy weselne. Na zdjęciu obok kaplica w Ciechowicach na ulicy Odrzańskiej, 
rysunek autorstwa Leona Wolnika. 

Zabawy weselne.  W półwieczu ubiegłego stulecia 
zabaw weselnych było kilka w miesiącu. Były one ogólno 
dostępne, wieczorem za bilet wstępu. Sale u Pendziałka i 
Hibnera były pełne. W tych czasach gości weselnych było 
ok. 60 – 100, do tego dochodziły osoby chcące tańczyć. 
Wesela odbywały się w domu u panny młodej, potem teŜ w 
budynku OSP, a później dopiero w restauracjach poza wsią. 
 Po obiedzie u panny młodej orkiestra dęta 
prowadziła weselników do zolu, młode państwo w tym 
czasie jechało do fotografa i na cmentarz. Orkiestra dęta 
zmieniała instrumenty dęte na taneczne. W tych czasach 
kaŜdy członek orkiestry tanecznej musiał grać na 
instrumencie dętym. 
 Na sali tańczyli weselni i przybytni, po południu 
wstęp był wolny. Na ławkach pod oknami siedziały wiejskie 
kumoszki i szukały okazji do opisywania swoich wraŜeń. Kto 
z kim tańczy, czy umie tańczyć, jaki mo klajd, czy pasują 
do siebie, czy widać po młodej pani brzuch, a jak to w 
kierym miesiącu jest, kiedy się rozsypie (porodzi). Od czasu 
znajomi poczęstowali kumoszki sznapsem, bombonem lub 
innym maszketym. Przed godziną 18-tą orkiestra 
odprowadziła weselników na kolację. 
 Po wieczerzy, koło godziny 19- tej z orkiestrą szło 
się do zolu. Dla przybytnych wstęp był płatny, na kasie stał 
starosta i jego pomocnik. Trzeba było nazbierać na orkiestra 
i zol zapłacić. Ciekawskie stały pod oknami i dalej 
plotkowały, choć za moc przez okna nie moŜna było 
dojrzeć. O 24–tej młode państwo wyruszało do domu. 
Weselnicy się bawili do drugiej godziny w nocy. A jak fajna 
była kapela i fajne szlagiery grali to robiono składkę i 
orkiestra dalej grała. Na koniec padało hasło: koniec muzyki 

do domu motyki i 
orkiestra grała ostatni 
kąsek, np. Zum 

Abchied reich mir die 

Hande… lub Do 

widzenia, do widzenia. 
A terazki jak to jest? 
 Wesela się odprawio w restauracjach, poza 
miejscem zamieszkania i to w gronie zamkniętym. Wiejskich 
zabaw weselnych nie ma – „przeminęły z wiatrem”. W 
latach 70-tych - 80-tych w Zawadzie organizowano w 
świetlicy cotygodniowe disko (organizatorzy: Procek, 
Krybus, Chroboczek). Do Zawady zjeŜdŜała się młodzieŜ, 
przewaŜnie z okolicznych wsi (Turza, Kuźni, Budzisk, 
Szychowic, Łęgu), średnia frekwencja wynosiła około 100 
osób. W pierwszym okresie czasu w okolicy nie było 
dyskotek, później zaczęto organizować dyskoteki w 
Budziskach i Kuźni Raciborskiej, wtedy frekwencja zmalała. 
Kiedy w latach 80-tych nastąpiły masowe wyjazdy – 
ucieczki młodzieŜy do RFN, dyskoteka w Zawadzie 
„naturalną śmiercią” przestała istnieć. Plus był taki, Ŝe 
młodzieŜ była koło godziny 24-tej w domu. 
 Obecnie działa „znana” dyskoteka w 
KrzyŜanowicach, od późnych godzin wieczornych do 
wczesnorannych. I jeszcze sprawa dojazdu i późne powroty. 
Ale to juŜ inne pokolenie rodziców i młodzieŜy. 
Im Leben geht alles vorbei, im Leben geht alles vorbei …

    

Jan Baron, 2011 r. Zawada Ks.    
 

 

     
   

 
 
 
 
 
 
 


