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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

Spotkanie z Mikołajem odbyło się 9 grudnia br. w remizie OSP w Szymocicach,   
ale równieŜ świetlica w Nędzy zadbała o przyjazd Mikołaja do najmłodszych 
mieszkańców wsi. Na spotkaniach mikołajkowych panowała wspaniała atmosfera  
oczekiwania, wielkie poruszenie i radość. Za chwilę miał przyjść św. Mikołaj. Napięcie 
rosło, serduszka dzieci zaczęły bić przyspieszonym tempem.  Wzruszające było 
obserwować z jakim przejęciem i blaskiem w oku pociechy patrzyły na Mikołaja i 
otaczające go aniołki. Z rumieńcami na twarzy i wielką powagą dzieci przyglądały się 
jak Mikołaj rozdaje innym dzieciom prezenty. Było to dla nich bardzo emocjonalne 
przeŜycie. Dziękujemy w imieniu dzieci za zorganizowanie spotkań mikołajkowych!

 

Proboszczowi Parafii pw. Św. Anny w Babicach ks. Bogdanowi Kicingerowi serdeczne gratulacje z 
okazji otrzymania tytułu PRAŁATA składa Wójt Gminy wraz z pracownikami. 



 

 

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

1. Rada Gminy zatwierdziła ustalone przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Cena za 1 m sześc. 
dostarczonej wody będzie wynosiła 2,79 zł netto (2,99 zł brutto). Opłata abonamentowa wyniesie 3,50 zł netto 
miesięcznie na odbiorcę (3,75 zł brutto). Opłata abonamentowa dla większych liczników to 8,50 zł netto (9,10 zł 
brutto). Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych trzeba będzie natomiast zapłacić 88 zł netto. 
 

2. Na sesji 11 grudnia zostały zatwierdzone przez Radę Gminy następujące uchwały: 
I. Uchwała Nr XXIX/223/08 z dnia 11.12.2008 r. dotycząca: Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla Terenu PołoŜonego w Sołectwie Babice 
� wyznaczono tereny działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, 

II. Uchwała Nr XXIX/224/08 z dnia 11.12.2008 r. dotycząca: Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla Terenu PołoŜonego w Sołectwie Babice 

dotyczącego Eksploatacji powierzchniowej kopaliny ze złoŜa kruszywa naturalnego/Ŝwirów 

budowlanych „Babice” 

� wyznaczono tereny odkrywkowej eksploatacji surowca znajdującego się w zasięgu 
udokumentowanego złoŜa kruszywa naturalnego/Ŝwirów budowlanych „Babice, 

III. Uchwała Nr XXIX/225/08 z dnia 11.12.2008 r. dotycząca: Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla Terenu PołoŜonego w Sołectwie Babice 
� wyznaczono tereny działalności produkcyjno – usługowej. 

 

 
MODERNIZACJA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU W ŁĘGU 

 
Rozpoczęcie prac modernizacyjnych placu zabaw nastąpiło wiosną 2008 r., natomiast oddano go do 

uŜytku jesienią 2008 r. W tym czasie wykonano następujące prace: 
- usunięto stare urządzenia zabawowe, 
- wycięto stare krzewy i drzewa, usunięto zalegające kamienie i stare korzenie, 
- usunięto stary zalegający kompostownik, 
- wyrównano teren o łącznej powierzchni 1.200 m/kw, 
- nawieziono 180 ton nowej ziemi, 
- wytyczone zostały miejsca pod montaŜ urządzeń zabawowych zgodnie z załoŜonym projektem, 
- w miejscach przeznaczonych na urządzenia zabawowe wybrano ziemie na głębokości 25 cm, a w jej 
miejsce usypano piasek, co zwiększyło bezpieczeństwo bawiących się dzieci, 
- w piaskownicy wymieniono piasek oraz wykonano drewniane obicia. 
 
 Pozyskano następujące fundusze na budowę placu zabaw w Łęgu: 

� 15.000,00 zł uzyskano z dochodu podczas zorganizowanego festynu, 
� 4.300,00 zł to wpłaty od osób prywatnych oraz firm, 
� 15.000,00 zł zabezpieczono przez Urząd Gminy w Nędzy w budŜecie na 2008 rok, 
� 11.00,00 zł to dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, 
� 3.000,00 zł przeznaczono przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
Informacja: Krystian Placzek 

 
   

  



 
 

GMINNY PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2008-2010 

 

Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie za sobą powaŜne ryzyko dla zdrowia 

publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, Ŝółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica.) Nałóg 

powstaje na podłoŜu przeobraŜeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się powaŜnym 

problemem społecznym. 

Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się  w naszym kraju sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na 

uŜywanie środków psychoaktywnych. 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 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. 

 

W 2008r. zrealizowano następujące cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

1. Zwiększenie skuteczności profilaktyki szkolnej 

poprzez podniesienie wiedzy i świadomości młodzieŜy na 

temat skutków i mechanizmów uzaleŜnień – organizacja 

przedstawienia teatralnego pn. „Przystanek Woodstock” 

04.12.2008r. o tematyce profilaktyczno-wychowawczej 

dla młodzieŜy gimnazjalnej. Spektakl został 

poprzedzony krótką prelekcją pedagoga oraz policjanta 

Cena: 1.000,00 zł 

Miejsce:  ZSG Nędza 

 

 

 

 

 

2. Organizacja  konkursu z tematyki profilaktyki 

narkotykowej pn. „Narkotykom stop” 20.-30.11.2008r. – 

484,00 zł 

W wykonywanie projektu zaangaŜowanych było 36 

uczniów. Komisja konkursowa w składzie: M. Bajak, E. 

Pala, K. Janiszewski postanowiła nagrodzić 7 prac 

uczniów szkoły podstawowej oraz 3 prace uczniów 

gimnazjum 

Kwota: 484,00 zł 

Miejsce: ZSG Nędza 

3. Prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci i rodziców, 

w czasie których zostaną wykonane ozdoby świąteczne , 

które zostały przekazane ośrodkom zwalczania 

uzaleŜnień  

Kwota : 500,00 zł 

Miejsce: ZSG Nędza 

 
 

4. Szkolenie dla pedagogów, członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń, Policji  o tematyce 

profilaktycznej – alkoholizm i narkomania organizowane 

przez Małopolskie Centrum Profilaktyki, Kraków 

19 maja 2008r. 

Miejsce:  ZSG Nędza 

Udział wzięło: 25 osób 

Kwota : 1.200,00 zł 

 
  Informacja: Joanna Ratuszniak



 

  

A CO TAM SŁYCHAC U KOBIET AKTYWNYCH Z NĘDZY? 

 W majowym numerze Gazety Samorządowej pisaliśmy o powstałym na terenie 
Gminy Nędza Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych, ich rodzinach oraz o ich komputerowych 
zainteresowaniach. Inicjatorką pomysłu jest Anna Gądzikiewicz, natomiast 
przewodniczącą stowarzyszenia Adelajda Lepiarczyk. Do „aktywnych” zapisało się juŜ 35 
pań, ale liczba ta ciągle rośnie. JednakŜe stowarzyszenia tego nie naleŜy porównywać z 
Kołem Gospodyń Wiejskich, w którym kobiety skupiają się we własnym gronie, tu 
natomiast chodzi o krok w przyszłość – o wykorzystanie w swojej działalności nowych 
narzędzi komunikacji jakie przynosi XXI wiek. Nie znaczy to jednak, Ŝe Kobiety Aktywne 
nie będą piec kołacza, skubać pierza i dbać o regionalną kulturę; chcą jednak zbudować 
więź pomiędzy pokoleniami i wciągnąć do wspólnej pracy i zabawy swoje rodziny. Zaczęły 
więc od komputera, nauki wysyłania e-mail’i i surfowania po sieci. Chodziło o to, by 
polepszyć kontakt z wnukami mieszkającymi poza gminą o dowolnej porze. I jak twierdzą 
Panie, rachunki za telefon są teraz tańsze, poniewaŜ skype czy gadu-gadu nie są juŜ dla 
nikogo tajemnicą.        
 Jednak Internet to nie wszystko, co wykorzystują Panie ze stowarzyszenia do 
integracji z rodziną. W sierpniowym numerze Gazety Samorządowej moŜna się było o tym 
przekonać, bo pisaliśmy o zorganizowanym przez Nie wyjeździe do Teatru Rozrywki w 
Chorzowie oraz na basen w Gorzycach. Członkinie spotykają się równieŜ na gimnastyce 
korekcyjnej, kursie tańca towarzyskiego, odbyły szkolenie na temat zdrowego Ŝywienia. 
Wszystkie poczynania aktywnych pań są skrupulatnie notowane w prowadzonej przez Nie 
kronice. Pod koniec listopada Panie zorganizowały biesiadę, która była zarazem biesiadą 
inauguracyjną oraz promującą lokalnych artystów: Marię Grzesik, Eleonorę Czekała,       
Stanisławę Spychała-Walenko oraz Katarzynę Domańską. 15 grudnia zaplanowano 
kurs robienia świątecznych stroików zakończone spotkaniem opłatkowym.   
 A wszystko zaczęło się od… spotkania przy kawie, na którym to stwierdziły, Ŝe 
mają dość siedzenia w domu. Wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji 
stowarzyszenia złoŜyły w sądzie juŜ w styczniu. Formalnie działają od 26 sierpnia. 
 Dla wszystkich zainteresowanych podajemy informację, iŜ aby stać się Kobietą 
Aktywną wystarczy wypełnić deklarację na spotkaniu stowarzyszenia, które odbywa się w 
kaŜdy poniedziałek w godzinach od 17.00. do 21.00. w siedzibie zaprzyjaźnionego 
Ludowego Klubu Sportowego Baterex Nędza przy ulicy Sportowej. Jednak jak twierdzi Wójt 
Gminy Anna Iskała – to kobiety europejskie, które mają wiele pracy i pomysłów, dlatego 
trzeba pośpiesznie znaleźć im nowe lokum. 

(j.p.) 

 
Z śYCIA GMINY 

• 5 listopada reprezentacja ZSG w Nędzy brała udział w zawodach sportowych "Gry i Zabawy", które odbyły się w Pietrowicach 
Wielkich. Po zaciętej rywalizacji w ogólnej tabeli punktowej szkół zajęliśmy II miejsce. 
Gratulacje dla wszystkich zawodników! 

• Świąteczny Kiermasz zorganizowany 7 grudnia br. przez Radę Rodziców przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy 
odniósł po raz kolejny sukces! Kiermasz po raz pierwszy został zorganizowany w innej scenerii, bo na zewnątrz, na 
przyszkolnym parkingu, pod specjalnie rozłoŜonym namiotem. JuŜ po raz 11. moŜna było kupić wszelkiego rodzaju wyroby 
świąteczne, posmakować przeróŜnych domowych wypieków, skosztować kiełbaski z grilla i ogrzać się przy kawie lub grzańcu 
galicyjskim. Ogrzać moŜna się było takŜe przy rozpalonym ognisku. A wszystko to w niesamowitej świątecznej atmosferze 
tworzonej z zapachu pierników przeplatającego się z wonią jodeł i świerków przybranych w świąteczne świecidełka. Program 
artystyczny przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej, solistki Klaudia Stabik i Katarzyna Domańska oraz Teatr 
„Fantasmagoria”, który zaprezentował inscenizację wg poematu A. Puszkina pt. „Fontanna Łez” w reŜyserii Krystiana Okręta 
(opiekuna teatru), będącą romantyczną opowieścią o miłości, zazdrości, zdradzie i zemście. Uwagę licznie zgromadzonej 
publiczności zwróciła oryginalna scenografia i oprawa muzyczno-choreograficzna sztuki. Jesienna pogoda nie zakłóciła 
świątecznej atmosfery kiermaszu, wręcz przeciwnie – kramy były oblegane przez stałych jak i nowych bywalców kiermaszu. 
Impreza przyniosła szkole dochód, który planuje się przeznaczyć m.in. na: zakup nagród za udział w konkursach, 
dofinansowanie wycieczek dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych. 

              

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale Stacji Opieki Caritas w Nędzy, jak co roku, organizuje spotkanie wigilijne dla 
osób starszych, samotnych i chorych z terenu gminy. Spotkanie jest finansowane ze środków OPS jak i sponsorów. W tym 
roku zaproszenia zostały wysłane do ok. 120 osób. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za pomoc i okazane serce. 

• OD 22 GRUDNIA BĘDZIE MOśNA ODBIERAĆ U SOŁTYSÓW KALENDARZE GMINNE NA 2009 ROK! 



 
 

30 ROCZNICA POWSTANIA ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH w PARAFII św. ANNY w BABICACH 
 

23 listopada, a więc w Dzień Chrystusa Króla, odbyły się 
uroczystości rocznicowe. Dzień rozpoczął się Mszą św. w intencji 
wszystkich Ŝyjących i zmarłych członków chóru, scholi, zespołu 
instrumentalnego i orkiestry dętej celebrowanej przez ks. biskupa 
Gerarda Kusza. Po południu odbył się koncert jubileuszowy pod 
dyrekcją Brygidy Tomali, partie solowe wykonała Klaudia Romek. 
Koncert był podzielony na trzy części. W pierwszej zaśpiewano „a 
capella”, bo, jak wyjaśnił ks. Bogdan Kicinger, tak wyglądały początki 
chóru. W drugiej części wystąpiła schola, która zaprezentowała dwa 
utwory ze swojego starego repertuaru jednakŜe w wykonaniu dorosłych 
juŜ artystek. Natomiast ostatnią część stanowiły trudne, rozbudowane 
dzieła, dopracowane przez chór podczas wielu lat pracy. Wśród 
słuchaczy nie zabrakło mieszkańców Babic, władz samorządowych, 
kapłanów a takŜe biskupa ordynariusza Jana Wieczorka oraz biskupa Gerarda Kusza. 

Po raz pierwszy babicki chór wystąpił w drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia w roku 1977 podczas Mszy św. w 
intencji męŜczyzn i młodzieńców. Natomiast 21 stycznia 1978 r. odbył się pierwszy koncert chóru i scholi. ZałoŜycielem 
oraz pierwszym dyrygentem zespołu w latach 1978-1986 był ks. Bogdan Kicinger, który obecnie sprawuje funkcję 
opiekuna chóru. Od sierpnia 1976 r. dyrygentem została Pani Brygida Tomala. Chór to grupa przedstawicieli róŜnych 
zawodów i pokoleń – świadczyć moŜe o tym fakt, Ŝe w czasie 30 lat intensywnej pracy, przez chór przewinęło się 147 
osób. 

Chór i schola zapraszani byli z koncertami do róŜnych miejscowości, często bardzo odległych - nie sposób 
zresztą wspomnieć o wszystkich. Babickie zespoły brały udział w takich prestiŜowych uroczystościach – chociaŜby warto 
wspomnieć o Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. Swoim śpiewem uświetniały takŜe Msze św. Na wspomnienie 
zasługują równieŜ kontakty chóru z miastem uniwersyteckim jakim jest Opole; tutaj występowały kilkakrotnie, m.in. z 
okazji uroczystości opłatkowej dla profesorów opolskich uczelni, śpiewały kolędy w Diecezjalnym Instytucie Pastoralnym 
Filii KUL, tutaj równieŜ uczestniczyły w uroczystej inauguracji roku akademickiego, a w Diecezjalnym Muzeum uświetniły 
otwarcie wystawy prac autorstwa św. Brata Alberta. Chór babicki jest równieŜ aktywnym uczestnikiem dorocznych 
pielgrzymek organizowanych na Górze św. Anny. 

Jednak największym przeŜyciem był udział w uroczystych Nieszporach na Górze św. Anny, którym przewodniczył 
Ojciec św. Jan Paweł II. Zresztą, nie było to jedyne spotkanie babickiej społeczności śpiewaczej z PapieŜem. Do 
następnych doszło juŜ w Rzymie i Castel Gandolfo. W sumie chór spotykał się z Następcą św. Piotra trzy razy pomiędzy 
13 a 17 sierpnia 1986 roku. 

Muzyka wykonywana przez babicki chór przekroczyła równieŜ granice państwa polskiego. W siedmiu podróŜach 
zagranicznych (1986 r., 1988 r., 1990 r., 1992 r., 1994 r.,1995 r., 1996 r.) członkowie chóru odwiedzili pięć krajów: 
Austrię, dawną Czechosłowację, Francję, Niemcy i Włochy. Spotkali się z papieŜem Janem Pawłem II, bp. Hemmerle w 
Aachen, modlili się u grobu św. Piotra, w miejscu cudownych objawień Matki Boskiej w Lourdes, w sanktuariach 
maryjnych w Kevelaer oraz w Mariazell. Odwiedzali miejsca związane z Ŝyciem świętych: AsyŜ, Padwa, Siena, Fulda. 
Podziwiali architekturę ParyŜa, Kolonii, Salzburga, Heidelbergu. Ale nade wszystko śpiewali! Śpiewali w wielkich salach 
koncertowych, jak na przykład w Düren w Haus der Stadt, we wspaniałych gotyckich katedrach i w maleńkich 
wioskowych kościółkach.  

Chór wystąpił w 1998 r. w IV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie i zdobył nagrodę Grand 
Prix. W 2006 roku chór wziął udział w drugim konkursie - I Festiwalu "Cantate Domino" w Krakowie - tutaj zdobył 
wyróŜnienie w kategorii chórów kościelnych. 
Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak Ŝyczyć całej wspólnocie śpiewaczej jeszcze wielu wyśpiewanych sukcesów! 

(j.p.) 

 
 

TABLICA Z LEGENDĄ O POWSTANIU WSI 
 

Pomysłodawcą śląskiej tablicy jest mieszkający w Górkach sekretarz „Dangi” Pan Henryk 
Postawka, nauczyciel języka angielskiego w jednym z rybnickich gimnazjów. Prowadzi stronę 
internetową o swoim „heimacie”  oraz jest wpółtwórcą wielu cennych inicjatyw regionalnych, m.in. 
takich jak objęcie ochroną starej alei dębowej.  

Wyjątkowość tablicy w Górkach Śląskich objawia się w tym, Ŝe tekst legendy został 
sporządzony po polsku, niemiecku oraz  w gwarze śląskiej!  Legenda o powstaniu Górek to jeden z 
ulubionych projektów Pana Henryka, który spisał ją najpierw w języku angielskim, po czym 
przetłumaczył na jak więcej języków. Inicjator tablicy zapowiada, Ŝe to dopiero początek „ery 
śląskich tablic” w jego rodzinnej okolicy. UwaŜa, iŜ podniesienie prestiŜu śląskiej mowy jest waŜne, 
aby wyszła ona z domów na ulice i place wsi i miast i zajęła w przestrzeni publicznej równouprawnioną pozycję obok 
języka urzędowego. Takie tablice pomogą uświadomić młodym Ślązakom, Ŝe język naszych dziadków to nie jakaś 
ułomna i gorsza odmiana języka polskiego o ograniczonej funkcjonalności, ale Ŝe moŜe on być dla nas – tak jak dla 
naszych przodków – pełnowartościowym i zupełnie naturalnym narzędziem komunikacji międzyludzkiej.  
Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” bardzo pochwala tę inicjatywę i zwraca uwagę na to, Ŝe dialekt śląski 
naleŜy do języków zagroŜonych - liczba ludzi się nim posługujących ciągle maleje. Sytuację śląszczyzny pogarsza takŜe  
fakt, iŜ nie podjęto dotychczas Ŝadnych usystematyzowanych działań na rzecz jej ochrony. 
 

Tablicę ufundował Urząd Gminy w Nędzy oraz „Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego 
Śląska”.             (j.p.)



 
 
TROCHĘ TRADYCJI… 

W Ŝadnym innym miejscu na świecie nikt nie obchodzi BoŜego Narodzenia tak jak ludzie 
w Polsce. I nie ma mowy tutaj o górze prezentów, ale o rodzinnej atmosferze Świąt, spędzonych 
z mamą, tatą i rodzeństwem, a takŜe ukochaną babcią i dziadkiem. Jest to staropogański 
zwyczaj, który został zaadaptowany przez chrześcijan, a pochodzi on z zamierzchłych czasów, 
kiedy Lech, Czech i Rus przemierzali na swych koniach tereny dawnej Polski, a Piast Kołodziej 
przygotowywał się do postrzyrzyn swego najstarszego syna. Z nocą wigilijną związane są liczne 
wierzenia i przeróŜne obrzędy. Jest to noc czarów, dziwów, niesamowitych zjawisk. Noc, w którą 
nawet zwierzęta rozmawiają ponoć ludzkim głosem i nie ma rzeczy niemoŜliwych. Święta BoŜego 
Narodzenia w Polsce tak naprawdę zaczynały się od cudownej, wspaniałej gęsi, spoŜywanej na 
św. Marcina, którą moŜna było wspominać przez całe 40 dni Adwentu, aŜ do uroczystej postnej 
kolacji – polskiej Wigilii. Święta BoŜego Narodzenia, obchodzone od IV w., na przestrzeni wieków 
kształtowały zwyczaje ludowe i obrzędy religijne. Jedne z nich stopniowo znikały, inne dotrwały 

do naszych czasów w formie szczątkowej lub wzbogaconej. Zwyczaje pogańskie zespoliły się z chrześcijańskimi, a kaŜdy 
naród zabarwił je specyficznymi cechami własnej kultury, nadając im swoistą treść. Bardzo wiele obrzędów i obyczajów 
z dawnych lat przetrwało do dziś i przeszło takŜe do tradycji naszej polskiej obrzędowości wigilijnej.   
  Szczególnie polską tradycją jest wieczerza wigilijna - niezwykle uroczysty posiłek w kuchni polskiej, w 
którym zachowały się ślady dawnych obrzędów. Do wieczerzy wigilijnej zasiada się z zapadnięciem zmroku, z chwilą 
ukazania się pierwszej gwiazdy, pilnie wypatrywanej przez dzieci. Wieczerza zaczyna się od dzielenia opłatkiem 
połączonym ze składaniem sobie Ŝyczeń. Staropolskie opłatki były kolorowe, ślicznie zdobione, dzisiejsze są przewaŜnie 
białe. Dzieląc się opłatkiem nie zapomina się o tych, których juŜ z nami nie ma i nie kryje się swych wzruszeń. Od 
niepamiętnych czasów kolacja wigilijna składa się z potraw postnych, co ma swój wyraz w staropolskiej nazwie 
"postnik", "pośnik". Jeszcze inne stare nazwy wigilijnej kolacji - to "Pańska wieczerza", "kolęda". W miarę upływu czasu 
przyjmować się zaczęła nazwa "wigilia", a pochodzi ona od łacińskiego słowa vigiliave - czuwać. Wszystkie dni Adwentu 
przygotowywały do tego jedynego dnia w roku – do Wigilii. Od zamierzchłych pogańskich czasów to właśnie dzień 
zrównania dnia z nocą był najwłaściwszym czasem do błagania sił natury o pomyślność, o dobre zbiory, o zdrowie. 
Pośredniczyli w tych zabiegach zmarli. To dla nich, a nie tylko dla nieoczekiwanego gościa, zostawiało się puste miejsce 
przy stole, to mak, miód i grzyby w potrawach wigilijnych stanowiły pomost między tym i tamtym światem. To dlatego 
magiczne liczenie potraw na szczęście. Ma być ich liczba nieparzysta 9 ( w XIX wiecznej Warszawie ) lub 13 w 
niektórych rejonach Polski, równie często liczba parzysta (12 dań bo 12 uczniów Jezusa i tyleŜ miesięcy w roku). Wydaje 
się, iŜ waŜniejszy niŜ liczba jest przypisany do niej komentarz. To dlatego w tym dniu wróŜbą jest źdźbło trawy, 
wyciągnięte spod obrusa, jeśli zielone – to szczęście, jeśli sczerniałe – kłopoty, niepowodzenia, staropanieństwo. Młode 
panny wychodziły przed domy i nasłuchiwały szczekania psów, gdyŜ było prawie pewne, Ŝe stamtąd przybędzie przyszły 
oblubieniec. WróŜono z orzechów, których brano do wróŜby 4 lub 12, tyle ile pór roku lub miesięcy, jak były wszystkie 
zdrowe to wróŜyły wspaniały rok. Dla wróŜby krajano jabłka, jeśli pestki układały się w gwiazdę – wróŜba pomyślna, 
jeśli formowały krzyŜ – kłopoty. Na Kresach rzucano kutią o powałę i z drŜeniem czekano by nie odpadła, dziewczyny 
tarły mak na Wigilię aby rychło wyjść za mąŜ. Karmiono zwierzęta domowe wigilijnymi potrawami aby zapewnić im 
zdrowie i plenność. Ten kto upolował zwierzynę w Wigilię – zapewniał sobie szczęście na cały rok. Kto płakał w Wigilię 
wierzono, Ŝe będzie płakał do następnych świąt. W wieczór wigilijny nie wolno było prząść, szyć ani pracować ostrymi 
narzędziami. Nie wolno było się kłócić i trzeba było uregulować wszystkie długi, nawet te moralne. Aby zapewnić dobre i 
bogate zbiory stawiano snopy zboŜa w izbie wiejskiej jak i w salonie ziemiańskiego pałacu. To dlatego w wigilijny 
wieczór obowiązkowo trzeba było skosztować choć odrobinę z tego co w polu, sadzie, wodzie, lesie i ogrodzie. Na 
śląskim stole nie brakło karpia i kompotu wigilijnego z suszonych owoców, jadano zupę grochową, ale równieŜ zupę 
migdałową, grzybową z galuszkami, fasolową z pieczkami (suszone owoce), ale przede wszystkim musiała pojawić się 
na stole siemiątka i moczka. Niektórzy rzucali nieco strawy w ogień – dla zmarłych. Do dziś w wielu domach przetrwał 
zwyczaj przechowywania przez rok w portfelu łuski karpia wigilijnego z monetą, co zabezpieczało pieniądze na cały rok.
 Jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki, ale mimo Ŝe jest to zwyczaj młody, dzisiaj nie 
potrafimy wyobrazić sobie Świąt BoŜego Narodzenia bez choinki. Jeszcze w latach 20. XX wieku na wsiach ludzie 
wieszali pod sufitem tzw. podłaźniczki, czyli zdobione kolorową bibułą, jabłkami, orzechami i słomą gałązki świerku, 
sosny albo jodły. (W pogańskim kulcie symbolizowały one Ŝyciodajne moce.) W duŜych polskich miastach na przełomie 
XVIII i XIX wieku zamoŜni stawiali w domu pierwsze iglaste drzewka ku uciesze dzieci, które z radością obwieszały je 
cukierkami, pierniczkami, jabłkami i wstąŜkami. Zwyczaj ten początkowo przyjął się jedynie w pruskich miastach. 
Dopiero w latach 30 ubiegłego wieku stała się popularna takŜe na wsiach. Umieszczone na choince woskowe świeczki od 
tej pory nie oznaczają juŜ kultu ognia, ale symbolizują przyjście na świat światłości światła, a więc Syna BoŜego. 
Pozostałe ozdoby miały symbolizować łaski, jakie spływają na świat wraz z przyjściem Pana. Pozawieszane małe 
jabłuszka nawiązywały do owocu grzechu z rajskiego drzewa, a kolorowy łańcuch do węŜa – kusiciela. 
 Pięknym zwyczajem boŜonarodzeniowym jest śpiewanie kolęd. Nazwa „kolęda” wywodzi się od łacińskiego słowa 

calendae. Słowem tym staroŜytni Rzymianie oznaczali kaŜdy pierwszy dzień miesiąca. Od 
46 roku przed narodzeniem Chrystusa, to jest od czasu wprowadzenia kalendarza 
juliańskiego, szczególnie uroczyście obchodzono w Rzymie calendae styczniowe, 
poświęcone bóstwu Słońca, a zwiastujące nowy rok.  

O północy całym gronem idzie się na Pasterkę. Nazwa pochodzi od łacińskiego 
słowa pastor - "pasterz" i związana jest z legendą o wezwaniu pasterzy do Groty 
Betlejemskiej. Warto zaznaczyć, Ŝe od tego samego słowa pochodzi pastorałka - kolęda 
o narodzeniu Chrystusa.       

Dzisiaj urządzamy wigilię nie tak bogatą jak nasi przodkowie, ale zawsze 
staramy się zachować tradycję. I mimo Ŝe wszystkie potrawy wigilijne są postne,  moŜna z tej wieczerzy uczynić rozkosz 
dla podniebienia. Jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera tajemniczości i baśni urzeczywistnia 
się w blasku rozbieganych róŜnobarwnych światełek, pachnącej lasem choinki, pod którą kochające ręce połoŜyły, dla 
wszystkich obecnych, najlepsze prezenty, na jakie kogo stać. Ale najskromniejszy nawet upominek nabiera w ten 
wieczór wartości wyjątkowej, gdyŜ podarowany został z głębi serca.                           (j.p.) 

 
 
 



 
VIII REGIONALNY KONKURS MŁODYCH CHOREOGRAFÓW 

 
 

19 listopada w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy odbył się juŜ VIII Regionalny Konkurs Młodych 
Choreografów. W tym roku uczestniczyło w tej tanecznej rywalizacji 30 szkół z powiatów: raciborskiego, rybnickiego i 
wodzisławskiego. Konkurs został objęty patronatem Starosty Raciborskiego oraz Wójta Gminy Nędza. Dzięki ich 
wsparciu zostały zakupione nagrody  oraz poczęstunek dla uczestników. Z roku na rok poziom umiejętności tanecznych 
rośnie, dlatego teŜ wybór zwycięzców poprzedziły godzinne obrady Jury. Oto 
wyniki konkursu: 
 
 

KATEGORIA GIMNAZJUM 
 

Grand Prix - Gimnazjum GOŁKOWICE  
KONTRAST 
 
I miejsce - Gimnazjum Nędza  
PIRAMIDA 
Skład: Daria Kawecka, Ewelina Teter, Katarzyna Kalus, Monika Depta, Katarzyna 
Kwiecień, Ewelina Jureczko, ElŜbieta Nowak 

 
II miejsce - Gimnazjum RUDY  
RESPEKT 

 
III miejsce - GIMNAZJUM NĘDZA  
FANTASTIC 
Skład: GraŜyna Wałach, Katrin Zaremba, Weronika Stanek, Iwona Ryschka, 
Marzena Targosz, Sabina Przybyła, Katarzyna Procek, Katarzyna Kwaśniewicz, 
Manuela Piotrowska 
 
WyróŜnienie - Gimnazjum SYRYNIA  
CRAZY GIRLS 
 
WyróŜnienie - Gimnazjum NR 7 RYBNIK  
ABOVE A CLAUDS 
 
WyróŜnienie - Gimnazjum PSZÓW 
FREE JUMPERS 
 

 
KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
 
Grand Prix – Szkoła Podstawowa Nędza  
ANIOŁKI CZARLIEGO 
Skład: Katarzyna Pala, Dominika Krumpietz, Maja Rymarska 
 
I miejsce - SP 21 RYBNIK 
ADA i MONIKA 
 
II miejsce - Szkoła Podstawowa CZYśOWICE  
DZIKIE KOTY 
 
III miejsce - Szkoła Podstawowa LYSKI  
STOKROTKI 
 
WyróŜnienie - Szkoła Podstawowa NĘDZA 
WILD CATS 
Skład: Vanessa Stuka, Julia Kupczyk, Patrycja Piątek, Klaudia Kuśnik, Ewa Krautwurst, Katarzyna Lindner 
 
WyróŜnienie - Szkoła Podstawowa JEJKOWICE 
BŁYSK 
 
WyróŜnienie - Szkoła Podstawowa NR 13 RACIBÓRZ  
LANDRYNY 
 
          Konkurs ten wpisał się na stałe w harmonogram imprez w naszym regionie i mamy nadzieję, Ŝe przyczynił się do 
kształtowania u młodzieŜy nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.  
Zapraszamy wszystkich chętnych na następny konkurs który odbędzie się w listopadzie 2009 r. 
 
 

Organizator konkursu - Agnieszka Sienczak 
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Podsumowanie rundy jesiennej w sezonie 2008/2009 

 

LKS BATEREX NĘDZA: liga okręgowa K-ce III; II m., 38 pkt, bramki: 44-18;  

Wyniki: Połomia 4:2, 2:2; CzyŜowice 2:1, 2:1; KrzyŜanowice 1:2; Mszana 9:0; Jejkowice 2:0; 

Syrynia 0:1; Zawada W. Śl. 5:2; Gorzyce 3:0; Ochojec 2:0; Radlin 2:0; śory 0:0; Rogów II 1:2; 

Szczejkowice 3:0; Skrzyszów 1:0; Lubomia 1:3; Pietrowice Wielkie 4:2; 

Strzelcy bramek: 15 – B. Kłosek, 10 – G. Malina, 6 – M. Stroka, 4 – J. Depta, 3 – M. Bochenek, 2 – 

T. Czerny, 1 – Buliński, A. Chrząszcz, Sz. Cichecki, T. Kosteczko. 

 

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE: klasa A R-rz; II m., 34 pkt, bramki: 47-16; 

Wyniki: Nowa Wieś 7:1; Kornowac 4:3; Turza Śl. 5:0; Ocice 3:1; Lyski 3:1; Tworków 1:0; Rudy 

Wielkie 1:1; Krzanowice 3:0; Samborowice 1:1; Gaszowice 0:3; Rafako R-rz 1:1; KrzyŜkowice 2:1; 

Chałupki 10:0; Rzuchów 4:1; Jedłownik 2:2; 

Strzelcy bramek: 20 – A. Krupa, 10 – L. Zawada, 4 – M. Mikler, 3 – D. Sachs, Ł. Sombrowski, 2 – Sz. 

Sachs, 1 – S. Gorus, P. Kwiatkowski, J. Sznajder, A . Weiner. 

 

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE II: klasa C R-rz; XI m., 10 pkt, bramki: 11-40; 

Wyniki: Zawada Ks. 0:6; Adamowice 1:0; Syrynia II 1:3; Gamów 2:2; Pawłów 1:5; Owsiszcze 0:3; 

Grzegorzowice 3:1; Raszczyce 0:4; Jankowice Rudzkie 2:0; Rudnik 0:4; Cyprzanów 0:5; Czernica 

1:4; Bieńkowice 0:3; 

Strzelcy bramek: 5 – A. Hanusek, 2 – Sz. Gronert, 1 – A. Musiolik, D. Musiolik, K. Musioł, M. Rezner. 

 

LKS SPARTA BABICE: klasa B R-rz; XII m., 16 pkt, bramki: 39-40; 

Wyniki: Buków 0;3; Ruda Kozielska 2:5; Dzimierz 4:0; Zabełków 1:0; Brzezie 3:4; Studzienna 2:3; 

Nieboczowy 2:8; Pietraszyn 5:1; Olza 6:2; Siedliska 1:2; Płonia 2:5; Kuźnia Raciborska 1:2; 

Markowice 2:3; Bolesław 7:1; PstrąŜna 1:1; 

Strzelcy bramek: 11 – D. Lorenc, 10 – S. Ziętek, 5 – D. Kwapik, 3 – A. Mruczyński, Ł. Wystyrk, 2 – 

A. Barszowski, P. Szyszka, 1 – K. Merkel, D. Przybyła. 

 

LKS ZGODA ZAWADA KS.: klasa C Rz-rz; IX m., 16 pkt, bramki: 17-23; 

Wyniki: Górki Śl. II 6:0; Cyprzanów 0:2; Czernica 2:0; Bieńkowice 2:3, Adamowice 0:0; Syrynia II 

0:3; Gamów 1:4; Pawłów 1:4; Owsiszcze 0:2; Grzegorzowice 2:1; Raszczyce 1:2; Jankowice 

Rudzkie 1:0; Rudnik 0:3. 

Informacje: B. Franosz, P. Widera, H. Postawka, K.Okręt 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy w roku 2008 
w ramach POKL 2007-2013 realizuje projekt Systemowy 
pt.: „SZANSA – Program aktywnej integracji w Gminie 
Nędza”. Głównym załoŜeniem projektu jest szkolenie w celu 
nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji przez osoby 
bezrobotne z terenu Gminy Nędza. 


