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Anioły, diabły, gwiazdy, stroiki, choinki, ale przede 

wszystkim pyszne ciasta – to wszystko moŜna było nabyć 

podczas XII BoŜonarodzeniowego Kiermaszu Świątecznego 

organizowanego przez Radę Rodziców przy Zespole Szkolno – 

Gimnazjalnym w Nędzy. Na Kiermasz zapraszamy 13 

grudnia br. od godziny 1500 do ZSG w Nędzy. 
 

 
 
 
 

 
NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY I WÓJTA GMINY ZOSTAŁY WRĘCZONE 

 
      Za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju 
osobowości ucznia Nagrodą Dyrektora Szkoły w dniu 14 października 2009 r. zostali uhonorowani 
następujący nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi: 

� z ZSP Zawada KsiąŜęca: Jolanta Kalus, Ewelina Król, Karina Garbas, Aleksandra Fronia, 
Karina Gzuk, Zyta Porwoł, Gizela Stanek, Ewa Szyra, 

� z ZSP Babice: Ireneusz Fiet, RóŜa Chrubasik, Małgorzata Kocjan, Stefania Niemiec, Rozwita 
Sroka, Alicja Wiśniewska, Gabriela Augustyn, Iwona Skorupa, 

� z ZSP Górki Śląskie: Czesława Wranik, Martyna Rezner, Katarzyna Dzierzenga, Halina Górska, 
Jolanta Napora, 

� z ZSG Nędza: Anita Grycman, Izabela Pielczyk, Sylwia Linek, Monika Bajak, Ireneusz Fiet, 
Anna Neuhof, Radosław Niklewicz, Barbara Rerich, Joanna Trybańska, Anna Wojtek, Barbara 
Zapłata, Zygmunt Elsner, Krystyna Gorczycka, Urszula Kasperek, Bronisława Kaufman, Maria 
Kontna, Elwira Krentosz, Teresa Nega, Urszula Ryschka, Daniel Szendzielorz, Doroteja Szynol, 
Klaudia Wieczorek, Marek Wołczyński, 

� z Przedszkola w Nędzy: Ewelina Charuk, Monika Kupczyk, Kornelia Chyła, Maria Mrozek, 
Karina Raciborska, Teresa Rąpała, Danuta Kalus, Gizela Gwóźdź, Beata Rudek, Katarzyna 
Syrnik, Piotr Procek, Renata Dunkel, Elwira Krentosz. 

 
Natomiast Nagrodę Wójta Gminy w roku 2009 otrzymał Dyrektor ZSG w Nędzy Maria Czerwińska m.in. 
za: pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na rzecz szkoły, wszechstronną współpracę ze 
środowiskiem szkoły, zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły, 
umiejętne dysponowanie środkami przyznanymi w planie finansowym w sposób celowy i oszczędny. 
 

(j.p.) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

1. W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Nędza, w miesiącach październik – grudzień firma MGGP S.A. będzie pozyskiwała zgody 
właścicieli działek z terenu naszej gminy na lokalizację kolektorów sanitarnych lub urządzeń w ich obrębie. 
Prosi się mieszkańców o powaŜne potraktowanie niniejszej sprawy i wyraŜenie zgody na przejście nitki 
kanalizacyjnej przez swój teren!  

2. Sala przy ul. StraŜackiej została oddana do uŜytku. Nieodpłatnie mogą z niej korzystać wszystkie 
stowarzyszenia działające na terenie gminy Nędza, tj. koła emerytów, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, 
jednostki OSP i LKS-y. Wszelkich informacji dotyczących wynajmu udziela sekretariat Urzędu Gminy. 

3. W wyniku ogłoszonego przetargu na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w 
miejscowości Babice i Nędza - I etap została wyłoniona oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A. Bielany 
Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce o wartości 2.261.315,70 zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia przewidziano na 30.10.2010 r. 

4. Rada Gminy na sesji w dniu 26 października 2009 roku ustaliła nową dzienną stawkę opłaty targowej na 
rok 2010 w wysokości 30,00 zł. Opłatę targową uiszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca targowego. 
Opłata ta płatna jest gotówką u inkasenta bezpośrednio na targowisku. 

5. Rada Gminy na sesji w dniu 26 października 2009 roku określiła wysokość stawek podatku od 
nieruchomości na 2010 rok następująco: 

� od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów i budynków – 0, 77 zł od 1 m² powierzchni,   
b) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,04  zł od 1hektara 

powierzchni, 
c ) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku     

          publicznego przez organizacje poŜytku publicznego  - 0,27  zł od 1 m²  powierzchni, 
� od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych  -  0, 60 zł  od 1m² powierzchni uŜytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz  budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności   gospodarczej  - 18,32 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem     

siewnym – 9,57  zł od 1m² powierzchni uŜytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  

4,04 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej, 
e)  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 

przez organizacje poŜytku publicznego -  5,79 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej,   
        f)   od domów letniskowych -  6,88  zł od 1m² powierzchni uŜytkowej,                                                 

� od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7.  
 

6. Rada Gminy na sesji w dniu 26 października 2009 roku uchwaliła zwolnienia przedmiotowe od podatku od 
nieruchomości na rok 2010: 

� grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność (współwłasność) Gminy ,będące w 
posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych, zajęte na 
potrzeby bibliotek gminnych ,związane z prowadzoną działalnością gminną w zakresie sportu i rekreacji , 
zajęte na potrzeby przeciwpoŜarowe ;  

� pozostałe grunty ,budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność lub współwłasność Gminy ,o ile 
nie są we władaniu osób fizycznych ,osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej , o których mowa w art.3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ; 

� grunty ,budynki lub ich części uŜytkowane przez jednostki terenowe policji do realizacji zadań w zakresie  
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego ;  

� grunty ,budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne , nie zagospodarowane i nie oddane w 
posiadanie zaleŜne; 

� budowle sieci wodociągowej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę . 
� grunty, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności poŜytku 

publicznego przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz OSP na terenie gminy. 

Zwolnienia nie obejmują gruntów, budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 



TROCHĘ TRADYCJI

 
Okres rozpoczynający się w niedzielę między 27 

listopada a 3 grudnia to czas szczególny, czas 
oczekiwań i nadziei - adwentus czyli przejście. 
Adwent rozpoczyna rok liturgiczny i stanowi cztery 
tygodnie duchowego przygotowania się do 
najbardziej rodzinnych świąt – Wigilii i BoŜego 
Narodzenia. 

Początki adwentu naleŜy łączyć z początkiem 
obchodzenia przez chrześcijan świąt BoŜego 
Narodzenia około II połowy IV wieku. Pierwsze ślady 
odkrywamy w liturgii hiszpańskiej i galijskiej. 
Synod w Saragossie, który odbył się w 380 roku, 
polecał wiernym codzienną, gorliwą obecność w 
kościele, nie omijając ani jednego dnia w okresie 
między 17 grudnia a 6 stycznia. Adwent miał tu 
charakter pokutny i ascetyczny. 

W V wieku podobne zalecenia wydał biskup w 
Galicji. Polecił on wiernym post trwający trzy dni 
kaŜdego tygodnia przez trzy tygodnie między 
wspomnieniem świętego Marcina, które przypada na 
11 listopada, a świętami BoŜego Narodzenia. PapieŜ 
Grzegorz Wielki ujednolicił zalecenia liturgiczne 
dotyczące adwentu. Od tego czasu adwent trwa 
cztery tygodnie i staje się szczególnym okresem 
oczekiwania na święta BoŜego Narodzenia 

Do najstarszych polskich tradycji adwentowych 
naleŜą znane od XIII wieku roraty. Wczesna godzina 
rozpoczęcia tego naboŜeństwa miała symboliczne 
znaczenie, albowiem rozpoczynając modlitwy przed 
wschodem słońca chrześcijanie okazywali „czujność 
w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela i gotowość na 
Sąd Ostateczny”. Nazwa mszy pochodzi od 
rozpoczynających ją słów: rorate coeli desu per, co 
oznacza: spuście rosę niebiosa. 

Wśród pozostałych symboli adwentowych znane 
są ozdobne czekoladowe kalendarze adwentowe oraz 
wieńce adwentowe, które umieszcza się na 
widocznym miejscu w domu – zazwyczaj na stole, 
przy którym się jada. Wieniec wykonany z jodły i 
ozdobiony czterema świecami przybliŜa czas 
wybaczenia i pojednania, tak by przy wigilijnym stole 
nikt nie był samotny. Pierwsza świeca zapalana w 
pierwszą niedzielę adwentu symbolizuje wybaczenie 
przez Boga Adamowi i Ewie; świeca druga jest 
symbolem wiary patriarchów w dar Ziemi Obiecanej; 
świeca zapalana w trzecią niedzielę adwentu 
symbolizuje radość Dawida świętującego przymierze; 
ostatnia ze świec na wieńcu adwentowym stanowi 
symbol nauczania proroków zapowiadających 
królestwo pokoju i sprawiedliwości. 

Na Mazowszu i Podlasiu rano i wieczorem 
otrąbywano adwent na ligawkach, czyli ludowych 
instrumentach muzycznych o przenikliwym głosie, 
które stanowiły drewniane trąby o długości 1,5-3 m. 
Głos ligawki w cichy, pogodny wieczór zimowy 
słychać było z odległości półmilowej. 

 
 

 
Dawniej od 

świętego Mikołaja lub 
święta Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny, zwanego 
teŜ Matki Boskiej 
Adwentowej, juŜ w adwencie, odbywały się pochody 
maszkar. Chodziły w nich kozy, bociany, konie, wilki, 
krowy czy niedźwiedzie – w niektórych regionach 
polski zwane turoniami. W okresie tym pieczono 
niezliczona liczbę adwentowych bułeczek, bo 
przebierańcy liczyli oczywiście na poczęstunek. 
Bułeczki przygotowywano z maki gryczanej 
wymieszanej z mąką razową i duŜą ilością przypraw 
korzennych i rodzynek. KaŜda gospodyni miała swój 
ściśle strzeŜony przepis na nie, jednak wspólnym 
było ukośne nacinanie bułeczek, a liczba nacięć 
odpowiadała kolejnym upływającym tygodniom 
adwentu. Bułeczki te smaŜono na oleju z konopi, a 
później dopiekano w piecu. 

Polska tradycja pierników sięga czasów kuchni 
starosłowiańskiej, kiedy to o cukrze nie miano 
jeszcze pojęcia i jedynym rodzajem słodyczy był 
miód dzikich pszczół łączony z grubo miaŜdŜonymi 
ziarnami pszenicy. Jednak ten przodek dzisiejszego 
piernika na przestrzeni wieków został doprowadzony 
do doskonałości i w adwencie domy pachną 
korzennie i miodowo. Choć receptura pierników nie 
była skomplikowana, nie wiadomo ile było odmian 
piernikowego ciasta. Jednak podstawą receptury były 
zawsze: miód, korzenie (kardamon, goździki, 
cynamon, pieprz, imbir, anyŜ), mąka Ŝytnia i 
pszenna, spirytus i potaŜ. Jednak najwaŜniejszym 
składnikiem ciasta był zaczyn piernikowy, tym lepszy 
im więcej lat liczył. Stanowił on rzecz tak cenną, Ŝe 
był częścią posagu panny młodej. Ciasto na pierniki 
było bardo gęste i twarde, dlatego wyrabiać je 
musiały przez wiele dni silne dziewczęta. Ciasto 
piernikowe dojrzewało powoli, jednak mogło one być 
przechowywane w surowym stanie całymi 
miesiącami. Po upieczeniu pierniki były twarde jak 
Ŝelazo, jednak po wielu tygodniach leŜenia same 
rozpływały się w ustach. 

W obyczajowości ludowej adwent rozumiany był 
wielorako. Dla rolników był to czas odpoczynku po 
pracach polowych: Kto ziemię w adwent pruje, ta mu 
trzy lata choruje. W adwencie zakazane były śluby, 
wesela i zabawy huczne. Obchodzone 25 listopada 
katarzynki i 30 listopada andrzejki, to wieczory wróŜb 
o charakterze matrymonialnym. Podczas adwentu w 
Polsce obchodzone hucznie jest równieŜ święto 
Barbary, patronki górników. Ten dzień przepowiada 
pogodę na BoŜe Narodzenie. Nie moŜna zapomnieć 
takŜe o 6 grudnia, dniu świętego Mikołaja, opiekuna 
chłopów i pasterzy. Ludność wiejska ofiarowywała 
wówczas księŜom jajka, kury i barany. Dziś to przede 
wszystkim święto dzieci. 

(j.p.)



Z śYCIA GMINY

� 24 października od godziny 19.00. w Sali OSP Szymocice moŜna było się zabawić na biesiadzie 
zorganizowanej przez sołtysa wsi, OSP i świetlicę w Szymocicach. Wszystkich zebranych swoim dowcipem 
bawił kabaret B.A.R. Biesiadnicy zostali uraczeni śląskim daniem – czyli roladą, kluskami i modrą kapustą i 
jak to na biesiadzie moŜna było się napić piwa. Impreza rozpoczęła się przysięgą uczestników, która miała 
zapewnić wszystkim niczym nie zakłóconą zabawę. Zabawa taneczna była przerywana dowcipami 
kabaretu. Biesiadnicy uczestniczyli teŜ w licznych konkursach, m.in.: picia piwa przez słomkę o długości 
sięgającej 1 metra, ubieranie modeli w stringi z papieru toaletowego i ich prezentacja, tłumaczenie słów ze 
śląskiego na polski. Wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych.     (j.p.) 
 

 

 

 

 

 
 
 
� Wójt Gminy Nędza wystąpił z wnioskiem o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD…” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w dwóch dziedzinach: 
1. Animacja kulturalna 

Kandydatem do nagrody w tej dziedzinie jest Weronika Riemel, która prowadzi Zespół Taneczny 
ŁĘśCZOK. Zespół kierowany przez instruktorkę charakteryzuje się wysokim poziomem artystycznym, 
ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróŜnienia. Do jego działalności zaliczyć moŜna zajęcia taneczne 
i folklorystyczne, taniec maŜoretkowy, a takŜe tańce tradycyjne. Grupa taneczna pod kierownictwem 
Weroniki Riemel uświetnia prawie kaŜdą imprezę odbywającą się na terenie powiatu raciborskiego, 
poniewaŜ reprezentuje ona nie tylko gminę Nędza, ale równieŜ mniejszość niemiecką w Zawadzie 
KsiąŜęcej oraz powiat raciborski. 

2. Twórczość plastyczna 
Kandydatem do nagrody w tej dziedzinie jest Małgorzata Kozielska, laureatka licznych konkursów 
kroszonkarskich, miłośniczka i badaczka kultury lokalnej. Jest inicjatorką i organizatorką corocznego 
Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego objętego patronatem Wójta Gminy Nędza oraz Starosty 
Raciborskiego. Dzięki niej dzieci i młodzieŜ z całej gminy mogą aktywnie uczestniczyć w 
organizowanych przez nią warsztatach kroszonkarskich, których celem jest zapoznanie z tradycjami i 
zwyczajami związanymi z obchodami Świąt Wielkanocnych.     (j.p.) 

 
� Od połowy listopada br. dyrektor ZSG w Nędzy zarządził prowadzenie dokumentacji w formie 

elektronicznej. KaŜdy rodzic ma moŜliwość sprawdzenia przez Internet ocen i frekwencji swojego dziecka. 

� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach przystąpił do akcji Posadź 
swoje drzewko. Osobą odpowiedzialną oraz inicjatorem całego 
przedsięwzięcia jest dyrektor placówki Hanna Kowalska. 
Przystąpienie do akcji zaplanowano juŜ w sierpniu b.r. Prace 
rozpoczęto od zaprojektowania skalniaka na terenie boiska szkolnego 
oraz wyboru materiału szkółkarskiego. 
W okresie letnim zwróciliśmy się z prośbą do fundacji ekologicznej 
Silesia o sfinansowanie drzew i krzewów ozdobnych. W październiku 
otrzymaliśmy dotację na zakup drzew i roślin ozdobnych w kwocie 
378 zł. W tym samym miesiącu rozpoczęliśmy akcję Nasz skalniak.  
Zwróciliśmy się do Jerzego Ohrzala, właściciela specjalistycznego gospodarstwa szkółkarskiego, z prośbą 
o zrealizowanie zamówienia. Pod fachowym nadzorem sponsora posadziliśmy drzewka i krzewy. 
Otrzymaliśmy równieŜ nieodpłatnie sadzonki ze szkółki drzew i krzewów ozdobnych w śytnej oraz z 
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 
Sponsorom, którzy przekazali naszej placówce wiele sadzonek drzew i krzewów ozdobnych,  serdecznie 
dziękujemy.  Wszyscy uczniowie z ogromnym zainteresowaniem śledzili akcję tworzenia skalniaka, który 
na pewno doda kolorytu i upiększy teren naszego boiska.

Informacja: Rozwita Sroka



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana Barona z 
Zawady KsiąŜęcej „Słownictwo w gwarze mieszkańców Zawady KsiąŜęcej”. Na 
zdjęciu obok kościół z Zawady KsiąŜęcej.

ciemna chmura - mrok  
córka – cera  
czapka – mycka  
czubek –szpica  
chaber – kornbluma  
chodnik – tretuar  
czarownica – heksa 

 
ciągnąć - szlepować  
czubek głowy – szajtel  
całować się – dować se kusku  
chorągiew - fana 
dowcip– wic 
dłutko – majzel 
dobrobyt – wolsztana 

 
drogowskaz - wegwajzer 
dziedziczyć - erbować 
estrada – bina 
ekspedientka – sprzedowaczka 
emeryt – ryntner 
elementarz – szlabikorz 
egzaminowany - priwowany 

hoł ruk – okrzyk podczas podnoszenia czegoś cięŜkiego 
bumelować – mieć nieobecność w szkole 
to jest nic wert – to nie ma Ŝadnej wartości 

„Praca kobiet w gospodarstwie. Prawie 90% jedzenia było zrobione własnoręcznie przez gospodynie. W 
sklepie kupowano: cukier, sól, śledzie, malckafe, sznaps, gewirca, gwoździe, petronela. Kobiety warzyły, płukały 
prani, łotały lonty, sztopfowały, skubały piyrze, obrządzały bydło, ciepały gnój, piastowały dzieci, kormiyły gynsi, 
zawarzowały krałzy, piekły chlyb i kołocz… Od rana do wieczora na nogach.” 

  
GWARKOWIE W SZYMOCICACH 

20 listopada zostały po raz pierwszy 
zorganizowane Gwarki Gminy Nędza. 
Spotkanie miało miejsce w sali OSP w 
Szymocicach, a jego organizatorem byli 
gwarkowie ze wszystkich sołectw gminy 
Nędza na czele z prezesem Andrzejem 

Stęchłym. Impreza miała charakter 
składkowy. Jak się dowiedziała redakcja 
Gazety Samorządowej gwarki rządzą się 
swoimi prawami, a nad bezpieczeństwem 
biesiadników czuwa Wysokie Prezydium w 
sprawach piwnych nigdy nieomylne. KaŜdy 
uczestnik, czyli gwarek otrzymał 

okolicznościowy kufel i śpiewnik braci górniczych. Prezentujemy zdjęcia z tego spotkania.   (j.p.) 

 

 



WOKÓŁ WIERSZA O SZYMOCICACH 

 
Wiktor Bugla 
 
 

W Szymocicach jesienią 

 
JuŜ ścieŜek trawy rudzieją, 
dąb listy pisze od rana 
i lot ich śledzi z nadzieją, 
Ŝe je otrzyma wybranka. 
 
                                   
Las szumem wkrótce sam siebie 
na długi sen ukołysze, 
bo coraz rzadziej spod nieba 
krzyk ptaka mąci mu ciszę. 
 
 
Czasami jeszcze kamieniem 
brzemienna spadnie gdzieś szyszka 
i zamigocą wśród cieni 
rozchybotane przebłyski. 
 
 
Przyjaźnie szemrzą paprocie, 
gdy szukam w nich swego brodu 
i tylko jeŜyn warkocze 
czepiają się bez powodu. 

 
                                                                                                                
 
 

 

Urodzony w 1930 r. w Biertułtowach 

(gmina Radlin), poeta i prozaik. Absolwent 

filologii polskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Nauczyciel, obecnie na 

emeryturze.  

Mieszka w Raciborzu.  

Laureat wielu nagród literackich. Tłumacz wierszy 

Eichendorffa. 

Twórczość: w 1971 wydał tom prozy Gdzie mowa jest 

złotem, w 1993 tomik wierszy Chwytając krajobrazy, 

w 1997 zbiorek liryków PejzaŜ z kominem, w 2001 

Pod zajlbanom. Wiersze 

gwarowe. 

 
 
 
 
Komentarz 
 

Geneza powyŜszego wiersza ma ciekawą historię. Z twórczością Wiktora Bugli 
w przeszłości zetknąłem się niejednokrotnie, ale była to raczej lektura wybiórcza. 
Przypadkowo jesienią 1994 roku doszło do naszego bezpośredniego spotkania w 
Szymocicach przy okazji… grzybobrania. Nawiązaliśmy rozmowę o środowisku 
literackim Raciborszczyzny. Później autor podarował mi swój tomik poezji zatytułowany 
Chwytając krajobrazy (wydany w 1993 r.) Postanowiłem dogłębnie zanalizować ten 
zbiór wierszy, a efektem moich dociekań był esej pt. Wpisany w pejzaŜ literacki 
opublikowany w raciborskim nie istniejącym juŜ czasopiśmie „Podpunkt” (nr 13 z 1994 
r.) W styczniu 1995 roku Wiktor Bugla napisał do mnie list, w którym dziękował za 
przychylną recenzję, a jednocześnie poinformował mnie o przygotowywanym kolejnym 
tomiku poezji o znamiennym tytule PejzaŜ z kominem. Nadesłał równieŜ maszynopis 
kilku nie opublikowanych jeszcze liryków, wśród których znalazł się wiersz o 
Szymocicach. Przygotowuję teraz kolejny tomik wierszy – pisał Wiktor Bugla – 
napisanych w ciągu minionego roku. Znajdzie się w nim równieŜ wiersz o szymocickich lasach, którego powstanie 
zawdzięczam właśnie Panu. Nie wiem, czy Pan pamięta, ale kiedyś mnie Pan zachęcał do podjęcia tego tematu. 
Przysyłam go Panu i jeszcze kilka innych na pamiątkę. 

Wiersz W Szymocicach jesienią skomponowany jest z szeregu obrazów, nawiązujących do konkretnej 
rzeczywistości. W szymocickich lasach w przysiółku Piła obok basenu znajduje się najstarsza kapliczka w naszej 
gminie, nieopodal której stoi rozłoŜysty dąb szypułkowy, a obok rośnie lipa wotywna, do której 

                                                           dąb listy pisze od rana 
                                                           i lot ich śledzi z nadzieją, 
                                                           Ŝe je otrzyma wybranka. 

 
Utwór przesycony jest tęsknotą za harmonią ludzkiej egzystencji i przyrody. Wiersz próbuje łączyć 

potrzebę wyraŜania uczuć egzystencjalnych i świadomości przemijania. Ten motyw przewija się właściwie przez 
całą twórczość Wiktora Bugli.  
 

Komentarz: Krystian Okręt 



WYCIECZKA NAUCZYCIELI ZSG W NĘDZY  
DO WARSZAWY 

W dniach 17-18 października br. nauczyciele 
ZSG w Nędzy udali się na wycieczkę do Warszawy. 
Program wyjazdu był bardzo bogaty. Najpierw 
17.10.09 r. była wizyta w budynku Sejmu RP, po 
którym oprowadzał zwiedzających nasz poseł 
Henryk Siedlaczek. Nauczyciele mogli zwiedzić 
gmach Sejmu i Senatu oraz zapoznać się z ich 
historią, a takŜe dowiedzieć się szereg ciekawostek z 
Ŝycia obu izb. NajwaŜniejszymi pomieszczeniami w 
gmachu, które zwiedzono były Sala Poselska i Sala 
Kolumnowa. Zadawano duŜo pytań związanych z 
pracą naszego parlamentu i w trakcie dyskusji 
dementowano mity narosłe w wyobraźni obywateli z 
funkcjonowaniem władzy ustawodawczej w naszym państwie. Spotkano się teŜ z posłem do Parlamentu 
Europejskiego Markiem Migalskim, który zaprosił nauczycieli do zwiedzenia siedziby europarlamentu w Brukseli. 

Wieczorem tego dnia uczestnicy obejrzeli komedię Michaela Frayna pt. Sześć w jednej w Teatrze 
„Rampa” na Targówku, składającej się z sześciu jednoaktówek, opowiadających o perypetiach róŜnych par 
bohaterów. Świetna gra aktorska, mnóstwo humoru sytuacyjnego związanego z towarzyskimi wizytami, Ŝyciem 
hotelowym i… najnowszymi zdobyczami technicznymi, które – jak się okazuje – nie ułatwiają Ŝycia, ale znacznie je 
komplikują. 

18.10.09 r. zwiedzono Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym moŜna było zapoznać się z historią 
walki o wolną Polskę w czasie II wojny światowej (nie tylko w czasie powstania, ale równieŜ na arenie 
międzynarodowej). W muzeum wykorzystano róŜne techniki komunikacji audiowizualnej i multimedialnej. W 
centrum stałej ekspozycji umieszczono Monument przenikający przez wszystkie poziomy budynku. Symbolizuje on 
bijące „serce” walczącej stolicy. Podchodząc bliŜej zwiedzający mogą usłyszeć odgłosy walk: świst kul, ogłuszający 
huk bomb, a takŜe modlitwy i pieśni walczących. Na Monumencie wygrawerowano daty kolejnych dni powstania i 
wydarzenia, które wtedy miały miejsce. W kinie Palladium wyświetlane są powstańcze kroniki filmowe. 

 
Informacja: Krystian Okręt 

 
 

 
PISMO GIMNAZJALISTÓW Z NĘDZY 

Dwukropek, gazetka ZSG w Nędzy, działa juŜ drugi rok. W kolejnym wydaniu 
znalazło się duŜo ciekawych informacji z Ŝycia szkoły. 

Na szczególną uwagę zasługuje promocja na łamach czasopisma projektu 
Aktywny w szkole, aktywny w Ŝyciu, którego celem jest zwiększenie poziomu 
kompetencji kluczowych gimnazjalistów wynikających z nowej podstawy programowej 
nauczania. Ponadto realizacja projektu dąŜy do wyeksponowania indywidualnych 
talentów i ich rozwijanie. Wybitnie zdolni uczniowie będą brali udział w warsztatach 
prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Uczniowie będą mieli moŜliwość publikacji swych pierwszych w Ŝyciu prac naukowych. 
RównieŜ w ramach wspomnianego projektu organizowane będą dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne, co przyczyni się niewątpliwie do ściślejszej współpracy z innymi 
szkołami i placówkami naukowymi. 

Ciekawy jest teŜ esej o beatboksie – sztuce rytmicznego tworzenia dźwięków 
instrumentów muzycznych za pomocą narządów mowy: ust, języka, gardła czy przepony. Jak moŜna się 
dowiedzieć, są nawet organizowane mistrzostwa świata w zakresie tej umiejętności. 
   Redaktorzy pisma zachęcają równieŜ do obejrzenia filmu Władca Pierścieni w reŜ. Petera Jacksona, powstałego 
na motywach powieści J. Tolkiena, wybitnego angielskiego prozaika. 

Znalazła się teŜ relacja z Dnia Języków Obcych i spotkania gimnazjalistów z rówieśnikami ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłuszących w Raciborzu. 
 Gazetkę redaguje zespół: Radosław Niklewicz (redaktor naczelny), Małgorzata Machowska i Barbara 

Zapłata (nauczyciele współpracujący) oraz Małgorzata Metz, Ismena Okręt, Natalia Bajer, Magdalena 

Nowakowska, Klaudia Cyranka, Hania Czogalik, Karolina Lampart, Andreas Lazar, Szymon Pannek, 

Kamil Jezusek, Marek Walkowicz.        

 
Opracowanie: Krystian Okręt 
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PODSUMOWANIE 
rundy jesiennej w sezonie 2009/2010 

 
LKS Baterex Nędza: liga okręgowa K-ce gr. III, I m., 31 pkt., bramki: 36-14, wyniki: CzyŜowice 4:1, Syrynia 
1:0, Jedłownik 0:3, Szczejkowice 5:0, Skrzyszów 4:2, Gorzyce 5:0, Jejkowice 0:1, Pietrowice Wlk. 1:1, 
KrzyŜanowice 4:0, Połomia 0:0, Ochojec 2:1, Radlin 4:1, Lubomia 2:2, Rymer R-k 3:1, Rydułtowy 1:1. 
Strzelcy bramek: 8 – Szymon Cichecki, Michał Pieczka; 6 – Bronisław Kłosek; 4 – Artur Tumula; 3 – Jacek 
Depta; 2 – Łukasz Dudek, Rafał Ochojski, Tomasz Przeliorz; 1 – Michał Stroka. 
Nędza II: klasa C R-rz II, IV m., 14 pkt., bramki: 29-12, wyniki: Bolesław 8:2, Raszczyce 3:1, Jankowice 0:1, 
Bogunice 4:1, Kobyla 0:2, Owsiszcze 0:3, Adamowice 1:1, Górki Śl. II 12:0, Zawada Ks. 1:1. 
Strzelcy bramek: 5 – Martin Sobeczko; 4 – Marcin Andrzejczak, Mariusz Kalus; 3 – Patryk Kornas, Gerard 
Przybyła; 2 – Łukasz Dudek, Wojciech Jamrozik, Maciej Paskuda, Paweł Wollnik, 1 – Łukasz Adamczyk, Tomasz 
Kalus. 

 
LKS Górki Śląskie: klasa A R-rz, XV m., 6 pkt., bramki: 12-39, wyniki: Ocice 2:3, Kornowac 1:2, Rzuchów 3:2, 
Turza Śl. 2:1, Brzezie 0:3, Nowa Wieś 0:2, Tworków 0:3, Zawada Wodz. Śl. 0:5, Rafko R-rz 1:3, KrzyŜkowice 1:2, 
Gaszowice 1:5, Samborowie 1:2, Krzanowice 0:3 (wo), Rudy 0:3, Kuźnia Rac. 0:3. 
Strzelcy bramek: 7 – Jan Depta; 2 – Stanisław Gorus; 1 – Łukasz KałuŜa, Karol Musioł, Marcin Rezner. 
Górki Śl. II: klasa C R-rz II, VII m., 8 pkt., bramki: 10-42, wyniki: Adamowice 1:4, Kobyla 0:5, Zawada Ks. 1:6, 
Bolesław 2:13, Raszczyce 1:1, Jankowice 1:1, Bogunice 2:0, Nędza II 0:12, Owsiszcze 2:0. 
Strzelcy bramek: 2 – Daniel Cyfka, Robert Halama, Karol Musioł; 1 – Arkadiusz Gronert, Adrian Musiolik, Henryk 
Postawka. 

 
LKS Sparta Babice: klasa B R-rz, II m., 28 pkt., bramki: 35-31, wyniki: Pawłów 6:1, Ruda Koz. 3:2, PstrąŜna 
3:3, Lyski 3:1, Dzimierz 3:2, Buków 0:2, Markowice 2:1, Chałupki 0:1, Nieboczowy 0:5, Siedliska 4:3, Pietraszyn 
3:0, Zabełków 1:4, Studzienna 3:2, Płonia 1:3, Gamów 3:1. 
Strzelcy bramek: 10 – Damian Lorenc; 9 – Dariusz Chluba; 6 – Bogusław Zientek; 3 – Aleksander Czepczor, 
Krzysztof Merkel; 2 – Jacek Zamborski; 1 – Krzysztof Cyran, Denis Przybyła. 

 
LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca: klasa C R-rz II, VI m., 10 pkt., bramki: 13-11, wyniki: Owsiszcze 2:10, 
Adamowice 1:3, Górki Śl. II 6:1, Kobyla 0:3, Bolesław 3:1, Raszczyce 0:0, Jankowice 0:0, Bogunice 0:0, Nędza II 
1:1. 
Strzelcy bramek: 5 – Mateusz Joszko; 2 – Jan Gomółka, Krzysztof Kalisz; 1 – Tomasz Białek, Paweł Floriańczyk, 
Damian Kułaga, Paweł Świerczewski. 
 
 
Informacje o gminnej piłce noŜnej moŜna uzyskać na stronach internetowych poszczególnych klubów: 

� www.lksnedza.futbolowo.pl 

� www.lksgorki.tnb.pl 

� www.lksspartababice.futbolowo.pl 

� www.lkszawadaksiazeca.futbolowo.pl 

(K.O.) 
 
 
 
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 Ploch 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nędzy w roku 2009 
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 kwalifikacji i umiejętności 
przez osoby bezrobotne z terenu 
Gminy Nędza. 
 


