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Liczba ludności w Gminie Nędza: 

� Nędza 
� Górki Śląskie 
� Babice 
� Zawada KsiąŜęca 
� Ciechowice 
� Łęg 
� Szymocice 
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Ogólna liczba urodzeń 
w  Gminie Nędza 

59 52 48 58 52 47 59 49 

Ogólna liczba zgonów 
w Gminie Nędza 

55 59 54 56 56 83 70 56 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 
w Gminie Nędza 

334 708 592 550 785 1437 547 358 

Liczba wymeldowań  
za granicę 
w Gminie Nędza 

60 44 58 81 38 26 20 5 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Zawarte małŜeństwa 
� konkordatowe 
� cywilne 
� zawarte za granicą, 

a wpisane do polskich ksiąg wieczystych 
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Liczba zarejestrowanych aktów urodzeń 
sporządzonych za granicą 

3 6 6 4 4 11 15 5 

Liczba zgonów osób zmarłych na terenie 
Gminy Nędza 

38 24 26 22 26 45 32 43 

Nr 1 
 

styczeń 
2010 



NAJWAśNIEJSZE ZAPLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W GMINIE NĘDZA W ROKU 2010 

 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nędza – 2.000.000,00 zł. 
2. Etap końcowy budowy chodnika w miejscowości Babice i Nędza przy drodze wojewódzkiej nr 919 – 

3.120.000,00 zł (w całości dotacja z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie 
porozumień). 

3. Etap końcowy budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Babicach – 73.848,00 zł (w tym: 42.848,00 zł 
dotacja rozwojowa). 

4. Etap końcowy budowy boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ZSG w Nędzy – 340.000,00 zł. 
5. Termoizolacja budynku przedszkola w Nędzy – dokumentacja 36.600,00 zł. 
6. II etap termoizolacji budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie KsiąŜęcej (budynek straŜy poŜarnej i ośrodka 

zdrowia) – 50.000,00 zł. 
7. Etap końcowy termoizolacji budynku przedszkola w Łęgu – 280.000,11 zł ( w tym: 126.983,00 poŜyczka z 

WFOŚiGW oraz 43.479,11 zł dotacja z PFOŚIGW). 
8. Wykonanie projektu budowy chodnika Ciechowice – Zawada KsiąŜęca – 40.000,00 zł. 
9. Budowa chodnika przy ulicy Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich – ciąg dalszy. 
10. Przebudowa dróg gminnych – 300.000,00 zł: 

a) ul. Sportowa w Nędzy, 
b) ul. Leśna w Górkach Śląskich – etap I, 
c) ul. OkręŜna w Łęgu, 
d) ul. Wrzosowa w Szymocicach, 
e) ul. Leśna w Babicach. 

11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zawadzie KsiąŜęcej i Łęgu – II etap – 175.000,00 zł. 
12. Etap końcowy budowy studni na terenie Gminy Nędza – 76.370,00 zł. 
13. Remont dróg gminnych według potrzeb przedstawionych przez Rady Sołeckie. 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ DLA GMINY NĘDZA 

obowiązująca od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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/stawka Jednostka miary 
Netto + VAT 

1 Grupa 1 
Grupa 2 
 

Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
2,87 3,07 zł/m3 

2 Grupa 1 
 

Opłata abonamentowa 4,50 4,82 zł/odbiorca/miesiąc 

3 Grupa 2 
 

Opłata abonamentowa 12,50 13,38 zł/odbiorca/miesiąc 

 
 
Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych nie zmieniła się i wynosi 88,00 zł za przyłącze. 
 

Informacja: Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/352/09 z dnia 30.11.2009 r. 



TROCHĘ TRADYCJI
 

Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki 
Boskiej Gromnicznej, które przypada na 2 lutego, 
kończy okres BoŜego Narodzenia.  

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów 
Izraela z rąk śmierci (kiedy za czasów MojŜesza w 
Egipcie wyginęli pierworodni synowie pogan), kaŜdy 
syn pierworodny u śydów był uwaŜany za własność 
Jahwe. Dlatego dnia 40 po urodzeniu naleŜało syna 
zanieść do świątyni w Jerozolimie, złoŜyć go na ręce 
kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 
5 syklów. Równało się to zarobkowi 5 dni pracy. Z 
obrzędem religijnym ofiarowania i wykupu 
pierworodnego syna łączyła się ceremonia druga -
"oczyszczenia" matki dziecka. Z tej okazji matka 
zobowiązana była złoŜyć ofiarę z baranka, a jeśli jej 
na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo, to 
przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. 
Fakt, Ŝe Maryja i Józef złoŜyli synogarlicę, świadczy, 
Ŝe byli bardzo ubodzy. Wykupienie swojego 
pierworodnego wiązało się ze zwyczajowym 
oczyszczeniem po urodzeniu dziecka. Obrzęd ten w 
Polsce nazywany był wywodem. Kobiecie klęczącej 
przed kratką prezbiterium kapłan podawał zapaloną 
świecę, odmawiał modlitwę, następnie kropił 
święconą wodą. Kobieta juŜ „oczyszczona” obchodziła 
z zapaloną świecą „ofiarę” wokół głównego ołtarza. 
Święto Matki Boskiej Gromnicznej było świętem 
kościelnym i wolnym od pracy przed II wojną 
światową. 
 JuŜ w V wieku dzień 2 lutego obchodzono 
niezwykle uroczyście w Jerozolimie, a najwaŜniejsza 
była procesja ze świecami. W Europie święto 
Ofiarowania, w którym głównym bohaterem był 
Chrystus stało się popularne dopiero w VII wieku. 
Jednak w Polsce, gdzie zawsze najwyŜszą cześć 
oddawano Matce BoŜej, dzień ten obchodzi się jako 
dzień Oczyszczenia, stąd jego maryjny charakter i 
jego nazwa Matki Boskiej Gromnicznej. Przodkowie 
nasi wierzyli, iŜ Maryja odpędzi od ludzi wszelkie zło 
za pomocą gromnicy, która symbolizuje małego 
Jezusa. I chociaŜ liturgia słowa zwraca uwagę na fakt 
ofiarowania Dzieciątka Jezusa w świątyni, to w Polsce 
jest to święto Matki Boskiej. Ze Świętem Ofiarowania 
natomiast związana jest bogata symbolika światła, 
nosiło ono kiedyś nazwę uroczystości świec, a więc 
nazwę bliską nazwie polskiej Matki Boskiej 
Gromnicznej. 
 W dniu tym święci się grube woskowe świece, 
dawniej odlewane przez kościelnych w specjalnych 
blaszanych formach. Symbolika gromnicy, jak i 
symbolika światła w liturgii, wywodzi się ze słów 
Ewangelii św. Jana, iŜ Chrystus jest światłością 
prawdziwą, która oświeca wszelkiego człowieka, na 
ten świat przychodzącego. 

 
 

 
Wierzono, iŜ 

poświęcona gromnica jako 
znak wiary, nadziei i 
miłości posiada magiczną 
moc przepędzania 
wszelkiego zła. W ludowych 
wierzeniach rozprasza 
ciemności, chroni przed 
niepogodą, gradobiciem, 
powodzią i chorobą. Gromnicę wręcza się równieŜ 
konającym, ma ich uchronić przed napaścią złych 
duchów. Panuje bowiem przekonanie, Ŝe w tej 
decydującej chwili szatanowi w sposób szczególny 
zaleŜy na tym, aby mieć w posiadaniu dusze ludzkie. 
W kaŜdym polskim domu zarówno pański, jak i 
kmiecym była gromnica i palma nad łóŜkiem na krzyŜ 
związane.  

Świecę taką zapalano przed obrazem Matki 
Boskiej w kaŜde maryjne święto, podczas 
gwałtownych nawałnic stawiano zapaloną w oknie od 
strony nadciągającego niebezpieczeństwa, 
obchodzono z nią takŜe dom dookoła – do tak 
zakreślonego kręgu nieszczęście nie miało dostępu. 
Przodkowie wierzyli teŜ, Ŝe jej blask odstrasza wilki, 
dlatego zabierano ją wyruszając w podróŜ przez las. 
Wiara w to, Ŝe gromnica chroni przed wilkami, wzięła 
się pewnej legendy, według której Matka Boska 
ocaliła małego wilczka przed rozgniewanymi chłopami 
i uczyniła go swoim sługą. Odtąd broni ona ludzi 
przed wilkami, ale i wilki przed ludźmi. 

Z świętem tym wiąŜą się liczne przysłowia 
dotyczące pogody: 
Gromnica, zimy połowica. 

Gdy słońce świeci na Gromnicę, to przyjdą mrozy i 
śnieŜyce. 
Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima się jeszcze 

powlecze. 
Gdy na Gromniczną roztaje, rzadkie będą urodzaje. 
Gdy słońce świeci jasno na Gromnicę, to przyjdą 

mrozy i śnieŜyce. 
PoniewaŜ dzień 2 lutego, zwany takŜe Imbolc był 
pradawnym celtyckim świętem związanym z 
nadejściem wiosny i ciepłem słońca, wyznawcy 
pogańskich wierzeń zapalali w tym dniu ogniska i 
chodzili z pochodniami, aby przyspieszyć powrót 
słońca – źródła płodności ziemi. 
 Stare polskie zwyczaje gromniczne związane 
były takŜe z przepowiedniami miłosnymi. OtóŜ 
Gromniczna był ostatnim dniem, kiedy kawaler 
powinien oświadczyć się o rękę panny, aby ślub mógł 
odbyć się jeszcze w karnawale. Jeśli kawaler do tego 
dnia się nie oświadczył, to panny mawiały do nich: W 

dzień Panny Gromnicznej bywaj zdrów mój śliczny.

Tym opisem kończymy w GS cykl związany z wierzeniami i obrzędami ludzi. Materiały do cyklu pn. Trochę tradycji 
w większości zostały zaczerpnięte z ksiąŜki Hanny Szymanderskiej, Polskie tradycje świąteczne, Wydawnictwo 
Świat KsiąŜki, Warszawa 2003.           (j.p.)



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – HUBERT WOLLNIK 
   
Jest Pan przewodniczącym Zarządu DFK w Zawadzie KsiąŜęcej. Proszę powiedzieć na czym 
polega przynaleŜność do tego stowarzyszenia? 
NaleŜy swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia oraz dbać o 
jego dobre imię. Członek DFK musi takŜe popierać i czynnie realizować cele i zadania statutowe oraz 
przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu stowarzyszenia.  
 
Jak dowiedziała się Gazeta Samorządowa, Ŝyje Pan pracą dla DFK. Proszę opowiedzieć jak 
zaczęła się Pana przygoda z DFK? 
Nie naleŜałem do grupy inicjatywnej ani do twórców grupy terenowej DFK w Zawadzie Ks. Zapisałem się do DFK w 1991 r., a w 
1994 zostałem wybrany na zastępcę przewodniczącego, później na przewodniczącego. Aktualnie pełnię funkcję 
przewodniczącego juŜ IV kadencję. 
 
Czy Wasz Zarząd wyznacza sobie jakieś plany, cele na dany rok? Jeśli tak, to proszę zdradzić plan pracy na rok 
2010. 
Planujemy organizację imprez okolicznościowych, m.in. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, mikołajek, Świąt BoŜego Narodzenia. W 
swoim planie pracy mamy takŜe wycieczki: wyjazd na przegląd zespołów tanecznych i chórów mniejszości niemieckiej na Górze 
św. Anny, wycieczki krajoznawcze do najpiękniejszych miejscowości w Sudetach, Beskidach i Tatrach. Na przełomie czerwca i 
lipca przymierzamy się do zorganizowania gminnego festynu kulturalnego dla uczczenia 20. rocznicy powstania DFK w grupach 
terenowych Gminy Nędza. Ponadto przez cały rok planuje się cotygodniowe spotkania kulturalne członków DFK w pomieszczeniu 
towarzystwa. 
 
Jakie moŜe Pan wymienić najwaŜniejsze zrealizowane przedsięwzięcia przez Waszych członków? 
1993 r. – odnowienie na cmentarzyku (masowej mogile) pomnika poświęconego ofiarom epidemii cholery w latach 1832-1835. 
1994 r. – wzniesienie pomnika Ofiar Wojny. Na 3 granitowych płytach uwiecznionych jest ponad 200 nazwisk – ofiar II wojny 
światowej z miejscowości Zawada Ks., Ciechowice i Łęg. 
1996 r. – utworzenie Zespołu Folklorystycznego ŁęŜczok. Twórcami i pierwszymi choreografami byli członkowie DFK: Maria 

Adamczyk, Martina Adamczyk oraz Manuela Baron-Tomala. 
1997 r. – wybudowanie w obrębie Zawady Ks. kaplicy polnej poświęconej Trójcy Przenajświętszej oraz zainstalowanie rurociągu 
wodnego z dwoma miejscami odbioru wody na parafialnym cmentarzu w Zawadzie Ks. 
2000 r. – wzniesienie na placu kościelnym obelisku z tablicą upamiętniającą duchownych, którzy od zaistnienia parafii w 
Zawadzie Ks. pełnili swoje posługi duszpasterskie 
2003 r. – wzniesienie na mogile masowej na cmentarzu parafialnym tablicy pamiątkowej poświęconej poległym, nieznanym 
Ŝołnierzom. 
 
Skąd pozyskujecie dofinansowanie na realizację swoich celów? 
Jednym z najwaŜniejszych źródeł finansowania, które wspiera naszą działalność kulturalną jest Gmina Nędza. Poza tym mamy 
składki członkowskie. Natomiast w zakresie utrzymania zespołu ŁęŜczok na pomoc finansową moŜna liczyć na Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz na Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. 
 
Czy w jakiś sposób prowadzicie zapisy Waszej działalności? 
Wszystkie organizowane imprezy Towarzystwa dokumentujemy w odrębnych teczkach zawierających sprawozdania, listy 
uczestników, rozliczenia finansowe i zdjęcia. Ponadto mamy swoją kronikę. 
 
Ile członków liczy sobie obecnie DFK Zawada KsiąŜęca? 
Ogólnie liczymy sobie 210 członków, natomiast osób wspierających – płacących składki członkowskie – jest od 160 do 170. 
 
Czy Wasze stowarzyszenie powiększa się o nowe osoby? 
W tym roku nasze towarzystwo powiększyło się juŜ o 4 członków: 3 osoby w wieku od 25-30 lat i 1 osoba w wieku 55 lat.  
 
Jakie kryteria naleŜy spełniać, aby wstąpić do DFK? 
NaleŜy wypełnić deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa (wykazać pochodzenie niemieckie), złoŜyć oświadczenie o chęci 
wstąpienia do DFK, zapoznać się ze statutem i zaakceptować go składając własnoręczny podpis. Dobrze jest, kiedy wstępujący 
moŜe wykazać się inicjatywami w zakresie krzewienia kultury naszej Małej Ojczyzny. 
 
Co chciałby Pan przekazać czytelnikom Gazety Samorządowej? 
Na wstępie chciałbym złoŜyć Ŝyczenia noworoczne wszystkim czytelnikom Gazety Samorządowej. Chciałbym podziękować za 
współpracę wszystkim członkom DFK z Zawady KsiąŜęcej, Łęgu i Ciechowic. Podziękować za Ŝyczliwość wszystkim sympatykom 
nie zrzeszonym oraz ofiarność i wsparcie finansowe wszystkim podmiotom, które przyczyniają się do realizacji naszych planów. 
Mam nadzieję, Ŝe nasza działalność jest poŜyteczna dla środowiska lokalnego oraz moŜemy przyczynić się do rozwoju naszej 
gminy. Pragniemy w Europie Ŝyć w pokoju, wzajemnym poszanowaniu prawa do wolności, sprawiedliwości, przekonań i dlatego 
przeszłości nie moŜemy zapomnieć i nie moŜemy się jej wyrzec. Ludzie czerpią radość Ŝycia i nadzieję na przyszłość ze zdrowego 
zakorzenienia w swojej Małej Ojczyźnie. Nasza ojcowizna to historia regionu i kaŜdego mieszkańca Gminy Nędza. Musimy ją 
pielęgnować, uczyć się ją zrozumieć i tłumaczyć na miarę obywatela zjednoczonej Europy i XXI wieku. KaŜdy z nas, kto jest 
zŜyty z Gminą Nędza, powinien działać na miarę swoich moŜliwości dla dobra naszej Małej Ojczyzny. 

  
(j.p.) 



AKTYWNE KOBIETY AKTYWNE w II półroczu 2009 roku 

� Przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych reprezentowały 
sołectwo Nędza na ubiegłorocznych Gminnych DoŜynkach 
zorganizowanych w Górkach Śląskich. Ubrane w ludowe chusty i wianki 
z kwiatów na głowach niosły hostię i róŜaniec. Eleonora Czekała (zdj. 
obok) poświęciła się wykonaniu hostii z fasoli, kłosów zbóŜ i grochu, a 
przy róŜańcu z orzechów napracowała się Maria Górecka. 

� Aktywne Panie spotykają się w kaŜdy wtorek popołudniu. Omawiają wtedy sprawy organizacyjne 
stowarzyszenia lub realizują poszczególne punkty swojego programu. Na jednym z wtorkowych spotkań 
Panie poddały się badaniu tkanki tłuszczowej w organizmie i wysłuchały informacji o zdrowym trybie Ŝycia. 
Dlatego teŜ tak ogromnym powodzeniem cieszą się wyjazdy na wspaniały basen w Gorzycach w kaŜdy 
pierwszy wtorek miesiąca. Nieumiejętność pływania w niczym nie przeszkadza, poniewaŜ kąpielisko to 
posiada wiele atrakcji, jak np. jacuzzi, grota solna, bicze wodne, równieŜ basen z gejzerami i 
wodospadami. 

� 28 listopada działaczki zorganizowały zabawę andrzejkową w nowo 
wyremontowanej sali OSP Nędza. Na tańce połączone z laniem wosku 
zgłosiło się 27 par. O oprawę muzyczną zadbał Rafał Lincner. Panie 
ze stowarzyszenia zajęły się natomiast przygotowywaniem swojskich 
potraw i obsługą gości. W menu był m.in. domowej roboty smalec ze 
szpyrkami i cebulką. Nie było by prawdziwej zabawy andrzejkowej bez 
lania wosku – o to takŜe zadbały organizatorki imprezy i zaprosiły na 
ten wieczór wróŜkę Wisię (zdj. obok), która odczytywała twory 
powstałe z wosku i przepowiadała z nich przyszłość. Wszyscy goście 
byli tak zadowoleni ze swoich szczęśliwych wróŜb, Ŝe nagrodzili wróŜkę 
drobnymi datkami.  

� Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin jest organizatorem wyjazdów do operetki w Gliwicach. 
Koszty transportu pokrywa Wójt Gminy. Do tej pory zorganizowano wyjazdy tylko na komedie, dlatego 
tym razem zainteresowaniem cieszył się dramat muzyczny - Anna Karenina, czyli świat namiętności, 
tragicznych miłości, których finałem moŜe być tylko śmierć. WraŜenie na uczestnikach tego wyjazdu 
wywarły niewątpliwie wytworne i bogate stroje ówczesnej rosyjskiej arystokracji oraz róŜnorodne utwory, 
które kreowały nastrój pełen napięcia i niepokoju. 

� Panie ze stowarzyszenia na jednym z wtorkowych spotkań zabrały się 
za lepienie świątecznych pierogów. Wszystko były wykonywane według 
przepisu i pod kierunkiem Anny Kaszuby (zdj. obok) - najstarszej 
członkini stowarzyszenia. Pani Anna pochodzi ze wschodu i zechciała 
zdradzić tamtejszą tajemnicę przepisu na pierogi. Panie przygotowały 
aŜ cztery rodzaje pierogów: ruskie, z kapustą i grzybami, z kaszą 
gryczaną i z serem. W rezultacie z 11 kg mąki ulepiły około 1.000 
sztuk pierogów. Część pierogów została wzajemnie sprzedana, a część 
przeznaczona na wieczór opłatkowy.   

� Od grudnia dla stowarzyszenia zaczął się gorący okres przygotowań do 
świąt. Prócz lepienia świątecznych pierogów rozpoczęto tworzenie 
ozdób choinkowych (zdj. obok). Lecz nie były to takie zwykłe ozdoby, 
poniewaŜ były robione z makaronu o róŜnych kształtach. Z makaronu 
powstawały: gwiazdy, rybki, łabędzie, kwiatki, motyle, a nawet 
łańcuchy na choinkę. Prace te trwały przez dłuŜszy czas, poniewaŜ 
wśród członkiń jest duŜo osób starszych, które nie posiadają juŜ takich 
zdolności manualnych. Jednak praca została podzielona sprawiedliwie, 
bo pozostałe Panie zabrały się za robienie pierników. Świąteczne 
ozdoby i smakołyki zostały wzajemnie sprzedane. 

� Aktywistki z Nędzy zorganizowały dla swojego stowarzyszenia i zaproszonych gości wieczór opłatkowy, na 
którym odbyła się degustacja pierogów i słodkości własnej roboty. KaŜdy uczestnik wieczoru otrzymał w 
prezencie ozdobę choinkową. Spotkanie upłynęło w miłej kolędowej atmosferze. 

(j.p.)



Z śYCIA GMINY

� 17 grudnia 2009 r. w sali OSP 
Szymocice odbyły się jasełka 
tradycyjne. Zaproszenie na nie 
zostało skierowane do 
wszystkich mieszkańców 
Szymocic i gości. 30 minutowe 
przedstawienie przygotowały z 
pomocą Barbary Gromotki i 
Michaliny Buczek dzieci i 
młodzieŜ uczęszczająca do 
Świetlicy w Szymocicach. 
Mieszkańcy wsi oraz goście licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Po jasełkach dzieci zostały zaproszone 
przez przedstawicieli braci górniczej z Szymocic na tradycyjne spotkanie opłatkowe. Do stworzenia 
świątecznej atmosfery w tym dniu przyczynił się takŜe swoją gra na skrzypcach Karol Kalemba, który 
przygrywał kolędy podczas jasełek i spotkania opłatkowego. Świetlica w Szymocicach dziękuje tym 
mieszkańcom, którzy zaangaŜowali się w pomoc przy przygotowaniu jasełek oraz spotkania opłatkowego. 
Opiekun Świetlicy dziękuje równieŜ dzieciakom i młodzieŜy za sumienne przygotowanie się do występu 
oraz ich rodzicom za okazaną pomoc i współpracę.        (j.p.) 

� W dniu 7 grudnia zupełnie niespodziewanie św. Mikołaj 
odwiedził dzieci w ZSP w Babicach obdarowując je 
wszystkie słodkimi prezentami. Swoją wizytą sprawił 
ogromną radość nie tylko dzieciakom, ale takŜe i 
pracownikom szkoły. Dyrektor ZSP i nauczyciele 
serdecznie dziękują Markowi Małkowi za pomoc 
materialną i wszelkie działania wspierające ZSP w 
Babicach w organizowaniu imprez szkolnych.   
    Informacja: Rozwita Sroka 

� Rada Gminy Nędza uchyliła uchwałę z dnia 29.10.2007 r. 
wprowadzającą opłatę od posiadania psów pobieraną od 
osób fizycznych posiadających psy. Stawka opłaty od 
posiadania psów wynosiła 32,00 zł rocznie od jednego 
psa. Nowa uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. 

� Informujemy mieszkańców, iŜ od 1 stycznia dowód osobisty wydawany jest za darmo, niezaleŜnie od 
powodu wydania. Dotychczas za kaŜde wydanie dowodu trzeba było zapłacić 30,00 zł. Jednak wejście w 
Ŝyciem z dniem 01 stycznia 2010 r. nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych znosi 
obowiązek opłaty. 

� Jak co roku 4 grudnia ZSP w Babicach gościł w szkole górników w dniu ich 
święta (zdj. obok). Uczniowie i przedszkolaki wystąpili z programem 
artystycznym, po którym wspólnie zasiedli do stołu przy tradycyjnym śląskim 
kołaczu. Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje górnikom za przybycie i 
podarowanie wszystkim słodkości, a Radzie Rodziców, nauczycielom, uczniom 
i przedszkolakom za włączenie się w imprezę.         Informacja: Rozwita Sroka 

� Etap pozyskiwania zgody mieszkańców na lokalizację na terenie ich posesji 

kolektorów sanitarnych dla inwestycji pn. Ochrona źródeł zaopatrzenia 

mieszkańców Gminy Nędza w wodę pitną oraz obszarów chronionych poprzez 

budowę systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w sołectwie Nędza i 

Ciechowice dobiegł w styczniu końca. 

� Katarzyna Pala, uczennica SP w Nędzy,  kolędą Z narodzenia Pana wyśpiewała sobie III miejsce w 

konkursie wokalnym Wygraj szansę, który odbył się 18 grudnia w sali Klubu Energetyka w Rybniku. 

Gratulujemy! 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana 
Barona. Na zdjęciu obok Dzień Babci w Zawadzie KsiąŜęcej.

jamnik - dakel  
jedwab –zajda  
jeść obiad – obiadować  
jeść podwieczorek – 
swaczynować  
jazda na łyŜwach – jazda na 
szlańcuchach  
jodła –tana 
 
 

jajecznica – smaŜonka 
kołnierz - kragel 
kamizelka – westa  
komar – kopruch  
karzeł - cwerk 
kolega– kamrad 
księŜyc – miesiączek 
krawat – szlips 
 
 

karp - kaper 
lornetka - fernglas 
lejek – trichter 
latarka – taszenlampa 
łysina – glaca

„W Zawadzie Ks. były dwa pastwiska, na 
których wypasano krowy i kozy. Z łąk po trzecim 
pokosie (koniec sierpnia), po odrośnięciu trawy 
robiono pastwiska. Jedno było nad Odrą na tzw. 
Kopanisku, a drugie było daleko za wsią, pod lasem 
w pobliŜu ŁęŜczoka. Pasterzami były przewaŜnie 
dzieci po zajęciach szkolnych. Dlatego teŜ dzieci 
pasły nad Odrą, a na Kopanisku  paśli przewaŜnie 
starzyki, rentnerzy, inwalidzi. Dzieci szybko zjadłszy 
obiad utrzyły fons, tabulki rŜły w kąt izby, za powróz 
chyciły czekające na placu krowy i heja z nimi pod 
Odra. A Ŝe we wsi prawie w kaŜdej chałupie były 
krowy, toteŜ paśników było wielu. Pasących kozy teŜ 
sporo było. Owcy nie hodowano. W czasie 
prowadzenia krów buczenie ich było słychać w całej 
wsi. Chłopcy dawali równieŜ gwizdanie swoje za 
znaki. I tak ciągnęły karawany nad Odrę. KaŜdy 
musiał paść na swoim trzymając krowy na 

powrozach. Chłopcy chcieli biegać, szlag bal grać, 
kadzidłami wywijać, podkradać się w wiklu. Co robić? 
Rodzice zabraniali puszczania krów. Zawsze jakieś 
wyjście było. Albo jeden na zmianę pilnował 
kilkanaście krów, albo stosowano pomysł wiązania 
krów powrozem od rogów do przedniej nogi. Ten 
sposób wiązania zapobiegał szybkiemu 
przemieszczaniu się krowy i zmuszał ją do skubania. 
A ten czas wykorzystywano na róŜne harce. Potem 
zapalano kadzidła, czyli puszki blaszane, do których 
paliwem były suche krowie odchody i kawałki 
wysuszonego drewna. Zawsze teŜ paliło się jedno 
ognisko, w którym pieczono skradzione kartofle i 
jabłka. Wieczorami był to fajny widok, a zapach 
ogniska rozchodził się po całej dolinie Odry. Krowy 
napasione spragnione wody zaczęły buczeć, to był 
znak powrotu do chlewa.”   
  Baron Jan, były uczestnik pastwiskowych przeŜyć

  
SIATKÓWKA W GMINIE 

Sezon siatkarski 2009/2010, jak juŜ pisaliśmy w ostatnim numerze, zaczął się dla naszych 
siatkarzy znakomicie. A co najwaŜniejsze dobra passa trwa nadal. DruŜyna Batereksu nie przegrała jeszcze ani 
jednego meczu. Rok 2009 Baterex zakończył jako LIDER TABELI II LIGI RALPS –11 rozegranych meczy (7 u siebie, 
4 na wyjeździe) bez poraŜki. Jest to efekt bardzo dobrej gry całego zespołu oraz bardzo dobrej atmosfery, która 
panuje w druŜynie. Naszym celem jest awans do I ligi - mówią zawodnicy.  

Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki na mecze do hali LKS. Mecz u siebie to zawsze piątek, 
godzina 18.30. Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie www.liga.miastorybnik.pl. 
 
PoniŜej podajemy wyniki ostatnio rozegranych spotkań: 

� Baterex Nędza - OKIS Gaszowice 3-2 
� Rafbol śernica – Baterex Nędza 1-3 
� Baterex Nędza - Albion Team Oryginal 3-0 
� Baterex Nędza - Impacto LKS Chałupki 3 - 2 

 

Gazeta Samorządowa będzie prezentować na swoich łamach sylwetki wszystkich zawodników druŜyny 
Batereksu. Pierwszą wielką postacią druŜyny jest oczywiście jej coach, czyli trener:  

Imię: Grzegorz 
Nazwisko: Swoboda 
Wzrost: 185 cm 
Wiek: 28 lat 
pozycja: przyjmujący 
zainteresowania: sport, motoryzacja 
zawód: nauczyciel 
jeśli nie siatkówka to ... byłby narciarzem - czyli teŜ sport.     

          Informacja: JL 



            WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH - PLASTIK, SZKŁO W 2010 ROKU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
MIESIĄC 

 
Naprzód Sp. z o. o. 

 
Remondis Gliwice Sp. z 

o. o. 
 

 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. 

Styczeń 8 – Nędza 
11 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
18 

 
12 

Luty 5 – Nędza 
8 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
15 

 
12 

Marzec 5 – Nędza 
8 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
15 

 
12 

Kwiecień 8 – Nędza 
9 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
12 

 
12 

Maj 10 – Nędza 
11 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
10 

 
12 

Czerwiec 8 – Nędza 
9 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
7 

 
14 

Lipiec 7 – Nędza 
8 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
5 

 
12 

Sierpień 6 – Nędza 
9 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 

 
2     30 

 
12 

Wrzesień 7 – Nędza 
8 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 

 
27 

 
13 

Październik 7 – Nędza 
8 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
25 

 
12 

Listopad 8 – Nędza 
9 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
22 

 
12 

Grudzień 7 – Nędza 
8 – Babice , Ciechowice, 
Łęg, Górki Śl., Zawada 

Ks. , Szymocice 
 

 
20 

 
13 

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 

Informuje się mieszkańców, iŜ wywozu 
odpadów wielkogabarytowych dokonuje firma, z którą 
dany mieszkaniec ma podpisaną umowę na wywóz 
śmieci. Trzeba jednak wcześniej chęć takiego wywozu 
zgłosić w danej firmie. Wszelkie sprawy organizacyjne 
naleŜy uzgodnić z przedsiębiorstwem wywozu śmieci. 

Harmonogram wywozu odpadów 
komunalnych niesegregowanych dostępny jest w 
kalendarzu gminnym na 2010 rok dostępnym u 
sołtysów. 


