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TEORIA HOWARDA GARDNERA W NĘDZY 

 
Dzięki staraniom dyrekcji ZSG w Nędzy placówka ta została 

zakwalifikowana do projektu edukacyjnego współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem 
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Jego głównym celem 
jest wdroŜenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb i moŜliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich 
metod i treści kształcenia. Program jest realizowany w oparciu o teorię 
inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i słuŜy wykrywaniu u dzieci 

dominującej inteligencji, dzięki której będzie moŜna wspierać rozwój 
inteligencji słabszej. Teoria Howarda Gardnera zakłada, Ŝe człowiek posiada 
osiem rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, 
wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną oraz 
intrapersonalną. Program jest szansą dla naszych pierwszoklasistów, którzy 
od początku edukacji mają moŜliwość intensywniej rozwijać się zgodnie ze 
swoimi predyspozycjami. Praca z dziećmi odbywa się zarówno podczas zajęć 
lekcyjnych jak teŜ na zajęciach dodatkowych (50 godzin dodatkowych w 
ramach realizacji projektu).  Dzięki udziałowi w projekcie ZSG w Nędzy 
otrzymał bezzwrotny zestaw środków dydaktycznych o wartości 8.000 zł w 
celu zorganizowania na ich bazie tzw. ośrodków zainteresowań: 

• ksiąŜki, zestawy Logico – tabliczki i ksiąŜeczki z zakresu kształcenia 
języka ojczystego i języka obcego, 

• bajki na płytach CD, 
• teatrzyk dziecięcy wraz z pacynkami, 
• zestaw instrumentów muzycznych, 
• model Ziemi, 

• ser szwajcarski – gra sprawnościowa, 
• stojak wielofunkcyjny z akcesoriami sportowymi, 
• zestawy gier planszowych – klocki i figury porównawcze, 
• zestaw klocków GEO, 
• mikroskop z przyborami, 

• kalendarz przyrody z ruchomymi elementami. 

Projekt rozpoczęła obecna klasa IIa wraz z wychowawczynią Sylwią 

Linek i zakończyła prezentacją - przedstawieniem wigilijnym w grudniu 2009 
r. Obecnie projekt realizowany jest w klasie Ia pod kierunkiem Anny Neuhof 
i zakończony będzie prezentacją w czerwcu 2010 r. Dzięki uzyskanej zgodzie i 
zainteresowaniu ze strony rodziców i dzieci w dotychczasowych edycjach 
projektu bierze udział 100% uczniów obydwu klas.       
      Informacja: nauczyciele ZSG w Nędzy 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

� W dniu 23.03.2010 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm na wykonanie prac projektowych dla 
Budowy oczyszczalni ścieków  dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice w ramach zadania inwestycyjnego 
Ochrona źródeł zaopatrzenia mieszkańców Gminy Nędza w wodę pitną oraz obszarów chronionych poprzez 
budowę systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Konsorcjum zostało wyłonione 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.03.2010 r. Oferta była z najniŜszą ceną 
spośród wszystkich złoŜonych, a takŜe spełniała wszystkie wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz SIWZ. Wartość oferty konsorcjum to 56.547,00 zł, termin wykonania do 30.09.2010 r., a nadzór autorski 
do 30.11.2013 r. 

 
� Został rozstrzygnięty przetarg na zamówienie publiczne dla przedmiotu zamówienia: Ogólnodostępny plac 

zabaw w miejscowości Babice. Została wybrana oferta firmy PPHU FACTOR z Osowca z ceną 65.734,06 zł. 
Termin wykonania 30.04.2010 r. 

 
� Wójt Gminy Nędza ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej 

połoŜonej w Nędzy przy ul. Jana Pawła II – działka nr 147/7 (k.m. 1) o powierzchni 0.1643 ha. Cena 
wywoławcza brutto 122.000,00 zł. 

 
� Na podstawie art.27 ust.1 ustawy z 16 lipca 1998 roku –Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw  (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz.1547 z późn. zm.) Wojewoda Śląski  w załączniku do 
Zarządzenia Nr 111/10 z dnia  8 kwietnia 2010 roku ustalił odrębnie dla kaŜdej rady gminy województwa 
śląskiego liczbę radnych wybieranych na okres kadencji 2010 -2014. Dla Gminy Nędza liczba wybieranych 
radnych została ustalona w ilości 15 osób na okres kadencji 2010-2014. Zarządzenie ogłoszone 
zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 64 z dnia 14 kwietnia 2010 r. poz. 1062. 

 
� Starosta zaprzyjaźnionej z nami gminy Velke Hostice w Czechach w specjalnie skierowanym piśmie do Gminy 

Nędza wyraził głęboki Ŝal z powodu śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 
 

 
 

BOGATSZE SZKOŁY 
 
Dzięki pomocy finansowej przyznanej w dwóch programach rządowych w szkołach z terenu Gminy Nędza 

poprawią się warunki bytowe dzieci. Przede wszystkim zostaną zakupione pomoce dydaktyczne ułatwiające 
przyswajanie wiedzy, ale zostanie równieŜ stworzone miejsce zabaw, gdzie dzieci będą mogły spędzić czas z 
rówieśnikami – takŜe po zajęciach szkolnych. 
1. PROGRAM RADOSNA SZKOŁA: 

� W ramach II edycji programu rządowego Radosna Szkoła przyznano wsparcie finansowe z budŜetu 
państwa w wysokości 63.850,00 zł na zadanie inwestycyjne – utworzenie placu zabaw w ZSG w Nędzy. 
Całkowity koszt inwestycji to 127.700,00 zł. Teren przeznaczony na plac zabaw w znajduje się na 
podwórku szkolnym ZSG w Nędzy obok boiska do plaŜowej piłki siatkowej oraz obok boiska asfaltowego. 
 

� W ramach II edycji programu rządowego Radosna Szkoła zostało przyznane dofinansowanie na zakup 
pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w łącznej kwocie nie większej niŜ 12.000,00 zł, z czego 6.000,00 
zł dla ZSP w Babicach i 6.000,00 zł dla ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej. Planowane pomoce dydaktyczne to 
m.in.: klocki, figury geometryczne, piłki, zestawy gimnastyczne, materace, kukiełki, układanki, gry 
planszowe, instrumenty muzyczne oraz materiały papiernicze. 

W roku 2009 w ramach I edycji programu Radosna Szkoła zostało przyznane Gminie Nędza wsparcie finansowe w 
wysokości 18.000,00 zł. 
 
2. PROGRAM UCZEŃ NA WSI: 
W ramach pilotaŜowego programu Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie, dofinansowanie zostało przyznane 11 uczniom z 
terenu Gminy Nędza. Zakres wnioskowanej pomocy obejmuje m.in.: dofinansowanie zakupu przedmiotów 
ułatwiających naukę, kosztów związanych z dostępem do Internetu,  wyjazdów organizowanych w ramach zajęć 
szkolnych, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychiocznej. Łączna 
kwota dofinansowania wynosi 18.507,00 zł. W roku ubiegłym z takiej pomocy skorzystało 7 uczniów, 
dofinansowanie wyniosło wtedy 6.027,00 zł.               
          Informacja: Specjalista ds. oświaty 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – BRUNON BLUSZCZ 
           
Zainteresowania mieszkańców Naszej Gminy skoncentrowane są w głównej 
mierze wokół hodowli gołębi pocztowych. Pana odbiegają od tego standardu… 
Faktycznie moje hobby związane jest z inną dziedziną. Ale teŜ hodowla zwierząt (śmiech). 
Jestem hodowcą królików rasowych. 

W jaki sposób zrodziła się ta pasja?  
W mojej rodzinie króliki hodowane były od zawsze. Pasją tą zaraził mnie mój dziadek. 
Swojego pierwszego królika, dostałem od wujka Bronka. To był Olbrzym Belgijski. Samica, 
maści szarej. WaŜyła około 12 - 13 kilogramów. Kiedyś dorosłe króliki dochodziły do takiej 
wagi. Teraz waga Olbrzyma Belgijskiego to średnio 9 kilogramów. Spowodowane jest to 
łączeniem genów. Pamiętam, Ŝe na wózku do lalek zawiozłem królika do znajomego 
hodowcy, aby go pokryć. Mój ojciec z dębowej szafy zrobił klatki dla królików i tak rozpoczęła się moja hodowla. Wtedy 
codziennie rano zrywałem brukiew, kroiłem na połówki i karmiłem króliki. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły podstawowej miałem 
ich około 50 sztuk. W latach 80-tych zamieniłem króliki na nutrie. Coś mnie jednak ciągle ciągnęło do królików. Po paru latach 
wróciłem do ich hodowli i tak jest do teraz. Hodowlą królika rasowego zająłem się w 1999 roku, po przejściu na rentę. 

Jakie rasy królików Pan hoduje? 
Na dzień dzisiejszy mam pięć ras: Olbrzym Belgijski, Olbrzym Srokacz, Nowozeland Czerwony, Wiedeński Szary i Wiedeński 
Czarny. Hobbystycznie hoduję teŜ Wąsacza Belgijskiego. Stado podstawowe, dorosłe samce i samice, liczy 60 sztuk. 

Suchy chleb, marchew i woda. To tradycyjne poŜywienie dla królików. Pana zwierzęta jedzą to samo? 
Swoje króliki karmię głównie ziarnem. To mieszanka owsa, pszenicy i jęczmienia. Latem lucerną i najlepszym przysmakiem – 
koniczyną. Zimą dobrej jakości sianem, zboŜem, suszonym chlebem, jabłkami i marchwią.  Podstawa to dostęp do świeŜej wody.  

Z pewnością naleŜy Pan do jakiegoś klubu, zrzeszającego hodowców. Proszę powiedzieć, jakie trzeba spełnić 
kryteria, Ŝeby zostać członkiem klubu hodowców? 
Zwierzęta od 2002 roku są zarejestrowane w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. Jestem teŜ członkiem koła 
Hodowców Drobnego Inwentarza z siedzibą w Marklowicach. śeby hodowla była zarejestrowana w Warszawie, wszystkie króliki 
muszą posiadać kartę rodowodową, ocenę fenotypu (karta oceny królika) i być pod opieką lekarza weterynarii.  Do klubu moŜe 
naleŜeć tak naprawdę kaŜdy, kto lubi i hoduje zwierzęta. Kury, kaczki, baŜanty, pawie, gołębie, króliki, papugi. KaŜdy zrzeszony 
członek moŜe wystawiać swoje zwierzęta na krajowych wystawach.  

Jakie są Pana osiągnięcia w związku z hodowlą królików? 
Przez ten czas moje pupile zdobyły kilkadziesiąt pucharów na róŜnych wystawach. Na przykład na wystawie międzynarodowej 
Polagra w Poznaniu, na wystawach ogólnopolskich we Wrocławiu i Wieluniu, czy na regionalnych w Katowicach i w Opolu.  W 
listopadzie 2009 roku polscy hodowcy po raz pierwszy brali udział w Europejskiej Wystawie Drobnego Inwentarza w Nitrze na 
Słowacji, gdzie wystawianych było ponad 20 000 królików z całej Europy. Z mojej hodowli Polskę reprezentowało 6 królików, 
które w ogólnej punktacji zdobyły najwyŜszą ocenę wśród hodowców z naszego kraju. 

Przepis na championa. Specjalna dieta? Proszę zdradzić sekret. 
(Śmiech Pana Brunona) Nie ma chyba przepisu na medal. Myślę, Ŝe trzeba kochać to, co się robi i poświęcać temu czas. W 
okresie przedwystawowym moje króliki przechodzą szczególną pielęgnację. Do tego dochodzi specjalny pokarm, ale to juŜ 
tajemnica kaŜdego hodowcy. Zwierzęta są teŜ wtedy po stałą opieką lekarza weterynarii. 

Jest Pan teŜ sędzią ds. oceny królików. Trzeba przejść w związku z tym specjalne egzaminy? 
Najpierw przez kilka lat trzeba uczestniczyć w wystawach, jako kandydat na asystenta sędziego.  W tym czasie taki kandydat, 

pod okiem sędziego, uczy się jak oceniać króliki. Kolejno trzeba przejść pomyślnie 
egzamin na asystenta na sędziego. Po zaliczonym staŜu, jako asystent sędziego, 
zdaje się egzamin na sędziego.  

Niedzielny obiad u Państwa w domu. Danie główne to pieczeń z królika? 
Pewnie to, co teraz powiem, zabrzmi niewiarygodnie, ale rzadko jadamy dania z 
królika. Młode króliki często są zamawiane z rocznym wyprzedzeniem do dalszej 
hodowli, a poza tym moja Ŝona nie przepada za króliczym mięsem (śmiech). W 
niedziele jadamy typowe śląskie obiady. 

Ma Pan jakieś wskazówki dla osób, które chcą zająć się hodowlą zwierząt? 
Mogę przekazać bardzo dobrą wiadomość w związku z hodowlą. Otworzyła się dla 
nas furtka na Europę. W maju 2009 roku Polska została przyjęta do Europejskiej 
Federacji Hodowców Drobnego Inwentarza. Stwarza to dla wszystkich hodowców 
moŜliwość wystawiania swoich zwierząt na arenie europejskiej. W związku z tym 
mam propozycję dla wszystkich miłośników zwierząt - jeśli by się znalazło 
kilkunastu pasjonatów, moŜna by załoŜyć na terenie naszej gminy Klub Miłośników 
Drobnego Inwentarza. Dlatego wszystkich zainteresowanych tym pomysłem proszę 
o kontakt. 

Opracowanie: Aurelia Bluszcz 



Z śYCIA GMINY

� Zarząd DFK w Nędzy nie zapomniał o Dniu Kobiet i zorganizował 14 marca br. 
okazjonalne spotkanie dla swoich członków. Na zaproszenie odpowiedziało około 
80 zrzeszonych osób w DFK. Imprezę uświetnił występ chóru DFK, który 
zaprezentował przyśpiewki głównie w języku ojczystym. Niespodzianką dla 
zaproszonych gości była przygotowana przez członkinie DFK inscenizacja pt. 
Babski comber. Rzecz dzieje się na wsi. Miejscowe gospodynie spotykają się w 
umówionym miejscu na pogaduszki, powzięły jednak zamiar nieplotkowania o 
innych. Piękne postanowienie nie moŜe być zrealizowane kiedy to co chwila 
dochodzi jedna z nich i przynosi jakąś nowinkę. Teksty aktorek choć widzom 
nieobce, wywoływały gromki śmiech. Po zakończonej imprezie często wyraŜaną 
opinią było: Downo my się tak nie uśmioli!                 Informacja: Roman Marcol 

� Ósmego marca Święto Kobiet obchodziło równieŜ Przedszkole w Nędzy. Z tej 
okazji dzieci wszystkich grup wiekowych przygotowały krótki program 
artystyczny. Aby jednak wziąć udział w uroczystości, kaŜda z kobiet musiała 
wkupić się w łaski dzieci, wykonując wspólny  rysunek o tematyce wiosennej na 
wielkim arkuszu papieru. Dopiero po wykonaniu pracy plastycznej panie zostały 
wpuszczone na akademię. Wychowankowie naszego przedszkola w odświętnych 
strojach recytowali miłe wierszyki i śpiewali urocze piosenki. Potem przyszła pora 
na sympatyczne Ŝyczenia, słodkie buziaki, małe podarunki wykonane przez 
przedszkolaków i kilka zabawnych Ŝarcików na wiosennych listkach dostarczonych 
naszym kobietom przez przedszkolnego listonosza. Było to bardzo wesołe święto!  
                   Małgorzata Kuźnik 

� JuŜ siódmy raz w Gimnazjum w Nędzy 17 marca 2010 roku odbył się konkurs 
ortograficzny pod hasłem Mistrz Ortografii dla uczniów klas młodszych, którego 
organizatorami są nauczyciele kształcenia zintegrowanego Anna Neuhof i Ewa 

Skatuła. Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie 
motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy 
mają moŜliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady 
ortografii i wziąć udział w rywalizacji. Uczestnicy rozwiązywali róŜnorodne 
zadania testowe, krzyŜówki, zagadki, rebusy, plątaninki. Testy są zróŜnicowane 
dla poszczególnych grup wiekowych i nie takie łatwe. Musimy jednak pamiętać, 
Ŝe rywalizują ze sobą najlepsi uczniowie. W tegorocznym VII Szkolnym 
Konkursie Mistrz Ortografii wzięło udział 21 uczniów. Zaszczytne miano mistrza 
ortografii w klasach pierwszych otrzymali: Patrycja Paszenda zajmując 
pierwszą lokatę, drugie miejsce zajęła Edyta Gądzikiewicz, a trzecie Martyna 

Wiesner i Oliwia Beer. W klasach drugich kolejne miejsca zajmowali Wiktoria 

Twardowska, Liwia Łyczek, Natalia Pielczyk. Dla klas trzecich konkurs 
został rozstrzygnięty następująco: Tomasz Lis - miejsce pierwsze, a miejsce drugie i trzecie zajęli kolejno Wiktoria Olszewska 
i Nicolas Wardęga.        nauczyciele ZSG w Nędzy 

� 4 marca odbył się finał szkolnego konkursu matematycznego, który przygotowała i 
przeprowadziła RóŜa Chrubasik. Tytuł mistrza matematyki wywalczył Łukasz Wydra z klasy 
III. Zwycięzca oraz wyróŜnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Natomiast 18 marca 10 
uczniów babickiej szkoły przystąpiło do międzynarodowego konkursu matematycznego Kangur i 
Kangurek. ZSP w Babicach wziął takŜe udział w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpus. Dyplomy 
laureata i nagrody ksiąŜkowe za zdobycie 5. miejsca otrzymali: Wiktoria Kowaczek z języka 
niemieckiego oraz Piotr Tomański z matematyki. Dyplomy laureata otrzymali równieŜ: 
Krzysztof Tomański za zdobycie 8. miejsca z matematyki oraz Piotr Tomański za zdobycie 9. 
miejsca z języka angielskiego. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom: RóŜy 

Chrubasik, Stefanii Niemiec i Łukaszowi KrziŜkowi. Na zdjęciu obok Piotr Tomański, 
Krzysztof Tomański i Wiktoria Kowaczek w towarzystwie dyr. Hanny Kowalskiej.  
         Rozwita Sroka 

� Pomimo deszczowej pogody w wielkanocny poniedziałek po raz 29. wyruszyła w 
Zawadzie KsiąŜęcej błagalna procesja. Na tegoroczny obchód przybyły 22 konie, 
4 bryczki, 4 zaprzęgi konne, traktor z przyczepą dla orkiestry dętej, samochód 
OSP Zawada Ks., 2 motorowerzystów i 4 rowerzystów. ChociaŜ pogoda była 
kapryśna, to poniedziałkowy program został zrealizowany. Przybyli goście i 
uczestnicy procesji mogli obejrzeć pokaz ze stadniny koni z woj. opolskiego w 
aranŜacji kowbojskiej. Wielkanocne obchody zakończyła wspólna biesiada 
uczestników procesji. GS dziękuje m.in. Józefowi Zagoli, Jerzemu i Janowi 

Cyconiowi, Piotrowi Badurze, Bernardowi Ryszce, Tadeuszowi 

Szczyrbowskiemu, sołtysowi wsi Zawada Ks. oraz wszystkim gospodarzom za 
nieustanne podtrzymywanie pamięci o tradycji i obrzędowości swojego regionu. 
                          (j.p.)



     BUDśET GMINY ZA 2009 PODSUMOWANY 
 

Zgodnie z zapowiedzią GS przedstawia wykonanie budŜetu gminy za 2009 rok w zakresie wydatków. W numerze 
majowym GS przedstawi wykonanie przychodów i rozchodów w roku ubiegłym. 

Wykonanie wydatków ogółem za 2009 rok wyniosło kwotę  16.106.897,02 zł na plan 17.714.048,68 zł, co 
stanowi 90,93 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieŜące stanową  
78,13 %, co odpowiada kwocie 12.584.211,99 zł,  a wydatki majątkowe stanowią 21,87 % co odpowiada kwocie 
3.522.685,03 zł. 

Wykonanie wydatków majątkowych zostało przedstawione w GS nr 12/2009 w artykule Sprawozdanie Wójta Gminy z 
wykorzystania środków finansowych związanych z inwestycjami w 2009 roku. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje 
poniŜszy wykres. 
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Wykonanie wydatków bieŜących za rok 2009 przedstawia się następująco: 

� rolnictwo i łowiectwo  80.347,35 zł 
� transport i łączność 389.481,00 zł 
� gospodarka mieszkaniowa  356.004,33zł 
� działalność usługowa   87.888,88zł 
� administracja publiczna  2.090.014,45zł 
� urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  15.510,86 zł 
� bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŜarowa  120.413,82 zł 
� dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 19.722,51  zł 
� obsługa długu publicznego 11.209,58 zł 
� róŜne rozliczenia   15.076,27 zł 
� oświata i wychowanie   6.108.300,74 zł 

w tym m.in.: 
- szkoły podstawowe 3.305.900,99 zł 
- przedszkola   1.308.468,96 zł 
- gimnazjum   1.136.211,78 zł 
- dowoŜenie uczniów do szkół 114.139,41zł 
- stołówki szkolne   100.870,96 zł 

� ochrona zdrowia   164.537,14 zł 
� pomoc społeczna   2.061.957,92 zł 
� edukacyjna opieka wychowawcza   143.578,64 zł 
� gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.577,47 zł 
� kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  358.471,03 zł 
� kultura fizyczna i sport    111.120,00 zł    Informacja: Skarbnik Gminy 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana 
Barona. Na zdjęciu obok ulica Raciborska w Zawadzie Ks.

rabować – plindrować  
rów –krzikopa  
rdzawy – zaruściały  
rudy - ryszawy  
robal – chrobok  
rozbierać się – seblykać sie 
rozwiedziony - szajdowany 
rodak - swoj 
rozrzucić - rozciepać 
 

rajstopy – 
sztrumpfchołzy  
ręcznik – hantuch 
rosół – zupa nudlowo 
rozerwać– targać 
rumianek – kamelki 
randka – zolyty 
rozmach – szwonk 
rocznik - jargang 
 

rana - bolok 
rześki – monter 
rzucać –ciepać

Wiosna. Dzieci wiejskie w Zawadzie Ks. W latach 30-tych dzieci nie miały zadawanych zadań domowych, w 
szkole niemieckiej i w polskiej powojennej uczono mało ale gruntownie. Po lekcjach dzieci chłopów, przewaŜnie 
tych małorolnych, były zobowiązane do następujących prac domowych: zbierania moików i kępków trawy dla 
królików. KaŜde dziecko hodowało króliki, gołębie lub było odpowiedzialne w gospodarstwie, np. za cielątko, 
koziczkę czy świnkę. Dzieci wyrzynały oset, zbierały młode pokrzywy dla gęsi, zbierały piołun na zioła, bazie na 
Niedzielę Palmową, wyrywały handrych ze zbóŜ. Po załatwieniu tych spraw grano w palanta i klipę na uliczkach, 
dróŜkach polnych, łąkach, ogrodach, za stodołami i innymi wolnymi kąskami ziemi. W piłkę noŜną grano rzadko, 
bo nie było stać dzieci na kupno piłki. Grano do zmierzchu lub do upadłego.  

W niedzielę pachołki urządzały dla knipsrów (młodszych dzieci ze szkoły podstawowej) biegi na 
upatrzonych trasach. Biegano na bosaka. Pachołki jadąc rowerem poganiali biegnących. Nagrodą był drops lub 
pochwała. 

Urządzano teŜ skoki w dal przez krzikopy napełnione wodą z wiosennych roztopów. Ubaw był wielki jak 
któryś ze skaczących wpadł do wody (przewaŜnie plecami). Pachołki podpuszczali skaczących do skoków z 
obrotami. 

Wypady do ŁęŜczoka organizowały bandy szkolarzy, kac zmorzy, łanŜanów i szychowianów. W ŁęŜczoku 
było dwóch fesztrów. Do stawów się więc nie zbliŜano, bo moŜna było oberwać od fesztrów lub dozorców. 
Wykopywano natomiast z korzeniami schneeglotchen i marczwiebel, które potem sadzono w przydomowych 
ogródkach. 

Jak była tylko jedna banda w lesie, to bawiono się w podchody lub na przyleśnych łąkach w palanta. 
Często między bandami dochodziło do starć na kije, rzucano w siebie pecenami (grudami ziemi i błota) i ajchlami. 
Wieczorem wszyscy wracali do wsi zmęczeni, poobijani, z potarganymi galotami, rozerwanymi butami. Bez haje w 
domu się nie odbyło. Głód zaspokajano wieczerzą, która najczęściej na wsi składała się z kiszki z umaszczonymi 
szpyrkami kartoflami. „Jydz smarkoczu, utrzyj pysk, wylulej się i do pry kola, a przed tym jeszcze Vaterunser 
porzykej” - a rozkaz mamulki był święty.                                             Jan Baron

    
SIATKÓWKA W GMINIE 

Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 
PoniŜej podajemy wyniki ostatnio rozegranych spotkań: 

� 19 marca: Baterex Nędza - SKOK Ziemi Rybnickiej  3 – 1 
� 25 marca: Dach Decker-Budohen Wilcza - Baterex Nędza 1 - 3 
� 09 kwietnia: Top Ten - Baterex Nędza 3 - 2 
� 16 kwietnia: Baterex Nędza - KS 94 Rachowice 3 - 2 

GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny Batereksu: Marcin dysponuje znakomitym 
wyskokiem, jest dynamiczny i szybki na boisku. Jeśli jest taka potrzeba takŜe sędziuje 
mecze piłki siatkowej. Jest bardzo zaangaŜowany w Ŝycie klubu. Prywatnie jest 
świetnym kolegą, cechuje go skromność. Umie zrezygnować z własnych korzyści na 
rzecz innych. 
Imię: Marcin 
Nazwisko: Andrzejczak 
Wzrost: 184 cm 
Wiek: 20 lat 
pozycja: środkowa, ale jest równieŜ drugim rozgrywającym 
zainteresowania: sport, sport i jeszcze raz sport 
zawód: technik Ŝywienia 
jeśli nie siatkówka to ... grałby w Nędzy w piłkę noŜną  Informacja: JL  



 



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

Gazeta Samorządowa będzie publikowała na swoich łamach fragmenty cyklu dotyczącego bezpieczeństwa 
dzieci. Cykl powstał w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Gminy Nędza. 

 

 

EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA 
BUDUJMY RAZEM BEZPIECZNĄ SPOŁECZNIŚĆ LOKALNĄ 

RODZICU- NAUCZ DZIECI BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ !!!! 
TO TWÓJ PRAWNY I MORALNY OBOWIĄZEK ! 

PAMIĘTAJ !!!  DZIECI I ICH WIEDZA TO NAJWIĘKSZY TWÓJ SKARB !!! 
 
 

 

Wiem, Ŝe uwielbiasz pływać.  
Musisz jednak wiedzieć, Ŝe nie kaŜde miejsce nadaje się do 
kąpieli. Woda często kryje róŜne przedmioty leŜące na dnie, a 
które mogą się stać przyczyną trwałego kalectwa, kiedy po 
skoku do wody uderzysz w nie np. głową. Korzystaj tylko z 
wyznaczonych kąpielisk pod opieką dorosłych! 

 

Gra w piłkę jest świetną zabawą.  
JeŜeli bawisz się zbyt blisko drogi, moŜesz ulec groźnemu 
wypadkowi, a jednocześnie moŜesz być przyczyną wypadku, 
kiedy kierowca straci panowanie nad kierownicą omijając 
ciebie wbiegającego na jezdnię za piłką. 

 

 
Wypalanie traw, nie jest najmądrzejszym sposobem 
spędzania wolnego czasu.  
Nie wiem czy wiesz, Ŝe oprócz zagroŜenia poŜarowego jakie 
stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz organizmy Ŝyjące 
tuŜ pod ziemią. 

    
  

                                   

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 

Opracowanie: Jan Czech 


