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NIECODZIENNA NAGRODA DLA NIECODZIENNEGO TURNIEJU 

Z inicjatywy sołtysa Szymocic Karola Kalemby 14 sierpnia został zorganizowany niezwykły turniej piłki 
noŜnej – turniej oldbojów. Dwudziestominutowe mecze rozegrały między sobą trzy druŜyny reprezentujące 
sołectwa: Szymocice, Babice i Nędza. I choć zawodnicy wystąpili w niecodziennych strojach – bo w gumowych 
kaloszach, to walka była zacięta. TakŜe bramkarze w swoich rękawicach bokserskich i koszykach, którymi bronili 
gole nie mieli łatwego zadania – na zdjęciu bramkarz druŜyny Szymocic Marian Mrozek. A Ŝe całej imprezie 
przyświecał jeden cel - dobra zabawa i duŜo śmiechu, to nagroda takŜe była niecodzienna – kalosze Wójta Gminy! 
KaŜda z druŜyn została nagrodzona kaloszami, a największe z nich zdobyła druŜyna z Babic uzyskując tym samym 
pierwsze miejsce w turnieju, gospodarze zaś zajęli drugą lokatę. Złotego buta dla najlepszego strzelca odebrał 
Mariusz Pendzich. W tym dniu została teŜ wręczona przez Wójta Gminy statuetka św. Floriana mieszkance 
Szymocic - Teresie Kura, w podziękowaniu za bezinteresowną pomoc i zaangaŜowanie przy organizowaniu 
wszystkich imprez i festynów.            (j.b.) 

 

E – WIOSKA ZAKOŃCZONA SUKCESEM 

Obsługa komputera, to juŜ Ŝaden problem dla uczestników szkolenia e-
wioska, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budŜetu państwa w 
ramach Funduszu Społecznego EFS. Kurs zakończył się 29 lipca, uroczystym 
wręczeniem dyplomów pilnym i wyraźnie zadowolonym uczestnikom. „Bardzo 
się cieszę, Ŝe przychodziłam na kurs. Teraz mogę rozmawiać ze znajomymi,  
robić zakupy. Nawet płacić rachunki” – chwali się Irena Solich. W 
podsumowaniu projektu przedstawiono wyniki ankiet, które wypełniali sami 

kursanci. Wynik osiągnięto na bardzo wysokim poziomie.  Gmina juŜ rozpoczęła starania o środki unijne na kolejne 
szkolenia. 
Centrum informatyczno – komputerowe przy ulicy Sportowej, w którym odbywały się zajęcia, otwarte jest dla 
wszystkich mieszkańców. Na osoby nieobecne na spotkaniu, dyplomy czekają w Urzędzie Gminy. Na zdjęciu 
uczestnik kursu Jan Baron i prowadzący zajęcia Robert Potyka.    (a.b.) Foto: Ewelina śymełka 
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Wójt Gminy Ogłasza konkurs na najpiękniejszą posesję w Gminie Nędza. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy , 
którzy w sposób szczególny starają się upiększyć miejsce zamieszkania, swoje ogrody lub balkony, zagospodarowując tę 
przestrzeń zgodnie z zasadami harmonii, ekologii oraz estetyki. Swój udział w konkursie zgłaszać moŜna w sekretariacie 
gminy tel. 32/410 23 99 do dnia 17 września 2010 r. 



JAK LICZNE SĄ NASZE SZKOŁY W ROKU 2010/2011 
informacja – specjalista ds. Oświaty i Sportu 

 

Lp. Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Ogółem liczba dzieci uczęszczających 
do przedszkola 

/ liczba oddziałów 
Rocznik / wiek Liczba 

dzieci 

1. Przedszkole w Nędzy 87 
4 oddziały 

2008 – 2 lata 
2007 – 3 lata 
2006 – 4 lata 
2005 – 5 lat 
2004 – 6 lat 

1 
15 
20 
26 
25 

2. 
Przedszkole przy Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym 
w Babicach 

25 
1 oddział 

2008 – 2 lata 
2007 – 3 lata 
2006 – 4 lata 
2005 – 5 lat 
2004 – 6 lat 

0 
9 
8 
5 
3 

3. 
Przedszkole przy Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym 
w Górkach Śląskich 

37 
2 oddziały 

2008 – 2 lata 
2007 – 3 lata 
2006 – 4 lata 
2005 – 5 lat 
2004 – 6 lat 

1 
8 
9 
12 
7 

4. 
Przedszkole w Ciechowicach przy 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Zawadzie KsiąŜęcej 

13 
1 oddział 

2008 – 2 lata 
2007 – 3 lata 
2006 – 4 lata 
2005 – 5 lat 
2004 – 6 lat 

0 
3 
5 
2 
3 

5. 

Przedszkole w Zawadzie KsiąŜęcej 
przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Zawadzie 
KsiąŜęcej 

9 
1 oddział 

2008 – 2 lata 
2007 – 3 lata 
2006 – 4 lata 
2005 – 5 lat 
2004 – 6 lat 

1 
0 
3 
3 
2 

6. 
Przedszkole w Łęgu przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w 
Zawadzie KsiąŜęcej 

17 
1 oddział 

2008 – 2 lata 
2007 – 3 lata 
2006 – 4 lata 
2005 – 5 lat 
2004 – 6 lat 

0 
4 
5 
3 
5 

Lp. 
Nazwa jednostki 

organizacyjnej 
Ogółem uczniów Liczba oddziałów 

Liczba uczniów 

w klasie 

1. 

- Szkoła Podstawowa w Nędzy 
 

 

-  Gimnazjum w Nędzy 

220 

 

 

200 

14 

 
 
 
9 

I        14 + 14 

II       16 + 14 

III      14 + 13 + 13 

IV      19 + 18 

V       16 + 16 

VI      17 + 17 + 19 

I         24 + 24 + 25 

II        22 + 21 + 21 

III       20 + 22 + 21 

2. 
Szkoła Podstawowa przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Babicach 

37 4 

I        10 

III       6 

IV      11 

V        10 

3. 
Szkoła Podstawowa przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Górkach 
Śląskich 

24 3 

I           9 

II         9 

III        6 

4. 
Szkoła Podstawowa w Ciechowicach 

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Zawadzie KsiąŜęcej 

31 3 

I           8 

II         9 

III      14 

5. Szkoła Podstawowa w Zawadzie 
KsiąŜęcej przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Zawadzie KsiąŜęcej 
33 3 

IV       12 

V          8 
VI       13 



BARBARA GROMOTKA: A JO WOM COŚ POGODOM -  Szołtys szuko ksiyngowyj 

ANA: Dziyń dobry szołtysie , bezmała szukocie baby, coby Wom cołko buchalteryjo robiyła. 
SZOLTYS: A dyć to je prowda , juŜ tu były sztyry baby, ale co jedna to głupszo. 
ANA: ToŜ jo wom mogą na pora dni cołki tyn interes kludzić szołtysie, a potym – jak się nadom to bydziecie mi za 
ta robota płacić. 
SZOŁTYS: Ana, tyś je fajno frelka, szkolić Ŝeś się do miasta jeździyła, to jo ci dom ze przijemnościom tysiąc złoty. 
ANA: Szołtysie z wos to je wicman, jo Ŝech ze przijymnościom to łod  tygo szołtysa coch łod niygo poszła 
dostałach półtora tysiąca. 
SZOŁTYS: A widzisz dziocha – toŜ my się nie dogodali, bo jo Ŝech chcioł pedzieć , Ŝe bardzo byda rod jak tako 
uczono frelka bydzie mi te rachunki kludzić.  
ANA: Szołtysie toŜ jo teraz leca dudom. Pomoga mamie i łojcu trocha pokludzić, gowiydź poftruwać krowy zdojić i 
na poszo wygnać. Kury tyŜ u omy pofutruwać a i pora jajec wom prziniesa. 
SZOŁTYS: A dyć Aniyko moja padała mi Ŝe pora to je za mało. Mogesz prziniyść trocha wincy. Łona ci za niy 
zapłaci. Bo widzisz potrzebuje na zista łosiym  jajec, sześć na smarzonka dlo sia , sześć dlo mie i jeszcze ze sztyry 
na forot. 
ANA: A to jakie papiory mom wom tu prziniyść, cobyście mie do tyj roboty przijyni, bo muter padała , Ŝe robota 
po blisku to nojlepszo kero moge się trefić. Bo posuchejcie: Nie trza tak wczas stować, po druge trocha pijyndzy za 
tyn bus we kapsie zostanie to mogą se trocha pomaszkecić, a po trzecie to jak tak bez wieś się koŜdy dziyń 
przyńda to mono mi się i jaki gryfny i bogaty gospodorz trefi ze fajnym autym i jeszcze fajniejszym kontkym we 
banku. 
SZOŁTYS: Ty dziocha prziniyś mi yno diplom ze matury, no i drugi Ŝeś skończyła juŜ sztudiyrować. Acha mogesz 
jeszcze prziniść mi na papiórach wiela mosz lot te praktyki – a jo Ci powiym jako mosz przichodzić do te roboty. 
ANA: Ty wiysz byłach dzisiej u naszygo szołtysa za robotom. 
GRYJTA: I co ci padoł? 
ANA: Kozoł mi prziniyść SV i Ŝyciorys. Wiysz co to je Ŝyciorys, to jo wiym, ale co to je SV to ni mom zielonygo 
pojyncio. 
GRYJTA: Przeca tyś juŜ musiała dować SV boś juŜ robiyła u jednygo szołtysa za Rybnikiym i i buchalteryjo 
kludziyła. 
ANA: Ja tam to było co inkszygo. Łon mie tam wzion na szwarc i co jo prziszła do roboty to łonego nie było. 
GRYJTA: No to chto ci płaciył za te kludzynie papiorów? 
ANA: A dyć jego baba. 
GRYJTA: A toŜ skon Ŝeś brała te papiory i wiedziała co mosz tam zrobić. Jo bych tygo nie zdzierŜała Ŝeby cołki 
czos sama siedzieć we tyj budzie i ani pyska do kogo łotworzyć. 
ANA: Wiysz przodzi to było inakszi zawdy jak rzech prziszła do roboty to szołtys i kawka mi zrobiył i jaki konsek 
kołocza się znod. Nikiedy tyŜ krepel abo windbojtel ze kryjmom ze pudingu. 
GRYJTA: Ty mi tukej ni łosprowiej coś maszkeciyła, yno czamuś łod niygo poszła – kej ci  tam było tak dobrze. 
ANA: A dyć roz pisałach we papiórach, a szołtys tak się fajnie nachylył i tyŜ mi tam pokazówoł co mom napisać a 
ze czym se dać pokój. Pośmioli my sie przi tymu. Na to wlazła ta jego heksa i mogesz se to forsztelówać. Nic se 
nie dała pedzieć. Padała Ŝe ni ma ślepo i widziała co się dzieje. Zeprała chłopa za darmo i wyczasła ze biura. 
GRYJTA: Patrz nie padałach by se Ŝe Hilda je tako dropiyŜno. Borok tyn Zeflik. Jako łon se ze takom babom we 
chałupie dowo rady. 
ANA: A dowoł se rady dowoł … ani nie umisz se forsztelówać jak mu to dobrz wychodziyło... yno Ŝe potym 
wkarówała do izby Hilda i tak se to skończyło. 
GRYJTA: No ale przeca musioł do tygo biura kiedyś łazić do piernika niekandygo. 
ANA: A ty myślisz Ŝe łod wtedy jego baba puściyła go do biura jak jo tam siedziała. Zawdy jak jo tam była to łona 
cołkie sztyry łokna myła, byfyj pucowała, dylówka we biurze szojerowała, roz to se tam i pralka przikludziła coby 
po proznu nie siedzieć yno co robić. 
GRYJTA: I nie szterówało cie to wszystko jak Ŝeś te papióry kludziła. 
ANA: Mie to nie bardzo, ale szoltysa to tak fest Ŝe aŜe wylundówoł we szpitalu. 
GRYJTA: A to po jakymu? Co se stało? Zasłob? 
ANA: Nie zasłob, yno jak mi klarówoł co i jak było ze tymi rachunkami, a zejrzała go jego baba to tak go 
łobkłodała nudelkulom – Ŝe we szpitalu wylondówoł. Łod wtedy łaziyła za mnom krok w krok. JuŜ mi to zbrzidło i 
teroz byda u naszygo szołtysa papiory kludzić. 
GRYJTA: ToŜ ta za Rybnikiym i ta nasza baba łod szołtysa to som SIOSTRY !!! 
ANA: No toŜ piyknie, bydymy widzieć jako to bydzie dali, ale leca, bo zaroz musz iść do szołtysa. 
SZOŁTYS: No i co juŜ pani napisała to SV i Ŝyciorys? Bo musza to na gmina zawiyźć. 
ANA: JuŜ mi na tam gmina nic nie musicie zawozić, bo tam juŜ wszyscy wiom: Chto, co i za wiela u szołtysa 
bydzie robiył. 
TILA: No ja chłopeczku łod dzisiej przeniesiesz mi stół do twojego biura no bo nima inksze rady. Teraz to jo u cia 
we biurze byda łobiod warzyć. A to SV i Ŝyciorys od tyj frelki to mi juŜ moja siostra Mari połosprowiała.



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – FRANCISZEK PLOCH 

Pasja pszczelarska jest w Pańskiej rodzinie dopiero od dwóch pokoleń, a 
Pana pasieka juŜ wygląda „jak z prawdziwego zdarzenia”. Czy Pańskie 
zainteresowania moŜna nazwać „słodką pasją”? Proszę opowiedzieć o 
swojej pasiece. 
Dwa lata temu przejąłem 6 uli po teściu, dziś moje gospodarstwo pszczelarskie 
liczy juŜ 12 rodzin pszczelich. TakŜe sama pasieka zmieniła swój wygląd z 
zabudowanej wiaty na drewniany pszczelnik. Jednak ta „słodka pasja” jest 
bardzo czasochłonna i wiąŜe się z uŜądleniami pszczół. Na szczęście nie jestem 
uczulony na jad pszczeli, a objawy uŜądlenia dość szybko ustępują. 

 
Jak wygląda jeden z kilkunastu Pana uli w środku? 
W ulu Ŝyje jedna królowa, a jej główną rolą jest składanie jajeczek, z których wylęgają się kolejne pokolenia pszczół. Występują 
teŜ trutnie – samce, których zadaniem jest zapładnianie młodych królowych, jednak większość roju stanowią robotnice – ich 
liczba moŜe osiągać nawet do 20-40 tysięcy i to do nich naleŜy zbieranie nektaru i wytwarzanie z niego miodu. 

Ile czasu musi Pan poświęcić swojej pasiece? 
Praca w pasiece rozpoczyna się wczesną wiosną – na przełomie marca i kwietnia, a kończy się po przygotowaniu pszczół do zimy 
– we wrześniu. W sezonie pszczelarskim pasiece muszę poświęcić parę godzin tygodniowo, jednak cięŜko to zliczyć i nawet tego 
nie próbuję. 

 
KaŜdy z nas wie, Ŝe miód jest słodki, ma złoty kolor i bierze się go podczas przeziębienia. Jednak w tej rozmowie 
chciałabym, aby przybliŜył Pan czytelnikom GS to, jak powstaje ten słodki specyfik i jakiej wiedzy wymaga 
pszczelarstwo? 
Po przejęciu uli częściej niŜ po prasę fachową sięgałem po porady starszych kolegów po fachu. Właściwie pytałem o wszystko. Z 
czasem zacząłem uzupełniać swoją wiedzę z ksiąŜek pszczelarskich. I tak wiem, Ŝe pszczoły w poszukiwaniu nektaru mogą 
przebywać naprawdę długie dystanse, nawet do 10 km. Zebrany nektar przynoszą do ula i tam częściowo trawią z udziałem 
specjalnych enzymów, a następnie umieszczają w plastrze miodu. Tak przetworzony nektar zawiera duŜo wody, co mogłoby 
spowodować rozwój droŜdŜy i w efekcie fermentację. śeby temu zapobiec, robotnice po zapełnieniu plastra poruszają skrzydłami, 
wytwarzając w ulu strumień powietrza, który ułatwia odparowanie wody. Osuszony plaster miodu pszczoły zasklepiają za pomocą 
wosku. 
Natomiast Ŝeby z plastra wydobyć miód, trzeba usunąć warstwę wosku, potem umieścić ramkę w wirówce, gdzie zawartość 
plastra się wylewa. Ale taki miód zawiera wiele zanieczyszczeń, jak na przykład kawałki wosku pszczelego, dlatego zanim będzie 
się nadawał do jedzenia, naleŜy go najpierw przefiltrować. 

 
KaŜdy miód ma trochę inne właściwości lecznicze. Jakie rodzaje miodu ma Pan w swojej pasiece? 
W okresie od maja do czerwca wywoŜę całą swoją pasiekę na pola rzepaku, stąd mogę powiedzieć, Ŝe ten miód z mojej pasieki 
składa się tylko z pyłków kwiatu rzepaku. Jednak pozostałe rodzaje miodów są juŜ mieszane – na przykład miód wielokwiatowy, 
lipowo-kwiatowy, czy akacjowo-kwiatowy. Miód rzepakowy stosuje się przy wspomaganiu leczenia układu krąŜenia, miód lipowy i 
spadziowy stosujemy przy problemach przeziębieniowych, a miód akacjowy ma dobroczynne działanie na układ pokarmowy. 

 
Prócz dodatku do herbaty miód moŜna wykorzystać… 
…na przykład do zrobienia nalewki (śmiech Pana Franka). Jednak wykorzystań miodu jest bardzo wiele. Stanowi składnik wielu 
dań, deserów i wypieków. Na jego bazie produkuje się kosmetyki. Oczywiście prócz miodu w ulu znajdziemy jeszcze wiele innych 
produktów pszczelich: wosk pszczeli, mleczko pszczele, kit pszczeli, pyłek kwiatowy. Wosk pszczeli wykorzystuje się do wyrobu 
świec, pomadek i kremów, takŜe do konserwacji dzieł sztuki i impregnacji. Pyłek pszczeli, który jest głównym źródłem pokarmu 
dla pszczół i jest zbierany przez nie w specjalnych koszyczkach na tylnych odnóŜach, ceniony jest za dobroczynny wpływ na 
zdrowie. Kitem pszczelim, czyli propolisem pszczoły pokrywają niemal wszystkie powierzchnie wewnątrz ula, co zapobiega 
rozwojowi pleśni i bakterii. Jego antyseptyczne właściwości sprawiły, Ŝe jest on coraz częściej dodawany do róŜnego rodzaju 
leków oraz środków higieny. 

 
Lato się powoli kończy, dni stają się juŜ coraz chłodniejsze – pszczoły 
przygotowują się do zimy. W jaki sposób człowiek moŜe im w tym pomóc? 
Zazwyczaj na przełomie sierpnia i września zaczynam przygotowania pszczół do 
zimy. PoniewaŜ pszczołom zabieramy miód – ich naturalny pokarm, to w okresie 
zimowym trzeba im zapewnić inne poŜywienie, stąd dokarmia się je syropem z 
cukru. Taki pokarm wystarcza pszczołom aŜ do wiosny. Dodatkowo profilaktycznie 
przeciw chorobom pszczół stosuję odpowiednie preparaty – na przykład przeciwko 
warrozie. W zimie pszczół się nie dogląda. To czy rój pszczeli przezimuje zaleŜy 
jedynie od kondycji i siły pszczół, a nie od ostrej zimy. 
 
A co zagraŜa pszczołom? 

Przede wszystkim naleŜy sobie uświadomić, Ŝe pszczoły to nie tylko miód, ale od nich uzaleŜnione są takŜe plony. Większość 
roślin jest przecieŜ obcopylna i to w większości zapylają je pszczoły miodne. Nieumiejętnie stosowane przez rolników środki 
chemiczne zabijają pszczoły, niszczą roje! Dlatego zwracam się w imieniu pszczelarzy do wszystkich rolników i działkowiczów o 
stosowanie środków chemicznych po zachodzie słońca, ale jeszcze przed zmierzchem – pszczoły pozostają jeszcze w ulu i nie 
zbierają wtedy nektaru. Stosowanie tych prostych zasad będzie korzyścią dla rolników i dla nas - pszczelarzy!                     (j.b.)



 

TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2010/2011 RUNDA JESIENNA 

Termin KLASA A 
 

LKS Górki Śląskie 

KLASA B 
 

LKS Sparta Babice 

KLASA C 
LKS Sparta Babice II 
LKS 1908 Nędza II 

LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca 
LKS Górki Śląskie II 

I. 
14-

15.08.2010 

 
14.08.2010 LKS Górki Śląskie – 

LKS Naprzód 37 KrzyŜkowice 

 
15.08.2010 LKS Sparta 

Babice – LKS Studzienna 

 

II. 
22.08.2010 

 
KS Kornowac – LKS Górki 

Śląskie 

 
LKS Gamów - LKS Sparta 

Babice 
 

 

III. 
29.08.2010 

 
LKS Dąb Gaszowice - LKS Górki 

Śląskie 

 
LKS Sparta Babice – LKS 

Zabełków 

LKS Płomień Siedliska – LKS Sparta 
Babice 

LKS 1908 Nędza II – LKS Zgoda 
Zawada KsiąŜęca 

LK Górki Śląskie II – LKS Dąb 
Gaszowice II 

 
IV. 

05.09.2010 
 

LKS Górki Śląskie – KS 1905 
Krzanowice 

 
LKS Brzezie - LKS Sparta 

Babice 

LKS Lyski II – LKS Górki Śląskie II 
LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca – LKS 

Raszczyce 
LKS Bogunice – LKS 1908 Nędza II 

LKS Sparta Babice II – LKS 
Zameczek Czernica 

 
V. 

12.09.2010 
 

LKS Ruda Kozielska - LKS Górki 
Śląskie 

 
LKS Sparta Babice – LKS 

Adamowice 

LKS 1908 Nędza II – LKS Sparta 
Babice 

LKS Górki Śląskie II –LKS Zgoda 
Zawada KsiąŜęca 

 
VI. 

19.09.2010 
 

LKS Górki Śląskie – LKS 
Samborowice 

 
LKS Odra Nieboczowy - LKS 

Sparta Babice 

LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca – LKS 
Dąb Gaszowice II 

LKS Bogunice – LKS Górki Śląskie 
II 

LKS Sparta Babice – LKS Raszczyce 
LKS Płomień Kobyla – LKS 1908 

Nędza II 
 

VII. 
26.09.2010   

 
Wypoczynek Buków  - LKS 

Górki Śląskie 

 
LKS Sparta Babice – LKS 

Lyski 

LKS 1908 Nędza II – LKS Płomień 
Siedliska 

LKS Górki Śląskie II - LKS Sparta 
Babice 

LKS Lyski II - LKS Zgoda Zawada 
KsiąŜęca  

 
VIII. 

03.10.2010 
 

LKS Górki Śląskie – LKS 
Naprzód 46 Zawada 

 
LKS Sparta Babice – LKS 

Bieńkowice 

LKS Jankowice -LKS Zgoda Zawada 
KsiąŜęca 

LKS Sparta Babice – LKS Dąb 
Gaszowice 

LKS Płomień Kobyla – LKS Górki 
Śląskie II 

LKS Zameczek Czernica - LKS 1908 
Nędza II 

 
IX. 

10.10.2010 
 

LKS Strzelec Rzuchów  - LKS 
Górki Śląskie 

 
LKS Pawłów - LKS Sparta 

Babice 

LKS 1908 Nędza II - LKS Jankowice 
 LKS Górki Śląskie II – LKS Płomień 

Siedliska 
LKS Lyski II – LKS Sparta Babice  

LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca – LKS 
Bogunice 



X. 
17.10.2010 

 
LKS Górki Śląskie -  KS Stal 

Kuźnia Raciborska 

 
LKS Sparta Babice – LKS 

PstrąŜna 

LKS Sparta Babice - LKS Zgoda 
Zawada KsiąŜęca 

LKS Zameczek Czernica - LKS Górki 
Śląskie II 

LKS 1908 Nędza II – LKS Raszczyce 
 

XI. 
24.10.2010 

 
LKS Ocice Racibórz – LKS Górki 

Śląskie 

 
LKS Chałupki - LKS Sparta 

Babice 

LKS Górki Śląskie II - LKS 1908 
Nędza II 

LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca – LKS 
Płomień Kobyla 

LKS Bogunice - LKS Sparta Babice  
XII. 

31.10.2010 
 

LKS Górki Śląskie  - LKS Czarni 
Nowa Wieś 

 
LKS Sparta Babice – LKS 

Dzimierz 

LKS Jankowice - LKS Sparta Babice 
LKS Płomień Siedliska - LKS Zgoda 

Zawada KsiąŜęca 
LKS 1908 Nędza II – LKS Dąb 

Gaszowice 
LKS Raszczyce - LKS Górki Śląskie 

II 
 

XIII. 
07.11.2010 

 
LKS Buk Rudy - LKS Górki 

Śląskie 

 
LKS 07 Markowice - LKS 

Sparta Babice 

LKS Górki Śląskie II – LKS 
Jankowice 

LKS Lyski II – LKS 1908 Nędza II 
LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca – LKS 

Zameczek Czernica 
LKS Sparta Babice – LKS Płomień 

Kobyla 
 

XIV. 
11.11.2010 

LKS Górki Śląskie – LKS Unia 
Turza Śląska 

LKS Sparta Babice – LKS 
Wicher Płonia Racibórz 

 

 

XV. 
14.11.2010 

LKS Tworków - LKS Górki 
Śląskie 

LKS Cyprzanów - LKS Sparta 
Babice 

 

 

 
 

LIGA OKRĘGOWA KATOWICE III - LKS 1908 NĘDZA 
 

I. 14.08.2010 LKS 1908 Nędza – 
Naprzód CzyŜowice 

VI. 11.09.2010 Borowik Szczejkowice  
- LKS 1908 Nędza  

XI. 16.10.2010 LKS 1908 Nędza – 
Rafako Racibórz 

II. 21.08.2010 Rymer Rybnik - LKS 
1908 Nędza 

VII. 18.09.2010 LKS 1908 Nędza – 
Czarni Gorzyce 

XII. 23.10.2010 LKS 1908 Nędza – 
Naprzód Syrynia 

III. 25.08.2010 LKS 1908 Nędza – 
LKS Forteca Świerklany 

VIII. 25.09.2010 Silesia Lubomia - 
LKS 1908 Nędza 

XIII. 30.10.2010 Płomień Połomia - 
LKS 1908 Nędza 

 
IV. 28.08.2010 Górnik Pszów - LKS 

1908 Nędza 
IX. 02.10.2010 LKS 1908 Nędza- 

Start Pietrowice Wielkie 
XIV. 06.11.2010  LKS 1908 Nędza – 

LKS KrzyŜanowice 
 

V. 04.09.2010 LKS 1908 Nędza – 
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie 

Zdrój) 
 

X. 09.10.2010 Gwiazda Skrzyszów - 
LKS 1908 Nędza 

XV. 11.11.2010 Jedność Jejkowice - 
LKS 1908 Nędza 

 
(a.b.) 

Szczebel rozgrywek Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z gminy 
Nędza 

V liga okręgowa 
K-ce III 

14.08.10 Nędza CzyŜowice 

2 

 

1 

Bronisław Kłosek, Szymon 
Cichecki 

Klasa A 
R-rz- 

14.08.10 Górki Śl. KrzyŜkowice  
3 0 

Tomek Sobeczko (2), Michał 
Gwioździk 

Klasa B 
R-rz 

14.08.10 Babice Studzienna 
1 4 

Bogusław Zientek 



ROWEREM W POWIAT RACIBORSKI – CZ. 2 

GS publikuje kolejną część wybranych ścieŜek rowerowych na terenie powiatu raciborskiego. 

Rezerwat Przyrody ŁęŜczok  
Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich". Posiada niezwykłą faunę oraz florę. śyje w nim ponad połowa gatunków ptaków 
Ŝyjących w Polsce. Przebiegają przezeń dwa szlaki turystyczne oraz jedna trasa rowerowa. 
Jest jednym z największych rezerwatów w województwie śląskim, a jego powierzchnia to 
408,9 ha, z czego 245 ha stanowią stawy, 144 ha lasy, 7 ha łąki, natomiast pozostała część 
to drogi i groble. JuŜ od XIII wieku znajduje się tam 8 stawów rybnych: Ligotniak, 
Brzeziniak, Babiczak, Grabowiec, Tatusiak, Markowiak, Salm DuŜy i Salm Mały. 
 
Nędza 
Wśród nowoczesnych placówek znajdujących się na obszarze gminy na uwagę zasługuje 
Leśna Szkółka Kontenerowa wybudowana w Nędzy po  katastrofalnym poŜarze w 1992 
roku, który strawił ponad 9000 hektarów lasu. Szkółka produkuje na wielką skalę sadzonki 
z zakrytym systemem korzeniowym, wykorzystując najnowszą technologię. Zaspokaja ona 
potrzeby w zakresie wysokokwalifikowanego materiału sadzeniowego, niezbędnego do 
odtworzenia zniszczonych ekosystemów leśnych. 

 

 

 
Ciechowice - prom 
Trasę do Łubowic w Ciechowicach przecina nam rzeka Odra. Rzekę moŜna pokonać 
promem. Ten środek transportu jest przeznaczony dla pieszych, rowerzystów oraz 
zmotoryzowanych. Dzięki odpowiedniemu napięciu lin przeciągniętych nad rzeką, promem 
porusza nurt Odry i juŜ po paru minutach znajdujemy się po drugiej stronie rzeki - w 
Grzegorzowicach. 

 

 

Łubowice 
Wieś Łubowice jest połoŜona na wysokim brzegu Odry. Wizytówką Łubowic są ruiny zamku 
wzniesionego w barokowym stylu pod koniec XVIII w., dopiero przebudowa w 1858 r. 
nadała mu neogotycki styl. Obiekt został zniszczony w 1945 r. podczas wojny. Zamek wraz 
z przylegającym parkiem przypałacowym, z zachowaną do dziś grabową aleją był 
własnością rodziny wybitnego poety Josepha von Eichendorffa. Z pałacem sąsiaduje stary 
cmentarz, na którym odnaleźć moŜna grób zmarłych rodziców pisarza. Cmentarz odnowiono 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 

 

 
Czerwięcice 
Czerwięcice to kolejna miejscowość Gminy Rudnik, znajduje się w centralnej jej części. 
Wieś wyróŜnia pałac wybudowany w 1892 r. z inicjatywy rodziny von Schimonsky. Zamek 
otoczony był niegdyś ogrodem i parkiem. Obecnie zachował się jedynie park z okazami 
starodrzewia. Pałac oraz cała wieś naleŜała do rodziny von Schimonsky do 1945 r., kiedy 
opuścili oni Czerwięcice. W czasie II wojny światowej w pałacu mieścił się sztab niemiecki, 
a antena radiostacji ostała się do dnia dzisiejszego. Obecnie obiekt ten naleŜy do osoby 
prywatnej. 

 
Polska Cerekiew 
Kolejna perełka późnorenesansowa z roku 1617 (przebudowana w 1894 roku). Zamek 
otacza park krajobrazowy. Niestety w 1945 r. pałac spłonął. Po wojnie długo był 
opuszczony, nie podjęto na czas odbudowy, jedynie zabezpieczono obiekt jako trwałą ruinę, 
m.in. odbudowano górne partie wieŜ, zniszczone prawdopodobnie przez ostrzał artyleryjski 
w czasie wojny. Zabytek zabezpieczono przed wejściem ze względu na wysoki stan 
zagroŜenia zawaleniem. Dziś zamek stanowi własność Gminy Polska Cerekiew. W jego 
ruinach wystawiane są co jakiś czas spektakle teatralne. 

 
Informacja zaczerpnięta z Biuletynu Powiatu Raciborskiego              (j.b.) 



 
 

WÓJT  GMINY N ĘDZA ZAPRASZA 
 

12 WRZEŚNIA 2010 NA: 
 

UROCZYSTOŚCI DOśYNKOWE W N ĘDZY   
(BOISKO LKS 1908 NĘDZA ) 

 
PLAN UROCZYSTOŚCI:  
10.15-10.40 – Formowanie Korowodu – plac przed budynkiem OSP ul.  StraŜacka 2 

10.40-10.55 - Przemarsz Korowodu DoŜynkowego ul. Sobieskiego do Kościoła  

Parafialnego 

11.00-12.30 – Msza Święta DoŜynkowa 

12.30–13.00 – Powrót Korowodu na boisko sportowe LKS ul. Sportowa 10  

13.00-14.30 – Koncert Orkiestry Dętej 

14.30–15.30 – Występ Zespołu Tanecznego „ŁĘśCZOK” z Zawady Ksi ąŜęcej 

15.30-16.00 – Gawęda Teresy Szulc 

16.00-19.00 – Występ Zespołu DISCO-FULL                                       

19.00-20.30 – Koncert Zespołu B.A.R.   

20.30-24.00 – Zabawa taneczna 

Konferansjer i prowadzenie DoŜynek Gminnych – Teresa 
Szulc 

Serdecznie zapraszamy 
Organizatorzy 

 

                                                                                                                                



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana Barona. Na 
zdjęciu kraniec ulicy Brzegowej w Zawadzie KsiąŜęcej.

taczka – kara  
tarzać się – kulać  
tłuszcz – fet  
toaleta - ustęp  
trzepać – kloprować  
turysta – wandrowiec 
tulipan - tulpa 
ubijać - sztamfować 
 

usta - gymba 
ubrudzić się – umarasić  
upał – hica 
ukochany– szac 
uroczystość – fajer 
uchwyt – grif 
usługiwać – bedinować 
wstyd – gańba 
 

woreczek papierowy - tytka 
walizka - kofer 
wartościowy - zocny 
wnet – chnet 
wiadro –kibel, ajmer

O tym jak suszono siano do 1960 roku. Po nasieczeniu trowy kosą lub grasmejerem na drugi dzień rozciepano pokosy 
trowy widłami lub ręcznie. Na trzeci dzień zwiędniętą trowę przewracano grabiami, czynność tę powtarzano kilka razy w ciągu 
dnia. Na całej łące robiono grabiami poletka tak wielkie, by moŜna zrobić jedną małą kopkę. Na następny dzień małe kopki 
rozciepano, a pod wieczór przed nastaniem rosy robiono z 3-4 małych kopek, kopki średnie (pojsztczednie). Następnie, zaleŜnie 
od pogody, pojsztrzednie kopki rozciepano, a pod wieczór robiono z nich wielkie kopy wysokości 2 metrów. Kiedy siano juŜ się 
wyleŜało, to skulano je na lelita i podjeŜdŜał drabiniok z końmi. Jeden chłop widłami na długim sztilu podowoł siano tym, co go 
układali na drabinioku. Trzecia osoba zagrabywała pozostawione siano. Po załadowaniu siana na wysokość 1,5 metra nad 
drabinami, kładziono na środek ułoŜonego siana powąz – drąg o długości 8 m, który mocowano powrozami na przodku i na 
zadku drabinioka. Potem jeszcze ograbywano zwisające siano z drabinioka. Drabiniok podjeŜdŜoł pod świśla (pomieszczenie na 
górze chałupy z jednym wielkim otworem, przez który podawano siano). Na świśli siano odbierały dwie osoby, a pot się z nich 
loł, bo w upalne dni pod dachem było duszno. 

                                           Jan Baron, były uczestnik prac polnych

    
SIATKÓWKA W GMINIE 

Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 
We wrześniu rusza dwunasta edycja amatorskiej ligi piłki siatkowej. 
 

GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny Batereksu: Janusz (dolny rząd, drugi po lewej) jest związany z 
druŜyną Batereksu od samego jej początku. W sezonie 2009/2010 był takŜe sędzią rozgrywanych spotkań siatkówki. Jest 
człowiekiem, dzięki któremu rubryka „Siatkówka w gminie” 
zagościła w GS na dobre. 

� Imię: Janusz 

� Nazwisko: Lazar 

� Wzrost:  183 cm 

� Wiek:  38 lat 

� pozycja: przyjmujący 

� zainteresowania: sport (szczególnie siatkówka), muzyka 

� zawód: technik-rolnik 

� jeśli nie siatkówka to ... grałby na basówce lub w biegał 
po boisku za piłką     
     

 
 

Informacja: Baterex Nędza 
 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
 

                       SZASZŁYKI 
SKŁADNIKI: 3 piersi z kurczaka (moŜna dodać bądź zastąpić kiełbasą) pokroić na kawałki – 
zamarynować w przyprawie do kurczaka, 3 cebule i ½ kg świeŜych pieczarek – pokroić na ćwiartki, 3 
czerwone papryki pokroić w kostkę, 1 opakowanie patyczków do szaszłyków, przyprawa do grilla. 
PRZYGOTOWANIE: Nadziewać kolejno na patyczki na przemian – kurczak, cebulę, paprykę i kurczaka. 
Tak przygotowane szaszłyki posypać przyprawą do grilla. Patyczki kłaść na grillu i piec 20 minut, po 10 
minut kaŜdą stronę szaszłyka. Gotowe szaszłyki jeszcze lepiej smakują z cacykami. Smacznego. 

 
MINI- KOTLECIKI 

SKŁADNIKI: 2 piersi z kurczaka, 2 jajka, 3 łyŜki mąki ziemniaczanej, 4 łyŜki oleju, ½ łyŜki słodkiej 
papryki, sól, pieprz, magi. 
PRZYGOTOWANIE: kurczaka pokroić w kostkę, przyprawić solą, pieprzem, papryką i odstawić  w chłodne 
miejsce na godzinę. Następnie do kurczaka dodać surowe jajka, mąkę, olej i magi. Całość dokładnie 
wymieszać, uformować małe kotleciki i piec na gorącym oleju. Smacznego. 

 
Przepisami podzieliła się Aurelia Bluszcz z Nędzy 



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

MoŜe zdarzyć się, Ŝe ktoś w Twoim otoczeniu zasłabnie. 
UłóŜ taką osobę wygodnie na ziemi, opierając jej uniesione nogi na podwyŜszeniu. 
Sprawdź teŜ czy równomiernie oddycha. Taka pozycja pomoŜe w lepszym dopływie 
tlenu do mózgu. Pamiętaj, jeŜeli stało się to w zamkniętym pomieszczeniu, otwórz 
szeroko okno, aby napłynęło do niego świeŜe powietrze. Szybko powiadom dorosłych.  

 

Podczas burzy lub wichury nie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, 
zwłaszcza tymi rosnącymi w odosobnieniu, czy na wzniesieniach, poniewaŜ spadające 
gałęzie lub wyładowania atmosferyczne - pioruny mogą być zagroŜeniem dla twojego 
zdrowia, a nawet Ŝycia!  
Nie uŜywaj podczas burzy telefonu komórkowego. 
Dla własnego bezpieczeństwa wyłącz go! JeŜeli znajdujesz się w terenie zabudowanym 
odejdź od metalowych obiektów takich jak siatki ogrodzeniowe, słupy energetyczne lub 
maszty i jak najszybciej ukryj się w najbliŜszym budynku. Gdy natomiast burza zastała 
cię w terenie otwartym, nie staraj się przed nią uciec.  
Nie biegnij! 
Oddal się małymi krokami od wysokich drzew i poszukaj schronienia na obniŜonym 
terenie (wąwóz, dolina).  
Przykucnij i spokojnie przeczekaj nawałnicę. 
JeŜeli jesteś w z innymi dziećmi powinniście się rozdzielić na mniejsze grupy. Pamiętaj! 
Odległość burzy do miejsca, w którym się znajdujesz, oblicza się mnoŜąc liczbę 
sekund, jaka upłynęła od ujrzenia błyskawicy, do momentu usłyszenia grzmotu przez 
330.  

 

PoŜary w kuchni, 
z uwagi na znajdujące się w niej urządzenia gazowe i elektryczne, zdarzają się często. 
Pamiętaj więc, Ŝe do ugaszenia ognia powstałego wskutek zwarcia w przewodach 
elektrycznych lub palącego się tłuszczu na kuchence gazowej, w Ŝadnym wypadku nie 
uŜywaj wody. W pierwszym przypadku pamiętaj o odłączeniu wtyczki przewodu z 
gniazdka. Ugaś poŜar solą kuchenną lub sodą do pieczenia. JeŜeli zaś ogień jest 
nieduŜy i pali się tylko na patelni moŜesz go ugasić przykrywając naczynie. Zrób to 
jednak bardzo ostroŜnie!  

 
 
 

Nigdy nie podchodź do nieznanych ci psów, 
przywiązanych do łańcucha, bądź znajdujących się na ogrodzonym terenie.  
Musisz mieć się na baczności, gdy pies na ciebie szczeka,  
warczy i pokazuje zęby, ma uszy płasko połoŜone po sobie, sztywne nogi, uniesiony 
ogon i zjeŜoną sierść. Nie krzycz w jego kierunku,  
lecz stanowczym tonem powiedz „NIE" i zachowuj się tak, jakbyś się go nie bał.  
Nie wpatruj się w oczy psa, nie odwracaj się do niego tyłem i nie uciekaj. Nie 
wsuwaj rąk przez ogrodzenie, za którym jest pies, aby je powąchał.  
W przypadku ugryzienia natychmiast powiadom o tym dorosłych. 
Przez 10 - 15 minut ranę przemywaj letnią bieŜącą wodą lub zdezynfekuj ją wodą 
utlenioną. Następnie udaj się do lekarza. Zapamiętaj jak wyglądał pies i w jakim 
kierunku odszedł. Zwierze musi być odnalezione i poddane obserwacji, w celu zbadania 
na wściekliznę.  

Informacja: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

WAKACJE 

- Hajdelko, wiysz jada na lato nad morze. 
~To se ale radujesz, bydziesz se moczyć cołki dziyń. 
- Ja, kupiyłach se ekstra badyancug za 100 złotych. 
~Francik tyŜ jedzie? 
- A kaj, jadam z kamratkom. Po co on mi, yno nerwy psuć! 
~I Cie puści? 
- A co mo robić? Jo go nie bieram, dyć on by se durch za  
dziołchami oglondoł, moŜno by se i straciył stary piernik! 
~Ja, a to mocie fraj. Bydziecie se mogły za synkami oglądać. 
- Czyś Ty je gupio, przeca mi ni ma osiymnoście! 
~Ja ale patrzynie nie kosztuje. No toŜ trzimej Se. 

Eleonora Czekała 

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 Brząkalik 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
A. Bluszcz 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 


