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O SIODMYJ NA WIECZÓR 

O siódmej wieczorem 16 października otworzyły się drzwi w Sali OSP Szymocice i zaczęła się biesiada śląska 
zorganizowana przez sołtysa Karola Kalembę, OSP i świetlicę w Szymocicach. Tak jak to organizatorzy zapewniali, biesiadnicy 
zastali suto zastawione stoły. Jak co roku uczestnicy biesiady prócz tańców, biesiadnych pieśni mogli teŜ wziąć udział w 
konkursach, które wywołały salwy śmiechu. Jednak nagrody zachęcały do rywalizacji. Nowością biesiady w Szymocicach były, 
moŜe juŜ nieco zapomniane, kotyliony. Uczestnicy po odnalezieniu osoby mającej ten sam numer udali się do bufetu, aby swoją 
towarzyszkę zabawy obdarować czekoladą. Biesiadników bawił zespół New For You. Zabawa została uwieczniona na zdjęciach 
dzięki Karolowi Kalembie jr., który od dawna dba o fotograficzną kronikę szymocickich imprez.    (j.b.) 

 

 

UWAGA WŁAŚCICIELE TABLIC REKLAMOWYCH 

KaŜdy właściciel tablicy reklamowej usytuowanej w granicy pasa drogowego powinien uzyskać na jej postawienie zgodę 
zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przypadku drogi wojewódzkiej lub Powiatowego Zarządu Dróg w 
Raciborzu w przypadku drogi powiatowej. Zgodę moŜna uzyskać wysyłając do odpowiedniego zarządcy drogi wniosek na wydanie 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod ekspozycję reklamy. Wniosek moŜna pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej tych 
instytucji i wysłać pocztą lub złoŜyć osobiście w ich siedzibach. 

Na terenie Gminy Nędza nadal trwają regulacje dotyczące usytuowania tablic reklamowych w granicy pasa drogowego. 
KaŜda tablica reklamowa, której właściciel nie odpowiedział na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w 
sprawie za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej, zostanie usunięta na koszt jej właściciela. Dodatkowo kaŜda tablica 
reklamowa powinna uzyskać opinię na jej lokalizację od właściwego zarządcy drogi. 

Informację moŜna znaleźć na stronach internetowych: Zarządu Dróg Wojewódzkich: www.zdw.katowice.pl oraz 
Powiatowego Zarządu Dróg: www.powiatraciborski.pl.             (j.b.)
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

1. Zakończone zostały prace przy budowie chodnika wzdłuŜ drogi wojewódzkiej w Babicach i Małej Nędzy. Przypominam 
mieszkańcom, Ŝe pieniądze na chodnik w wysokości 2 mln 700 tys. zł gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina 
Nędza pokryła jedynie 50% kosztu projektu chodnika, a więc wydatkowała kwotę 50 tys. zł. PoniewaŜ woda gruntowa i 
opadowa z chodnika w Babicach odprowadzana jest do Rezerwatu ŁęŜczok, w którym stawy naleŜą do Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000, to budowa chodnika podlegała szeregu dodatkowych działań: chodnik musi być po oby dwóch 
stronach drogi i musi mieć szerokość 2 m, woda musi być odprowadzana do separatorów – podczas budowy chodnika 
przejeŜdŜający mogli zauwaŜyć olbrzymie czarne betonowe pojemniki, musiała teŜ powstać pełna kanalizacja łącznie z 
drenaŜem francuskim (drenaŜ opaskowy), kostka 8 m w całości, krawęŜnik typu cięŜkiego. 

2. Rozpoczęto inwestycję pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy. W ramach 
programu Radosna szkoła. Na podłoŜu kauczukowym zostaną umieszczone zestawy zabawowe. Koszt całkowity inwestycji 
wynosi 137 tys. zł., kwotę tę w połowie pokrywa Urząd Marszałkowski. 

3. Zakończono wylewanie nawierzchni asfaltowej na ul. Południowej oraz na drogę dojazdową do pól w Zawadzie KsiąŜęcej. 
4. W Urzędzie Marszałkowskim złoŜono wnioski na realizację w 2011 roku budowy dwóch „Orlików”. Jeden przy ZSG w Nędzy 

(realizacja przesunięta z roku 2010 na 2011) oraz przy boisku w Górkach Śląskich (na realizację tej inwestycji pozyskano 
sponsora). 

5. Według informacji otrzymanej ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, oddział Racibórz, nikt nie 
zgłosił się do ogłoszonego przetargu dotyczącego regulacji rzeki Suminy i cieku wodnego Łęgoń. Ogłoszono kolejny przetarg. 

SIATKÓWKA W GMINIE 

Zapraszamy na rozgrywki siatkówki - mecze u gospodarzy – czyli VT Nędza -  to piątki o godz. 18.30. 
w hali sportowej LKS Nędza przy ulicy Sportowej w Nędzy. Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na 
stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 
Rozegrane spotkania: 

� 29 września:        Dwójka Świerklany śywiec Zdrój  3:1  VT Nędza  
� 08 października:   VT Nędza    0:3  Jedynka Jankowice II  
� 15 października:   VT Nędza    3:0  Olimpia Geotim Rybnik 
� 22 października:   Jarbud Rybnik Piaski   3:1  VT Nędza 

 
GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny VT Nędza: Maciek gra na przyjęciu w naszej 
druŜynie. Gdy ma swój dzień jest nie do zatrzymana na skrzydle. Często w ataku wykorzystuje spryt,  
który jest potrzebny na boisku.  

� Imię: Maciej 

� Nazwisko: Wronski 

� Wzrost:  183 cm 

� Wiek:  24 lata 

� pozycja: przyjmujący 

� zainteresowania: sport, motoryzacja, muzyka 

� jeśli nie siatkówka to ... Maciek zagroziłby Rogerowi Federerowi - czyli grałby w tenisa. 
                                                                                                           Informacja: JL 

 
PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana Barona. Na zdjęciu 
obok część ulicy Raciborskiej w Zawadzie KsiąŜęcej. 

Wykopki ćwikli. Pole pod ćwikle krowsko – futerriba i pod ćwikle cukrowo musiało 
być rozdrobnione na mak. Przed mrozami wyorano głęboko ziemię, potem, pole się 
walcowało, aby wilgoć nie parowała z ziemi. Nasiona były wielokiełkowe. Po wschodach, 
kiedy ćwikiel była dobrze ukorzeniona, a sadzonki dobrze rozwinięte, nastąpiło tzw. 
przerywanie. JeŜeli sadzonek w jednym punkcie było więcej, to najczęściej kobiety, 
kopaczkami wycinały te sadzonki. śeby przytargać 1 juterko, to jedna osoba potrzebowała na to kilka dni pracy. Kiedy w 
rządkach pojawiło się trawsko, to trzeba było jeszcze raz kopaczkami okopać rządki. Po 6 miesiącach rośnięcia, to jest pod 
koniec października, zaczęto sztichrować (wyrywać) ćwikle. UŜywano do tego sztichtra – widełki o 2 grubych Ŝelaznych zębach i 
krótkim sztilu. Nogami wciskano sztichter pod ćwikiel, następnie sztichter dociskano do siebie w kierunku ziemi, a między dwoma 
zębami została wypchnięta na powierzchnię ćwikiel. Wyrytą ćwikiel układano na podłuŜne kupki. Potem kobiety na klęczkach 
kosokiem obcinały liście od korzeni ćwikli. 

Korzenie ćwikli trzeba było zawieźć do cukrowni. Najpierw robiono to konnym zaprzęgiem, później traktorem. Ćwikiel 
ładowano rękami, albo widłami na wozy czy przyczepy. W cukrowni ćwikiel składowano na hałdy. W drodze powrotnej zabierano 
tzw. sznicle (wysłodki) na paszę dla bydła. 
 Liście kiszono w zilokach (silosach), brogach (pryzmach). Liście teŜ suszono. Kilka liści trzymało się okrowka, to je 
wieszano na płocie między sztachetami lub w wiązkach na stromach. Wysuszone liście słuŜyły zimą do sporządzania tzw. 
nopowki. Liście zalewano w wiadrze gorącą wodą i taki wywar podawano krowom. Według chłopskiego rozumowania napowka 
zapobiegała suchotom (gruźlicy). Dzisiejsze bydło nie zna ciepłego napoju, trawy, promieni słonecznych, ruchu na wolnym 
powietrzu – jest przywiązane na całe Ŝycie do Ŝłobu; często płacze, roni łzy nad swoim losem  przygotowanym przez homo-
sapiens.                      Wspomnienia: Jan Baron, 2010 r.



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

W czwartek, 7 października br. klasy Va i VB SP z Nędzy 
wyjechały na wycieczkę do Wrocławia pod opieką swoich wychowawców: 
Aleksandry Nieć, Mirosławy Teresiak oraz Stanisławy Mietły. W 
czasie pobytu we Wrocławiu uczniowie mieli moŜliwość podziwiać 
Panoramę Racławicką, zabytki Ostrowa Tumskiego wraz z katedrą.  
W ogrodzie botanicznym ogromne wraŜenie wywarły na dzieciach 
przygotowania do „Festiwalu Dyni” i związana z tym ekspozycja . W 
czasie prelekcji „Panorama natury” uczniowie mogli dowiedzieć się jak 
wyglądało Ŝycie na Ziemi przed milionami lat. Ekspozycje szklarniowe i 
terenowe pozwoliły uczniom zaznajomić się z zadaniami jakie spełniają 
ogrody botaniczne.  

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie ogrodu 
zoologicznego, gdzie zachwytom nie było końca. MoŜliwość przytulenia 
się do zwierząt w „dziecięcym zwierzyńcu”, a takŜe podziwianie zwierząt 
pochodzących z róŜnych zakątków świata było dla uczniów wielką  
atrakcją i wspaniałą lekcją przyrody. Na zdjęciu obok uczestnicy wycieczki 
przed budynkiem, w którym eksponowana jest Panorama Racławicka.  

Mirosława Teresiak 

 
Uczniowie ZSG w Nędzy wzięli kolejny raz udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata”. W organizacji akcji 

pomógł Urząd Gminy dostarczając szkole worki na śmieci i 
rękawice ochronne. Uzbrojeni w rękawice i worki, uczniowie 
ruszyli klasami w wyznaczone wcześniej tereny. Jak co roku 
harmonogramem prac zajęła się pani Mirosława Teresiak. 
Najmłodsi zbierali śmieci w okolicy boiska gminnego. Starsi 
uczniowie porządkowali tereny leśne, chodniki i pobocza dróg, a 
takŜe cmentarz. Część uczniów zajęła się terenami zieleni przy 
szkole, odchwaszczając glebę wokół drzewek i krzewów. Pogoda 
sprzyjała, przez co moŜna było połączyć pracę ze zbieraniem 
grzybów i rozgrywkami sportowymi. Po kilku godzinach efekty 
były widoczne i śmieci zostały wywiezione. Tego typu działania są 
częścią edukacji ekologicznej w szkole. Bezpośredni udział w 
zbieraniu śmieci pokazuje uczniom istniejący w okolicy problem, 
przyczynia się do rozbudzania troski o środowisko naturalne i 
najbliŜsze otoczenie.   Mirosława Teresiak 

 
W niedzielę 26 września 2010 roku grupa dziesięciu gimnazjalistów z Nędzy doczekała się swoich niemieckich gości. Na 

cały tydzień przyjechali do nas uczniowie i dwie 
nauczycielki ze szkoły w Zella-Mehlis. Z rewizytą do 
swoich kolegów i koleŜanek z Polski przyjechali ci 
mieszkańcy tego uroczego niemieckiego miasteczka, 
którzy w kwietniu tego roku gościli w swoich domach 
młodzieŜ z ZSG w Nędzy. 
Całym projektem opiekowały się nauczycielki języka 
niemieckiego z ZSG w Nędzy: Monika Sosna, 
Aleksandra Nieć i Anita Grycman. Spędziły one z 
całą dwudziestką uczniów prawie cały czas ich pobytu w 
Polsce, towarzysząc podczas wycieczek i zajęć 
prowadzonych na terenie szkoły. 

W trakcie pobytu w Nędzy uczniowie niemieccy 
mieli okazję nauczyć się paru słówek i zwrotów w 
języku polskim, na specjalnie dla nich przygotowanych 
zajęciach oraz rozwinąć swoje umiejętności manualne 
na zajęciach artystycznych. Nie brakowało teŜ oczywiście wyjazdów. Polsko-niemiecka grupa odwiedziła między innymi Rudy, 
gdzie znajduje się kaplica Matki Boskiej (która bardzo spodobała się gościom), zabytkową kopalnię węgla kamiennego Guido w 
Zabrzu oraz obóz koncentracyjny Auschwitz. Polscy i niemieccy uczniowie mieli teŜ okazję obejrzenia filmu w kinie, na którym  
„podszlifowali” swój angielski, a w szkole mogli odkryć swoje talenty kulinarne wspólnie lepiąc pierogi. Goście z Zella-Mehlis 
spotkali się równieŜ z Wójtem Gminy Anną Iskała, która bardzo serdecznie przyjęła ich w Urzędzie Gminy. 

Podsumowaniem całotygodniowego pobytu było ognisko, które z powodu niesprzyjającej pogody odbyło się na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy. 

Niby tylko tydzień, ale mimo wszystko cała nasza grupa bardzo się z sobą zŜyła, nawiązały się przyjaźnie, a przez cały 
ten czas uczestnikom nie było znane pojęcie „bariera językowa”. 

Wymiana językowa sfinansowana została ze środków Gminy Nędza, organizacji Deutsch-Polnisches Jugendwerk, ZSG w 
Nędzy i wpłat własnych uczniów.                 

Nikol Dardzińska 



30 września w ZSP w Babicach odbyło się szkolenie dla przedszkolaków pod 
hasłem: „Prowadzimy zdrowy i higieniczny tryb Ŝycia”, przeprowadzone przez panią 
pielęgniarkę. Dzieci dowiedziały się min. jak prowadzić zdrowy tryb Ŝycia, jak zdrowo się 
odŜywiać, jak bronić się przed chorobami. Dzień wcześniej przedszkolaki samodzielnie 
przygotowywały sałatkę owocową. W kolorowych fartuszkach z duŜym zapałem przystąpiły 
do pracy, a efektem było wspólne śniadanie. 
Przedszkolaki z Babic spotkały się takŜe z panem policjantem, który opowiedział im, na czym 
polega praca  w Policji. Maluszki zadawały mnóstwo pytań. Dyrektor szkoły serdecznie 
dziękuje Piotrowi Wydrze za przybycie i ciekawą prelekcję. 
30 września to takŜe Dzień Chłopaka, stąd w szkole odbyła się dyskoteka zorganizowana 
przez samorząd uczniowski. Podczas zabawy dzieci otrzymały kiełbaski, zasponsorowane 
przez sołtysa wsi Babice Jana Fluta, któremu serdecznie dziękujemy.                Rozwita Sroka 
 

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych w tym 
roku nasi uczniowie ZSP w Babicach z inicjatywy Stefanii 

Niemiec, pojechali na wycieczkę do Łubowic i Brzeźnicy. 
Celem wyjazdu było przybliŜenie postaci Josepha von 
Eichendorffa. Po parku oraz muzeum poświęconym Ŝyciu 
poety oprowadzał ich tamtejszy przewodnik. Zwiedzili takŜe 
wodny młyn  w Brzeźnicy. W parku odbył się plener malarski 
połączony z piknikiem. Uczniowie szkicowali ruiny zamku. 
Sponsorem wyjazdu było DFK w Babicach, któremu 
serdeczne podziękowania składa dyrektor Hanna 

Kowalska, uczniowie oraz nauczyciele.   
     Rozwita Sroka 

 
 
 

 

NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY I WÓJTA GMINY A.D. 2010 WRĘCZONE 

 
       Z okazji Dnia Nauczyciela we wszystkich szkołach naszej 
gminy odbyły się uroczyste akademie, które poprzedziły rozdanie 
Nagród Dyrektora Szkoły oraz Nagrody Wójta Gminy. Na zdjęciu 
obok Święto Edukacji Narodowej w ZSP w Babicach, które 
przebiegło pod hasłem: Przedszkolaki i uczniowie nauczycielom. 
Za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu 
wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia Nagrodą 
Dyrektora Szkoły w dniu 14 października 2010 r. zostali 
uhonorowani następujący nauczyciele oraz pracownicy 
administracji i obsługi: 

� ZSP Zawada KsiąŜęca: Jolanta Kalus, Katarzyna Kowolik, 
Adrian Cichecki, Danuta Cembrzyńska, Weronika Zagolla, ElŜbieta Piontek, Rita Ryszka, Weronika Brauner, 
Kornelia Waizer, Celina Baron, Elwira Krentosz, Renata Dunkel. 

� ZSP Babice: RóŜa Chrubasik, Małgorzata Kocjan, Stefania Niemiec, Rozwita Sroka, Alicja Wiśniewska, Łukasz 
KrziŜek, Edyta Pala, Edyta Łyczek, Gabriela Augustyn, Iwona Skorupa, Elwira Krentosz, Katarzyna Hajduczek, 
Stanisław Niewrzoł, Ewa Nahlik, Weronika BroŜa, Urszula Jenski. 

� ZSP Górki Śląskie: Halina Górska, Ludmiła Jędrecka, Justyna Kampka, Eugeniusz Bittner, Barbara Czogała, 
Bolesława Kołakowska, Małgorzata Krauze, Elwira Krentosz, Marek Paskuda. 

� ZSG Nędza: Sylwia Linek, Monika Bajak, Sylwester Bobrzik, Joanna Galas, Agnieszka Grzybowska, Małgorzata 
Machowska, Aleksandra Nieć, Bernadeta Oleszowska, Edyta Pala, Barbara Rerich, Ilona Sadowska, Agnieszka 
Sienczak, Monika Sosna, Grzegorz Swoboda, Ewelina Achtelik, Gizela Marondel, Małgorzata Krauze, Danuta 
Antończyk, GraŜyna Piątek, Renata Wieczorek, Zygmunt Elsner, Marek Wołczyński. 

� Przedszkola w Nędzy: Kornelia Chyła, Maria Mrozek, Karina Raciborska, Teresa Rąpała, Danuta Kalus, Gizela 
Gwóźdź, Beata Rudek, Piotr Procek, Renata Dunkel, Elwira Krentosz, Dominika Tulec. 

Natomiast Nagrodę Wójta Gminy w roku 2010 m.in. za: pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na rzecz 
szkoły, wszechstronną współpracę ze środowiskiem szkoły, dbanie o bazę szkoły, zapewnienie optymalnych 
warunków do realizacji zadań statutowych szkoły, umiejętne dysponowanie środkami przyznanymi w planie 
finansowym w sposób celowy i oszczędny otrzymali: 
� Gabriela Goldman - dyrektor ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej, 
� Maria Czerwińska - dyrektor ZSG w Nędzy, 
� Jolanta Kupczyk - dyrektor ZSP w Górkach Śląskich.                                                                   (j.b.)



DFK ORTSVERBAND NR 18 BUCHENAU 

Terenowa grupa 
mniejszości niemieckiej 
nr 18, bo tak brzmi 
nazwa DFK z Nędzy 
świętuje 20-stą 
rocznice swojej 
działalności. Początki 

były róŜne, ale załoŜyciele nigdy nie wątpili w sens swojego 
stowarzyszenia.  

Właściwie inicjatywa zrodziła się z marzeń – 
wspomina Gerard Kalyciok, obecny przewodniczący DFK. 
Ludziom urodzonym w kulturze niemieckiej, posługującym 
się na co dzień tym językiem, brakowało kontaktu z 
niemieckim z racji pochodzenia i urodzenia. Po roku 1945 
niemiecki zanikał a ludzie przychodzący na świat przed ta 
datą czuli potrzebę obcowania z językiem niemieckim. Rok 
1990 datuje się na początki powstania Towarzystwa 
Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego 
w Nędzy. Po zarejestrowaniu przez sąd stowarzyszenia, 
pierwszą siedzibą były obecne salki katechetyczne przy ulicy 
Kościelnej. Na początku towarzystwo liczyło 10 członków 
załoŜycieli, z których po dzień dzisiejszy Ŝyją: Eliza 

Witkowska, Werner Czogała, Alfred Marondel i Gerard 

Kalyciok. Pierwszym przewodniczącym był Alfred 

Marondel. Kolejno Antoni Wramba, Józef Franica a 
obecnie funkcje tę pełni Gerard Kalyciok. Następnie 
siedziba została przeniesiona na ulicę Kościelna 4, gdzie 
znajduje się po dzień dzisiejszy. Tutaj teŜ od podstaw 
tworzyliśmy DFK opowiada Gerard Kalyciok. W obecnym 
pomieszczeniu początkowo na I piętrze znajdowała się 
biblioteka publiczna, potem przeniesiona została w obecne 
miejsce, przy straŜy a przy ulicy Kościelnej, znajdowała się 
świetlica, potem sklep meblowy. Kolejno przez pewien czas 
lokal stał pusty, potem stowarzyszenie rozpoczęło wynajem.  

Powódź 1997 roku pozostawiła równieŜ i w tym 
lokalu 

widoczne 
szkody. 
Wtedy 

rozpoczy
na się 

kolejny 
etap 

DFK. Od 
podstaw 

ludzie 
dobrej 

woli 
remontowali pomieszczenie. Przeprowadzono remont 

generalny. 
Rozpoczynając od 
posadzki, na kwiatkach 
na ścianach kończąc. 
Przez kilka lat 
próbowaliśmy przywrócić 
budynkowi dawną 
świetność, wspomina pan 
Kalyciok. Próbowaliśmy 
pozyskać środki z róŜnych  źródeł, pełni wdzięczności za 
kaŜdy gest dobrej woli. Początki były naprawdę trudne. 
Brakowało głównie środków finansowych na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb lokalu. Zaczęliśmy szukać 
sponsorów. Spłynęła z Generalnego Konsulatu, który 
przeznaczył środki pienięŜne na zakup sprzętu. Następnie 
przybyły do lokalu Bıcking, Niemiec z pochodzenia 
sfinansował nowe okna od strony ulicy. Dzięki pomocy 
proboszcza moŜna było zakupić kolejne okna a ostatnie 
ufundowali górnicy z naszej gminy. RównieŜ podjazd dla 
niepełnosprawnych czy nawet wyposaŜenie lokalu w 
komplet krzeseł został sfinalizowany dzięki pomocy 
Konsulatu Generalnego. Dzięki stałej dotacji Gminy moŜna 
było kolejno doposaŜać pomieszczenie. Przez 15 lat trwała 
walka o utrzymanie lokalu, koncentrująca się głównie na 
szukaniu sponsorów i środków finansowych. 

 Obecnie 
stowarzyszenie 
utrzymuje się z 
wpłat 
członkowskich, 
dotacji Gminy i 
Konsulatu 
Generalnego. Co 
roku organizuje 
spotkania 
okolicznościowe 
dla członków 
stowarzyszenia i 
ich rodzin. Wycieczki krajoznawcze, baliki karnawałowe dla 
najmłodszych weszły w stały plan działalności DFK. 
Chcielibyśmy zorganizować kurs języka niemieckiego. Jak 
wspomina przewodniczący DFK – otrzymaliśmy juŜ 
gwarancję uzyskania środków na pokrycie kosztów 
zorganizowania nauki języka. JeŜeli tylko znajdzie się 20 
chętnych osób, startujemy z nauką języka niemieckiego, 
który odbywać się będzie nieodpłatnie.    
      (a.b.) 

                                           Foto: Gerard Kalyciok     

 
  

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
  
Murzynek na maślance  
Składniki: 1 i ¾ szklanki mąki, ¾ szklanka kakao, łyŜka sody, łyŜeczka proszku do pieczenia, 1,5 szklanki cukru, 
szklanka maślanki, 2 jajka, 100 ml oleju, szklanka świeŜo zaparzonej, gorącej kawy 
Przygotowanie: W jednej misce wymieszać: kakao, mąkę, cukier. W drugiej misce wymieszać: maślankę, olej i 
jajka. Następnie obie masy połączyć, dodać kawę. Piec około 45 minut w temperaturze 180 C°. Zimne ciasto 
moŜna pokryć polewą, posypać pudrem cukrem lub przekroić na pół i posmarować kremem. 
 
Piersi z kurczaka z miodem 
Przygotowanie: 4 połówki piersi z kurczaka pokroić na mniejsze kawałki. Wymieszać: 1 łyŜkę miodu, pół cytryny, 1 
łyŜkę tymianku oraz 1 łyŜkę lub więcej octu balsamicznego. Do przygotowanej mieszanki wrzucić pokrojone piersi i 
marynować przez około 2 godziny. Następnie piersi razem z marynatą przelać na rozgrzany olej i smaŜyć. Ilości 
składników marynaty moŜna zmieniać według własnego uznania. 

   Przepisami podzielił się redaktor GS  
 



ODPOCZYNEK W TATRACH 

 Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich Rodzin, 
Adelajda Lepiarczyk zorganizowała 2-dniową wycieczkę w góry. Uczestnicy to 
takŜe osoby spoza stowarzyszenia. 50-cioosobowa grupa pełna dobrego humoru 
wczesnym sobotnim rankiem ruszyła w drogę. Podziwiano Park Miniatur Świat 
Marzeń w Inwałdzie. Panie i panowie skorzystali równieŜ z atrakcji wesołego 
miasteczka Szalona rzeka, Fruwająca łódka czy Koło młyńskie. Dalsza droga do 
Białego Dunajca upłynęła na wymianie wraŜeń. Po zakwaterowaniu i smacznym 
obiedzie przygotowano się do głównej atrakcji dnia - Termy podhalańskie w 
Szaflarach. Trzygodzinny pobyt w gorących basenach o temperaturze 30-38 C°, 
poprawił samopoczucie kąpiących się osób. Wieczorem w otoczeniu zamglonych 
szczytów piekła się kiełbasa i przygrywała góralska kapela (zdjęcie w lewym 
dolnym rogu). Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.  
 Następnego dnia grupę przywitało Zakopane. Była Gubałówka i tramwaj linowy, spacer doroŜką pod Giewont, domek 
stojący na dachu. Słynne Krupówki i wiele innych ciekawych miejsc. KaŜdy uczestnik wracał z góralskim zakupem no i oscypką. 
Wycieczka zakończyła się w Kościele Papieskim na Krzepówkach. Późnym wieczorem wycieczkowicze w doskonałym nastroju 
zawitali do Nędzy. Autobus prowadziła super kierowca pani Machnikówna. Jej kunszt na parkingowych slalomach wzbudzał 
podziw panów kierowców.               Eleonora Czekała 

WŁAŚCICIELE NAJPIĘKNIEJSZYCH POSESJI W GMINIE NĘDZA 

Został rozstrzygnięty konkurs Wójta Gminy na najpiękniejszą posesję w 
Gminie Nędza. Komisja wyłoniła zwycięzców – zostali nimi Państwo Margot i 
Zbigniew Beneccy z ulicy Osiedlowej w Nędzy (zdjęcie obok). Ich ogród 
zajmuje powierzchnię 35 arów. KaŜdy centymetr ziemi jest obsadzony jakimś 
wyjątkowym  gatunkiem drzewa, trawy czy kwiatu. śadna z roślin nie znalazła 
się tu przypadkowo, wręcz kaŜda ma swoje starannie wybrane miejsce. 
Właściciele oprowadzili komisję po swym zielonym  królestwie i opowiadali                 
o kaŜdym gatunku rośliny z niezwykłym zamiłowaniem i pasją. Opowiadali                
o nazwie rośliny, jej odmianach, pochodzeniu oraz jej wymaganiach 
hodowlanych. Ich ogród liczy m.in.: 150 odmian liliowca, 60 odmian azalii, 10 
odmian piwonii chińskich, 500 odmian iglaków, 22 odmiany buków, 16 odmian 
klonów, 20 odmian traw liściastych, 60 drzew owocowych oraz kilkaset cebul: narcyzów, tulipanów i krokusów. Pan Zbigniew 
uczestniczy w targach roślin i krzewów, na które jeździ nawet do naszych południowych sąsiadów – do Czech. Tak więc ogród 
Państwa Beneckich okazał się bezkonkurencyjny. JednakŜe Wójt Gminy nagrodził dyplomami i nagrodami rzeczowymi wszystkich 
właścicieli posesji, którzy przystąpili do konkursu.           (j.b.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ogród Agnieszki i Ewalda Mrozek         ogród Adelajdy Kalus 
 

ogród Huberta Przybyły                                                                         ogród Kornelii Pytlik 



                  ŁO KISZYNIU KAPUSTY 

TILKA: Ecik,co tam jeszcze łazisz choby myłek po piekle! Wiela razy mom ci jeszcze godać idź 
do Stanika po maszyna do kronŜanio kapusty , bo zaroz ze połednia domy się do krocio.Jo 
jeszcze musza lecieć do sklepu.  
ECIK: Babo nie nerwuj się tak , bo jak bydziesz tako zmierzło to ta kapusta Ci się nie ukisi. 
Acha a po drodze kup tam kwartytka , coby się potym zagrzoć. Bo wiysz babeczko to deptanie 
– to je łokropno robota.  

ZOFIJA: Witom wos ciotko , jo juŜ łobkrolach sztyry główki czosnku , markwie naszkrobałach i pół tasze kwaśnych 
jabłek prziniysłach. Sól i kminek padaliście Ŝe mocie doma , toch nie przinysła. 
TILKA: Ja , padałach Ŝe mom doma , bo jak wczora z tobom godałach , to myślałach Ŝe tyn mój pampoń pryndzy 
ze tom robotom bydzie fertig. Cołki czas yno łazi choby szukoł wczorajszygo dnia. łonymu kozać co zrobić we 
chałupie to trza mieć końskie zdrowie. 
ECIK: Widzisz somsiadko jako ta moja je zmierzlo. Chobych chcioł co pedzieć , to do słowa się nie docisna. KoŜe 
mi piyńć robotów na roz robić i ledwo kończy godać , to juŜ się pyto czi Ŝech je ze tym fertig. 
TILKA: No i widzisz Zofija Jak ci godałach , toś mi nie chciała uwierzyć – ale teraz to sama widzisz. Zamiast się 
roboty chytać to stoji i oranduje. Jeszcze za cołkie pół dnia nie zdonŜył do Stanika po maszyna zańść. 
ZOFIJA: A dyć dejcie tymu ujcowi pokój, bo borok nie wiy co mo nojpszod zrobić. Siodej Ecik zrobimy se kafyju, 
to nom ta robota lepszi pudzie.  
TILKA: Jeszcze Ŝeś nie polecioł po ta maszynka. Jak chcesz se kafyju napić , to ale drabuj do Stanika acha yno 
Ŝeby to nie trwało pół dnia. (Ecik wychodzi) Nie zalywej mu tygo kafyju , bo zanim łon przidzie to musioł by lód na 
szolce trzaskać. Widzisz jak się to ruszo do roboty. 
ZOFIJA: A dyć dali byście juŜ pokój ze tym dudraniym po ujcu , bo to i tak nic ni do.Zanim go niy ma 
narychtujymy juŜ jako płachta i beczka na kapusta. 
TILKA: To poć zy mnom do kamerlika , bo juŜ Ŝech narychtuwała beczka tako na półtora cetnora kapusty, ale trza 
jom tu do kuchnie przikludzić . (Na to wszystko wchodzi Ecik z maszynką,a kobietki przetaczają beczkę po 
podłodze) 
ECIK: I zostow tu na chwila baby we chałupie , to narobiom ci wiyncy szkody niŜ profitu. Dyć to trza tak chycić co 
beczka bydzie cołko na kapusta – a nie porozkłodano na deseczki choby drzewo na podpałka pod blacha. 
ZOFIJA: A chto to bydzie kronŜoł na tyj maszynce , przeca Ecik mioł deptać? 
ECIK: Wiysz jo ci powiym , moja dycki mi godo jak się jom tak spytom :a chto to bydzie robiył? ToŜ łona mi pado: 
a tyn chto się pyto 
ZOFIJA: ToŜ juŜ teraz wiym , po co Ŝech tu miała prziść , ale byda musiała yno do dom skoczyć , boch boch 
zapamniała kurom posuć pszynice i psowi dać Ŝarcie. (I juŜ chce wychodzić) 
TILKA: Ty suchej dali tygo pamponia , to daleko niy przidziesz. (Słyszy głośne klupanie choby młotkym w 
dźwiyrza)Pacz kery zaś tam lezie. Mono nom pomogać bydzie przi kapuście .(Na scenę wchodzi kolega Ecika) 
ZOFIJA: A toŜ witej Staniku , padałach Ŝe mono kery do , kronŜano kapusty – a tu richtig.Co padosz - bydziecz 
kronŜoł abo ciepoł. 
STANIK: Jo by tam móg i deptać – ale ni kapusta dyć ta woda ze tyj kapusty je fest zimno! 
ZOFIJA:A toŜ jednak bydziesz deptoł ta kapusta ale nejprzod na rozgrzywka to napijymy się …(Ecik wchodzi Zofiji 
w zdanie) 
ECIK:Patrz Stanik , jak fajnie Ŝeś prziszoł , jo prziniesa zaro keliszki , bo Zofija padała – Ŝe na rozgrzywka się 
napiyjymy. 
TILKA: Ja napijymy się ty pieronie , ale kafyju . Ciebie zaroz ze połednia do picio ciongnie. Zaroz byś keliszki 
stawioł. Tak jak Ŝech wczora padała Ciebie richtich straszy. 
KRISTA: Witom wos , a to dobrze trefiyłach – bo swaczyna juŜ na stole. Kołocz Ŝech wom przinysła a kafyj widza 
juŜ stoji. Padałach mojymu-Ŝe jak do wos idzie , to mo wziońść. Ku kronŜanou to się fest przidpo – bo po łobiedzie 
juŜ dość chwila – a przed wami robota ciynŜko. 
TILKA: Mosz recht , siodej tu zaro ku nom. Po swaczynie domy się Ŝwawi do roboty. 
ECIK: Stanik tyśjuŜ trocha szluknył tygo kafyju , toŜ poć – pomogesz mi prziniyść te dwa miechy ze tom 
kapustom.(Wstają obaj i wychodzą panie sprzątają dzbanek kawę i kołocz Panowie dosyć długo nie wracają) 
ZOFIJA: Puda zawołać ujca i Stanika no i pomoc im bo jakoś nie poradzom dońść. (Za małą chwlkę wchodzą) 
TILKA: Krista naszykuj juŜ stołki pod maszynka a jo postawia ta waniynka , coby potym mogły my se siodać do 
łodłowianio tyj kapusty. Zofijka bydzie im podować i na poozontek łoba dwa bydom kronŜać. Deptać bydom na 
zmiana. Tu je grotek ze ciepłom wodom do mycio szłapów zanim wlejzie do kapusty.(słychać głośne śmiechy i 
wchodzi Ecik z Antkym z jednym workiem kapusty – ale juŜ na wesoło lekko się zataczając. Drugi worek ciągnie po 
podłodze Zofijka- która przyciągła go aŜ do stołu i siada) 
ZOFIJA: Kebych jo nie poszła im pomoc , to by my dzisiej tyj kapusty nie kronŜali. 
KRISTA: Jo wiedziałach , Ŝe tak bydzie – bo mój coś długo we trzeci izbie sznupoł – to i flaszka ze gorzołom 
wysznupoł. 
TILKA: No to my juŜ dzisioj tyj kapusty i nakronŜali i do beczki naukłodali. 
ECIK: A czamu babeczko?Nie bydymy dzisioj kronŜać? 
STANIK: Ani nie bydymy tyj kapustydeptać – dyć my się juŜ trocha kwartetkom zagrzoli. 
TILKA: Ty giździe jedyn – jak ty byś teraz kronŜoł to ta kapusta do kisztnio byłaby do kupy ze twoymi palcami 
pokronŜano. A jo tam wola ku kapuściekiszony konsek świńskiygo miynsa. 
KRISTA: Ja , a ty pieronie bydziesz teraz deptoł – ale ku chałupie. A tam dopiyro cie się spytom:co Ŝeś to chcioł 
deptać inkszygo jak ni kapusta. Bo jak Zofijka ci padała ło deptaniu – toś padoł – Ŝe kapusta je za zimno. (Stanik 
odskakuje na bok od Kristy _ która to zamachnęła się ręką i chciała Stanika trzepnąć ścierką po głowie. 

Wasza łosprowioczka, Barbara Gromotka 



TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2010/2011 RUNDA JESIENNA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a.b.) 

Szczebel 
rozgrywek 

Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z gminy 
Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 

25.09.2010 Lubomia Nędza 2 0 - 

02.10.10 Nędza Pietrowice Wielkie 

3 

 

2 

Radosław Chrószcz, Bronek Kłosek (2) 

10.10.10 Skrzyszów Nędza 
0 4 

Szymon Cichecki (2), Bronek Kłosek 
(2) 

16.10.10 Nędza KS Rafako 
Racibórz 

0 1 
- 

Klasa A 
R-rz- 

26.09.10 Buków Górki Śl. 
1 1 

Grzegorz Stachowiak (k) 

03.10.10 Górki Śl. Zawada 0 1 - 

10.10.10 Rzuchów Górki Śl. 

1 7 

Damian Koczewski (3), Bartek 
Mazurek, Andrzej Macyszyn, Łukasz 
KałuŜa, Adrian Rduch 

17.10.10 Górki Śl. Kuźnia Raciborska 2 1 D.Koczewski,  G.Stachowiak 

Klasa B 
R-rz 

26.09.10 Babice Lyski 
4 1 

Wojciech Jakubczyk, Bogusław 
Zientek, Aleksander Czepczor, 
Damian   Lorenc 

03.10.10 Babice Bieńkowice 1 

1 

3 Patryk Gruszka 

09.10.10 Pawłów Babice 2 2 Sebastian Ziętek, Aleksander 
Czepczor, Damian Lorenc  

17.10.10 Babice PstrąŜna 
5 

 
1 

Aleksander Czepczor, Bogusław 
Zientek, Sebastian Ziętek (2), Damian 
Lorenz 

Klasa C 
R-rz 

26.09.10 Nędza II Siedliska 1 1 - 

26.09.10 Górki Śl. II Babice II 
8 1 

dla Górek Szymon Gronert (2), Karol 
Musioł (3), Adrian Musiolik (3) 

26.09.10 Lyski II Zawada Ks. 0 3 - 

03.10.10 Jankowice Zawada Ks. 0 1 - 

03.10.10 Babice II Gaszowice II 
0 7 

- 

03.10.10 Kobyla Górki Śl. II 2 2 Szymon Gronert, Paweł Łukoszek 

03.10.10 Czernica Nędza II 

0 8 

Artur Chroboczek, Martin Sobeczko 
(2), Adrian Cichecki, Arnold Stabik, 
Łukasz Kasperek, Michał Gawron, 
Paweł Hildebrand 

10.10.10 Nędza II Jankowice 

9 1 

Łukasz Kasperek, Marcin Andrzejczak 
(2), Artur Chroboczek, Jan Depta (2), 
Paweł Wolnik, Rafał Bondaro, Michał 
Gawron 

10.10.10 Górki Śl. II Siedliska 2 3 Adam Piechota, Arkadiusz Gronert 

10.10.10 Lyski II Babice II 8 0 - 

10.10.10 Zawada Ks. Bogunice 5 0  

17.10.10 Babice II Zawada Ks 0 1  

17.10.10 Czernica Górki II 2 3 Szymon Gronert (2), Łukasz Pogoda 

17.10.10 Nędza II Raszczyce 

7 1 

Michał Gawron, Jan Depta (3), 
Tomasz Czerny, Maciej Paskuda, 
Marcin Andrzejczak 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – GERARD KALYCIOK 

Jest Pan przewodniczącym koła DFK w Nędzy. Proszę 
opowiedzieć czytelnikom GS na czym polega pełniona przez Pana 
funkcja? 
Przewodniczący DFK reprezentuje mniejszość niemiecką na zewnątrz. Na 
terenie naszej gminy są 3 terenowe koła mniejszości. Wszystkie 
podlegają pod Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców w 
Raciborzu. Raz w miesiącu przewodniczący wszystkich kół terenowych 
powiatu raciborskiego, a jest ich 49, spotykają się w Raciborzu. 
Omawiane są sprawozdania 
z działalności, realizowanych 

zadań własnych, planów pracy. Przekazywane dyrektywy z zewnątrz, 
które następnie wdraŜane są w poszczególnych kołach terenowych. 

W dzieciństwie fascynowały Pan języki obce? Dlaczego właśnie 
język niemiecki? 
W dzieciństwie nie miałem kontaktu z językiem niemieckim. Naukę 
zacząłem czytając niemiecką prasę. Gazeta Die Welt była pierwszym i 
na początku jedynym krokiem w  kierunku nauki języka. Starałem się 
czytać jak najwięcej niemieckiej prasy, oswajać się z niemieckim. 

Jednym zdaniem -  z samouka do przewodniczącego DFK? 
Nie, nie… Samoukiem moŜna powiedzieć byłem tylko na początku. 
Potem chciałem nauczyć się języka w taki sposób, Ŝeby swobodnie się porozumiewać. Zapisałem się do szkoły 
językowej, gdzie przez dwa lata regularnie uczęszczałem na zajęcia językowe, szlifując głównie wymowę i 
gramatykę. Byłem teŜ najstarszym uczestnikiem (śmiech). 

Jak wygląda plan pracy DFK w Nędzy?  
Przede wszystkim propagowanie inicjatyw i działań, które sprzyjają mniejszości niemieckiej. Kultywowanie tradycji 
i historii niemieckiej. Staramy się w swoich działaniach brać pod uwagę wszystkie grupy wiekowe. Organizujemy 
baliki karnawałowe dla dzieci, mikołajki, spotkania z okazji Święta Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka. W tym roku 
uroczyście obchodziliśmy w naszej gminie festyn z okazji XX-lecia istnienia DFK. Wspólnie bawimy się na 
spotkaniach ostatkowych. 

Spotkania ostatkowe to teŜ rozsławiony w naszej gminie Pogrzebanie Basa. W jaki sposób przebiega 
uroczystość pogrzebowa? 
Pogrzeb Basa właściwie został u nas wprowadzony 5 lat temu. Zawitał z Dziergowic, to tam został podpatrzony. 
We wtorek, poprzedzający Środę Popielcową organizowana jest zabawa ostatkowa. Przy drzwiach wejściowych sali 
wisi śledź, symbolizujący zbliŜający się okres postu. Przed godziną 24-tą, czyli przed okresem postu, następuje 
grzebanie basa. Symboliczny bas (instrument muzyczny – trąba) zostaje połoŜony w trumnie. Następnie przy 
muzyce pogrzebowej odprawiana jest fikcyjna msza Ŝałobna przy świecach i płaczu uczestników. „Bas” zostaje 
pochowany a uczestnicy, na znak Ŝałoby rozpoczynają stypę, jedząc śledzia. 

Co właściwie oznacza skrót DFK? 
Skrót DFK pochodzi z języka niemieckiego - Deutscher Freundschaftskreis ( Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 
Niemców) i jest powszechnie stosowany w języku niemieckim. Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją 
mniejszości narodowej. 

Kto moŜe zostać członkiem DFK? 
KaŜdy, (śmiech). 

To znaczy musi to być osoba posiadająca niemieckie pochodzenie? 
Dokładnie tak.  KaŜda osoba, która chciałaby przynaleŜeć do DFK, moŜe zgłosić bezpośrednio do mnie albo 
siedziby DFK przy ulicy Kościelnej. Wszyscy nowi członkowie, są bardzo mile widziani. Jedyne wymogi, jakie trzeba 
spełnić, to wpłacić składkę – 1,50 miesięcznie i zabrać ze sobą 2 zdjęcia, celem wyrobienia legitymacji 
członkowskiej. I to wszystko.            (a.b.) 

Pan Gerard Kalyciok – zdjęcie w lewym górnym rogu, pierwszy z lewej. 
 



WYKAZ KOMITETÓW, OD KTÓRYCH PRZYJĘTO ZAWIADOMIENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO ORAZ O 
ZAMIARZE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA RADNYCH 

Stan na dzień 13 października 2010 r., godz. 20:00 

 

KARTY Z HISTORII… POBYT KAZIMIERZA NITSCHA W NĘDZY 

Kazimierz Nitsch (1874 – 1958), jeden z najwybitniejszych językoznawców polskich, profesor 
uniwersytetów w Krakowie i we Lwowie. Wybitny badacz dialektów polskich, prezes Polskiej Akademii 
Umiejętności (1946). Zawdzięczamy mu przede wszystkim imponujący rozwój dialektologii polskiej. 
Prowadził badania nie tylko nad dialektem śląskim, ale równieŜ innych regionów Polski. Opublikował 
szereg prac z tej dziedziny, do których jako najbardziej znaczących zaliczyć naleŜą Dialekty języka 
polskiego (1915). W publikacji ks. Jerzego Andrzeja Klichty Dzieje Śląska ”pod strzechy” czyli o 
cudzie nad Odrą (2004) dowiadujemy się, Ŝe na długo przed plebiscytem zaczął przybliŜać polskiej 
opinii wiedzę na temat śląskiej polszczyzny. Przemierzył prawie cały Śląsk wzdłuŜ i wszerz (...) - czego 

owocem były Dialekty polskie Śląska (z 1909 r.). Przed plebiscytem w 
1921 r. uczony ten odbył podróŜ po Śląsku i między innymi 28 

stycznia 1921 r. przybył do Nędzy. Kazimierz Nitsch stwierdził po tej 
podróŜy, między innymi: gwara śląska jest to narzecze rdzennie 
polskie, czystsze nieraz niŜ polszczyzna literacka; fonetyka, fleksja, 
słownictwo śląskie są albo staropolskie, albo wspólne z mową ludową 
innych dzielnic polskich. Nawet śląskie byłech, robilibychmy Ŝywo przypomina wiek XVI, wiek 
Rejów i Kochanowskich. Natomiast w jednej z prac z 1922 r. profesor dodaje: Polacy powinni 
zrozumieć, Ŝe na Kaszubach i na Śląsku mówi się tak, jak się mówić nauczyło od tych ojców i 
dziadów, co pokoleniami właśnie w języku, jak w niczym innym przechowywali swą narodową 
przynaleŜność. 
 Intencją tego artykułu jest propagowanie szeregu inicjatyw z naszego regionu, których 
celem jest kultywowanie rodzinnej mowy. Takie działania od kilku lat są organizowane w gminie 
Nędza i powiecie raciborskim pod postacią konkursów gwary śląskiej, w których niejednokrotnie 
uczestniczyłem, a zaproszenia do udziału w nich jako jurora, były dla mnie wyróŜnieniem. 
ChociaŜby z tego względu, Ŝe jestem rodowitym Ślązakiem, mieszkańcem Nędzy. 

Opracowanie Krystian Okręt 
Bibliografia: 
• Encyklopedia wiedzy o języku polskim pod red. S. Urbańczyka,  
Wrocław 1978, s. 216-217. 
• Ks. Jerzy Andrzej Klichta, Dzieje Śląska „spod strzechy”,  
czyli o cudzie nad Odrą,  
Kuźnia Raciborska – Racibórz – Wrocław 2004, s. 83-85. 
 

 
 
 
 
 

Nazwa komitetu 
 

Skrót nazwy 
komitetu 

Typ 
komitetu 

Ma zamiar 
zgłaszać 

kandydatów w 

Pełnomocnik 
wyborczy 

Pełnomocnik 
finansowy 

Siedziba 
komitetu 

wyborczego 
KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW RAZEM DLA 
GMINY NĘDZA 

KWW RAZEM DLA 
GMINY NĘDZA 

Komitet 
wyborców w 
małej gminie 

gm. Nędza Anita Maria 
Wiesner 

Anita Maria 
Wiesner 

ul. Wiejska 2,  
47-440, Nędza 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW GRAśYNY 
BELKIUS 

KWW GRAśYNY 
BELKIUS 

Komitet 
wyborców w 
małej gminie 

gm. Nędza Bernard Józef 
Belkius 

Bernard Józef 
Belkius 

ul. Leśna 31,  
47-440, Górki 
Śląskie gm. 
Nędza 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW ANNY ISKAŁY 

KWW ANNY ISKAŁY Komitet 
wyborców w 
małej gminie 

gm. Nędza Iwona 
Mirosława 
Skorupa 

Iwona 
Mirosława 
Skorupa 

ul. Rudzka 26, 
47-440, Babice 
gmina Nędza 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW JULIANA 
SKWIERCZYŃSKIEGO 

KWW JULIANA 
SKWIERCZYŃSKIEGO 

Komitet 
wyborców w 
małej gminie 

gm. Nędza BoŜena Urszula 
Dobiasz 

BoŜena Urszula 
Dobiasz 

ul. Łąkowa 8,  
47-400, Zawada 
KsiąŜęca gm. 
Nędza 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW URSZULI 
KRAMARZ 

KWW URSZULA Komitet 
wyborców w 
małej gminie 

gm. Nędza Barbara 
Świdergoł 

Barbara 
Świdergoł 

ul. Nowa 38,  
47-440, Górki 
Śląskie gm. 
Nędza 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW JUSTYNY 
BONK - MOZGAWA 

KWW JUSTYNY BONK - 
MOZGAWA 

Komitet 
wyborców w 
małej gminie 

gm. Nędza ElŜbieta Bonk ElŜbieta Bonk ul. Rudzka 33, 
47-440, Górki 
Śląskie gm. 
Nędza 

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW 
NOWOCZESNA GMINA 

KWW NOWOCZESNA 
GMINA 

Komitet 
wyborców w 
małej gminie 

gm. Nędza Kamil Krzysztof 
Gomulski 

Kamil Krzysztof 
Gomulski 

ul. Wiejska 36, 
47-440, Babice 
gm. Nędza 

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 
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Jesień 
Jesień zapukała do drzwi, barwami liści sie mieni 
Promyki słońca we włosy wplata, pogodnie się do 
nas uśmiecha. 
Drzewa tkają barwne dywany, kwiaty płatki rozdają 
Świerszcze cykają cichutko, ptaki czule nas 
Ŝegnają. 
Krople spływają po szybach, mgła otula okolicę 
Wieczory chłodne się stają, lecz gwiazdki wciąŜ 
mrugają 

Eleonora Czekała 

 


