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Anioły, diabły, gwiazdy, stroiki, choinki, ale przede wszystkim pyszne ciasta – to wszystko 
moŜna będzie nabyć podczas XIII BoŜonarodzeniowego Kiermaszu Świątecznego 

organizowanego przez Radę Rodziców przy ZSG w Nędzy. Na Kiermasz zapraszamy 12 
grudnia br. od godziny 1500 do budynku ZSG w Nędzy. 

 

 
 
 

 
 

„BANK DOBRYCH SERC” 

 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Babiniec wraz z Urzędem Miejskim 
w Kuźni Raciborskiej oraz Urzędem Gminy w Nędzy zaczęło realizować projekt 
pn. Wolontariat – Bank Dobrych Serc. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Pierwszym celem działalności wolontariatu jest utworzenie bazy 
danych wolontariuszy – 180 z Kuźni i 60 z Nędzy, którzy pragną 
bezinteresownie pomagać innym. Do końca 2010 roku mogą się zgłaszać 
wszystkie osoby w wieku od 15 do 64 lat chętne do pomocy. MoŜe to być 
pomoc jednorazowa, krótkoterminowa, akcyjna lub długoterminowa. 
Stowarzyszenie Babiniec na czele z prezes Celiną Nowakowską planuje do 

końca grudnia nie tylko zakończenie tworzenia bazy danych 240 wolontariuszy, ale i utworzenie klubu oraz centrum 
wolontariatu.  

Od 1 listopada działa Klub Wolontariatu w Nędzy z siedzibą w GOSIRze. Jest on punktem spotkań wolontariuszy z 
potrzebującymi. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00. do 19.00. Koordynatorem KW jest Robert 

Potyka. Realizowane są tu programy: „Starszy brat, starsza siostra", wspierający dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i 
zagospodarowujący im wolny czas, program „Babcia-wnuczka, dziadek-wnuczek", skierowany do osób starszych i samotnych, 
którym wolontariusze słuŜyć będą pomocą w podstawowych czynnościach Ŝyciowych - rozmowa, towarzystwo, program 
„Pogotowie szkolne", wychodzący naprzeciw dzieciom borykającym się z problemami szkolnymi, w tym z problemami w nauce. 

Biuro Centrum Wolontariatu mieści się w Kuźni Raciborskiej i jest miejscem na szkolenia oraz prace administracyjno-
biurowe. Otwarte jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00. do 12.00., natomiast w piątki od 16.00. do 18.00. 

Przyszli wolontariusze przy swoim zgłoszeniu będą musieli określić jaki zakres prac są w stanie wykonać w ramach 
pomocy innym. MoŜe to być, na przykład pomoc w nauce, praca w świetlicy, prace biurowe, pomoc w zorganizowaniu imprez. 

Aby przybliŜyć mieszkańcom ideę wolontariatu, 16 listopada br. 
została w Nędzy zorganizowana konferencja promująca projekt. Przy 
poczęstunku koordynatorzy projektu przedstawili cele Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych Babiniec oraz multimedialną prezentację wolontariatu. 

W czasie konferencji stowarzyszenie Babiniec złoŜyło podziękowania 
Annie Iskała jako Wójtowi Gminy za przyjęcie partnerstwa w projekcie. 
Aktywne z Kuźni Raciborskiej wyróŜniły teŜ Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i 
ich Rodzin z Nędzy za bezpłatną, świadomą i dobrowolną pomoc innym. Na 
zdjęciu obok gratulacje przyjmuje członkini SKA z Nędzy – Jadwiga 

Przybyła. Panie otrzymały pamiątkowe dyplomy i bukiety kwiatów.  
             (j.b.) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim moim wyborcom za obdarzenie mnie swoim  

zaufaniem i oddanie na mnie głosu w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada br. 

Będzie mi bardzo miło w kadencji 2010-2014 kontynuować rozpoczęte 

przedsięwzięcia z korzyścią dla całej społeczności lokalnej i rozwoju gminy. 

Liczę na dalszą Ŝyczliwość i wsparcie. 

                    z wyrazami szacunku 

               Wójt Gminy Nędza, Anna Iskała         
 

Z śYCIA GMINY 
 

POMAGAĆ MOśNA NA RÓśNE SPOSOBY… 

Po raz kolejny drzwi do sali DFK w Nędzy zostały otwarte szeroko. Powód 
nie byle jaki, bo zabawa charytatywna, która odbyła się 6 listopada. Była to juŜ 9 
z kolei edycja tego typu spotkania, zorganizowana przez Stację Opieki Caritas 
Diecezji Gliwickiej w Nędzy. Ciesząca się od lat duŜym zainteresowaniem równieŜ 
w tym roku przyciągnęła sporą liczbę uczestników. Nic w tym dziwnego, skoro i 
cel przyświecający imprezie jest szczytny. Caritas niesie pomoc najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom gminy, samotnym, opuszczonym. Jak co roku 
spotkanie uświetniły kotyliony, a podczas licytacji tortów (na zdjęciu obok jeden z 
licytowanych), uczestnicy nie Ŝałowali pieniędzy. O oprawę muzyczną zadbał 
zespół Boss. Zebrane środki zostaną w całości przeznaczone  na realizację zadań 
statutowych stacji Caritas w Nędzy. Zabawa trwała do późnych godzin 

wieczornych i jak sami uczestnicy wspominają, przyjemne moŜna łączyć z poŜytecznym, bo chcieć znaczy móc.                                              
                           (a.b.) Foto: Józef Porąbka 

 

PODPATRUJĄ ZACHODNICH SĄSIADÓW 
W październiku na zaproszenie 

klubu sportowego LKS NĘDZA 
przyjechała grupa piłkarzy z Niemiec. 
DruŜyna JSG ROSBACH - RODHEIM 
prowadzona jest przez trenera 
wywodzącego się ze Śląska, który nadal 
utrzymuje kontakt z rodakami, m.in. z 
prezesem klubu z Nędzy. Dzięki temu 
piłkarze z Nędzy mogli wymienić 
doświadczenia z kolegami po fachu z 
zachodniej granicy. Goście podczas 
pobytu w naszej gminie rozegrali trzy 
mecze sparigowe, odwiedzili basen w 
Gorzycach, ale przede wszystkim 
większość czasu poświęcili na trening. 
Trenerzy LKS Nędza mogli podpatrzeć 
metody szkoleniowe z Zachodu, gdyŜ 

drugim trenerem druŜyny JSG ROSBACH - RODHEIM jest były trener młodzieŜy w Hercie Berlin z 30 letnim staŜem. Niestety 
podczas wizyty moŜna było  zauwaŜyć, ile jeszcze dzieli nas od naszych gości z Niemiec. Na zakończenie odbyło się wspólne 
ognisko z juniorami z Nędzy. Goście odwiedzili takŜe Wójta Gminy i podziękowali za gościnność.                        Gerard Przybyła 

 
CZAS WOLONTARIATU 
W ramach obchodów Światowego Dnia Wolontariatu, który ma miejsce 5 grudnia  Stowarzyszenie na rzecz 
śycia i Rodzin ZAWSZE RAZEM organizuje akcję „BANK CZASU- I TY MOśESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”! 
Stowarzyszenie załoŜyli: Alicja Czech, Agnieszka Busuleanu, Paweł Czech. Koordynatorzy projektu 
formalnie czekają jeszcze na rejestrację swojego stowarzyszenia, która powinna zakończyć się w styczniu. 
Jednak juŜ dziś zapraszają do współpracy i rozpoczynają propagowanie idei wolontariatu. I tak… 

Wolontariuszem moŜe zostać kaŜdy, kto chce dobrowolnie i bezpłatnie świadczyć pomoc na rzecz 
innych. W ten sposób człowiek daje sobie szansę na zdobycie dodatkowego doświadczenia, wykorzystanie 
własnych umiejętności i talentów oraz rozwinięcia zainteresowań. Bank Czasu pośredniczy we wzajemnej 
wymianie usług i pomocy pomiędzy jego uczestnikami. Projekt ten umoŜliwia teŜ dzielenie się z innymi ludźmi swoim wolnym 
czasem i umiejętnościami. KaŜdy moŜe dawać i otrzymywać pomoc. KaŜda godzina pracy ma taką samą wartość. Na pewno 
kaŜdy z nas ma jakiś talent lub umiejętności, które mogą słuŜyć innym! 
Projekt polega na tym, aby zamieniać swoje zarobione godziny na usługę, której potrzebujemy - wykona ją inny członek Banku 

Czasu – „Ty zawiesisz komuś półkę, a on Tobie zrobi smakowite pierogi lub pouczy Cię obsługi komputera”. 
ZAPISZ SIĘ DO BANKU CZASU: e-mail: zawszerazem@vp.pl + osobisty kontakt nr tel. 698 684 533. Więcej informacji od 15 
grudnia moŜna znaleźć na stronach: www.zawszerazem.org oraz www.zawszerazem.fopsz.slask.pl.                 (j.b.)



 

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów opracowania Jana Barona. 
 

Co ma Zawada KsiąŜęca do koszyków? Od dawien dawna w Zawadzie pleciono koszyki 
róŜnego rodzaju: koszyna, ognabczok, koszyki z jednym lub dwiema uchami, kosze. 
Zagony prącio (wikliny) znajdowały się na Kopanisku przy Odrze, od Szychowic do 
Zawady. Z jednego krzoka wyrastało kilkanaście prąŜków. Późną jesienią, koło 
zawadzkiego kiermaszu była wycinka prącio. Poszczególne prąŜki wiązano w snopki po 

100 sztuk, tak by jeden chłop był w stanie je przenieść na wóz. Ustawiano je na zapleczu domu – pionowo. Prawie kaŜdy 
mieszkaniec domu niedaleko Odry umiał pleść koszyki. Sprzedawano je na Świńskim Rynku w Raciborzu, gospodarzom we wsi i 
w okolicznych wioskach. 
  Po 1945 r. istniała w Zawadzie „koszykarnia”. Mieściła się w budynku obecnej świetlicy. „Koszykarnia” zatrudniała 
kilkanaście osób, wyrabiano tam nie tylko koszyki, ale teŜ tzw. galanterię wikliniarską. „Koszykarnia” była filią spółdzielni z 
Kędzierzyna Koźla. Po jej likwidacji Erwin Kalus otworzył prywatny zakład, w którym wyrabiano róŜnego rodzaju koszyki i 
galanterię wikliniarską. Wolnik (był bez jednej ręki) przy ulicy Łukowej trudnił się w oplataniu wikliną szklanych butli. Tak 
powstawały korbflasze dla firmy z Raciborza, która prowadziła tzw. Weinstube. Pleceniem koszyków zajmował się teŜ Fryderyk 

Zagolla z Łęgu. Rzemiosło to zanikło, jedynie od czasu do czasu Łucja Przybyła z ulicy Brzegowej na swoje potrzeby potrafi 
upleść koszyk. 
  Produkcja koszyków była ekologiczna, niestety została zastąpiona produkcją nieekologiczną koszyków z tworzyw 
sztucznych.               Tyle w pamięci zostało, Jan Baron 

 
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 października:       VT Nędza     3:1  Beer Team Rybnik 
� 05 listopada  VT Nędza     2:3  GAF Gliwice 
� 15 listopada:    Nowa Computer-Mokate-TKKF Pawłowice 3:1  VT Nędza 
� 26 listopada:   VT Nędza     3:2  Kredyty Chwilówki Rybnik

   
GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny VT Nędza: Marek w naszej druzynie gra na 
pozycji rozgrywającego. MoŜna powiedzieć, Ŝe układa naszą grę. To prawdziwy "mózg" VT Nędza 
na boisku. Charakteryzuje go wielka waleczność i ambicja w grze. W chwilach trudnych jest w 
stanie poderwać zespół do walki. W tym co robi, dąŜy do perfekcji. Chcąc się rozwijać cały czas 
udoskonala swoje umiejętności. Siatkówka to, jak mówi, jego wielka pasja. I proszę mi wierzyć - 
rzeczywiście tak jest. 

� Imię: Marek 

� Nazwisko: Kuczyk 

� Wzrost:  183 cm 

� Wiek:  24 lata 

� pozycja: rozgrywający 

� zainteresowania: sport, muzyka, dobry film 

� jeśli nie siatkówka to ... Marek walczyłby na pływalni.                                                                                                           
Informacja: JL 

 
GMINNE IMPRESJE KULINARNE 

Strudel z jabłkami na ciepło 
Składniki na ciasto:  250g mąki , ½ łyŜeczki soli, jajko, łyŜka oleju, ½ łyŜeczki octu, 150 ml letniej wody 

 
Składniki na nadzienie: 3-5 twardych jabłek, 2 łyŜki grubo posiekanych orzechów, 2 łyŜki soku z cytryny, 4 łyŜki cukru, 2 łyŜeczki 
cynamonu, łyŜka masła, 3 łyŜki tartej bułki  

Przygotowanie: Mąkę przesiej do miski, dodaj rozkłócone jajko z octem, olejem i solą. Zagnieć ciasto, wlewając po troszku wody, 
a następnie wyrabiaj je do momentu, aŜ będzie elastyczne i uformuj w kulę. PołóŜ na posypanej mąką desce, przykryj i odstaw 
na godzinę. 
Jabłka obierz, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Dodaj posiekane orzechy, cukier i cynamon. Masło roztop w naczyniu, a 
bułkę tartą zarumień na patelni. 
Na blacie rozłóŜ lnianą ściereczkę, a na niej rozwałkuj ciasto. Rozciągaj ciasto we wszystkich kierunkach. Następnie posmaruj je 
roztopionym masłem oraz posyp zarumienioną bułką. 
UłóŜ nadzienie na cieście i zawiń je ciasno, unosząc rogi ściereczki. Następnie zlep końce ciasta. Gotowe przełóŜ do natłuszczonej 
formy i posmaruj je pozostałym masłem. Piecz w temperaturze ok. 200 st. C przez 30 minut.  

Przepisem podzieliła się Anna Iskała



 
WSZELAKO GOWIEDŹ, W TYM KRÓLIKI, GOŁĘBIE I BIAŁOGŁOWY 

W DOMA OSTAWIĆ NOLEśY… 

JuŜ po raz piąty, a drugi z rzędu na szczeblu gminnym zostały zorganizowane gwarki. Organizatorem spotkania braci 
górniczej byli gwarkowie ze wszystkich sołectw gminy Nędza na czele z Karolem Kalembą - sołtysem wsi Szymocice. Szacunek 
do munduru i swego zawodu uczciło 62 gwarków, a na spotkanie wybrano po raz kolejny salę przy OSP w Szymocicach. Na czele 
Wysokiego Prezydium w sprawach piwnych nigdy nieomylnego stanął tym razem Stanisław Wypior. KaŜdy uczestnik imprezy 
otrzymał pamiątkowy kufel, którego nieustanne zapełnianie złocistym napojem zapewniali piwoleje. Jako, Ŝe gwarki rządzą się 
swoim prawem – tzw. prawem gwareckim, to cała impreza polegała na rywalizacji pomiędzy ławą lewą, a ławą prawą. Konkursy 
były naprawdę wymyślne, co moŜna zobaczyć na prezentowanych zdjęciach z tego spotkania. Braci gwareckich obecnością 
zaszczycił starosta raciborski Andrzej Chroboczek, poseł Henryk Siedlaczek, który przywdział górniczy mundur, oraz jedyna 
białogłowa, dla której zrobiono wyjątek i pozwolono wstąpić pomiędzy szeregi gwarków – wójt gminy Anna Iskała. 
Organizatorzy dziękują za wszelką pomoc udzieloną przy organizacji spotkania braci górniczych.                             (j.b.)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Foto: Karol Kalemba jr. 

IDOM ŚWIYNTA 

- Gustla dobrze, Ŝe Cie widza. Mosz chwila? 
~ Toć mom, jaki zaś mosz problem? 
- Wiysz świynta za pora dni, a jo ni mom geszynku. 
~ Dyć mosz tela czasu, nie dziwocz. A co to za geszynk? 
-Bo moja Aniczka przyjedzie ze swoim profesorym. 
~No to co, dyć to je od ni kawaler a ni Twój. 
-Ja, ale musza tyŜ mu co pod choinka wrazić, porodź mi co! 
~ Kup dobro gorzoła, ale ni czyściocha! No i we fajnyj flaszce. 
- Mosz recht, widziałach tako fajno flaszka, choby bomba, to mu kupia. A 
dziosze perfim szanel. Taki Ŝech widziała u ni w taszcze. 
~ No i po zmartwiyniu – gorzoła, perfim. Ty, a co starymu? 
-Jymu to kupia lacze, zoki i moŜno jeszcze woda kolońsko. 
~ Mój Francik dostanie tyŜ lacze i zoki! 
- Ale my się zgodały, trza co na blacha postawić! 
~ No to do jutra, ida jeszcze do Hildy na kawa. 

Eleonora Czekała 



TAK GŁOSOWALIŚMY 21 LISTOPADA 2010 r. 

21 listopada w wyborach samorządowych wybieraliśmy wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast, radnych rad gminnych i powiatowych oraz członków sejmików wojewódzkich. NiŜej Gazeta Samorządowa 
publikuje wyniki głosowania przeprowadzonego na obszarze Gminy Nędza w sześciu lokalach wyborczych.  

WYBORY NA WÓJTA GMINY 

KANDYDACI OKW NR1 
BABICE 

OKW NR2 
GÓRKI ŚL. 
 

OKW NR3 
NĘDZA - 
StraŜacka 

OKW NR4 
NĘDZA - 
Leśna 

OKW NR5 
ZAWADA 
KS. 

OKW NR6 
SZYMOCICE 

ANNA ISKAŁA 
liczba głosów 

304 376 382 342 448 112 

WALDEMAR WIESNER 
liczba głosów 

76 73 272 223 156 43 

Anna Iskała otrzymała łącznie 1.964 głosy, co stanowi 69,79 % poparcia, zaś drugi kandydat na Wójta 

Gminy - Waldemar Wiesner otrzymał łącznie 843 głosy, co stanowi 30,03 % poparcia mieszkańców. 

 

WYBORY DO RADY GMINY NĘDZA 

KOMITET 
WYBORCZY 

BABICE GÓRKI ŚL. 
SZYMOCICE 
(Górki Śl. + 
Szymocice) 

NĘDZA - StraŜacka NĘDZA - Leśna ZAWADA KS. 
ŁĘG 
CIECHOWICE 

ANNY ISKAŁY Jan Flut – 210 
Alicja Kowol –176 
 

Jan Francuz – 221 
(201+20) 
Karol Kalemba – 
254 (138+116) 
Henryk Postawka- 
294 (260+34) 
 

Gerard Przybyła – 275 
Gizela Marondel – 248 
Grzegorz Swoboda – 
288 
Adelajda Lepiarczyk – 
219 
 

Beata Widera – 
205 
Adam Grzybowski 
– 166 
Krystian Okręt - 
287 

Hildegarda Wilczek 
-73 
Marian Gzuk – 120 
Ryszard Wolnik – 
57 
 

RAZEM DLA  
GMINY NĘDZA 

Ginter Jarzombek -58 
Marcin Kowaczek-110 
 

Ludmiła Jezusek – 
59 (50+9) 
Irena Kurowska – 
80 (74+6) 
Bernard Piszczek- 
82 (80+2) 

Renata Bienia – 272 
Mariusz Pendzich – 128 
Magdalena Suchanek – 
169 
Marek Wołczyński – 
141 
 

Rafał Lincner – 
222 
Roman Marcol – 
209 
Brygida 
Szczepanik - 124 

Norbert Gzuk - 88 
Krystian Placzek – 
103 
Gerard Pannek – 37 
 

PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 

 
 

Roman Wróbel- 47 
(18+29) 
Agnieszka 
Strupowska-42 
(16+26) 
Grzegorz Buczek– 
40 (9+31) 
 

Tomasz Pielczyk – 174 Jerzy Jordan - 40  

JUSTYNY BONK-
MOZGAWA 

 
 

Justyna Bonk-
Mozgawa – 104 
(97+7) 
 

   

GRAśYNY BELKIUS  
 

GraŜyna Belkius – 
91 (89+2) 
 

   

JULIANA SKWIER- 
CZYŃSKIEGO 
 

 
 

   Julian 
Skwierczyński - 98 

URSZULI KRAMARZ  
 

Urszula Kramarz – 
47 (43+4) 

  Agnieszka Porwoł- 
19 
 

NOWOCZESNA 
GMINA 

Kamil Gomulski – 
100 
 

    

PLATFORMY 
OBYWATELSKIEJ 

 
 
 

  Helga Kycia-
Szczurek – 90 
 

 

 
WYBRANI RADNI 
KADENCJI  
2010-2014: 

 
JAN FLUT 
 
ALICJA KOWOL 
 

JAN FRANCUZ 

KAROL KALEMBA 

HENRYK 
POSTAWKA  

GERARD PRZYBYŁA 

GIZELA MARONDEL 

GRZEGORZ SWOBODA  

RENATA BIENIA 

KRYSTIAN OKRĘT 

RAFAŁ LINCNER 

ROMAN MARCOL  

KRYSTIAN PLACZEK 

MARIAN GZUK 

JULIAN SKWIER-
CZYŃSKI 



WYBORY DO RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

 OKW NR 1 OKW NR 2 OKW NR 3 OKW NR 4 OKW NR 5 OKW NR 6 
 

razem 

Lista nr 4 
KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP 

47 95 95 129 120 24 510 

1.  Gumieniak W. 14 12 20 17 46 2 111 
2.  Wiśniewska K. 6 18 11 11 14 2 62 
3.  Scholz P. 21 55 58 94 54 19 301 
4.  Skarupa R. 1 5 0 1 1 0 8 
5.  CięŜkowski T. 1 0 1 0 2 0 4 
6.  Kaczyński J. 4 5 5 6 3 1 24 

Lista nr 5 
KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 

81 104 175 135 100 36 631 

1. Marcol F.  48 84 162 129 93 35 551 
2. Rybka R. 4 4 6 0 0 0 14 
3. Brześniwski M. 1 1 0 2 1 0 5 
4. Kiszka U. 6 6 1 1 0 0 14 
5. Cyran M. 19 1 3 1 2 1 27 
6. Witt M. 1 1 3 1 1 0 7 
7. Machnik A. 0 2 0 1 1 0 4 
8. Lassak K. 2 5 0 0 2 0 9 

Lista nr 24 
KWW POROZUMIENIE 

SAMORZĄDÓW 

8 5 14 3 73 2 105 

1. Panek H. 2 2 3 1 11 1 20 
2. Klimek R. 0 0 0 0 0 0 0 
3. Melcz J. 0 0 3 0 47 0 50 
4. Fojcik J. 3 2 3 0 0 1 9 
5. Cęcek W. 2 0 4 2 1 0 9 
6. Franik B. 1 0 0 0 0 0 1 
7. Kozieł T. 0 0 0 0 4 0 4 
8. Korpecka E. 0 1 1 0 10 0 12 

Lista nr 25 
KW RSS  

NASZE MIASTO 

23 13 51 49 67 3 206 

1. Macha P. 1 2 10 6 3 3 25 
2. Cieślik A. 14 1 2 4 0 0 21 
3. Ćwirko S. 0 0 0 0 1 0 1 
4. Dudek R. 2 3 0 0 4 0 9 
5. Strominska S. 1 1 2 3 56 0 63 
6. Ulman P. 1 3 25 24 2 0 55 
7. Wanglorz A. 4 3 12 12 1 0 32 

Lista nr 26 
KWW „RAZEM DLA 

ZIEMI RACIBORSKIEJ” 

198 205 279 222 189 83 1.176 

1. Badurczyk J. 11 1 0 2 11 0 25 
2. Chroboczek A. 107 168 233 194 118 41 861 
3. Czech G. 69 19 20 4 15 3 130 
4. Erich E. 2 0 3 11 5 0 21 
5. Głowski R. 1 2 3 5 10 0 21 
6. Lipiński B. 0 1 3 11 24 1 40 
7. Plura A. 7 12 5 2 1 38 65 
8. Serafin R. 1 0 10 1 4 0 16 
9. Szynol S. 0 2 2 2 1 0 7 

 
 

FREKWENCJA WYBORCZA 

 OKW NR1 
BABICE 

OKW NR2 
GÓRKI ŚL. 

OKW NR3 
NĘDZA - 
StraŜacka 

OKW NR4 
NĘDZA - 
Leśna 

OKW NR5 
ZAWADA 
KS. 

OKW NR6 
SZYMOCICE 

Liczba wyborców uprawnionych do 
głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili 
zakończenia głosowania 

736 777 1539 1215 1458 241 

Liczba wyborców, którym wydano karty do 
głosowania (liczba podpisów w spisie) 

392 454 678 580 609 157 

FREKWENCJA WYBORCZA [%] 
Ogółem 51,73 % 

53,26  58,43 44,05 47,74 41,77 65,15 

Liczba oddanych kart do głosowania, czyli 
liczba kart wyjętych z urny 

392 454 678 580 609 157 

Liczba głosów niewaŜnych 12 5 24 15 5 2 
Liczba głosów waŜnych 380 449 654 565 604 155 



ŁOSPROWKA ŁO MAŚLE

Witom wos piyknie. Połosprowiom 
wom tu dzisiej jako to piyrwi moja 
Omeczka masło robiyła. Dzisioj to 

koŜdy wiy Ŝe masło je ze sklepu. Downi to Ŝodyn nie 
wpod by na takom idyja Ŝe po masło to trza lecieć do 
sklepu. Oma chowała krom gowiedzi, kozy, baranow i 
jeszcze krowa. Krowam nie dojyło se wtedy 
dojarkom, no bo czygoś takygo ni było. Mało Ŝe ni 
było, to ło takim klamorstwie ani se jeszcze wtedy u 
nas na wsi Ŝodnymu nie śniyło. Krowy se dojyło trzi 
razy na dziyń. Rano, bez połednie no i na wieczor. 
śodyn se tygo ni poradziył forszteluwać, Ŝe krowy tyŜ 
idzie dojić dwa razy dziynnie, to je rano i na wieczor. 
Dycki Oma prawiyli, Ŝe przez to zgniylstwo, to krowy 
mlyko srtacom. Jak kery prziszoł do chlywa jak tam 
łodbywali abo dojyli, to musioł padać „Dej BoŜe 
Szczynście”. Padali tak skuli tygo, coby sie we 
gospodarce darzyło. Jak tygo nie padoł, to juŜ tyn 
istny, abo ta istno mieli prze..., chciałach pedzieć 
przełonaczone. Padali, Ŝe tyn, chto do chlywa we 
łodbywka lejzie i Ponboczka nie grisuje to prziloz yno 
po to, coby na bydło urok ciepnyć. Wtedy to abo 
bydło se rozchoruwało, abo mlyko se zewrało i 
robiyła se z niygo tako choby kiszka abo tyŜ same 
szczampy (taky coś choby konski łogrzotygo syra) 
pływały we mlyku. Porzondni ludzie, kerzi ni mieli 
Ŝodnych złych idyji ,to dycki zetwali na dworze aŜe 
gospodyni podoji i po dojyniu mlyko oporzondzi. 
Mlyko to dycki przecedziyło se bez cedzitko na kerym 
była płociynno szmatka. Szmatka ta dycki za koŜdym 
oporzondzyniym mlyka trza było przeszornyć 
nojprzod we zimnyj a potym we letniyj wodzie. 
Wiycie moja Oma dycki jom tyŜ we gorku wywaŜyła 
coby była blank bioło. Do przepuszczanio mlyka była 
cyntryfuga. Była to tako maszyna do przepuszczanio 
mlyka. Do takygo dymbowygo stolika przikryncony 
był sztyryma szrałbami taki gusowy werk ze 
kurblom. Na tym werku był sztift na kery stawiało se 
dromel. We dromlu były blaszki. Wyglondały łone 
choby małe forymki na zista. Było ich szesnoście we 
tym. Tyn dromel ze tymi blaszkami dokupy był 
mondrzejszy niŜ dzisioj niejedyn sztudjyruwany łeb. 
No bo posuchejcie łon na isto wiedzioł kaj mo lecieć 
śmietonka, a kaj mlyko. Na dromel dowało se 
nojprzod taky cosik choby trichter ze splaszczonym 
wiyrchym. Bez tyn piyrszy leciało mlyko, a bez tyn 
drugi śmietonka. Na to dowało se taki choby mały 
gorczek bez ucha ze dziurkom na pojszodku. Na som 
wiyrch tyj cyntryfugi stawiało se takom choby 
wielnoskom miskam, kero tyŜ miała dziurkam na 
pojszodku, yno troszka wiynkszo. Do tyj dziurki 
dowało sie taki wichajster kery łotwiyroł i zawiyroł 
wylatuwanie mlyka do przepuszczanio. Pod tyn 
trichter ze mlykym sawiało se wiynkszy gornek, a 
pod tym ze śmietonkom myńszy gorczek. Ja widzicie 
dycki to juŜ tak je, to co je dobre – tygo je mało, a to 
co je belejake to zawdy tygo je moc. Śmietonka bez 
lato ślywało se po ochłodzyniu do bocloka we 
pywnicy. We tym boncloku śmietonki to u moje Omy 
to było tak na łoko ze trziśćwierci wiadra. Potym ta 
śmietonka zdziałało se we taki drzewiannyj 
maśniczce. Maśniczka wyglondała choby wiadro, yno 
Ŝe szyrszo na dole niŜ na wiyrchu. Był dekel ze 
dziurkom i nojwaŜniejsze to było to, czym se 

działało. Wyglondało to choby sztil ze 
mietły, na końcu kerygo był okrongły 
drzewianny dekel. We tym deklu były dość sroge 
dziury. Tym se ubijało ta kwaśno śmietonka. śeby to 
przi ubijaniu nie pyrskało na tygo istnygo co działoł, 
to była jeszcze na tym deklu co zawiyroł maśniczka 
tako choby szolka drzewianno obrocono dnym do 
gory i tyŜ miała na pojszodku dziura. Na tym zbiyrało 
se to, co wylatuwało przi działaniu, i wlatuwało nazot 
do maśniczki. Jak długo se działało to znoleŜało łod 
tygo ejzi to było bez lato, abo bez zima. Jak to było 
bez lato, to dość wartko zrobiyło se masło. Bez zima 
to bło gorzi. Ze tyj pywnice prziniysło se na wieczor 
bonclok do kuchnie. Tam musioł postoć do rana. 
Dopiyro potym se działało. Nikedy bez zima, to trza 
było prziloć przi działaniu trocha wrane wody coby 
masło poradziyło sklejić se dokupy. Jak była 
śmietonka za zimno, to we maśniczce furgały same 
malutke konski masełek, ale nie poradziyły se we 
jedyn klomp złonaczyć. To masło wyciongało se 
potym do jednyj wielkyj miski ze zimnom wodom, 
brało warzecha i płokało. To wyglondało tak, choby 
keryś tam wsadziył do pojszodka tygo masła piynć 
fynikow i teraz ich szukoł. Wiycie nie miyszało se 
tygo masła dookoła tyj miski jak kryjma na dorta, 
yno tak choby ze okrongłygo pecynka chciało se tam 
sznitam ni ukroć, yny zeszkrobać. Pora razy se tam 
woda we misce wymiyniało, aŜe juŜ była blank 
czysto. Woda ni mogła być ani trocha kalno łod 
maślonki. Potym Oma masło posolyła i jeszcze pora 
razy przemiyszała. Masło potym kładli do forymek 
połfontowych i fontowych. Te forymki były tyŜ 
drzewianne ze takimi piyknymi mustrami we 
pojszodku. Na koniec robiyło se warzechom krziŜyk 
na pojszodku koŜdygo połfontka. Take masło a do 
tygo swojski chlebiczek prosto ze piekaroka – a 
jeszcze przipijać maślonkam, we keryj furgały małe 
okruszinki masła. Lepszygo jodła ni poradzicie se 
złonaczyć. Tak wiycie teraz, Ŝe to ni ma yno iść do 
sklepu i masło se kupić. To masło cołkim inakszi 
szmakuwało, jak to kere terazki kupuje se we 
sklepie. Wiycie joch juŜ nie roz prziglondała se tym 
krowom teroz. Nie widza Ŝodne róŜnice miyndzy tom 
krowom kedyś, a tom co je dzisioj. śere dali pyskym 
tak jak Ŝrała trowam, dali na poszy szkubie tak jak 
downi no i ta maszynerio do robiynio mlyka tyŜ je 
gynał we tym samym miejscu, we kerym była. To kiŜ 
diosek jo ni poradza tygo spokopić – czamu downi to 
masło szmakuwało blank inakszi niŜ dzisioj ze sklepu. 
Wiycie dzisioj podle tygo gyszmaku to je choby ceres 
zmiyszany ze margarinom i zapakuwany we papiorek 
łod masła. Te krowy to by musiały porzondnie 
zasztrajkuwać i nie dować mlyka. Dać je dopiyro jak 
na poszom przidom te dzisiejsze sztudjyruwane 
szpecjalsty łod robiynio masła i świyncie jim 
prziłobiecajom, Ŝe łod teroz masło bydzie miało gynał 
taki gyszmak jak downi. Tygo Ŝyczam  
Wom wszyskim ze cołkygo serca no i siebie tyŜ tygo 
Ŝyczam.  

 

Wasza Losprowioczka – Barbara Gromotka.

 



TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2010/2011 RUNDA JESIENNA 

Szczebel 
rozgrywek 

Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z 
gminy Nędza 

V liga 
okręgowa 

K-ce III 

30.10.10 Połomia Nędza 1 3 Bronek Kłosek, Adrian 
Cichecki, Martin Sobeczko 

06.11.10 Nędza KrzyŜanowice 3 2 Martin Sobeczko, 
Sebastian Łuczak, Adrian 
Cichecki 

15.11.10 Jejkowice Nędza 2 1 ? 

Klasa A 

R-rz 

31.10.10 Górki Śl. Nowa Wieś 2 2 Tomek Sobeczko, Łukasz 
KałuŜa 

07.11.10 Rudy Górki Śl. 1 0 - 

11.11.10 Górki Śl. Turza Śląska 0 0 - 

14.11.10 Tworków Górki Śl. 0 1 Damian Koczewski 

Klasa B 

R-rz 

31.10.10 Babice Dzimierz 0 2 - 

07.11.10 Markowice Babice 5 3 Bogusław Zientek, 
Sebastian Ziętek, Damian 
Lorenc 

11.11.10 Babice Racibórz 1 2 Damian Lorenc 

14.11.10 Cyprzanów Babice 3 2 Bogusław Zientek, Damian 
Lorenc 

Klasa C 

R-rz 

31.10.10 Jankowice Babice II 5 1 ? 

31.10.10 Siedliska Zawada Ks. 5 2 ? 

31.10.10 Nędza II Gaszowice II 4 0 Jan Depta (2), Michał 
Gawron, Marcin 
Andrzejczak 

31.10.10 Raszczyce Górki Śl. II 2 2 Szymon Gronert, Marcin 
Mikler 

07.11.10 Górki Śl. II Jankowice 1 2 Marcin Mikler 

07.11.10 Lyski II Nędza II 0 3 Marcin Andrzejczak (2), 
Jan Depta 

07.11.10 Zawada Ks. Czernica 1 0 ? 

07.11.10 Babice II Kobyla 1 10 ? 

 
W listopadzie po raz ostatni w tym roku zawodnicy wybiegli na murawę walcząc o punkty ligowe, tym 

samym zakończyła się runda jesienna. Pierwsze mecze rundy wiosennej zostaną rozegrane w marcu 2011 r.         

 
(a.b.) 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

Dnia 6 listopada br. w Domu Kultury w Dziergowicach odbył się 
konkurs recytatorski pod nazwą „Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy 2010”. Laureaci 
etapów szkolnych mogli w tym dniu skonfrontować swoje talenty recytatorskie przed 
komisją. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy reprezentowali: w kategorii klas I-III: 
Emilia Kałus oraz Krzysztof Materzok, pod opieką Barbary Rerich; w kategorii klas 
IV-VI Natalia Traliszewska oraz Przemysław Kunicki, przygotowani przez Izabelę 

Mudę. 
Konkurs cieszy się uznaniem i duŜą ilością uczestników (uczniowie gimnazjum z 

Nędzy konkurowali z dwudziestoma paroma wykonawcami z innych szkół). Występy 
recytatorskie były na bardzo wysokim poziomie. Jury konkursowe, które oceniało interpretację wiersza i ogólny wyraz 
artystyczny, miało więc twardy orzech do zgryzienia! Werdykt komisji był jednogłośny jedynie przy ocenie najlepszej recytacji. I 
tak, Grand Prix konkursu przyznano uczniowi ZSG w Nędzy – Przemysławowi Kunickiemu z kl. Vb za interpretację wiersza 
Pani Twardowska Adama Mickiewicza. Przemek, przebrany za szlachcica, zachwycił komisję i zgromadzoną publiczność 
nienaganną dykcją, ciekawą interpretacją tekstu i zdolnościami aktorskimi. Zaś najmłodsza reprezentantka z Nędzy– Emilia 
Kałus z kl. Ib znalazła się wśród uczniów wyróŜnionych, co równieŜ napawa dumą. 
 Wartością tego konkursu, w którym uczestniczą kolejne pokolenia dzieci, jest jego kulturotwórcza siła: Ŝywy kontakt ze 
słowem i z największą polską poezją. Dodatkowo, tegoroczne „bajanie” w Dziergowicach umiliły recytatorom warsztaty teatralne 
pn. Lekcja pantomimy. Były to miłe i zabawne zarazem chwile aktywności dziecięcej. 

Gratulujemy jeszcze raz naszym wychowankom i Ŝyczymy im dalszych sukcesów w dziedzinie sztuki oratorskiej! 
Izabela Muda 

 

Od dnia 2.10.2010r. w świetlicy w Zawadzie KsiąŜęcej oraz w 
domu spotkań DFK rozpoczęły się zajęcia w Sobotniej Szkółce Języka 
Niemieckiego, w których uczestniczy 38 dzieci w wieku od 6 do 11 lat.  
Pod kierownictwem nauczycielek Lidii Dyrski i Stefanii Niemiec dzieci  
rozszerzają swoje umiejętności w zakresie posługiwania się  językiem 
niemieckim. Zajęcia obejmują 10 spotkań w godzinach od 10.00 do 12.30 
i odbywają się w dwóch grupach wiekowych.  Organizatorem i fundatorem 
Niemieckiego Kursu Sobotniego dla dzieci jest Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce.  
W szkółce integruje się róŜne dziedziny wiedzy i umiejętności, uwzględnia 
emocjonalność i kreatywność dzieci. Treściami nauczania są zagadnienia 
najbliŜsze dziecku, które w tym wieku poznaje siebie i otaczający go 
świat. Dzieci w trakcie kursu językowego zapoznają się min. z tradycjami i 
zwyczajami naszych zachodnich sąsiadów. Nauczycielki zmierzają do tego, 

aby  uczestnicy kursu osłuchali się z językiem, dobrze się bawili, chętnie podejmowali róŜne działania, uczestniczyli w 
atrakcyjnych grach językowych, pracach plastycznych, zabawach, nauce piosenek, wspólnym przygotowywaniu posiłków, w 
czasie których to prowadzone są  swobodne rozmowy w języku niemieckim.  W szkółce sobotniej panuje przyjemna atmosfera a 
rodzice wspierają działania nauczycielek poprzez aktywny udział w spotkaniach.            Stefania Niemiec 

 
 

Uczniowie ZSP w Babicach mają moŜliwość uczestniczenia w róŜnych 
formach zajęć. W ostatnim czasie odbyła się wycieczka do pasieki Stanisława 

Niewrzoła. Dzięki jego uprzejmości mogli  zaobserwować Ŝycie społeczności 
pszczelej. Dowiedzieli się, jak wygląda cały rok w pasiece, jak przebiega 
produkcja miodu i jego zbieranie, jak dbać o pszczoły, aby dawały miód. 
Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli, jak wygląda królowa matka, w tym roku 
barwiona na niebiesko. Po godzinnej lekcji gospodarz zaprosił wszystkich na 
degustację miodu z tegorocznych zbiorów. Smakował wyśmienicie. Czego się 
nauczyli? Szacunku i podziwu dla tego pracowitego stworzenia. Uświadomili teŜ 
sobie, jak wielkie znaczenie mają pszczoły dla naszego środowiska, i jak 
pieczołowicie naleŜy o nie dbać. Panu Stanisławowi serdecznie dziękujemy za 
gościnę!      Rozwita Sroka i Maria Okręt 

 

W szkole prowadzone są min. zajęcia koła turystyczno – krajoznawczego, którego głównym celem jest zachęcanie do 
poznawania historii wsi i najbliŜszych okolic,  ze szczególnym uwzględnieniem historii oraz walorów przyrodniczych rezerwatu 
ŁĘśCZOK, a takŜe zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeŜym powietrzu. Zajęcia prowadzą: Maria Okręt i 
Rozwita Sroka. Ostatnie spotkanie odbyło się w formie warsztatów, na których uczniowie poznali budowę i działanie kompasu 
oraz tworzyli własne mapy terenu.                                                                                      

Rozwita Sroka i Maria Okręt



 
ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ROBERT POTYKA 

 
Jest Pan koordynatorem nowo powstałego projektu w naszej gminie. Proszę opowiedzieć, na czym on 
polega? 
Wolontariat – Bank dobrych serc, bo taką nazwę nosi projekt, realizowany jest na zasadzie partnerstwa Urzędu Gminy w Nędzy, 
Urzędu Miasta w Kuźni Raciborskiej i Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Babiniec” w Kuźni Raciborskiej.  Wspólnie chcemy 
stworzyć bazę danych osób, które będą pomagać innym ludziom na zasadzie wolontariatu oraz realizować programy pomocy. 

Na zasadzie wolontariatu, czyli…? 
Wolontariat to przede wszystkim świadome, bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych. Chcemy pomóc innym ludziom 
bezinteresownie, nie oczekując w zamian zapłaty, korzyści materialnych. 

Kto moŜe zostać wolontariuszem? 
Praktycznie kaŜdy w przedziale wiekowym od 15 do 65 lat. Osoby niepełnoletnie, czyli od 15 do 18 lat, mogą zostać 
wolontariuszem za pisemną zgodą rodziców. Projekt ruszył w listopadzie i będzie trwać do końca roku. W tym czasie kaŜdy, kto 
chciałby pomóc innym moŜe zgłosić się do Klub Wolontariusza, który mieści się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
czyli przy ulicy Sportowej w Nędzy. 

Pomoc taka moŜe polegać na robieniu zakupów, towarzyszeniu, pomocy przy odrabianiu zadań domowych. Poza 
tym w jaki sposób moŜna jeszcze pomagać? 
Nie ma z góry narzuconych czynności, jakie wolontariusz musi wykonywać. PoniewaŜ jest to praca dobrowolna i bezinteresowna, 
to on decyduje w czym chciałby pomagać. MoŜe to być praca z dziećmi, młodzieŜą, dorosłymi jak równieŜ z osobami starszymi. 
Pomagać moŜna indywidualnie lub w grupie, we własnym domu, ośrodku pomocy, świetlicy czy w szkole. Tak samo róŜny moŜe 
mieć charakter. Poprzez wspomniane robienie zakupów, wypełnianie czasu wolnego. Pomagać moŜna dzieciom i młodzieŜy przy 
odrabianiu prac domowych, przy obsłudze komputera, dorosłym w czynnościach dnia codziennego, przy organizacji imprez, 
festynów, w pozyskiwaniu funduszy czy sponsorów jak teŜ poprzez towarzyszenie osobom samotnym. 

Czy wolontariusz wiąŜąc się z Klubem Wolontariusza jest automatycznie zobowiązany  do codziennej pomocy? 
W Ŝadnym wypadku. Wolontariat nie jest przymusowy i to wolontariusz sam decyduje kiedy chce pomagać. MoŜe to być pomoc 
jednorazowa, czasowa, długoterminowa. Na przykład wolontariusz moŜe pomagać dwie godziny w tygodniu, codziennie albo raz 
w czasie organizowanie jakiejś akcji. Zawsze moŜe zrezygnować z wolontariatu i nie będzie ponosić z tego tytułu Ŝadnych 
konsekwencji. 

Rozumiem, Ŝe Klub Wolontariusza w Nędzy jest juŜ otwarty? 
Dokładnie tak, zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 15 do godziny 19. Zapraszam bardzo serdecznie 
wszystkich, którzy chcieliby pomagać innym i tym, którzy potrzebują pomocy. Realizujemy 3 programy: „Starszy brat, starsza 
siostra” – czyli pomoc dzieciom i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzicom w wychowywaniu dzieci; „Babcia- wnuczka, 
dziadek- wnuczek – czyli pomoc osobom starszym i samotnym w podstawowych czynnościach Ŝyciowych oraz program 
„Pogotowie szkolne” – pomoc dzieciom i młodzieŜy w nauce. 

Czy przewidywane są kolejne projekty realizowane na zasadzie 
współpracy z innymi gminami? 
Tak, równieŜ z Gminą w Kuźni Raciborskiej i Stowarzyszeniem Kobiet 
Aktywnych „Babiniec”. JeŜeli uda nam się stworzyć wspomnianą bazę 
danych, czyli  60 osób z naszej gminy, które zostaną wolontariuszami 
ruszy kolejny projekt, polegający na docelowej pomocy wolontaryjnej 

osobom potrzebującym.        
           (a.b.), foto: e.ś. 
 
Na zdjęciu obok koordynatorzy projektu, od lewej:  
Marcin Gałuszka-Biernacki, Robert Potyka, 

 Anetta Płachciak, Celina Nowakowska. 
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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 

Gdy umiera matka,  
płacze cały świat 

 
12 października 2010 r. Pan Bóg powołał do 

Ŝycia wiecznego ś.p. Anielę Schwan. 
Wszystkim, którzy wzięli udział w modlitwie i 

ostatniej drodze naszej kochanej Mamy, Babci i Prababci 
mówimy: DZIĘKUJEMY! 
 

PogrąŜone w bólu córki z rodzinami 


