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POśEGNALI KARNAWAŁ W 
SZYMOCICACH 

 W związku z tym,  Ŝe ostatki to 
czas zabaw i wspólnych spotkań równieŜ 
w Szymocicach wedle tradycji zadbano o 
dobre zakończenie karnawału. W 
tamtejszej sali OSP 26 lutego 
zorganizowany został przez sołtysa 
Szymocic Karola Kalembę, radę sołecką 
i OSP bal przebierańców. Bardzo 
oryginalne okazały się pomysły gości na 
stroje. Udowodniono, Ŝe nie potrzeba 
duŜo wydawać na kreacje, by były jedyne 
w swoim rodzaju. Od postaci bajkowych, 
filmowych przez sułtanów, arabów, 
księŜniczki po stroje zwierząt, robotników, na przebraniach własnego pomysłu kończąc. Kierownik imprezy (sołtys Szymocic) 
poprowadził konkursy, w których uczestnicy musieli wykazać się pod względem sprawnościowym i wiedzy ogólnej. Nie 
zapomniano, by tradycji stało się zadość, o pamiątkowym zdjęciu wszystkich „przebierańców”.  
 KaŜdy z biesiadników zabrał ze sobą dawkę dobrego humoru, który dopisywał przebierańcom przez cały czas trwania 
spotkania. O dobrą muzykę i pozytywne samopoczucie gości zadbał zespół Acord, który postarał się zadowolić gusty muzyczne 
wszystkich przybyłych.                                   (a.b.) 

GDZIE SĄ CI OBURZENI MIESZKAŃCY? 
Gmina Nędza wykonała w I kwartale 2011 roku inwestycję z zakresu działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 

Melioracje wodne, § 4300 zakup usług pozostałych – pn. Budowa odwodnienia na ulicy Łukowej w Zawadzie KsiąŜęcej. 
Inwestycją oburzony był radny wsi Zawada Ks. – Julian Skwierczyński, który kwestie budowy rowu melioracyjnego poruszył 
na sesji w dniu 28.02.2011 r. oraz w swojej interpelacji adresowanej do Wójta Gminy. Informacja przedstawiająca tę inwestycję 
w bardzo złym świetle ukazała się takŜe w lokalnej prasie – Nowinach Raciborskich. W związku z tym, jako redaktor GS oraz 
merytoryk w zakresie melioracji przedstawiam mieszkańcom Gminy Nędza fakty dotyczące tej inwestycji. 

Gmina Nędza udzieliła radnemu Skwierczyńskiemu wyczerpującej odpowiedzi na jego zarzuty kierowane pod adresem 
urzędników oraz Wójta Gminy. Jako, Ŝe interpelacja była głosem „oburzonych tą inwestycją mieszkańców Zawady Ks.” gmina 
wezwała radnego do przedstawienia listy tych oburzonych mieszkańców, celem przekazania takŜe im wyjaśnień. Niestety po dziś 
dzień, nie wiadomo z jakiej przyczyny, odpowiedzi nie ma. Dlatego teŜ wyjaśnienia publikuję w niniejszym numerze GS. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 33 mówi, Ŝe gospodarka finansami publicznymi jest 
jawna. W związku z tym dokumentacja i kosztorys za przedmiotową inwestycję, jak i kaŜdy inny dokument moŜna uzyskać do 
wglądu w urzędzie. Dlatego budzi zdziwienie stwierdzenie Pana Skwierczyńskiego, jako Radnego Gminy Nędza, sformułowanie 
w jego piśmie, jakoby Gmina Nędza miała robić „prezenty dla wybranych sobie osób”. Ulica Łukowa stanowi bardzo wąską drogę 
gminną, stąd by nie uszkodzić asfaltu inwestycję tę zrealizowano tuŜ za kończącymi się zabudowaniami. Absolutnie nie leŜy ona 
na terenie prywatnym - to rów przy drodze gminnej. Inwestycja stanowi rów zamknięty, tzn. „zarurowany” z uwagi na koszty 
mostów, które musiałyby powstać, aby umoŜliwić rolnikom wjazd na pola. Jednak rów ten moŜe odprowadzać wodę z wszystkich 
posesji znajdujących się na tej ulicy. Ale podłączenie do niego posesji finansują juŜ ich właściciele. 

Gmina Nędza w kaŜdym roku budŜetowym przeprowadza inwestycję pn. Modernizacja i budowa rowów melioracyjnych 

na terenie Gminy Nędza. Inwestycje te są wykonywane na wniosek mieszkańców lub z inicjatywy urzędu gminy. W związku z 
tym oburzenie inwestycją na ulicy Łukowej jest nieuzasadnione. Tym bardziej, Ŝe kaŜdy mieszkaniec naszej gminy powinien mieć 
świadomość tego, iŜ inwestycje w zakresie melioracji są niezbędne do funkcjonowania lokalnych społeczności i są wykonywane 
sukcesywnie w ramach dostępnych środków zaplanowanych w budŜecie gminy. W roku 2010 inwestycja tego typu była 
wykonana na ulicy OkręŜnej w Łęgu i mimo bardzo podobnej sytuacji (budowa odwodnienia w postaci rowu przydroŜnego) nikt 
wtedy nie protestował. Jak waŜne jest sprawne funkcjonowanie rowów melioracyjnych pokazała ostatnia powódź. 

Mam nadzieję, Ŝe udzielone przeze mnie wyjaśnienia zamkną dyskusję na temat inwestycji wykonanej na ulicy Łukowej.     
                                                                                                                             Justyna Brząkalik
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Z śYCIA GMINY 

ZABAWA KARNAWAŁOWA Z KOBIETAMI AKTYWNYMI  
JuŜ po raz trzeci Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin 26 lutego 

zorganizowało zabawę karnawałową, na którą przybyli nie tylko mieszkańcy gminy, ale 
i goście z odległych miejscowości. Organizatorzy zadbali o wystrój sali i oprawę 
muzyczną. Gości bawił zespół Ares z Turza, który zaspokoił najbardziej wybredne 
gusta miłośników muzyki biesiadnej. Biesiadnicy bez względu na wiek pokazali, Ŝe 
poczucie rytmu mają we krwi, nie opuszczali parkietu dopóki grała muzyka i bawili się do samego rana.   

„Zabawa jest wyborna, jestem tutaj z męŜem po raz pierwszy i bardzo nam się podoba. Jak będą organizowane inne 
zabawy to teŜ przyjedziemy” komentowała jedna z uczestniczek zabawy. Jak zapewniła przewodnicząca stowarzyszenia 
Adelajda Lepiarczyk, kolejne spotkania są przewidziane i będą organizowane. Nie zapomniano równieŜ o konkursach, które 
dostarczyły biesiadnikom wielu pozytywnych wraŜeń. W jednym z konkursów panowie musieli zaprezentować na parkiecie swoje 
zdolności taneczne, natomiast w innym pary poddane zostały testowi na refleks. Jak przystało na prawdziwą zabawę 
karnawałową nie obyło się bez kotylionów. Kiedy kaŜdy uczestnik odnalazł swoją drugą połówkę parkiet wypełnił się parami 
„Najlepsza jest atmosfera, kaŜdy z kaŜdym umie się pobawić, teraz nie chcemy wracać do domu” skwitowała pani Anna.  „Bardzo 
się z tego cieszymy, Ŝe ludzie chcą wychodzić z domu i bawić się (…) takie spotkania łączą ludzi” powiedziała przewodnicząca 
stowarzyszenia. Członkinie stowarzyszenie udowodniły, Ŝe nie bez znaczenia noszą w swojej nazwie wyraz „aktywne”. (a.b.)                                                                   

POLSKO –CZESKIE ZMAGANIA   
Sportowym akcentem rozpoczęli sobotni poranek 

miłośnicy halowej piłki noŜnej. 12 marca w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy, 
odbył się Halowy Turniej Piłki NoŜnej Amatorów o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy w Nędzy. Do udziału w 
rozgrywkach mogli zgłaszać się zawodnicy niezrzeszeni, 
powyŜej 20-go roku Ŝycia.  

Do turnieju przystąpiły 3 druŜyny. Dwie z Nędzy – 
Dorbud i Gmina Nędza. Zaproszenie przyjęli teŜ nasi 
południowi sąsiedzi z Velkich Hoštic. Rozegrano 3 zacięte 
mecze systemem „kaŜdy z kaŜdym” 2 x 15 minut pomiędzy druŜynami 5-cio osobowymi. Emocji na parkiecie nie brakowało. 
Szybkie akcje, walka o kaŜdą piłkę i duŜo bramek, czyli wszystko to, co kibice lubią najbardziej.  

W końcowych rozrachunku wyniki poszczególnych meczy pod względem bramek prezentowały się następująco: Gmina 
Nędza – Dorbud 5:12; Gmina Nędza – Velké Hoštice 4:11; Dorbud – Velké Hoštice 7:4. Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
zdobyła druŜyna Dorbud, wygrywając wszystkie rozegrane mecze zdobywając 6 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się 
druŜyna z Czech z dorobkiem 4 punktów. Trzecie miejsce zajęła druŜyna Gminy. Wszystkie druŜyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Spotkanie jest dobrym przykładem tego, Ŝe najwaŜniejsza jest zdrowa rywalizacja i dobra zabawa, bez względu na 
wiek czy upodobania sportowe. Zdjęcia z rozegranego turnieju znajdują się na stronie internetowej Gminy Nędza: www.nedza.pl 
w zakładce galeria.                          (a.b.) 

 
ŚWIĘTO KOBIET I OSTATKI U KOBIET AKTYWNYCH  

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin zorganizowało 8 marca 
spotkanie z okazji święta Dnia Kobiet. Ta szczególna uroczystość połączona została z 
przypadającymi na ten dzień ostatkami tzw. „śledziem”. Zakończenie karnawału 
prawie 50 mieszkańców gminy spędziło na wspólnych rozmowach i śpiewach. Nie 
zabrakło teŜ kulturalnego akcentu. Przedstawiono scenki w gwarze śląskiej związane 
ze świętem pań autorstwa Eleonory Czekała.  

Nie zapomniano o wszystkich drogich paniach, które właśnie w tym dniu 
obchodziły swoje święto. Moc ciepłych Ŝyczeń skierowanych do wszystkich 
przedstawicielek płci pięknej złoŜyli panowie. KaŜda z pań oprócz gratulacji otrzymała 
kwiaty. Nie zabrakło równieŜ dobrej muzyki, gości bawił dj a biesiadnicy tańczyli przy muzyce biesiadnej do samej północy. 
Szczególną rolę odegrały na biesiadzie balony. Ostatni kawałek uczestnicy zabawy zakończyli pogrzebaniem balonów na okres 
zapustów i postu, do następnej wspólnej imprezy.             (a.b.) 

„NIECH śYJĄ NAM PANIE” 
O tym, Ŝe w marcu ze szczególnym uwzględnieniem traktuje się Dzień Kobiet, pamiętało równieŜ 

DFK w Nędzy. 13 marca w siedzibie stowarzyszenia zorganizowana została uroczystość święta pań. 
Zaproszeni zostali wszyscy członkowie DFK, którzy wspólnie zaśpiewali pieśń do św. Jadwigi. Następnie 
zebrani panowie odśpiewali „sto lat” a przewodniczący koła Gerard Kalyciok złoŜył w imieniu męskiego 
grona Ŝyczenia wszystkim paniom. Oprócz poczęstunku, przygotowano teŜ niespodzianki. Działający przy 
stowarzyszeniu chór zaśpiewał specjalnie przygotowane z okazji obchodzonego święta piosenki w języku 
polskim i niemieckim. Gromkie brawa zebrały skecze. Pierwszy pt. „Zrozpaczona dziewczyna” w wykonaniu 
Magdaleny Jandy (zdj.), która po kolei wyliczała swoich „niedoszłych męŜów” i losy, jakie ich spotkały, 
przed ślubem. Drugi pt. „Głuchy pień” ( tekst zamieszczony na ostatniej stronie gazety) w wykonaniu 
Gertrudy Tomańskiej i Magdaleny Jandy przedstawiał spotkanie sąsiadki z sąsiadem, która próbowała 
porozumieć się z przysłowiowym „głuchym pniem”. Efekt był taki, Ŝe sąsiadka straciła cierpliwość a sąsiad 
stwierdził, Ŝe sąsiadka miła, ale źle słyszy. Członkowie koła spędzili popołudnie na wspólnych rozmowach i 
wspomnieniach poprzednich spotkań.           (a.b.) 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ALINA HANC 

Jako mieszkanka sołectwa Babice jesteś przewodniczącą MłodzieŜowej Rady Miasta 
Raciborza. Opowiedz, co się stało, Ŝe znalazłaś się właśnie na tym stanowisku? 
Wszystko zaczęło się od Gimnazjum nr 2 w Raciborzu. Wszędzie powoli wspinałam się po 
szczeblach. Najpierw zostałam członkiem samorządu uczniowskiego w tym gimnazjum, a 
potem przewodnicząca szkoły, aŜ pewnego dnia wybrano mnie na radną MłodzieŜowej Rady 
Miasta Raciborza. Po kilku miesiącach radni wybrali mnie na wiceprzewodniczącą, a po roku 
na przewodniczącą. Łącznie w MRM-ie (MłodzieŜowej Radzie Miasta, przyp. red.) jestem 
ponad trzy lata. 

MłodzieŜowe rady tworzone są przez grupę młodzieŜy, która została wybrana przez swoich rówieśników w 
demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach. Mówi się, Ŝe rada jest organem samorządu terytorialnego 
o charakterze konsultacyjnym. Co to oznacza? Na czym polega wasza działalność? 
MRM to organ o charakterze konsultacyjnym, opiniotwórczym oraz wnioskodawczym. Na podstawie artykułu 5b ustawy o 
samorządzie gminnym mamy prawo wypowiadać się na sesjach w sprawach dotyczących bezpośrednio młodzieŜy. Ale tak 
naprawdę staramy się zrobić coś dla młodych mieszkańców Raciborza. 

W Gminie Nędza mimo wielkiej woli Wójta, Anny Iskały, nie powstała MłodzieŜowa Rada Gminy. Czy Twoim 
zdaniem na terenie naszej gminy, która rzecz jasna jest duŜo mniejsza od Raciborza, istnienie takiej rady miałoby 
sens? 
Osobiście uwaŜam, Ŝe kaŜda gmina powinna mieć swoją radę młodych, którzy zawsze mają coś do powiedzenie, ale często nie 
mają jak i nie wiedzą do kogo się zwrócić. Czasem rezygnują z ciekawych przedsięwzięć, bo na przykład nie mają funduszy. Taka 
młodzieŜowa rada ma swój budŜet, sponsorów, zawsze tak jest łatwiej, ciekawiej i pewniej, bo pomagają nam ludzie, którzy się 
na tym znają. Nasza gmina jest mniejsza, więc mielibyśmy po prostu mniej radnych, ale struktura i sposób działania jest 
wszędzie taki sam. 

Czy chciałabyś zatem zachęcić naszą młodzieŜ do mobilizacji i utworzenia takiego ugrupowania w Gminie Nędza? 
Tak, na pewno. 

Wiadomo, Ŝe członkowstwo w takiej radzie obliguje do działania. Jednak czy są teŜ z tego jakieś korzyści? Czy 
młodzi mogą wpływać na decyzji Rady Gminy, czy Rady Miasta? 
Korzyści jest naprawdę sporo. Poznałam wielu mądrych ludzi. Dzięki MRM miałam okazję pojechać na kilka szkoleń, które 
zadziałały jak łańcuszek. Zaczęło mnie interesować wiele innych rzeczy. Polityka młodzieŜowa juŜ nie zaczynała się i nie kończyła 
na MRM w Raciborzu. Odczuwam ogromną satysfakcję, kiedy widzę, Ŝe młodzi walczą o nagrody w konkursach, angaŜują się w 
nasze akcje, a juŜ szczególnie urzekają mnie miny dzieciaków z domu dziecka dostających słodycze ze zbiórki Ŝywności. 

A sprawy formalne utworzenia MłodzieŜowej Rady? Od czego zacząć? 
To prosta sprawa. Radę powołuje starsza rada (Rada Gminy, Miasta) na wniosek młodych. Krotko mówiąc - nie trzeba wiele – 
kilku ludzi, którzy będą chcieli coś zrobić. Potrzebny będzie jeszcze zatwierdzony statut, czyli minikonstytucja działania takiej 
rady. Potem juŜ tylko wybory radnych oraz prezydium i moŜna działać. 

Powiedz proszę, co udało się MłodzieŜowej Radzie Miasta Raciborza osiągnąć? A jakie są plany i cele na przyszłość? 
Zorganizowaliśmy wiele róŜnych akcji, na przykład: konkurs wiedzy o samorządach, przy współpracy z I LO (nagrodą był nawet 
wyjazd do Europarlamentu), dyktando, zjazd na byle czym, karaoke, sparingi siatkarskie, szkolenia, przegląd amatorskich 
zespołów muzycznych, Czapka św. Mikolaja - czyli zbirka Ŝywności w sklepach przez wolontariuszy dla najbardziej 
potrzebujących, spotkanie z niepełnosprawnymi. Planujemy teŜ konkurs Racibórz okiem młodych, czyli nakręcenie filmu jak 
młodzi ludzie widzą nasze miasto. Kolejna kategoria to napisanie piosenki o Raciborzu, konkursy fotograficzne, przemarsz 
młodzieŜy ulicami miasta, jajko niespodzianka, itd. 

Jakie inne osiągnięcia masz na swoim koncie prócz przewodniczenia radzie w Raciborzu? Słyszałam, Ŝe działasz 
takŜe w róŜnych organizacjach i stowarzyszeniach? 
Jestem przewodniczącą MłodzieŜowej Rady Miasta Raciborza, członkiem Koalicji Na Rzecz Rozwoju MłodzieŜy, członkiem projektu 
Pozycji MłodzieŜowych Rad w Polsce, warsztatów analiz socjologicznych, Forum Rozwoju Miasta Gliwice, warsztatów maturalnych 
maturowo.pl, warsztatów konstytucyjnych, wolontariatu. I to wszystko zaczęło się właśnie od MRM! Ludzi, z którymi pracuję, 
przyjaźnię się i spotykam, poznałam właśnie dzięki temu, Ŝe zaangaŜowałam się w politykę młodzieŜową. 

Jesteś uczennicą II klasy II LO im. Adam Mickiewicza w Raciborzu. Za rok matura. Co potem? 
Jestem uczennicą klasy o profilu społeczno-prawnym. Za rok matura – to prawda. NajbliŜsze plany? Zdać ją z dobrym rezultatem 
- tyle. Studia na pewno, ale nie zdradzę jakie. Pochwalę się za 6 lat jak obronię magistra (śmiech Aliny). 

A Alina Hanc prywatnie? 
Alina Hanc jest zwykłą nastolatką, której czasem wydaje się, Ŝe nie ma co zrobić z czasem wolnym, a czasem, Ŝe nie ma kiedy 
porządnie się wyspać. Uczę się, mam znajomych, przyjaciół, rodzinę - jak kaŜda inna osoba w tym wieku. No moŜe tylko trochę 
inne zainteresowania. Ale przecieŜ robię to co, lubię, to co sprawia mi przyjemność. Cieszę się, Ŝe miałam okazję  spróbować 
wielu rzeczy. Począwszy od działań w samorządzie uczniowskim, grania w filmie Eureko, ja to wiem oraz występu w stacji 
telewizyjnej Polsat, nagraniu kilku piosenek w studio, aŜ po radę miasta i wiele, wiele innych. Będę miała o czym opowiadać 
wnukom. (j.b.)



   PINKUSIE DAŁY NAM WYGRANĄ 
 

Od marca 2010 roku przedszkole w Nędzy brało udział w akcji firmy AKUNA pod nazwą Zielone 
Przedszkole, czyli projekcie, w ramach którego przedszkola, przedszkolaki ich wychowawcy a niejednokrotnie i 
rodzice wykonywali róŜne zadania, za które jury przyznawało punkty nazywane pinkusiami. Zadania tworzyły 
sezony związane z aktualna porą roku, na którą przypadała realizacja zadań.  Zdobycie największej liczy 
pinkusiów w kaŜdym sezonie niosło za sobą prócz satysfakcji, równieŜ wartościowe nagrody dla przedszkola i 
przedszkolaków. 

I SEZON „PIERWIOSNKA” SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH ZADAŃ: 
Pierwszy marcowy konkurs polegał na zrobieniu wymyślnych wiosennych kanapek 

przez najmłodsze przedszkolaki a następnie przekazaniu ich starszakom, którzy z 
wyobraźnią opowiadali o tych śniadaniowych specjałach. Finałem całego zadania była 
wielka uczta dla wszystkich przedszkolaków. Zadanie to zmontowaliśmy w pomysłową i 
jakŜe kolorową prezentację multimedialną, za którą nasza placówka otrzymała 
maksymalną liczbę pinkusiów. 

Kolejnym zadaniem było zorganizowanie balu owocowo-warzywnego. Wszystkie 
dzieci i cały personel przedszkola poprzebierani byli za słodkie owoce i zdrowe warzywa. 
Wszyscy przebierańcy ruszyli do przedszkolnego ogrodu gdzie czekały juŜ konkursy i 
niespodzianki. Nasza praca zyskała równieŜ maksymalną liczbę pinkusiów. 

Ostatnim zadanie w sezonie pierwiosnka było przygotowanie wiosennego ogródka. W 
sali 5-latków dzieci urządziły przyrodniczy kącik: posadziły i posiały wiosenne warzywa i 
zioła, na balkonie posadziliśmy truskawki, sałatę i pomidory, w ogrodzie przedszkolnym 
zrobiliśmy rabatki z kwiatami i innymi ozdobnymi roślinami. W tym zadaniu chodziliśmy 
na spacery i wycieczki: na pole, do sadów, do szklarni, a takŜe na grządki oraz do 
ogrodów zaprzyjaźnionych ogrodników, sadowników i na pola rolników. Zdobyliśmy 
wszystkie moŜliwe pinkusie i tym samym wygraliśmy cały sezon pierwiosnka, za  który 
firma AKUNA sfinansowała nam meble do szatni oraz gazetki ścienne. 

II SEZON „SŁOŃCA” ROZPOCZĘLIŚMY PEŁNI ZAPAŁU I W ŚWIETNYCH 
NASTROJACH: 

Pierwszym zadaniem tego sezonu było pomysłowe 
przywitanie lata, z tej okazji nasze przedszkole zorganizowało wielką fetę! Na początek krótka scenka 
teatralna, w której wiosna i lato kłóciły się o panowanie. Na tę okazję dzieci pzedstawiły takŜe 
wakacyjną modę. Pojechaliśmy teŜ na wycieczkę do Lubieszowa, gdzie szukaliśmy lata w terenie. Jego 
ślady znaleźliśmy w lesie! Na wycieczce bawiliśmy się pięknie, było wesoło, wszyscy bawili się wkoło. Z 
realizacji tego zadania tato Madzi tato - Jacek Kunicki nagrał nam świetny film, powstała teŜ 
wpadająca w ucho wakacyjna piosenka, do której nagrany został równieŜ zabawny teledysk. 
 Drugim zadaniem tego sezonu było wykonanie wakacyjnej pocztówki. Dzieci z paniami zrobiły 
duŜą makietę  z wakacyjnymi skarbami. KaŜdy miał szanse podzielić się swoimi wspomnieniami i 
przeŜyciami związanymi z urlopem i tym przyjemnym czasem wypoczynku jakim są wakacje. Piękna 
pocztówka, przygotowana przez dzieci i panie, dwa zdjęcia dzieci z wakacji, oraz mnóstwo ręcznie 

wykonanych rybek z pozdrowieniami a takŜe konspekt wykonanego zadnia to finał naszych zmagań z tym zadaniem, efekt 
świetny! W sezonie słońca zdobyliśmy równieŜ wysokie, trzecie miejsce!  
III SEZON „JEśA”, APETYTY ROSNĄ W MIARĘ JEDZENIA, MAMY CHRAPKĘ NA FINAŁ, 

MAMY SZANSĘ! 
Jesienni przyjaciele, to tytuł kolejnego zadania, w którym naleŜało stworzyć album ze zdjęciami 
z jesiennego spaceru dzieci oraz zdjęciami pracy plastycznej. Praca wykonana była z jesiennych 
skarbów. Powstała wielka makieta, w której znalazły się prace dzieci, pań a takŜe rodziców, 
była tez Ŝywa pani jesień, za którą przebraliśmy Julię Wojtek. Makieta w swoich rozmiarach, 
kolorach i róŜnorodności była fascynująca. Pomocni w wykonaniu tego zadania jak zwykle 
okazali się rodzice, oferując pomoc oraz licznie biorąc udział w organizowanych przez 
przedszkole konkursach. I jakŜeby inaczej – maksymalna liczba pinkusiów. 

Kolejne zadanie to Wesołe Witaminki. W naszym przedszkolu stworzyliśmy witaminową grę 
planszową, przywitaliśmy panią pielęgniarkę która opowiadała nam o witaminach, byliśmy w 
sklepie i w aptece w poszukiwaniu witamin. Nawet maluszki miały nie lada zajęcie do 
wykonania, robiliśmy witaminowe surówki. Wszystkie nasze przygody zawarliśmy w witaminowej grze planszowej, w którą 
naprawdę moŜna zagrać. Tą właśnie grę, z instrukcją i konspektem witaminowego tygodnia wysłaliśmy na konkurs. Znów jury 
doceniło naszą pracę i pomysły przyznając nam największą moŜliwą ilość punków. 

Ostatnim zadaniem w tym sezonie zamykającym jednocześnie  całe nasze zmagania w konkursie 
AKUNY, było stworzenie karmnika-paśnika dla ptaków i zwierząt. Hasłem przewodnim tego zadania była 
pomoc zwierzętom przetrwać zimę. Dzieci poprzebierane za małych majsterkowiczów ozdobiły paśnik 
wykonany przez tatę Huberta – Artura Gawrona. Zawiesiliśmy 
warzywa, orzechy, Ŝołędzie dla róŜnych leśnych zwierząt a 
następnie zawieźliśmy nasz karmnik-paśnik do Mini Zoo w 
Raciborzu - Oborze. Za to zadanie zdobyliśmy najwięcej punków z 
wszystkich biorących w konkursie placówek. Ostatecznie 
zwycięŜyliśmy w ostatnim etapie, a nasze przedszkole wygrało: 
telewizor LCD, odtwarzacz DVD oraz kamerę FULL HD. 

Małgorzata Kuźnik 



WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 
 

Zgodnie z zapowiedzią poprzedniego numeru gazety, niŜej prezentujemy wyniki wyborów na sołtysów i do rad sołeckich 
w poszczególnych sołectwach Gminy Nędza. Ponadto GS podaje namiary nas sołtysów, ogólne informacje o sołectwie oraz 
przybliŜa zakres czynności sołtysów i rad sołeckich. 

 
Sołectwo: BABICE 
Data wyborów: 01.02.2011 r. 
Liczba głosujących: 46 mieszkańców 
Sołtys: Jan Flut 
Kontakt z sołtysem: ul. Rudzka 11, 47-440 Babice, Tel. 32/4102069 lub 660074750 
Dieta sołtysa: 250,00 zł/miesiąc 
Rada Sołecka: Iwona Skorupa, Alicja Kowol, Jan Wydra, Patryk Gruszka 
Sołectwo obejmuje obszar: 997 ha 
 
 
 
 
Sołectwo: SZYMOCICE 
Data wyborów: 03.02.2011 r. 
Liczba głosujących: 71 mieszkańców 
Sołtys: Karol Kalemba 
Kontakt z sołtysem: ul. Wiejska 9,  47-440 Szymocice, Tel.32/4186273 lub 606216882  
Dieta sołtysa: 160,00 zł/miesiąc 
Rada Sołecka: Anna German, Renata Jureczko, Piotr Kocoń, Jerzy Wochnik, Bronisław Dudek, Zbigniew 
Jureczko 
Sołectwo obejmuje obszar: 462 ha  

 
 
Sołectwo: ŁĘG 
Data wyborów: 04.02.2011 R. 
Liczba głosujących: 41 mieszkańców 
Sołtys: Anna Szurgacz 
Kontakt z sołtysem: ul. Wita Stwosza 28, 47-440 Łęg, Tel. 32/4102224 lub 726799756 
Dieta sołtysa: 225,00 zł/miesiąc 
Rada Sołecka: Krystian Placzek, Jan Szczuka, Józef Wallach, Fryderyk Zagolla  
Sołectwo obejmuje obszar: 403 ha 
 
 
 

 
 
Sołectwo: GÓRKI ŚLĄSKIE 
Data wyborów: 07.02.2011 r. 
Liczba głosujących: 51 mieszkańców 
Sołtys: Edyta Szajt 
Kontakt z sołtysem: ul. Rudzka 29, 47-440 Górki Śląskie, Tel.32/4187509  lub 513257109 
Dieta sołtysa: 270,00 zł/miesiąc  
Rada Sołecka: Regina Kruger, Michał Magnowski, Marian Weiner, Krzysztof Gembalczyk, Antoni Krzyk 
Sołectwo obejmuje obszar: 781 ha 
 

 
Sołectwo: CIECHOWICE 
Data wyborów: 09.02.2011 r. 
Liczba głosujących: 41 mieszkańców 
Sołtys: Regina Pieruszka 
Kontakt z sołtysem: ul. Odrzańska 26, 47-440 Ciechowice, Tel. 513974222  
Dieta sołtysa: 240,00 zł/miesiąc 
Rada Sołecka: Karina Gzuk, Anita Grycman, Iwona Lamla, Henryk Ryschka 
Sołectwo obejmuje obszar: 250 ha 
 
 

 
 
Sołectwo: NĘDZA 
Data wyborów: 15.02.2011 r. 
Liczba głosujących: 107 mieszkańców 
Sołtys: Mariusz Pendzich 
Kontakt z sołtysem: 47-440 Nędza, ul. Drzymały 4, Tel. 501 592 563 lub 32/4187188 
Dieta sołtysa: 685,00 zł/miesiąc 
Rada Sołecka: Michalina śurek, Joachim Halfar, Stefan Kurzydem, Adrian Kusma, Zygfryd Jezusek  
Sołectwo obejmuje obszar: 2.313 ha 
 
 

 



Sołectwo: ZAWADA KSIĄśĘCA 
Data wyborów: 22.02.2011 r. 
Liczba głosujących: 59 mieszkańców 
Sołtys: Gizela Baron-Brzoska 
Kontakt z sołtysem: ul. Krótka 4, 47-440 Zawada KsiąŜęca, Tel. 32/4102280  
Dieta sołtysa: 300,00 zł/miesiąc 
Rada Sołecka: Tomasz Łowicki, Artur Bugiel, Ferdynand Baron, Joachim Melcz, Piotr Procek  
Sołectwo obejmuje obszar: 508 ha 
Sołtys wsi Zawada Ks. nie wyraziła zgody na publikację swojego zdjęcia. 

 Zgodnie z art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 195, 
poz. 613 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nędza, w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa zakres czynności 
sołtysa to przede wszystkim: doręczanie nakazów płatniczych i inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych. Sołtysowi na zasadach określonych odrębną uchwałą przysługuje dieta (kwoty diet podajemy wyŜej) i zwrot kosztów 
podróŜy odbywanych na polecenie słuŜbowe poza teren gminy. Sołtys nie otrzymuje zwrotu kosztów poniesionych na: rozmowy 
telefoniczne związane ze sprawami Sołectwa, podróŜe słuŜbowe na terenie gminy; nie przysługuje mu takŜe prawo do 
wynagrodzenia za czas poświęcony na organizowanie i koordynowanie inicjatyw, działań mających na celu poprawę warunków 
Ŝycia czy zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej (np. organizacja festynu, doŜynek). Zaś rada sołecka pełni swoją funkcję 
całkowicie społecznie. 

Ponadto kaŜde sołectwo posiada swój statut, który reguluje jego prawa i obowiązki. I tak statut określa m.in. 
kompetencje zebrania wiejskiego, sołtysa oraz rady sołeckiej. 
Do kompetencji zebrania wiejskiego naleŜy w szczególności: 
- zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i Gminy Nędza, 
- wybieranie i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej, 
- podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, 
- sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej – w tym celu zebranie wiejskie moŜe powołać komisję rewizyjną, 
określając w uchwale o jej powołaniu zakres kontroli. 
Do kompetencji sołtysa naleŜy: 
- organizowanie i koordynowanie inicjatyw i działań mających na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności lokalnej, 
- przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących Sołectwa, 
- reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, 
- zwoływanie zebrań wiejskich (w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz w roku), przygotowywanie projektów uchwał i 
przewodniczenie obradom, 
- uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Nędza, 
- zgłaszanie wniosków na sesjach Rady Gminy Nędza w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sołectwa, 
- zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego i uchwał Rady Gminy Nędza, 
- utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy poprzez uczestniczenie w zwoływanych spotkaniach, naradach. 
Do kompetencji rady sołeckiej naleŜy: 
- pełnienie funkcji pomocniczo – doradczej sołtysa, 
- przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa i przekazywanie ich sołtysowi, 
- współdziałanie z sołtysem w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, 
- inicjowanie i pomoc w organizowaniu imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku, 
-udział w zebraniu rady sołeckiej zwołanym przez sołtysa co najmniej raz na kwartał.       (j.b.) 

OD I KWARTAŁU 2011 MAMY NOWE SKŁADY ZARZĄDÓW OSP 
O S P    B A B I C E 
SKŁAD ZARZĄDU: prezes – Hubert Dziedzioch, naczelnik – Łukasz Siedlaczek, zastępca naczelnika – Mateusz Wydra, gospodarz 
– Marian Czogalik, sekretarz – Arnold Dziedzioch, skarbnik – Tomasz Sobeczko, kronikarz – Antoni Łyczek, członek zarządu –
Rafał Andrzejczak. 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ: przewodniczący – Marcin Chluba, sekretarz – Mirosław Franosz, członek - Marcin Mrozek. 
 
O S P    S Z Y M O C I C E  
SKŁAD ZARZĄDU: Prezes- Jacek German, wiceprezes – naczelnik – Piotr Kocoń, sekretarz - Karol Kalemba jr., skarbnik – 
Zbigniew Cebo, gospodarz - Karol Kalemba, członek - Leszek Pietrasz, członek - Andrzej Jureczko. 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ: przewodniczący - Rafał Cieślik, sekretarz – Sylwester Kalemba, członek – Piotr German. 
 
O S P   Z A W A D A   K S I Ą ś Ę C A  
SKŁAD ZARZĄDU: prezes – Dariusz Zdrzałek, zastępca prezesa – Rafał Strzeduła, naczelnik – Piotr Procek, zastępca naczelnika 
– Mateusz Zdrzałek, sekretarz – Katarzyna Syrnik, skarbnik – Zbigniew śurek, gospodarz – Dariusz Bochenek. 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ: przewodniczący - Krystian Płaczek, członek – Marcin Cyran, członek – Artur Wałach. 
  
O S P   G Ó R K I     Ś L Ą S K I E  
SKŁAD ZARZĄDU: prezes – Waldemar Kurowski, wiceprezes – Sławomir Mucha, naczelnik – Tomasz Stokłosa, zastępca 
naczelnika – Michał Michna, sekretarz – Sławomir Banach, skarbnik – Krzysztof Gorzolnik, gospodarz – Stanisław Stokłosa. 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ: przewodniczący – Henryk Czerny, wiceprzewodniczący – Bernard Bittner, sekretarz – 
Franciszek Berger. 
 
O S P   N Ę D Z A 
SKŁAD ZARZĄDU: prezes – Marek Kuśka, wiceprezes-naczelnik – Mariusz Pendzich, sekretarz – Sebastian Grzesik, skarbnik – 
Klaudia Paskuda, gospodarz – Damian Grzesik. 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ: przewodniczący – Bernard Depta, sekretarz – Adrian Kusma, członek – Lucjan Majcher. 

Informacja: Mariusz Pendzich 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

         Bezpieczeństwo dla Wszystkich to międzynarodowy program edukacyjny 
dla szkół podstawowych, uczniów, nauczycieli i rodziców, który porusza 
problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy w ruchu drogowym. Uczniowie, 
poprzez udział w programie, mają nie tylko dostrzec bezpośrednie zagroŜenia 
wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym, ale i potrafią samemu zadbać o 
swoje bezpieczeństwo. Nasza placówka zarejestrowała się w klubie 25 listopada 
2010 r. Opiekunem SKB została Małgorzata Kocjan. Ustaliliśmy działania, jakie 
będą podejmowane przez nasz klub i wybraliśmy przewodniczącego. Na spotkaniach 
SKB realizujemy tematy na podstawie pakietu edukacyjnego "Droga i ja" i programu 
multimedialnego. 

W zakresie działań Klubu Bezpieczeństwa w ZSP w Babicach do tej pory 
 zorganizowano pogadanki i zajęcia w terenie dla uczniów na temat bezpiecznego 
poruszania się w drodze do i ze szkoły, spotkanie uczniów z policjantem – 

przypomniano zasady zachowania się na drodze, zajęcia warsztatowe „Uczymy się udzielać pierwszej pomocy” - uczniowie 
nauczyli się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon (utrwalono 
numery telefonów alarmowych) po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej – praktyczne ćwiczenia na manekinie. 
Ponadto odbyły się teatrzyki profilaktyczne: „Czerwony Kapturek”, „Wesoła szkoła”, konkurs plastyczny „Bezpieczny na drodze”, 
a takŜe zredagowano artykuły do gazety szkolnej na temat bezpiecznej zabawy zimowej, stworzono gazetkę ścienną poświęconą 
bezpieczeństwu ruchu drogowego jego najmłodszych uŜytkowników,  opracowano wspólnie z uczniami „Regulamin zachowania 
uczniów podczas przerwy”. Członkowie SKB zostali agentami bezpieczeństwa i chętnie podjęli  zadanie, jakim jest zbadanie stanu 
bezpieczeństwa w szkole, jak i poza nią – czy nasza wieś jest bezpieczna. Wkrótce odbędzie się spotkanie z sołtysem wsi, na 
którym przedstawimy swoje wnioski.           ZSP Babice, Małgorzata Kocjan 
 

 Sukces naszych dzieci zaczyna się w przedszkolu - pod taką nazwą rusza projekt unijny, który realizowany będzie na 
terenie Gminy Nędza przez Polski Dom Kreacji w Katowicach. Spotkanie informacyjne odbyło się  2 marca w tut. urzędzie, na 
którym organizatorzy przedstawili formy i cele projektu. W ramach kampanii odbywać się będą spotkania z rodzicami i 
gospodarzami gmin, ukaŜą się ogłoszenia prasowe, ulotki i foldery. Powstaną poradniki „Ty i Twoje dziecko” oraz „Jak zakładać 
przedszkola”, które dostępne będą bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób. NajwaŜniejszym celem przyświecającym 
projektowi jest zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej we wszystkich gminach objętych kampanią i 
zwiększenie liczby osób uczestniczących w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Projekt współfinansowany jest przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Skierowany jest do rodziców dzieci w wieku 3-5 lat, liderów lokalnej społeczności, przedstawicieli samorządów, 
organizacji pozarządowych i placówek oświatowych w 5 gminach województwa śląskiego: Irządzach, Lipowej, Opatowie, Nędzy i 
śarnowcu. Seminaria odbywać się będą dla rodziców i liderów społeczności lokalnej w wymiarze dwóch czterogodzinnych spotkań 
dla rodziców i trzech spotkań dla liderów. 

Realizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie, który ma charakter otwarty i bezpłatny. 
Uruchomiona została teŜ infolinia z poradami dot. projektu: 42 636 03 12 i  portal internetowy: www.sukces-naszych-dzieci.pl.
                                             (a.b.)                                                            

W tegorocznej ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” uczniowie ZSP w Babicach wzięli udział w sesji 
zimowej. Po raz kolejny moŜemy pochwalić się sukcesami. Dyplomy laureata wraz z nagrodą ksiąŜkową otrzymali: Izabela 

Jarzombek z języka niemieckiego – opiekun Stefania Niemiec oraz Piotr Tomański  z matematyki – opiekun RóŜa 

Chrubasik. Dyplomy laureata otrzymali równieŜ: Łukasz Wydra z historii i matematyki – opiekun Ireneusz Fiet oraz RóŜa 

Chrubasik, Aleksander Walenko z języka niemieckiego -  opiekun Stefania Niemiec.               ZSP Babice, Rozwita Sroka 

                                                                                                                     
PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona. Na zdjęciu 
obok rzeka Odra.  

Dziochy zawadzkie, niepisane prawo wiejskie. Mamy, omy przy kaŜdej okazji trąbiły, 
buczały do swoich dzioch, a zwłaszcza tym szwarniejszym, Ŝe kawaler mo być jeden i to ten 
istny juŜ. Tym „mniej” szwarniejszym tyle nie trąbiono, bo kaŜda oma chciała doŜyć od 
wnuczki wesela. „Kto pierwszy ten we wierszy (sieci)” – niepisana zasada. 
 Niepisane prawo stanowiło: dziocha przed 12 –stą (24) musiała być doma. Synczyska 
mogły się dłuŜej wałęsać. We wsi swojej rzadko chłopak odprowadzał dziocha z zabawy do domu, chyba, Ŝe był to juŜ ten istny 
(zolytowali). Inaczej na drugi dzień cała wieś godała, Ŝe juŜ się szykuje u tej a tej  do wesela. Ściany mają teŜ uszy – nie 
mogące spać omeczki patrzyły przez okna na powracających z zabawy, albo pod kryczką w ciepłe dni spacerowały i węszyły. To 
były wiejskie luksy (psy).  
 Na zabawy mogły chodzić yno do Zowady, Łangu (w Szychowicach było mało zabaw). U Pendziałka, Hibnera zabawy 
weselne odbywały się 2-3 razy w tygodniu. Ta „swojska tradycja” zabraniała dziochom chodzić na zabawy do Nandzy (Nędzy), 
Markowic i na „drugo strona” (Brzeźnica, Grzegorzowie, Łubowice). Co by to było plotek na wsi, Ŝe dziocha to smykula, strziga – 
co za gańba, a jakby się jeszcze farosz dowiedział (moŜe by nic nie powiedział). 
 Ale to teŜ miało swoje dobre strony: bo wtedy synczyska z sąsiednich wsi robili naloty na Zawadę, Łęg, dziochy były 
rade, ale swoi synki byli tym zgorszeni. To były teŜ powody, Ŝe pod szynkiem w ruch szły pięści, sztachety (wtedy były jeszcze 
płoty ze sztachet), ruszano chojraków, spokojnych ostawiano.                                                   

Wspomnienia spisał Jan Baron 



FAJER U GRYJTY

Witom Wos wszyskich bardzo piyknie! 
Wiycie moja kamratka Gryjta robiyła 
łoński rok we moju dość srogi fajer a to 
skuli tygo, Ŝe łod niy dziołcha szła do 

piyrsze kumunije. Łona mo jednam chałupa tako troszka 
wiekowo, a tak ze dwiesta metrow przelyźć bez zegroda to 
mo drugo nowo chałupa i tam stoji tyŜ chlywek. We tym 
chlywku to łona trzimie: maciura ze prosiontkami, wieprzki 
do zabicio, krowa, ciela, pora kur, gansi no i kaczki. ToŜ 
było to dziyń przed fajerym. Poszła ze swojim chłopym 
Ecikym bez połednie połodbywać cołki tyn swoj dobytek. 
Szli łoba, coby warci skończyć i prziść nazod rychtuwać ku 
fajerce. Ze miasta tyŜ była szteluwano łod Gryjty kamratka 
ze chłopym, coby dziyń pryndzy prziszli trocha pomoc stoły 
rychtuwać i cołki gyszyr przeniyść do zolu, kaj mioł być 
fajer. Tam do tyj gospodarki kaj był chlywek godali dycki 
„na wiyrch„ bo idzie se tam trocha pod gorka. Jo ze 
Angelom pakuwałach wszysko co trza było do zolu zawiyść 
do jednygo wielnoskygo waszkorba. No i na to przijechali Ci 
istni ze miasta. Piyknie my se prziwitali. ToŜ Hildka ze 
Francikym pytajom se nas po dobroci kaj je Gryjta ze 
Ecikym. Trza wom wiedzieć co łoni ni poradzom naszyj 
godki, yno rzondzom cołki czas po miastowymu, a to je po 
polsku. Jo Ŝech ło tym ni wiedziała, no i bez pomyślunku 
podałach im, Ŝe szli łodbywać na wiyrch, ale juŜ dość 
chwilka tymu, no i zaroz mono przidom. Hildzie i Francikowi  

śmiyszek przelecioł po gymbie, wejrzeli sie łośmioci na sia, 
ale nic ni padali. Kozałach jim se siednyć na placu pod 
stromym kaj stoji stoł i ławka. Narychtuwałach im kafyju ze 
śmietonkom i postawiyłach keksy, kere my napiykły coby se 
trocha pomaszkeciyli. Za jakeś szczwierć godziny Hilda tak 
yno krynci se i durch zaglondo yno na te schody na 
piyntrze. Wlazła ku mie do siyni i pado – ty Berbla a jak łoni 
juŜ połodbywajom, to ślezom ze tygo wiyrchu. No toŜ jo 
padała ji prowda, Ŝe na isto jak jyno skończom ta łodbywka 
to zaroz tu bydom. Za poł godziny idzie Gryjta ze Ecikym ku 
nom. Ta miastowo zaglondo roz na mie, roz na nich. 
Prziwitała sie z niymi i  pyto se, Ŝe przeca czamu łoni idom 
łod zegrodki a mieli we chałupie na wirchu sie łodbywać. Na 
to Gryjta padała Ŝe mo recht, bo łoni richtig byli pofutruwać 
cołko czelotka kero majom we chlywku. Na to ci miastowi  
zaczli se tak śmioć co jim rady ni było. Jak juŜ skończyli to 
padali, co łoni  myśleli Ŝe „połodbywać” to poszli na 
piynterko bo jim sie zebrało na „małe bara-bara”. Śmiychu 
było, Ŝe ni umicie se tygo forszteluwać. Do dzisiej to 
spominomy Ŝe ci miastowi to chodzom ”łodbywać„ do łoŜka. 
Bo wiycie u nos to chodzyni do łoŜka  nadzywo sie blank ale 
to blank inakszi, a łodbywać to chodzimy gowiydź do 
chlywka.  

ToŜ tela Ŝech Wom chciała połosprowiać na dzisiej. 
Wasza Łosprowioczka – 

Barbara Gromotka

 
ZEFLIK I FRANCIK 

Francik – Witom cie Zeflik, kaj tak wartko? 
Zeflik – Po kwiotek leca, dyć dzisio baby majom świynto 
Francik – Jezurkusie, jo Ŝech blank zapomnioł ta moja by cołki dziyń miała nos spuszczony na kwinta 
Zeflik – To se nie zapominej, roz w roku cie styko kupić babie kwiotek 
Francik – Zaglondej tukej, kery kupiymy, jo biera tyn bioły 
Zeflik – ToŜ bierymy, jo tyn modry. Jak se go Hyjdelka postawi na łokno to se o mie pomyśli jaki jo dobry 
Francik – Aleś ty je gupi na stare lata mo o ciebie myśleć, dyć wiy co mo  
Zeflik – Dobra, dobra nie mondruj, na wieczor o piontyj pod lasym, jo ci postawia! 

DZIYŃ KOBIYT 
Gryjta - Cześć Marija, jak jo cie długo nie widziała, jako Ci to idzie? 
Marija – Dyć nikaj nie wylazuja. Ida kupić konsek kołocza, bo mie Hilda wyciongła do Kristy 
Gryjta – ToŜ czekej chca kupić flaszka ajerkoniaku, ida z wami 
Marija – ToŜ furgej, zrobiymy se babskie świynto, baby dzisiej fajerujom a chłopy tankujom 
Gryjta – Ty mosz durch te gupoty w głowie, dyć byś nie była Marija, obiod mom od wczora to se nie muszam śpiychać 
Marija – Jo mom grochowa, konsek chleba i bydzie 
Gryjta – ToŜ poć, wlezymy po ta flaszka, kołocz i szyjymy do Kristy 
Marija – ToŜ idymy, nasze chłopy majom dycko świynto nie bydymy durch wele nich lotać! 
Gryjta – Mosz recht, legnom, gazeta, kawa i drzymota      Eleonora Czekała    
                                                                       

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Ciasto z mandarynkami 
Składniki: 45 dag mąki, 25 dag cukru, 25 dag margaryny, 6 Ŝółtek, 2 łyŜki gęstej śmietany, proszek do pieczenia 
Przygotowanie: Zagnieść ciasto i podzielić na dwie części – jedną wyłoŜyć na blachę, drugą zamrozić. 2 budynie waniliowe 
ugotować na ½ l mleka – gotując dodać 15 dag cukru. Do gorącego budyniu wlać ½ l kwaśnej śmietany 18% i dodać 2-3 puszki 
mandarynek. Wymieszać i wyłoŜyć na ciasto – na to zetrzeć ciasto zamroŜone. Piec ok. 40 min. w piekarniku o temperaturze 180 

stopni C.         Przepisem podzieliła się Iwona Jarzombek 

POŁĄCZYŁA ICH KREW 

30 stycznia br. w Nędzy 10 dawców krwi załoŜyło Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego KrzyŜa. 
Płatność za tegoroczne składki w wysokości 20 zł/osobę zafundował im Wójt Gminy Nędza. Klub reprezentują na zewnątrz: 
Adam Feszter – przewodniczący, Eugeniusz Gawron – zastępca przewodniczącego oraz Michał Mrosek – członek zarządu. 
Członkowie klubu zapraszają do wstąpienia w ich szeregi. KaŜdemu aktywnemu członkowi klubu przysługują odznaczenia PCK. 
Kobieta moŜe otrzymać wyróŜnienie I stopnia juŜ po oddaniu 5 l krwi, a męŜczyzna po oddaniu 6 litrów. Dzięki legitymacji 
honorowego dawcy krwi moŜna być na przykład zwolnionym z kolejki u lekarza, albo skorzystać z opustu na niektóre leki. I tak 
moŜna zostać uczestnikiem akcji organizowanej juŜ 3 kwietnia br. Krew będzie pobierana przed siedzibą DFK w Nędzy w 
godzinach 900 – 1300. W roku 2011 akcje poboru krwi planowane są jeszcze w dniach:17 lipca i 27 listopada. A od przyszłego 
roku nowo-powstały klub planuje zorganizować 6 takich akcji.        (j.b.)



KARTY Z HISTORII … 223. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA EICHENDORFFA 

 10 marca br. mija 223. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy 
niemieckich Józefa Eichendorffa. Urodził się w 1788 r. w Łubowicach. Pałac (dzisiaj po nim 
pozostały jedynie ruiny), w którym się urodził poeta, wznosi się na wzgórzu, z którego rozciąga 
się wspaniały widok na okoliczne miejscowości po drugiej (prawej) stronie wijącej się błękitną 
wstęgą rzeki Odry: Ciechowice, Zawadę Ks., Łęg, a nawet jak okiem sięgać dalej na Nędzę. 
Widok ze wzgórz i dolin rozlegający się na pobliskie miejscowości utkwił na całe Ŝycie w 
świadomości poety jako arkadyjski obraz świata, w którym przejawia się tęsknota za ładem i 
harmonią natury, czego wyrazem są liczne późniejsze utwory odwołujące się do 
wyidealizowanej krainy dzieciństwa i młodości pisarza. 
 Latem 1808 r. Eichendorff wraca ze studiów w Heidelbergu do Łubowic. Pragnie wraz z 
bratem Wilhelmem zająć się poratowaniem upadającej rodzinnej posiadłości. W tym czasie 
prawdopodobnie powstaje sonet Do Odry. Rzeka ta staje się nostalgicznym obrazem lat dzieciństwa, który rozbudza 

wspomnienia „wesołe” i „błogie”, z którą czuje się „złączony”, ale pobyt poza rodzinnymi 
stronami sprawia, Ŝe poeta, jak sam przyznaje, oddala się od tego miejsca, a jednak wciąŜ za 
nim tęskni: 
   O miła ma, juŜ Ŝagle wiatrem pełne 

   I dźwięczny w nich odwieczna pieśń młodości. 
 Związki Eichendorffa za Śląskiem są w wielu miejscach pomijane w literaturze 
niemieckiej. Pisarz znał dobrze gwarę śląską, do czego nawet się przyznawał jako „utrakwista” – 
„dwujęzyczny”. Eichendorff posiadał na świadectwie gimnazjalnym we Wrocławiu adnotację, Ŝe 
zna język polski dość dobrze. Zresztą jego korzenie rodzinne świadczą, Ŝe był spokrewniony w 
jakimś tam stopniu z polskimi rodzinami. Co wcale nie ułatwiło mu kariery urzędniczej, a z 
drugiej strony z tego, Ŝe był katolikiem. Te fakty były z oczywistych względów w tych czasach w 
Niemczech pomijane.  
 Współcześnie postać tego wybitnego pisarza staje się motywem współpracy historyków 
literatury zarówno niemieckich jak i polskich, czego dowodem jest działalność łubowickiego 
centrum Eichendorffa, które prowadzi na szeroko zakrajaną skalę pracę propagującą twórczość 
tego wybitnego poety poprzez róŜnego rodzaju wydawnictwa poświęcone jego twórczości. 

     
Krystian Okręt 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  Joseph von Eichendorff, Przez pola i dąbrowy…, przekład wierszy Wiktor Bugla, Wrocław – Racibórz, s. 157. 
 

 SESJA W PIGUŁCE 

Na sesji Rady Gminy Nędza zwołanej w dniu 28 lutego 2011 r. obecni byli wszyscy radni – 15 osób. Przewodniczący 
Rady Gminy Nędza oraz Wójt Gminy Nędza złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. Wójt Gminy 
powiedziała m.in. o rodzinie repatriantów osiedlonej u nas, Ŝe juŜ się zaaklimatyzowała i w tym roku po raz ostatni zostanie 
udzielona jej pomoc, przedstawiła równieŜ zadania własne Gminy w zapobieganiu przemocy w rodzinie.  
 Radni podjęli uchwałę w sprawie stadium i planów zagospodarowania przestrzennego, podjęta została równieŜ uchwała 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego(zespół osób zainteresowanych 
rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny). Sesja ta przyniosła takŜe uchwały o poborze podatków, rodzinie repatriantów, 
dietach radnych, zmianie uchwały budŜetowej na 2011 r. Rada Gminy 10 głosami za, 3 przeciwnymi i 2 głosami wstrzymującymi 
się przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, podjęto 
równieŜ uchwałę  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Radna Renata Bienia poinformowała Przewodniczącego 
Rady o utworzeniu Klubu Radnych „Razem dla dobra gminy”. Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na 
stronie internetowej: http://bip.nedza.pl/rada/sprawodania.        (j.b.) 

An die Oder 
 
Du bauer Strom, an dessen duft’gem Strande 
Ich Licht Und Lenz zum ersten Male schaute, 
Ich Frommem Sehnsucht mir mein Schifflein baute, 
Wann Segel anten kamen Und verschwanden. 
 
Von fernen Bergen uberm weiten Lande 
Brach’st du mir Gruß Und Fredem Frome Laute, 
Daß ich den Fruhlingsluften mich vertraute, 
Vom Ufer losend hoffnungsreich die Bande. 
 
Noch wußt’ich nich, wohin Und was ich meine, 
Doch Morgenrot sah ich unendlich quellen, 
Das Herz voll Freiheit, Kraft der Treue, Tugend; 
 
Als od des Lebens Glanz fur mich nur scheine, 
Fuhlt’ ich zu fernem Ziel die Segel schwellen, 
All’ Wipfel rauschten da in ew’ger Jugend! 

 

SPROSTOWANIE DO GS NR 1/2011 
Cena netto 1 m3 wody w 2011 roku dla odbiorców grupy I i II wynosi 3,07 zł a nie 2,87 zł jak podała GS. Bardzo 

przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.                (j.b.)                                                                                        
   

Do Odry 
 
Błękicie wód, na twym zielonym brzegu, 
Gdy pierwszy raz wiosenny świt ujrzałem, 
Z tęsknotą swój okręcik budowałem, 
Gdy tyle innych dołem szło w szeregu. 
 
Z niebieskich wzgórz nad oświetloną ziemią 
Przynosisz mi wesołe, błogie tony, 
śe z wiatrem juŜ dziś czuję się złączony, 
Zrywając więź, co łączy brzegi ze mną. 
 
I nie wiem wciąŜ, co to się ze mną stało, 
Choć nowy świt znów widzę nieśmiertelny 
I wielbię wolność, cnotę oraz miłość. 
 
Jakby to Ŝycie tylko mnie wybrało; 
O miła ma, juŜ Ŝagle wiatru pełne 
I dźwięczy w nich odwieczna pieśń młodości. 
 



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: 

� 25 lutego  VT Nędza  0:3  Nowa Computer-Mokate-TKKF Pawłowice 
� 09 marca:       Beer Team Rybnik  3:0  VT Nędza  
� 18 marca  VT Nędza  0:3  Artus Zory   

 
 

WAśNE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE SPISU POWSZECHNEGO 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. Rachmistrze Spisowi rozpoczną zaś pracę od 8 kwietnia i będą 
zbierać dane (przeprowadzać wywiady) do 30 czerwca br. Tylko w tym czasie będą odwiedzać mieszkańców w ich mieszkaniach. 
Obchód przed spisowy odbył się w dniach 1-17 marca. 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy 
Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. 
konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno – społecznej oraz społeczno – ekonomicznej, w zakresie i 
terminach określonych przez Komisję Europejską. Są to największe przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są nie tylko 
w Polsce, ale i na całym świecie. 

Do wywiadów spisowych w terenie upowaŜnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, 
pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. 
Osoby podające się za rachmistrzów spisowych nie są uprawnione do zbierania jakichkolwiek danych, ani osobowych, ani na 
temat dochodów rodzin. W związku z tym w przypadkach pojawienia się u Państwa w mieszkaniach osób pytających o te 
informacje, prosimy o powiadomienie policji w celu zdemaskowania i zatrzymania oszustów podających się za rachmistrzów 
spisowych. W celu potwierdzenia toŜsamości rachmistrza moŜna skontaktować się z pracownikami Gminnego Biura Spisowego 
znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Nędzy. 

W swojej pracy Rachmistrz posługuje się terminalem mobilnym, na którym uzupełnia wszystkie pozyskane od 
respondenta informacje. Jedyną formą zbierania danych podczas spisu jest forma elektroniczna. Od rachmistrzów moŜemy się 
spodziewać pytań dotyczących: miejsca zamieszkania, okresu zamieszkania czasowego, stanu cywilnego, wykształcenia, źródła 
utrzymania, pracy zawodowej, narodowości, danych dotyczących mieszkania lub domu. 

Jeśli nie Ŝyczymy sobie wizyty rachmistrza, moŜemy jej uniknąć poprzez samodzielny spis w Internecie. Od 1 kwietnia 
2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostaną udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i 
www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011 r.  

(j.b.) 

 

GŁUCHY PIEŃ 

Sąsiadka: Dzień dobry sąsiedzie idziecie z fabryki? 
Sąsiad: Ni ni, nie suchom muzyki. 
Sąsiadka: Ale jo was pytom o co innego! 
Sąsiad: Co zapraszacie mnie na jednego???? Rod se wypić jednego. 
Sąsiadka: Ale jo wcale nie myśla o tym. 
Sąsiad: Ja jo przida potym. 
Sąsiadka: Sąsiad źle słyszy i wychodzi z tego ambaras. 
Sąsiad: Co mom przyjść zaraz?? 
Sąsiadka: Niech Cie kule biją, głuchyś jak pień!! 
Sąsiad: Ja ja, fajny momy dzień, przida na tego jednego. 
Sąsiadka: Ale mie nie zastaniecie w domu. 

Sąsiad: A dyć nie powiem nikomu.  
Sąsiadka: Godom z Wami jak gęś z prosięciem! 
Sąsiad: Co mom jeszcze przyjść z  moim zięciem?? 
Sąsiadka: Ani som ani z zięciem ty stary bałwanie!! 
Sąsiad: Co mom juŜ przyjść na śniadanie?? 
Sąsiadka: Do licha cięŜkiego  sąsiedzie, czy Ŝeście się wściekli? 
Sąsiad: Co i  kure Ŝeście mi upiekli, mie smakują pieczone  kury. 
Sąsiadka: Pocałuj mnie w nos baranie! 
Sąsiad: Moje uszanowanie. 
Sąsiadka: Z wami idzie dostać gorączki. 
Sąsiad: Całuję rączki. 
Sąsiadka: śeby Cie pokręciło! 
Sąsiad: Och, bardzo mi jest miło! 
Sąsiadka: śebyś pęk głuchmanie! 
Sąsiad: Moje uszanowanie. 
Sąsiadka: śebyś juŜ spuch jak beczka! 
Sąsiad: Bardzo miło sąsiadeczka, ino mo jedyn feler - tak źle słyszy! 
Sąsiadka: Jo - to Ty!! 
Sąsiad: To Ty!!     Magdalena Janda 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
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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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