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NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY I WÓJTA GMINY A.D. 2011 WRĘCZONE 

 Z okazji Dnia Nauczyciela we wszystkich szkołach naszej gminy odbyły się uroczyste akademie, które poprzedziły 
rozdanie Nagród Dyrektora Szkoły oraz Nagrody Wójta Gminy. Za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu 
wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia Nagrodą Dyrektora Szkoły w dniu 14 października 2011 r. zostali uhonorowani 
następujący nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi: 

� ZSP Zawada KsiąŜęca: Katarzyna Kowolik, Małgorzata Dzumyk, Wanda Rutko, Aleksandra Pawlik, Karina Garbas, Ewelina 
Król, Gizela Stanek, Dorota Klieryk, Katarzyna Łabińska, Zyta Porwoł, Karina Gzuk, ElŜbieta Piontek. 

� ZSP Babice: RóŜa Chrubasik, Małgorzata Kocjan, Stefania Niemiec, Edyta Łyczek, Rozwita Sroka, Alicja Wiśniewska, Łukasz 
KrziŜek, Elwira Krentosz, Stanisław Niewrzoł, Ewa Cieślik-Machnik, Renata Dunkel. 

� ZSP Górki Śląskie: Halina Radoń, Czesława Wranik, Maciej Górka, Katarzyna Dzierzenga, Halina Górska, Jolanta Napora, 
Eugeniusz Bittner, Bolesława Kołakowska, Marek Paskuda. 

� ZSG Nędza: Sylwia Linek, Sylwester Bobrzik, Bernadeta Oleszowska, Kornelia Czogalik, Mieczysław DroŜdŜ, Anita Grycman, 
Mirosława Kuśka, Stanisława Mietła, Radosław Niklewicz, Ewa Skatuła, Mirosława Teresiak, Anna Wojtek, Barbara Zapłata, 
Gizela Marondel, Małgorzata Krauze, Klaudia Wieczorek, Zygmunt Elsner, Marek Wołczyński, Krystyna Gorczycka, Maria 
Kontna, Elwira Krentosz, Urszula Ryschka, Irmgarda Syrnik. 

� Przedszkola w Nędzy: Monika Kupczyk, Ewelina Haruk, Kornelia Chyła, Maria Mrozek, Karina Raciborska, Teresa Rąpała, 
Danuta Kalus, Gizela Gwóźdź, Beata Rudek, Alojzy Niewrzoł, Renata Dunkel, Elwira Krentosz, Dominika Tulec. 

Natomiast Nagrodę Wójta Gminy w roku 2011, m.in. za: pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na rzecz szkoły, 
wszechstronną współpracę ze środowiskiem, dbanie o bazę szkoły, zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań 
statutowych szkoły, umiejętne dysponowanie środkami przyznanymi w planie finansowym w sposób celowy i oszczędny 
otrzymały: Hanna Kowalska - dyrektor ZSP w Babicach oraz Maria Czerwińska - dyrektor ZSG w Nędzy.              (j.b.) 

WYCIECZKA NAUCZYCIELI ZSG W NĘDZY DO KRAKOWA  

15 października 2011 r. nauczyciele z Nędzy wybrali się z okazji 
swego dorocznego święta na wycieczkę do Krakowa. Celem wizyty 
było zwiedzenie nowo powstałego Muzeum Podziemi Rynku, 
zlokalizowanego pod Sukiennicami a ciągnącego się aŜ do kościoła 
Mariackiego na przestrzeni ok. 2 tys. m². Ten spacer na głębokość 
pięciu metrów pod ziemię był niesamowitą podróŜą w czasie od X do 
XV w. Zwiedzanie odbywało się zgodnie z archeologiczną eksploracją, 
od nawarstwień najmłodszych. Do niedawna wydawało się badaczom 
przeszłości Krakowa, Ŝe Rynek – jako plac miejski – posiadał 
kamienną nawierzchnię. Tymczasem w wieku XIV przestrzeń Rynku 
przecinały trakty droŜne, organizujące komunikację w róŜnych 
kierunkach. Utarło się przeświadczenie, Ŝe średniowieczna Europa 
dróg w sensie konstrukcyjnym nie znała, co w przypadku 

krakowskiego Rynku zupełnie mija się z rzeczywistością. Rozrastający się w XII w. Kraków potrzebował nowych terenów – pod 
zabudowę zajęto obszar obecnego Rynku, który został doszczętnie zniszczony podczas najazdów tatarskich. Archeolodzy odkryli 
równieŜ nieopodal cmentarzysko z X w., gdzie zmarłych chowano zgodnie z obrzędem chrześcijańskim. Byłaby to więc najstarsza 
nekropolia Krakowa. Większość ekspozycji wyposaŜono w środki audiowizualne najnowocześniejszej generacji (np. kilka 
interaktywnych ekranów), co niewątpliwie stanowi dodatkową atrakcję dla zwiedzających.     
                Informacja: Krystian Okręt 
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Jako radny sołectwa Górki Śląskie chciałbym podziękować panom: Andrzejowi Bugdolowi, Krystianowi Matuszkowi, 
Rafałowi Chyle oraz Jerzemu Góreckiemu za bezinteresowną pomoc przy wymianie podkładów kolejowych w okolicach 

tunelu pod torami w Górkach Śląskich. 
Jan Francus 



OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

STAWKA PODATKU ROLNEGO NA 2012 ROK 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku podaje, Ŝe: 
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) 
ogłasza się, Ŝe średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt. 
W związku z tym, na terenie Gminy Nędza w 2012 roku podatek rolny dla gruntów powyŜej 1 hektara wynosić będzie 185,45 zł, 
natomiast podatek rolny dla gruntów poniŜej 1 hektara wynosić będzie 370,90 zł. 

ORGANIZACJA AKCJI ZIMOWEJ NA DROGACH GMINNYCH 
Wójt Gminy zarządzeniem powołał zespół wykonawczy ds. prowadzenia akcji zimowej. Koordynacja akcji zimowej do dnia 
31.12.2011 r. została powierzona Józefowi Zagoli. NiŜej GS przedstawia najwaŜniejsze postanowienia programu prowadzenia 
akcji zimowej w sezonie 2011/2012: 
1. Prowadzenie akcji zimowej przewiduje się od 15 listopada 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku. 
2. W okresie prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych będzie uŜywany piasek w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych: na skrzyŜowaniach ulic, na podjazdach i zjazdach, na łukach, na chodnikach.  
3. Za miejsca szczególnie niebezpieczne w Gminie Nędza uwaŜa się: skrzyŜowanie ulic Jana Pawła II – Gliwickiej - Jesionowej 

w  Nędzy k. Roszarni; skrzyŜowanie ulic Rudzkiej i Arki BoŜka w Babicach; skrzyŜowanie ulic Jana Pawła II i Tuwima w 
Nędzy; skrzyŜowanie ulic Jana Pawła II i Borowiec w Nędzy; odcinek ulicy Borowiec do  skrzyŜowanie z ulicą Wiśniową w 
Nędzy; ulica Mickiewicza; dojazd do ulicy Jana Pawła II w Nędzy; skrzyŜowanie ulic Nad Suminą i Sobieskiego w Nędzy; 
skrzyŜowanie ulic Sobieskiego i Jesionowej w Nędzy; ulica Kuźnicka w Ciechowicach; skrzyŜowanie ulic Raciborskiej, 
Szkolnej i Dzwonkowej w Zawadzie KsiąŜęcej; skrzyŜowanie ulic Wita Stwosza i OkręŜnej w Łęgu; ulica Wita Stwosza na 
odcinku od ul. OkręŜnej k. Barona do ulicy OkręŜnej k. sklepu; ul. Rudzka i Leśna w Górkach Śląskich - wzniesienia i spadki; 
róg ulic Wiejskiej z Wiejską k. kapliczki w Szymocicach. 

4. Oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu, wzdłuŜ terenów stanowiących własność Gminy Nędza, oraz główne ścieŜki, skwery 
oraz parkingi wykonują odpowiedzialni pracownicy tut. urzędu. 

5. Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenach poszczególnych sołectw Gminy Nędza prowadzą podmioty 
gospodarcze lub osoby fizyczne, którym gmina zleciła to zadanie. W sołectwach: Ciechowice, Łęg , Zawada Ks. i Nędza 
odśnieŜanie prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eryk Ficoń ul. Raciborska 73 Maków tel. 
602 637 709. W sołectwie Nędza i Babice odśnieŜanie prowadzi Stefan Komor ul. Wiejska 41 Babice tel. 032 418 60 50 
oraz tel. kom. 789 275 833. Natomiast w sołectwach Szymocice i Górki Śląskie odśnieŜanie prowadzi Marek Czerny ul. 
Astrów 26 Górki Śląskie tel. 032 418 75 15 oraz tel. kom. 504 601 984. 

6. Świadczący usługi odśnieŜania i usuwania skutków gołoledzi na rzecz gminy nie posiadający piaskarek, winni czynność tą 
wykonywać ręcznie. 

7. Koordynację akcją odśnieŜania, posypywania gołoledzi, hałdowania śniegu i likwidacji skutków zimy na terenie sołectw 
prowadzą sołtysi. 

8. Zimowe utrzymywanie w granicach nieruchomości i na przyległych chodnikach naleŜy do obowiązków właścicieli 
nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

9. Przy odśnieŜaniu chodników, zalęgający śnieg nie moŜe być składowany na pas jezdni a musi być wywoŜony na wskazane 
składowiska. 

10. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych (śniegu) lub jego topnienie właściciele bądź zarządcy 
nieruchomości są zobowiązani do odśnieŜania dachu i usuwania sopli – art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane. 

 
SPRZEDAś GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI 
Wójt Gminy ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych w sołectwie Babice. 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.nedza.pl lub na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. Przedmiotowe 
grunty przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę o charakterze produkcyjnym, 
składowym i magazynowym zapisaną pod symbolem 1 PS. 
 
INWESTYCJE NA TERENIE GMINY NĘDZA „W TOKU”: 
- budowa „Orlika” przy ZSG w Nędzy, 
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie KsiąŜęcej, 
- w ramach programu Zagospodarowanie i ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Szymocice trwa   
kończenie prac mających na celu wybudowanie parkingu, placu zabaw i drewnianej altany (w następnym numerze GS 
przedstawimy efekty wykonanych prac), 
- budowa nawierzchni asfaltowej w Nędzy na ulicy Nad Suminą w ramach dofinansowania z programów przeciwpowodziowych na 
zmianę nawierzchni drogi, 
- budowa drogi dojazdowej do pól w sołectwie Łęg (droga ok. 800 m długości). 
 
WYSTAPIENIA POKONTROLNE NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI 
W związku z przeprowadzoną we wrześniu w Urzędzie Gminy w Nędzy kontrolą NajwyŜszej Izby Kontroli w dniu 19.10.2011 r. 
wpłynęło do urzędu wystąpienie pokontrolne. NIK oceniła negatywnie działania urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą. 
Główne zarzuty NIK dotyczyły nie egzekwowania przez gminę częstotliwości opróŜniania zbiorników bezodpływowych przez 
właścicieli nieruchomości, mimo zapisów obowiązującego na terenie gminy Regulaminu Utrzymania czystości i porządku w 

Gminie Nędza, gdzie wymóg usuwania nieczystości został określony na poziomie 60% ilości pobranej wody z sieci wodociągowej. 
Wystąpienie NajwyŜszej Izby Kontroli zamieszczone zostało na www.nedza.pl. 

Wójt Gminy, Anna Iskała 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – JÓZEF KOMOR 

Józef Komor jest sternikiem promu kursującego na rzece Odrze na odcinku Ciechowice – Grzegorzowice. Urodził się w 
Ciechowicach (Oderbrück) w rodzinie mieszkającej od wieków w tej miejscowości. Obecnie mieszka w Grzegorzowicach. 

Od kiedy funkcjonuje ta przeprawa promowa pomiędzy Ciechowicami a Grzegorzowicami? 
Od roku 1947 z przerwami do dnia dzisiejszego. Od 1947 r. do 1981 r. prom obsługiwał mój wujek Franz Komor. A od 1990 do 
terazki prom obsługuję ja. Od roku 1981 do 1990 była przerwa w przeprawie promowej, poniewaŜ następowała wymiana starego 
promu na nowy. 

Dlaczego istnieje przeprawa promowa? 
W 1885 roku zbudowano „za Wilusia” most drewniany, który w 1921 r. w czasie powstania śląskiego został spalony. W latach 
1922-1924 zbudowano most betonowy o długości 183 m i szerokości 1 pasa ruchu. W roku 1945 w styczniu środkowa część 
mostu została wysadzona przez wojska Wermachtu. Przeprawa promowa z jednej strony Odry na drugą była wymuszona 
warunkami ekonomicznymi. Do śląskiego okręgu przemysłowego dostarczano Ŝywność, do Roszarni w Nędzy len, do stacji 
kolejowej buraki cukrowe. Zaś do miejscowości po lewej stronie Odry węgiel i wyroby przemysłowe. Obszar Grzegorzowic, 
Łubowic, Sławikowa i dalej Brzeźnicy, Miedoni to tereny urodzajnej ziemi i wysokiej kultury rolnej, stąd nadwyŜki Ŝywności 
płynęły do okręgu przemysłowego. 

Jakie trzeba mieć przeszkolenie do obsługi promu? 
Trzeba mieć ukończony kurs i uzyskać patent Ŝeglarsko-promowy. 

Kiedy prom jest czynny? 
W dni powszednie w godzinach: 530-930 i 1300-1700, ale takŜe w niedzielę w godzinach 930-1200 i 1330-1700. 

A kiedy musi Pan podjąć decyzję, Ŝe prom nie będzie kursował? 
W czasie burzy, silnego wiatru, wysokiego stanu wody i jeszcze by moŜna było wymienić parę okoliczności utrudniających 
przewóz. 

Czy praca przewoźnika sprawia Panu przyjemność? 
W lecie, w czasie słonecznych dni, kiedy ruch jest duŜy, to moŜna dowiedzieć się od ludzi wielu ciekawych informacji. MoŜna się 
takŜe przy pracy opalać (śmiech Pana Józefa), moŜna posłuchać śpiewu ptaków Ŝyjących w zaroślach Odry, słuchać szumu wiatru 
i wody. Kiedy woda jest przejrzysta moŜna obserwować ryby. Gorzej jest w okresie jesiennym i zimowym. Wtedy trzeba się 
ciepło ubrać. W czasie deszczu moŜna się schować do budki na promie, jednak w czasie mrozów nieustannie chodzę w te i 
wewte, Ŝeby się rozgrzać. 

Czy w czasie przerwy w pracy moŜe ktoś wejść na prom? 
Tak poniewaŜ nie ma ogrodzenia uniemoŜliwiającego wejście. Przed wjazdem na prom są tablice z regulaminem funkcjonowania 
promu. 

Ilu ludzi i pojazdów jednorazowo moŜe prom zabrać? 
20 ludzi, 3 auta osobowe, 1 traktor z przyczepą. Całkowita nośność nie moŜe przekroczyć 10 ton. 

Czy jest to ciekawa praca? 
W sprzyjających warunkach pogodowych praca jest przyjemnością, jest się na świeŜym powietrzu, obcuje się z przyrodą, spotyka 
nowych ludzi. Natomiast uciąŜliwa bywa zimą, kiedy istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się niebezpieczeństwa. Nie 
moŜna teŜ przewidzieć zachowania się na promie przewoŜonych ludzi czy zwierząt, bo te teŜ mogą być pasaŜerami. Na pewno 
jest to praca cięŜka, bo napęd promu jest mięśniowo-wolny tzn., Ŝe część pracy wykonuje nurt rzeki popychając z boku 
zawieszony na linach prom, natomiast część pracy wykonuje przewoźnik kręcąc korbą. 

Jakie ma Pan Ŝyczenie w pracy przewoźnika? 
Być zdrowym, słuŜyć ludziom i Ŝeby wszystkie nieszczęścia mnie omijały. 

 

 

 

śyczymy Panu Józefowi 
długich, szczęśliwych lat pracy 
przewoźnika przeprawy 
promowej dla dobra 
mieszkańców obu stron Odry, 
  Jan Baron 

 



TAK GŁOSOWALIŚMY 9 PAŹDZIERNIKA br. 

 PoniŜsza tabela przedstawia dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, 
którym wydano karty do głosowania w trakcie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 
października 2011 r. 

Nr 
obwodu 

Nazwa obwodu Liczba osób 
uprawnionych do 

głosowania ogółem 

Liczba osób uprawnionych 
do głosowania do godziny 

2100 

Liczba wyborców, którym 
wydano karty do głosowania 

do godziny 2100 

1 Babice 735 738 289 
39,15% 

2 Górki Śląskie 791 800 395 
49,37% 

3 Nędza - 
StraŜacka 

1532 1534 454 
29,59% 

4 Nędza - Leśna 1216 1225 457 
37,30% 

5 Zawada KsiąŜęca, 
Łęg, Ciechowice 

1463 1463 440 
30,00% 

6 Szymocice 243 243 130 
53,49% 

razem 5980 
100% 

6003 2165 
36,06% 

 
NiŜej prezentujemy wyniki wyborów z terenu Gminy Nędza do Senatu RP: 
BIELAWSKI Andrzej - 104 głosy 
CIURKO Wiesława – 68 głosów 
DZIEWIOR Grzegorz - 310 głosów 
HAJDUK Adam – 804 głosy 
JEDYNAK Tadeusz – 79 głosów  
WALA Eugeniusz – 80 głosów 
ZDZIEBŁO Adam – 648 głosów 
ZIOŁO Aleksander – 23 głosy 
Razem na kandydatów do Senatu RP oddano na terenie Gminy Nędza 2116 głosów. 
 
NiŜej prezentujemy wyniki wyborów z terenu Gminy Nędza do Sejmu RP. Z uwagi na ograniczona ilość miejsca w 
GS prezentujemy tylko wyniki głosów oddanych na komitety wyborcze: 
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 436 oddanych głosów, co stanowi 21,45 % 
wszystkich oddanych głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polska Jest NajwaŜniejsza – 70 oddanych głosów, co stanowi 3,44 % 
wszystkich oddanych głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 76 oddanych głosów, co stanowi 3,74 % 
wszystkich oddanych głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Ruch Palikota – 138 oddanych głosów, co stanowi 6,79 % wszystkich oddanych 
głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 72 oddanych głosów, co stanowi 3,54 % 
wszystkich oddanych głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 – 13 oddanych głosów, co stanowi 0,64 % 
wszystkich oddanych głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska – 1193 oddanych głosów, co stanowi 58,68 % 
wszystkich oddanych głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 9 Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke - 27 oddanych głosów, co stanowi 1,33 
% wszystkich oddanych głosów w Gminie Nędza 
Lista nr 10 Komitet Wyborczy Prawica – 8 oddanych głosów, co stanowi 0,39 % wszystkich oddanych głosów 
w Gminie Nędza. 
 
W tegorocznych wyborach do Senatu RP największą ilość głosów na terenie naszej gminy zdobył z KW Platforma 
Obywatelska RP Henryk Siedlaczek (963 głosy) oraz z KW Prawo i Sprawiedliwość Bolesław Piecha (252 
głosy). 
 

    Urzędnik Wyborczy Krystyna Tront 



SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 DruŜyna VT Nędza rozpoczęła sezon dobrze wygrywając pierwsze 4 mecze za 3 pkt kaŜdy i jest na czele 
tabeli II Ligi RALPS. Gra jest w coraz lepszym stylu, a atmosfera na boisku i poza nim fantastyczna. 
Rozegrane spotkania: 

� 30 września:   VT Nędza    3:1 KS Volley Katowice 
� 7 października:    Cafe Nova Silesia Lubomia  1:3  VT Nędza 
� 14 października:   VT Nędza    3:0 Albion – gramy dla Kuby 
� 21 października:       TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej 1:3  VT Nędza  

 
 GS przedstawia sylwetkę nowego zawodnika druŜyny VT Nędza: Janek dołączył do druŜyny w tym sezonie. I był to 
przysłowiowy "strzał w 10", okazał się ogromnym wzmocnieniem. Janek gra na bardzo odpowiedzialnej pozycji - atakujący. 
Potrafi być prawdziwym egzekutorem. Cechuje go opanowanie i spokój na boisku, nawet gdy "do skończenia" jest naprawdę 

trudna piłka. Poza tym Janek naprawdę traktuje to co robi bardzo powaŜnie, od profesji do 
ukochanego sportu - siatkówki.  

� Imię: Jan. 

� Nazwisko: Franke. 

� Wzrost:  193 cm. 

� Wiek: 25 lat. 

� Zawód: lekarz-staŜysta. 

� Pozycja: atakujący. 

� Zainteresowania: gotowanie, taniec, Ŝagle, film, narty. 

� Jeśli nie siatkówka to .... tenis w razie powaŜnej kontuzji kciuka, Ŝagle w sezonie letnim, a 
narciarstwo w sezonie zimowym, w razie kontuzji większych stawów. ParaliŜ zmusiłby mnie 
do szukania innej dziedziny sportu pozwalającej ją uprawiać. Podsumowując, sport jest 
nieodłącznym elementem mojego sposobu na Ŝycie. 

 
Wszystkie nasze mecze u siebie są rozgrywane w piątki, o godzinie 18.30 na sali LKS-u. Więcej na www.liga.miastorybnik.pl

  WSTĘP JEST BEZPŁATNY! BĄDŹCIE Z NAMI! 

 
TERMINARZ ROZGRYWEK VT NĘDZA W SEZONIE  
2011/2012 
30.09.2011 - u siebie z KS Volley Katowice 

6.10.2011 - na wyjeździe z Cafe Nova Silesia Lubomia 

14.10.2011 - u siebie z Albion - gramy dla Kuby 

21.10.2011 - wyjazdowy z TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej   

28.10.2011 - u siebie z  Edytor Suszec 

4.11.2011 - wyjazdowy z Impacto LKS Chałupki   

25.11.2011 - u siebie z  Fundacja Elekrowni Rybnik 

1.12.2011 - wyjazdowy z Catering Parys Rydułtowy 

9.12.2011 - u siebie z Jedynka Jankowice 

15.12.2011 - wyjazdowy z Top Ten ZST Rybnik   

23.12.2011 - u siebie z Strzelec Gorzyczki 
13.01.2012 - wyjazdowy z Olimpia Rybnik 
 

RUNDA REWANśOWA 
18.01.2012 - wyjazdowy z KS Volley Katowice 

27.01.2012 - u siebie z  Cafe Nova Silesia Lubomia 

13.02.2012 - wyjazdowy z Albion – gramy dla Kuby   

24.02.2012 - u siebie z  TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej 

2.03.2012 - wyjazdowy z Edytor Suszec 

9.03.2012 - u siebie z  Impacto LKS Chałupki 

23.03.2012 - wyjazdowy z Fundacja Elekrowni Rybnik   

30.03.2012 - u siebie z Catering Parys Rydułtowy 

13.04.2012 - wyjazdowy z Jedynka Jankowice   

20.04.2012 - u siebie z Top Ten ZST Rybnik 

25.04.2012 - wyjazdowy z Strzelec Gorzyczki 

11.05.2011 - u siebie z Olimpia Rybnik 
JL 

 
NA ODPUŚCIE 

Gryjta – Pierucha Hyjdla kaś Ty se tu znejdła? 
Hyjdla – Ach Gryjta od Maslona mie zaprosiyła na łodpust. 
Gryjta – Jo tyŜ sam mom dziochy od Iryny i synka od Hajdle i nic yno mie ciongną ku szisbudom. 
Hyjdla – Kaj to stojom? To juŜ welkie dzieci pamiyntom ich we zegłówku. 
Gryjta – Tam pod stromym ze Bercikiem, Mariją i Józikiym. Terozki idom na karuzela. 
Hyjdla – Dyć to na to ani zaglądać nie idzie! Na wyrch na doł aŜ mi się w łoczach ćmi od kryncynia łebom. Ja terozki widza 
 szykowne te twoje wnuki. 
Gryjta – Tyś je sama abo z Hynusiym? 
Hyjdla – Ze Irynom i jej dziochami, takimi podlotkami i terazki szczylajom do krzokow. 
Gryjta – Te nasze to jeszcze pieszczonki, arbanty, cimpletki i trombka. 
Hyjdla – Pamiyntosz jak my szli na odpust z fatrym i mutrom? 
Gryjta – Toć za rynka nas trzimali, potyn piszczołka, pieszczonek, trocha bombonów i dudom! 
Hyjdla – A jak my uciekały? No to juŜ my moŜno miały piytnoście. Synki pod karuzelom a nazod koŜdo szła z kwiotkiym. 
Gryjta – A tyn kołocz co oma Francka piekła pamiyntosz? Dycko trzi blachy. Rychtik dobry był z syrym no i tyn z  abfylmusym. 
Hyjdla – Terozki to nom se nie chce! Do ludki po kołocz, babka i fertich. 
Gryjta – ToŜ trzimej Se Hyjdelko bo Gryjta juŜ mi kiwo. 
Hyjdla – Miyj se i tyŜ do mie kedy przyjedź, upiecza kołocz ze sytym jak downi. 

Eleonora Czekała 
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GODZINY OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NĘDZY 

 

NĘDZA 
WYPOśYCZENIA   
Poniedziałek: 1300-1800  
Wtorek: 1300-1800     
Środa: 1300-1800   
Czwartek: nieczynne  
Piątek: 1300-1800  
     
 

FILIA W ZAWADZIE  
KSIĄśĘCEJ 
WYPOśYCZENIA   
Poniedziałek: 1300-1900   
Wtorek: 1300-1900   
Środa: 1300-1000   
Czwartek: 1500-1900   
Piątek: 1300-1900  
  

 
FILIA W  BABICACH 
WYPOśYCZENIA   
Poniedziałek: 1300-1800   
Środa: 830 -1330 

Czwartek: 1500-1800   
Piątek: 1300-1800 

Informacja: Katarzyna Machecka 

Szczebel 
rozgrywek 
 

Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z gminy 
Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 
 

01.10.11 LKS Górki 
Śląskie 

KS Rafako 
Racibórz 

1 1 Tomasz Sobeczko 

  
 
 

01.10.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Forteca 
Świerklany 

0 1 - 

08.10.11 KS Górnik 
Radlin 

LKS 1908 
Nędza 

2 5 Przemysław Kośmider, Bronisław 
Kłosek, Szymon Cichecki, Adam 
Baron, Adrian Cichecki 

08.10.11 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Naprzód 
46 Zawada 

1 2 Krzysztof Śleziak 

15.10.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Górki 
Śląskie 

2 1  
dla Nędzy: Bronisław Kłosek, Marcin 
Paleń 
dla Górek: Krzysztof Śleziak  

22.10.11 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Jedność 
Jejkowice 

3 0 Tomasz Zawada, Arkadiusz 
Tarasiewicz (2) 

23.10.11 LKS Naprzód 
46 Zawada 

LKS 1908 
Nędza 

1 1 Szymon Cichecki 

Klasa C 
R-rz 
 

01.10.11 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS 
Grzegorzowice 

2 1 Michał Tatarczyk, Leszek Floriańczyk 

 02.10.11 LKS Sparta 
Babice 

LKS Płomień 
Kobyla 

2 8 Henryk Gatnar, Aleksander Czepczor 

09.10.11 LKS Jankowice LKS Sparta 
Babice 

4 1 Sebastian Ziętek 

09.10.11 LKS Czernica LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

4 1 Piotr Herud 

15.10.11 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Bogunice 2 2 Michał Tatarczyk (2) 

16.10.11 LKS Sparta 
Babice 

LKS 
Grzegorzowice 

4 2 Piotr Szyszka, Sebastian Ziętek (3) 

23.10.11 LKS Zameczek 
Czernica 

LKS Sparta 
Babice 

4 1 Piotr Niestrój 

23.10.11 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Zryw 
Rudnik 

1 2 Leszek Krajczok 

Juniorzy 
starsi 
(grupa A) 
 

02.10.11 LKS 
KrzyŜanowice 

LKS 1908 
Nędza 

0 2 Mateusz Rudek 

 

09.10.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Naprzód 
37 
KrzyŜkowice 

4 0 Szymon Paskuda, Paweł Czogalla, 
Ernest Chroboczek, Sebastian Datko 

16.10.11 KP Unia 
Racibórz 

LKS 1908 
Nędza 

2 0 - 

23.10.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Pawłów 2 0 Mateusz Rudek 



Z śYCIA GMINY 

SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE 
 3 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy odbyło 
się spotkanie autorskie ze znanym krakowskim pisarzem i poetą Wiesławem 

Drabikiem. Jest on autorem ponad stu wierszowanych, pełnych humoru, 
chętnie czytanych ksiąŜeczek dla dzieci. Wśród najbardziej znanych moŜna 
wymienić: Bajkę o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków, Awanturę na 

podwórku, Łakomczucha, Kocie łakocie, MAŁa mYSZ skacze, czyli 

myszomania.  Siedziba biblioteki wprost pękała w szwach, gdyŜ na spotkanie 
z zacnym gościem przybyła prawie setka uczniów  klas I-III szkoły 
podstawowej. Było gwarno, wesoło i sympatycznie. Autor od razu zyskał 
sympatię dzieci, z wielką swobodą i humorem opowiadał o swojej twórczości 
jednocześnie zabawiając młodych czytelników anegdotami. Pod koniec 
spotkania dzieci miały moŜliwość zakupienia ksiąŜeczek oraz zdobycia autografu pisarza.        Katarzyna Machecka

      
„BABICZOK” 
2 października br. zostały zorganizowane wędkarskie zawody spławikowe o Puchar Wójta Gminy Nędza na zbiorniku Babiczok II, 
w których startowali wędkarze ze stowarzyszenia gminnego i okolic. Trzygodzinne zawody, na których uczestnicy mieli do 
dyspozycji jedną wędkę ze spławikiem  wyłoniły następujących zwycięzców: I miejsce zajął Michał Bugla z Rybnika (złapał 4 kg 
ryb), II miejsce przypadło Tadeuszowi Grzelakowi z Raciborza (złapał 1,62 kg ryb), a trzecią lokatę zajął Tadeusz Krzyśko z 
Babic (złowił 1,1 kg ryb).                             Adam Sobeczko 
 
KOBIETY AKTYWNE 
Regionalny Festiwal Kołacza Śląskiego 
11 września br. wśród 20 druŜyn takŜe Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z 
Nędzy brało udział w I Regionalnym Festiwalu Kołacza Śląskiego w śorach. 
Organizatorem imprezy był Minister Rozwoju Regionalnego i Prezydent Miasta 
śory. Na festiwalu stowarzyszenie reprezentowały: Blandyna Elsner, Zofia 

Halfar, Rita Stanieda, Lidia Tworuszka oraz Adelajda Lepiarczyk. Po raz 
pierwszy został zorganizowany konkurs, w którym rywalizacja toczyła się o 
najlepszy smak kołacza śląskiego. Tym razem nasze reprezentantki nie 
wygrały, jednak juŜ zapowiadają, Ŝe o ile zostaną zaproszone za rok, to prócz 
wyśmienitego kołacza zaprezentują takŜe swoje umiejętności artystyczne. 
Więcej fotografii znajduje się w galerii zdjęć na stronie internetowej gminy 
www.nedza.pl. 
 
Spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi 

 
 

 
W październiku Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin zorganizowało juŜ drugą edycję spotkań z niepełnosprawnymi z 
sołectwa Nędza. Zaproszonych zostało 16 gości. Aktywne z własnego budŜetu zorganizowały poczęstunek oraz część artystyczną 
imprezy. Zadbano o słodkie wypieki i aromatyczną kawę. Humorystyczne przedstawienie przygotowały Gertruda Bugdol i 
Magdalena Janda. Były takŜe tańce i zabawy z klaunem. Po takiej dawce śmiechu na pewno moŜna zgłodnieć, więc 
organizatorki zregenerowały siły gości gorącą kolacją. Opiekunowie dzieciaków ze łzami w oczach spoglądali na ich roześmiane 

buzie i twierdzili jednogłośnie, Ŝe takie spotkania dodają ich 
pociechom chęci do Ŝycia i odwagi w otwieraniu się na świat.  
Więcej fotografii na stronie internetowej gminy. 
 
Aktywnie u aktywnych 
Kobiety ze stowarzyszenia zaczęły regularnie ćwiczyć pod okiem 
instruktorki Edyty Grycman aerobik. ChociaŜ panie spędzają 
aktywnie czas takŜe podczas wyjazdów na basen do Gorzyc, to 
pani Edyta i tak specjalnie przygotowuje zestaw ćwiczeń dla osób 
starszych.           (j.b.)



 KARTY Z HISTORII… W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN KS. JÓZEFA DAMKA Z NĘDZY 

        Ksiądz Józef Damek urodził się 16 października (w poniedziałek) 1911 roku w Nędzy (w akcie 
urodzenia nr 92 z dn. 22.10.1911 r. zapisano obowiązującą wówczas nazwę Nensa) w katolickiej 
rodzinie Emila i Anny z domu Czech. Wcześnie stracił rodziców. Miał rodzeństwo: Gertrudę i 
Engelberta, którzy całe Ŝycie spędzili w Nędzy oraz drugą siostrę Martę, mieszkającą w 
Rydułtowach. Od dzieciństwa miał kontakt z misjonarzami, którzy spędzali wakacje wśród jego 
krewnych i wtedy poczuł powołanie do pracy misjonarskiej. Być kapłanem i przyjąć, być Chrystusem 

obecnym wśród nas, być przykładem Ŝywym miłości i miłosierdzia, być światłem świata i solą ziemi 
– te słowa stały się dewizą krótkiego Ŝycia ks. Józefa Damka CM.   
      Po ukończeniu szkoły podstawowej w Raciborzu zgłosił się do Małego Seminarium KsięŜy 
Misjonarzy w Krakowie na Nowej Wsi i uczęszczał tam do gimnazjum i liceum, a od 26.10.1930 r. 
rozpoczął seminarium internum na Stradomiu, poznając duchowość i charyzmat św. Wincentego a 

Paulo (1581-1660)- patrona dzieł miłosierdzia, który swą posługę kapłańską poświęcił 
najbiedniejszym, cierpiącym, opuszczonym i bezdomnym. 
     Następnie Józef Damek podjął studia w Instytucie Teologicznym w Krakowie, otrzymując 
święcenia kapłańskie 08.04.1939 r. (w Wielką Sobotę) w kaplicy Kurii Krakowskiej z rąk arcybiskupa 
Adama Stefana Sapiehy (1867-1951). Na polecenie wizytatora ks. Józefa Kryski wraz z 
wyświęconymi w tym dniu kolegami, księŜmi Kazimierzem Mikuckim (1912-1973), Pawłem Paszyną (1914-1994) i 
Józefem Zającem (1914-1985) juŜ 29.07.1939 r. wypłynął z Gdyni transatlantykiem „Chrobry” jego inauguracyjnym rejsem 
do Ameryki Południowej. I tutaj mała dygresja... Razem z nimi płynął równieŜ jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy 
polskich Witold Gombrowicz (1904-1969), który osiadł w Argentynie, a reminiscencje z tej podróŜy stały się kanwą powieści 
Trans-Atlantyk (wyd. w 1953). Statek juŜ nigdy nie wrócił do Polski. Przebudowany w Wielkiej Brytanii na transportowiec 
wojskowy został zatopiony 14.05.1940 r. w Vestfiordzie (Norwegia). Natomiast czterej misjonarze 16.08.1939 r. wysiedli w 
porcie Paranaguá, a dwa dni później dotarli do Kurytyby (Curitiba), gdzie w Domu Centralnym przyjął ich wicewizytator ks. 

Ludwik Bronny (1877-1970), przebywający w Brazylii od 1908 r. (pierwsza grupa misjonarzy polskich została wysłana tam w 
1903; większość księŜy skierowanych na misje w ten rejon świata stanowili Ślązacy). 
          Ks. Damek został skierowany do pracy w parafii João Batista w Prudentópolis jako wikariusz obok ks. Franciszka 

Masznera (1909-1986), gdzie proboszczem był ks. Wiktor Dewbor (1901-1942). Od października 1939 do maja 1942 
dokonał lustracji obszernego terenu parafii. Potrafił z łatwością nawiązywać kontakty z wiernymi ze wszystkich warstw 
społecznych, zdobywając ich sympatię i zaufanie. Władał biegle niemieckim i polskim (stan Kurytyba jest największym 
skupiskiem Polonii w Brazylii), szybko nauczył się portugalskiego, co było bardzo przydatne w działalności misjonarskiej.  Księdzu 
Damkowi przyszło pracować w bardzo trudnych warunkach i niebezpiecznych czasach (lewicowe rządy, nacjonalizacja). Władze 
brazylijskie w 1941 aresztowały proboszcza Dewbora pod pretekstem głoszenia kazań w języku polskim w kościele Matki Boskiej 
Łaskawej – pierwszym polskim kościele zbudowanym w Brazylii. Po zwolnieniu go do maja 1942 r. pełnił funkcję dyrektora 
Małego Seminarium Duchownego w Kurytybie. Wkrótce potem 10.06.1942 r. zmarł. W związku z tymi wydarzeniami ks. Damek 
musiał opuścić swoją pierwszą parafię, którą tak ukochał i zastąpić ks. dyr. Dewbora na tym stanowisku. Od 1943 r. liczba  
seminarzystów powiększyła się. W tym czasie ks. Damek został profesorem. Nie miał jednak ukończonej pedagogiki, ale z 
pomocą przyszli mu przybyli wraz z nim do Brazylii księŜa J. Zając i P. Paszyna a takŜe ks. Ryszard Gogol (1911-2001), od 
16.11.1938 na misjach w tym kraju. W czasie  jego administracji abiturientów seminarium wysyłano do Francji w celu 
kontynuowania studiów, a po złoŜeniu ślubów mieli dalej kształcić się w Polsce. Jednak nie pozwalała na to ówczesna sytuacja 
polityczna w naszym kraju. Dlatego pozostali oni we Francji, studiując filozofię w ParyŜu a teologię w Dax. Ks. Damek pozostał 
dyrektorem do 1951 r. JednakŜe w wyniku konfliktu z niektórymi seminarzystami, którzy zarzucali mu zbytnią surowość i brak 
przygotowania pedagogicznego, po wizycie kanonicznej delegata superiora generalnego biskupa Ignacego Krauzego (1896-

1984) ks. Damek został przeniesiony z powrotem do Prudentópolis w charakterze wikarego, gdzie przebywał do grudnia 1953 r. 
Tutaj ks. Józef rozpoczął swe nowe wielkie dzieło. Po licznych konfliktach między zarządami kościołów św. João Batisty a Matki 
Boskiej Łaskawej, który spłonął 31.05.1950 r., a nie chciano go odbudować, ks. Damek zaprowadził porządek, podejmując 
decyzję o zbudowaniu nowego sanktuarium i mimo olbrzymich trudności, osobistego zaangaŜowania udało mu się wznieść mury 
kościoła. Niestety przełoŜeni wezwali go znowu do pracy misyjnej i nakazali dokończenie budowy nowego NiŜszego Seminarium 
w Araucária. Ukończył budowę seminarium z piękną kaplicą oraz aulą ze sceną. Od stycznia 1954 r. pełnił funkcję jego dyrektora 
oraz superiora. W uznaniu zasług został wybrany do Rady Wiceprowincji. 
         Od 29.12.1954 ks. Damek został administratorem parafii św. Józefa w Mafrze. Tam poświęcił swoje siły i zdolności 
budowie nowych kaplic i rozpoczął akcję stworzenia fundacji, mającej na celu budowę radia, uwieńczoną sukcesem. Nowa stacja 
nadawcza otrzymała nazwę Radio São Josè de Mafra. Dziś moŜna zobaczyć tablicę upamiętniającą jego osobę. Marzył o stacji 
telewizyjnej. 
         W 1957 r. ks. Józef Damek przybył do Nędzy na prymicje ks. Alojzego Marcola, późniejszego  prof. dr hab. i autorytetu 
w dziedzinie etyki chrześcijańskiej. Wtedy to poświęcił na nowo ołtarz z poszerzoną nawą kościoła parafialnego pod wezwaniem 
Matki BoŜej RóŜańcowej. 
        08.04.1964 r. razem z kolegami ze studiów i święceń J. Zającem i P. Paszyną obchodził bardzo uroczyście Srebrny 
Jubileusz Kapłaństwa. Niestety w ponad półtora roku później, po cięŜkiej chorobie i operacji w wieku zaledwie 54 lat zmarł 30 
grudnia 1965 r. w Kurytybie. Prefektura powiatowa i parafia zbudowały mu wspaniałe mauzoleum. 
       Ks. Józef Damek jako kapłan św. Wincentego a Paulo Ŝył duszą dla kapłaństwa i charyzmy wincentyńskiej. Miał otwarte 
serce, gotowe dla wszystkich. Z łatwością zdobywał przyjaciół i współpracował z nimi według reguł księdza i misjonarza. Dał 
przykład porządku i dyscypliny i w tym teŜ duchu chciał formować osobowości swych wiernych i seminarzystów. 

                                                                                               Opracowanie Krystian Okręt 
Źródła: 
� Ks. W. Biernaski CM, Kim byli, co zrobili ci misjonarze..., tłum. ks. W. Paszek CM, Wyd. Instytutu Teologicznego KsięŜy Misjonarzy, Kraków 2010, 

s.179-183. [I wyd. w j. portugalskim, Curitiba 2003] 
� Informacje Małgorzaty Kozielskiej. 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

LEŚNY PATROL. 21 września 2011 roku klasy II a i II b Szkoły 
Podstawowej w Nędzy wraz z wychowawcami uczestniczyły w 
zajęciach terenowych organizowanych przez ośrodek Leśna Polana. 
Do ośrodka udaliśmy się bryczkami konnymi co było nie lada 
atrakcją dla maluchów. Zajęcia w terenie rozpoczął „Leśny Patrol” 
polegający na wędrówce po lesie z wcześniej przygotowaną mapą w 
celu realizacji zadań „Kwatery Głównej”. Klasy miały za zadanie 
wybrać swojego dowódcę, który rzetelnie studiował mapę, 
prowadząc całą grupę wraz z opiekunami po zakamarkach lasu. 
Trzygodzinny pobyt w lesie miał za zadanie: zaznajomić 
uczestników z otoczeniem, w którym się znajdują, przekazać 
podstawową wiedzę nt. działań wojskowych grup patrolowych, 
nauczyć podstaw czytania mapy i orientacji w terenie, wykonywać 
zadania terenowe związane ze sztuką przetrwania (survivalu). 

Dzieci między innymi budowały schronienie, wykonywały proste sprzęty biwakowe, uczyły się rozpalać ognisko w terenie. 
Program pozwolił dzieciom rozwinąć zdolności manualne. Po powrocie na teren ośrodka dzieci zjadły ciepły posiłek i rozpoczęły 
się gry i konkurencje  sportowe  na placu zabaw. Do dyspozycji dzieci były huśtawki, boisko do piłki siatkowej i noŜnej. Ale 
największym powodzeniem wśród uczniów cieszyła się ogromna dmuchana zjeŜdŜalnia. Impreza była bardzo udana. Pełni wraŜeń 
i uśmiechu na buziach wrócili do domu.       ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska i Barbara Rerich 

 
ŚPIEWY, TANIEC I… popisy aktorskie oraz akrobatyczne to tylko 
niektóre spośród licznych atrakcji, jakie zapewnili uczniowie ZSP w 
Babicach wychowawcom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim gościom 
zgromadzonym w piątek, 14 października, w sali gimnastycznej szkoły 
z okazji Święta Edukacji Narodowej. W części oficjalnej przedstawiciel 
Rady Rodziców złoŜył Ŝyczenia dyrektor Hannie Kowalskiej, 
dziękując równocześnie za codzienną twórczą pracę, zaangaŜowanie i 
wysiłek włoŜony w kierowanie zespołem. Za osiągnięcia, aktywne 
uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i 
organizacyjnych dyrektor wręczyła nagrody wyróŜniającym się 
nauczycielom i pracownikom obsługi. Wreszcie przyszedł czas, aby 
oddać  głos dzieciom. Tym razem to młodzi w podzięce za codzienną 
pracę swoich wychowawców i nauczycieli przygotowali dla nich 
występy. To była prawdziwa niespodzianka. Podziwialiśmy 

umiejętności taneczne, wokalne, muzyczne, aktorskie i sportowe. Jury nagrodziło najlepszych, a byli nimi: Piotr Tomański i 
Tomasz Kowalski za występ kabaretowy, Wiktoria Bednarek za umiejętności wokalne oraz Wiktoria Jeger za popisy 
akrobatyczne. Uczniom dziękujemy!        ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

 
„BLASKIEM CHRONIENI”. W ramach ogólnopolskiego programu 
prewencyjno – edukacyjnego straŜy granicznej BLASKIEM CHRONIENI, 
realizowanym w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województw opolskiego 
i śląskiego, do ZSP w Babicach przybył chorąŜy Daniel Bartusik ze Śląskiego 
Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu oraz przedstawiciel Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Raciborzu, aspirant sztabowy Grzegorz Mederski. Celem 
programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy w 
czasie uczęszczania do szkoły oraz uświadomienie, jaką rolę spełniają 
elementy odblaskowe przy złej widoczności. PoniewaŜ zaczął się rok szkolny, 
funkcjonariusze przekazali uczniom podstawową wiedzę na temat ruchu 
drogowego, przypomnieli o zasadach bezpiecznego poruszania się pieszych 
oraz rowerzystów po drogach publicznych, numery alarmowe, a takŜe 
zapoznali z pracą śląskiej straŜy granicznej. Dzieci słuchały z duŜym 
zainteresowaniem i chętnie odpowiadały na pytania, ale teŜ i panowie potrafili wytworzyć miłą, Ŝyczliwą atmosferę.  W nagrodę 
wszyscy uczniowie otrzymali odblaski, dla klas młodszych ufundowane przez Urząd Gminy w Nędzy. Na pewno uczynią ich one 
widocznymi w czasie pochmurnych, jesiennych dni. Panom funkcjonariuszom serdecznie dziękujemy.    

           ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

 
PINOKIO. Czwartkowym rankiem uczniowie i przedszkolacy ZSP w Babicach wybrali się do Raciborza na spektakl teatralny pod 
tytułem Pinokio. Sztuka wystawiana była w Raciborskim Centrum Kultury 13 października br. Temat znany dzieciom, zagrany 
przez  kolorowo ubranych aktorów z Bielska-Białej w barwnej scenerii nagradzany był gromkimi brawami młodych widzów. Będąc 
z wizytą w Raciborzu, postanowiliśmy odwiedzić równieŜ raciborską straŜ poŜarną. Oprowadzający dzieci straŜak opowiadał 
ciekawie o trudnej pracy straŜaka, o tym, jak waŜna jest znajomość numerów alarmowych i Ŝe nie wolno dzwonić i korzystać z 
tych numerów bez potrzeby. Dzieci zobaczyły prawdziwe wozy straŜackie oraz sprzęt niezbędny w tym zawodzie. Jednak 
największym przeŜyciem była moŜliwość obejrzenia prawdziwej akcji straŜaków wezwanych nagle podczas naszej obecności do 
poŜaru. Szybkie i błyskawiczne działanie wzbudziło w nas wielkie emocje, ale teŜ utwierdziło wszystkich w przekonaniu, Ŝe praca 
straŜaka jest trudna i bardzo waŜna.                           ZSP w Babicach, Alicja Wiśniewska 
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Opadł poŜółkły, jesienny liść 
Gęsta mgła otuliła okolicę 
Znicz mruga na mogile 
Chryzantemy lśnią kolorami 
Stoimy nad grobem bliskich 
Wracamy myślami w głąb 
Czy wszystko Ci powiedziałam? 
Czy wszystko mi wybaczyłaś? 
Czy musiałaś juŜ odejść? 
Zapada powoli zmrok 
Jesienny liść znów opada 
Powoli gaśnie światła blask 
Jak Ŝycie kaŜdego z nas. 

                 Eleonora Czekała 

SESJA W PIGUŁCE 

 26 sierpnia br. na sesję Rady Gminy Nędza przybyli wszyscy radni. Przewodniczący Rady Gminy Nędza oraz Wójt Gminy 
Nędza złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
 Początek sesji upłynął radnym słuchając sprawozdania kierownika Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej ASP. Henryka 

Linka ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania tego oddziału policji. 
 Następnie przystąpiono do uchwalenia regulaminu wyboru ławników. Po wyborze komisji skrutacyjnej uchwałą rady 
wybrano następujących ławników: Ryszarda Cieślika, Jerzego Jordana, Helgę Kycia-Szczurek, Krystynę Tront. 
 Na sesji przyjęto równieŜ uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 
Łęg. Zmiana została dokonana w zapisach planu dotyczących nachylenia dachu na budynkach przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą.  
 Sesja przyniosła teŜ uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki na realizację termomodernizacji 
budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Ks., ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZWiUK w Nędzy na 2011 rok, zmian w 
budŜecie na bieŜący rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza. 
 Radni przyjęli takŜe uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury w Gminie Nędza pod nazwą Gminne 
Centrum Kultury w Nędzy. Wójt gminy powiedziała, iŜ uchwała ta to drugi etap prac związanych z reorganizacją placówek kultury 
w gminie. Sprawy zatrudnienia pracowników centrum zostaną określone w odrębnym regulaminie organizacyjnym 
przygotowanym przez dyrektora centrum. Dotacje gminy dla tej organizacji pozostaną bez zmian. 
 Radni podjęli uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Nędza. Za kaŜdą dodatkową godzinę ponad 5 godzin bezpłatnych pobierać się będzie za pobyt dziecka opłatę 1,20 zł. 
 Sesja przyniosła teŜ uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy lokalu mieszkalnego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych. Dodatkowo radni 
wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości przy ulicy Spółdzielczej w Nędzy. Działka zostanie przeznaczona pod sieć kanalizacji 
sanitarnej. 
 Radni jednogłośnie przyjęli uchwałą o nadanie nazwy ulicy w sołectwie Szymocice. Przedmiotowa ulica ciągnie się od 
cmentarza w kierunku lasu – tuŜ przy istniejącej przepompowni wody. Ulica otrzymała nazwę Spacerowa. 
 Ponadto wiceprzewodniczący RG poddał pod rozwagę zmianę nazw niektórych ulic w gminie (np. ul. Koniewa w Łęgu). 
Wójt gminy odpowiedziała, Ŝe w tej sprawie musieliby się zwrócić z wnioskiem sami mieszkańcy, poniewaŜ wiąŜe się to m.in. ze 
zmianą dokumentów.  
 Po zakończeniu obrad rady gminy nad wszystkimi projektami uchwał, wójt gminy przedłoŜyła do wglądu radnemu 
Julianowi Skwierczyńskiemu dokumenty wpłat za wynajem pomieszczeń w czasie prowadzonej kampanii wyborczej. Radny 
odmówił przyjęcia do wiadomości faktu przedłoŜenia tych dokumentów, poniewaŜ jak powiedział zwrócił się w swojej interpelacji 
o przedłoŜenie kserokopii tych dokumentów i chce je otrzymać na piśmie a nie do obejrzenia na sesji. 
Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy moŜna znaleźć na stronie internetowej http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (j.b.)

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

 NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona, w tym 
numerze Kiedyś trochę inaczej niŜ dziś. Na zdjęciu obok leśniczówka w rezerwacie 
ŁęŜczok, rysunek autorstwa Leona Wolnika. 
 Zaprawianie krałzów.  Owoce i warzywa po zebraniu moŜna było 
przechowywać przez okres zimowy w róŜny sposób. Suszyło się kawałki jabłek lub 
gruszek na słońcu lub suszono na blachach w piekaroku i powstawały pieczki z 
których robiono kompoty lub moczka. Późne odmiany owoców przechowywano w 
piwnicy, komórce lub małych brogach (kopcach) na dworze, niekiedy razem z 
kartoflami. Owoce przechowywano teŜ w krałzach. ŚwieŜe owoce myto, krojono i 
wkładano do krałzy z dodatkiem cukru. Zalewano wodą i zamykano deklem. Między 
dekel i rand krałzy wkładano gumin z dwoma rozszerzeniami, kere były pomocne 
przy otwieraniu krałzy. Krałzy układało się do dymfra. Na jego dno układano 
najpierw metalowe drugie dno z dziurkami, potem kładło się ryncznik, Ŝeby krałzy 
nie dotykały bezpośrednio gorącego dna dymfra. Następnie do dymfra wlewano tyle wody, by kra łzy były w niej zanurzone do 
połowy. Krałzy musiały się gotować tak długo, aŜ uszło z nich powietrze. Potem się odstawiało dymfer z krałzami w chłodne 
miejsce. Po wystygnyciu krałzy wynoszono do szpajski. Tak zagotowane owoce mogły być przechowywane przez kilka miesięcy a 
nawet lat. 

        Jan Baron 


