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Anioły, diabły, gwiazdy, stroiki, choinki, ale przede wszystkim pyszne 
ciasta – to wszystko moŜna będzie nabyć podczas XIV BoŜonarodzeniowego 
Kiermaszu Świątecznego organizowanego przez Radę Rodziców przy ZSG 

w Nędzy. Na Kiermasz zapraszamy  11 grudnia br. od godziny 1500 do 
budynku ZSG w Nędzy. 

 
  

   

OTWARCIE PLACU ZABAW W SZYMOCICACH 

 Inwestycję budowy placu zabaw w Szymocicach Gmina 
Nędza realizowała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach zadania pn. Zagospodarowanie i Ukształtowanie Obszaru 
Przestrzeni Publicznej w miejscowości Szymocice. Budowę placu 
zabaw realizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma 
PPUH „APM” Sp. z o.o. z Rybnika. Wartość zamówienie opiewa na 
kwotę 343.872,87 
zł. Szymockie 
dzieci mogą się 
teraz cieszyć z 
mnóstwa urządzeń 

zabawowych, 
miejsca na 
ognisko, 
drewnianej altanki 
na zabawy 
świetlicowe 
podczas 
deszczowych dni. 
 Oficjalnego 
otwarcia placu 
zabaw dokonały same dzieci przecinając wstęgę 13 listopada br. Na 
otwarcie zaproszono wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy 
oraz radnych wsi Szymocice i Górki Śląskie. Mimo mroźnego dnia dzieci miały mnóstwo energii na przetestowanie 
„huśtawek”. Wójt Gminy Anna Iskała podchodziła do kaŜdego i częstowała cukierkami, a sołtys Szymocic Karol 

Kalemba zapraszał na gorącą herbatkę i ognisko z kiełbaskami. Nie zabrakło takŜe w tym dniu członków Rady 
Sołeckiej wsi Szymocice: Anny German, Renaty Jureczko, Piotra Koconia, Jerzego Wochnika, Bronisława 

Dudka i Zbigniewa Jureczki, którzy dopilnowali by cała impreza przebiegła zgodnie z planem. 
 W imieniu najmłodszych mieszkańców Szymocic GS pragnie podziękować sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz 
wszystkim innym zaangaŜowanym w ten projekt osobom za upór i starania, które doprowadziły do upiększenia 
tego zakątka wioski Szymocice. Więcej zdjęć na www.nedza.pl      (j.b.) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

SPALANIE PLASTIKU 
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania (w szczególności plastików 
w porach wieczornych i nocnych), Wójt Gminy Nędza wzywa mieszkańców do natychmiastowego zaprzestania tych praktyk. 
Substancje przedostające się do powietrza podczas spalania plastików stanowią powaŜne zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi! 
 
INWESTYCJE NA TERENIE GMINY NĘDZA W TOKU 
- ukończenie prac budowy „Orlika” przy ZSG w Nędzy(w następnym numerze GS przedstawimy efekty wykonanych prac), 
- kontynuacja termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie KsiąŜęcej, 
- budowa drogi dojazdowej do pól w sołectwie Łęg (droga ok. 800 m długości) 
- zakończenie inwestycji budowy nawierzchni asfaltowej na ulicach Nad Suminą i Tuwima w Nędzy. 
 
PROJEKTY UCHWAŁ PODLEGAJĄCE KONSULTACJI 
Do dnia 2 grudnia br. moŜna składać pisemne opinie na temat następujących projektów uchwał: 
1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia podatku od psów. 

Podatek obowiązywałby właściciela psa w kwocie 35,00 zł za rok za jednego psa. Kwota ta byłaby wnoszona przez właścicieli 
psów razem z pierwszą ratą podatku od nieruchomości, tj. do dnia 15 marca kaŜdego roku. Opłata ta nie wniesiona w 
terminie byłaby obciąŜona odsetkami od zaległości. Opłata jest konsekwencją zmiany ustawy o ochronie zwierząt, gdzie 
realizacja programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt zostały zrzucone na barki gmin. 

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza. 
Proponowana zmiana w statucie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych. Projekt uchwały wymienia następujące 
jednostki: ZSP Babice, ZSP Zawada KsiąŜęca, ZSP Górki Śląskie, ZSG w Nędzy, Przedszkole w Nędzy, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Gminne Centrum Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Wójt Gminy, Anna Iskała 
  

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

 JuŜ po raz 10. nauczyciele wychowania fizycznego ZSG w Nędzy Ilona Sadowska i Grzegorz Swoboda uczestniczyli z 
młodzieŜą w XII juŜ Biegu Niepodległości w Kuźni Raciborskiej organizowanym 11 listopada br. o godzinie 11:11 rozpoczął się 
bieg. Jako pierwsze wystartowały dzieci reprezentujące przedszkole. A następnie uczestnicy w róŜnych kategoriach wiekowych. 
Ogółem dorocznym kuźniańskim biegu udział wzięło prawie dwustu biegaczy. 
 Dość niska, listopadowa temperatura nie odstraszyła uczestników XII Biegu Niepodległości. Jego celem było przede 
wszystkim: popularyzacja i upowszechnienie sportu wśród społeczności Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska, ościennych gmin oraz 
uczczenie 93. rocznicy odzyskania niepodległości.  
 Choć w głównej mierze bieg ten kierowany był do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska, to wśród biorących udział 
były takŜe osoby spoza niej. m.in. z Nędzy, Rybnika, Raciborza i Chorzowa. 
 PoniŜej przedstawiamy wyniki XII Biegu Niepodległości.  
Przedszkolaki: I miejsce Szymon Tykierka, II miejsce Emilia Świerczewska, III miejsce Vanessa Rogowska. 
Szkoły Podstawowe, klasy I-III: I miejsce Roksana Mikunda i Bogusław Sobek, II miejsce Emilia Fojcik i Paweł Witt, III miejsce 
Patrycja Bartkowska i Arkadiusz Szczypka. 
Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI: I miejsce Natalia Swoboda i Filip Erynkwajt, II miejsce Natalia Ciechowska i Paweł Ferenc, III 
miejsce Karolina Klasen i Piotr Raczek. 
Gimnazjum: I miejsce Daria Jarosławska i Patryk Harbacz, II miejsce Agata Ciurko i Szymon Napora, III miejsce Paulina Winkler 
i Sebastian Sroka. 
Szkoły średnie: I miejsce Małgorzata Stajko, Wioletta Filipowska i Adam Kuśka, II miejsce Mateusz Wolnik, III miejsce Anna 
Konik i Michał Rakoczy, Maciej Kotas. 
Rocznik 1990 i starsze: I miejsce - Edyta Przybyła i Łukasz Mika, II miejsce - Gabriela Sobczyk i Andrzej Piecha, III miejsce 
Andrzej Grzesik. 
Rocznik 1960 i starsze: I miejsce - Tadeusz Rojewski, II miejsce - Marek Mierzejewski, III miejsce - Bogdan Ciechomski. 
Najmłodszy uczestnik: Zofia Przybyła. 
Najstarszy uczestnik: Tadeusz Rojewski . 

 
 
KATEGORIA DRUśYNOWA SZKÓŁ 
Szkoły Podstawowe: 
    I MIEJSCE - SP w Kuźni Raciborskiej, 
    II MIEJSCE - ZSG w Nędzy, 
    III MIEJSCE - SP nr 15 w Raciborzu. 
Gimnazjum: 
    I MIEJSCE - ZSG w Nędzy, 
    II MIEJSCE - UKS "5 PLUS" Rydułtowy, 
    III MIEJSCE - ZSOiT Kuźnia Raciborska. 
Szkoły średnie: 
    I MIEJSCE – I LO im. Powstańców Śl. w   Rybniku, 
    II MIEJSCE - SOSWNiS Racibórz. 

Grzegorz Swoboda 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – WALTER KUŚKA

Jak to się zaczęło z piłką noŜną 
u Pana? 
Na początku to była praca na cele 
społeczne i tak od 50 lat zajmuję 
się piłką noŜną. Byłem 
sekretarzem, jeszcze wtedy w 
Raciborzu Rady Powiatowej LZS 
(Ludowe Zespoły Sportowe – przyp. 
red.). Wtedy było to województwo 
opolskie a siedziba znajdowała się 
w Raciborzu, która zrzeszała 

wszystkie LZS-y. Wyglądało to całkiem inaczej, kluby były 
ubogie, nie było samochodów. Autobusem na rozgrywki 
gdzie moŜna było dojechać, to się dojechało, ale większość 
to pieszo od wsi do wsi. U nas było kiedyś w Nędzy jedno 
boisko  z szatnią a łaźnią była rzeka Suminka. Były to 
początki lat 70-tych. Od razu po wojsku – w 1967 roku tym 
się zajmowałem.  Jedne buty i kto pierwszy przyszedł to 
wkładał a czy były numer większe czy mniejsze nie było 
waŜne. To co było to się brało i oszczędzało. Nosiło się 
wtedy korkotrampki. Piłki były kiedyś z tzw. smoczkiem i 
pompowało się je. Wszystkie były szyte i jak popuściły w 
zapasie była druga, rzadko kiedy trzecia. Jak juŜ była, to 
mówiło się, Ŝe to bogaty klub. Grało się zapasową, a tę 
zepsutą zanosiło się do szewca. Środki na sprzęt pochodziły 
z Rady Wojewódzkiej z Opola. Dostawałem pulę i trzeba 
było rozdzielić to na wszystkie kluby. Organizowałem 
zawody, np. zimą „białą piłkę”, pucharowe LZS-ów, 
sporządzałem sprawozdania z meczów i działalności klubów. 
Byłem teŜ długo prezesem naszego klubu w Nędzy. 

Jakie mecze Pan organizował? 
Pamiętam w roku 1968 pojechaliśmy starem  jako LZS z 
Nędzy do Czech na mecz. Na przejściu w Chałupkach trzeba 
było pokazać zezwolenie z Komendy Powiatowej Milicji na 
wyjazd z Polski. Nie trzeba było wtedy paszportów, 
wystarczyła lista osób, które wyjeŜdŜały z numerem ich 
dowodu osobistego. W tych czasach na meczu w Nędzy było 
nawet do 1000 kibiców. Organizowałem teŜ mecze 
reprezentacyjne. Polegało to na tym, Ŝe wybierano 
reprezentację LZS-ów z powiatu raciborskiego i ona jechała 
do Czech. JuŜ w tych czasach Czesi mieli piękne lodowiska, 
stadiony z zapleczami i pomieszczeniami gospodarczymi, 
noclegami. Najlepszy był mecz Polska – Niemcy rozgrywany 
w Nędzy. Reprezentacja Niemców, był to skład ludzi, byłych 
piłkarzy, którzy wyjechali w latach 70-tych z naszej gminy. 
Pamiętam przyjechali z Niemiec samochodami i zamieszkali 
w Raciborzu w hotelu Polonia a mecz rozgrywany był u nas 
na boisku w Nędzy. Największą atrakcją dla naszych dzieci 
były cukierki czekoladowe, słodycze, które goście 
przywieźli. Na pamiątkę dostaliśmy kalkulatory, co w tych 
czasach było dla nas nowością. Mecz sędziował nieŜyjący 
Pan Marczyk, pochodzący z Nędzy. Mecz zakończył się 
remisem. 

Proszę zdradzić w jaki sposób pozyskać zawodników, 
dobrych zawodników do klubu? 
Sprowadzenie dobrych zawodników to niesamowite koszty. 
Samo zarejestrowanie zawodnika, przejście z klubu do 
klubu, to wszystko zaleŜy od wieku. Stawki liczone są od 
jednej osoby. Dany zawodnik bądź jest wypoŜyczany, bądź 
kupowany na stałe. Jeszcze dochodzi ubezpieczenie, 
badania lekarskie, opłaty sędziowskie. Im lepszy zawodnik z 
wyŜszej klasy, tym większe opłaty z tym są związane. Za 
otrzymane kartki na meczu teŜ trzeba płacić. Klub środki 
pozyskuje od sponsorów i dotacji celowych z Urzędu Gminy. 
PZPN nie wspomaga finansowo klubu. Do tego koszty 
utrzymania boiska, budynku, pomieszczeń gospodarczych. 

A jak wygląda zainteresowanie meczami w Nędzy? 
Lubomia, Syrynia, KrzyŜanowice - w tych miejscowościach 
jest duŜe zainteresowanie meczami klubów sportowych. U 
nas w Nędzy bardzo cięŜko przyciągnąć ludzi na mecze, 
przewaŜnie są jedne i te same osoby, brakuje młodych 
ludzi. Co prawda w klubie codziennie coś się dzieje – 

siatkówka, tenis, piłka noŜna, siłownia. Cały czas brakuje 
nam kibiców na meczach piłki noŜnej.  

Z czego to wynika? 
Ma to związek z tym, Ŝe teraz młodzi mają komputery, 
telefony, Internet. Rzadziej wychodzą z domu, zajmują się 
czymś innym niŜ kiedyś. 

Faktycznie piłka noŜna to całe Pana Ŝycie. Jakieś inne 
zajęcia Pana zajmowały, zajmują nadal? 
Długie lata byłem ławnikiem w Sądzie Rejonowym w 
Raciborzu ds. karnych, w zasadzie od 1990 do 2006 roku. 
Lubię z rana, jak syn jeszcze śpi, rozwiązywać krzyŜówki. 

Piłka noŜna kiedyś i dziś? 
Kiedyś było mniej moŜliwości, środków ale ludzie jakoś 
bardziej chcieli pomagać, działać w klubie, przede 
wszystkim bezinteresownie. Na mecze jeździło się 
traktorami, drezyną, na rowerach albo chodziło pieszo. 
Takie czasy były, Ŝe za bramką było się rezerwowym i 
przeŜywało tak, jakby grało się na boisku. Nie było teŜ tak 
wysokich opłat jak teraz. Coraz mniejsze jest obecnie 
zainteresowanie piłką noŜną wśród młodzieŜy. Ludzie nie 
chcą robić czegoś bezinteresownie. A przecieŜ młodzieŜ 
szkolna i kobiety wchodzą na mecz bezpłatnie. Niedawno 
zakończyliśmy sezon. Podsumowanie wygląda tak: 12 
sezonów byliśmy w lidze okręgowej i 12 w lidze terenowej. 
Rozegraliśmy 352 mecze, wliczając mecze baraŜowe w tym 
127 wygranych spotkań, 59 remisów i 166 poraŜek. 

Sam Pan teŜ na pewno grał w piłkę? 
Próbowałem (śmiech). W szkole w Głubczycach w Polonii 
byłem bramkarzem w druŜynie juniorów. Potem poszedłem 
do Olesna i tam grałem w klubie, z którym zdobyliśmy 
puchar w swoim podokręgu. W wojsku teŜ grałem w piłkę 
przez półtora roku i ten czas tam wspominam bardzo fajnie. 
Pamiętam tam ostatni rozegrany mecz z Jurandem Malbork. 
Poszedłem po meczu do szatni i po drodze zaczepili mnie 
młodzi ludzie, Ŝebym pojechał z nimi grać, bo brakuje im 
zawodników, mają duŜo punktów straconych. Dla zabawy 
się zgodziłem i pamiętam pojechaliśmy Ŝukiem. Jak zostało 
20 minut do końca meczu, pech chciał – nakładka i palce 
znalazły mi się w miejscu tam gdzie pięta a pięta tam gdzie 
palce. Ból niesamowity. Problem był w tym, Ŝe nie mogłem 
się przyznać,Ŝe byłem wojskowym. Wypadek nadzwyczajny, 
samowolne opuszczenie własnego klubu, bo szedłem na 
mecz swojej druŜyny. Młodzi zapakowali mnie do Ŝuka i 
zawieźli do szpitala w Malborku. Stamtąd wysłano mnie na 
izbę dla pułku i tam przeleŜałem całą noc. Rano przewieźli 
mnie do szpitala wojskowego, załoŜyli gips a na dodatek 
wszystko się stało krótko przed samym wyjściem do cywila. 
Na własne Ŝądanie wypisałem się ze szpitala. Skończyło się 
tak, Ŝe dzień później wyszedłem z wojska i w Raciborzu 
musiałem rehabilitować nogę. 

Najmilsze wspomnienie jakie pozostaje w związku z 
piłką? 
KaŜda wygrana, awanse i jak człowiek widzi, Ŝe coś się 
udaje, Ŝe praca jaką się wkłada nie marnieje. Nigdy nie 
zapomnę, jak o mało co nie wyleciałbym ze szkoły z 
powodu piłki noŜnej. Wtedy, jak grałem w Głubczycach w 
szkole, trzeba było mieć specjalne zezwolenie dyrektora na 
grę, na treningi. Kiedyś wracałem z meczu i akurat go 
spotkałem, schowałem korki za siebie a dyrektor wyczuł, Ŝe 
coś kręcę. Od razu matka wzywana była do szkoły, ale na 
szczęście dobrze się skończyło i zostałem w szkole. 
Pamiętam jeszcze kiedyś mecz z Łanami w klasie A, jak 
jechaliśmy na rowerach. Przegraliśmy 10:0, ale ludzi 
przyszło kibicować wtedy bardzo duŜo, nawet kobiety 
przeŜywały tak mecz, Ŝe moŜna było dostać od nich 
parasolką. Sentyment do piłki zostaje na zawsze. Mój syn 
bardzo lubi mecze, jeździmy na kaŜdy rozgrywany u siebie. 
Nie na kaŜdy mecz wyjazdowy mogę sobie pozwolić. JeŜeli 
gramy gdzieś blisko, to jeŜdŜę razem z synem.                                                                 
         (a.b.)



5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Były to juŜ ostatnie spotkania jesiennej rundy w sezonie 2011/2012. Wznowienie rozgrywek nastąpi po zakończeniu 

przerwy zimowej. Na półmetku nasze druŜyny prezentują się w sposób następujący: V liga okręgowa Katowice III – LKS 1908 
Nędza – 7 miejsce; LKS Górki Śląskie – 15 miejsce. Klasa C Racibórz I – LKS Sparta Babice – 6 miejsce; LKS Zgoda 
Zawada KsiąŜęca – 7 miejsce. Juniorzy starsi (grupa A) – LKS 1908 Nędza –7 miejsce.     (a.b.) 
 

   SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 DruŜyna VT Nędza z średnią wieku zawodników 29 lat prowadzi na boisku dalsze zmagania, których 
efekty GS prezentuje niŜej: 
  

� 28 października:      VT Nędza    1:3  Edytor Suszec  
� 4 listopada:  Impacto LKS Chałupki   1:3  VT Nędza 
� 25 listopada:  VT Nędza    3:1  Fundacja Elektrowni Rybnik 

 
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!      JL 

 
 

KĄSEK CHLEBA - I cz. 

 Downo, downo tymu, kaj było mocka lasow, łonkow miyszkała se  familijo Szpyndlikow. Tatulek Hajnel, 
mamulka Hildka i mało Zofijka co miała trzi roki. Hajnel robiył we lesie, a Hildka lotała choby szuparga wele 
gawiedzi i durch miała jakoś robota. Mało Zofijka dycko wele ni fest trzymała se za fortuch a gymbiczka se nie 
zawierała, tela godała. Roz we wieczor Hildka se siedła ze chłopym i Zofijkom i godo wartko: 
- Wiycie bydymy mieć małego wrzaskocza w doma 
Zofijka skokała, a Hajnel okropnie rod obłapioł Hildka. Mały Francik prziszoł na świat, jak Zofijka prawie miała 
gyburstak – cztyry lata. Synek był jak z łobrozka. Modre łoczy, kryncone czorne włosy i durch chcioł jeść. Radość 
nie była długo we familii Szpyndlików. Hildka zaniymogła, goronczka nie ślatywała i fest kucała. Zawołali staro 
Fołgliczka, ale nie umiała nic poradzić. Na drugi dziyń Hildka zawrzyła łoczy. Hajnel siod ze Zofijkom i godo: 
- Widzisz, mama bydzie teroz w niebie u Pon Boczka, ale tam z wiyrchu bydzie na nas zaglondać i nas wachować.  
 Pochowali Hildka pod lasym przi kapliczce, kaj rosła wielko topola. Do chałupy przekludziyła se oma Zefla i 
jako mogła, tak pomogała. Jak mały Francik mioł trzi latka oma zaległa i tyŜ poszła do Pon Boczka. Hajnel zaś 
zostoł som.  
 Nostoł wieczor, dyszcz loł, dzieci spały a Hajnel siedzioł na ryczce i godoł som do siebie 
- Pon Boczku, czamu mi zabiyrosz baba i oma, co jo zrobia som z małymi dzieciami. 
Zrobiyła se noc a on durch siedzi. Narozki se otrzynsnył, bo coś mu godo: 
-Nie boj se Hajnelku, dyć mosz dzieci, a Hildka durch je z Wami 
Hajnel wejrzał, stanył i godo: 
- Mosz recht głosie, musza se pozbierać. 
Jakoś to leciało, dzieci mu moc pomogały i mioł z nich pociecha. 

Eleonora Czekała  

Szczebel 
rozgrywek 

Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z gminy 
Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 

29.10.11 LKS 1908 
Nędza 

KS Rafako 
Racibórz 

2 0 Bronisław Kłosek (2),  

  
 
 

29.10.11 KS Naprzód 
Syrynia 

LKS Górki 
Śląskie 

5 0 - 

05.11.11 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Naprzód 
CzyŜowice 

2 6 ? 

05.11.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Jedność 
Jejkowice 

2 3 Adrian Cichecki, Szymon Cichecki 

12.11.11 KS Naprzód 
Syrynia 

LKS 1908 
Nędza 

7 0  - 

12.11.11 LKS Start 
Pietrowice W. 

LKS Górki 
Śląskie 

4 7 Arkadiusz Tarasiewicz (3), Tomasz 
Zawada (2), Jarosław Gawlas, 
Mieczysław Masłowski 

Klasa C 
R-rz 

30.10.11 LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

0 0 - 

Juniorzy 
starsi 
(grupa A) 
 

30.10.11 TS Górnik 
Pszów 

LKS 1908 
Nędza 

1 1 Martin Waga 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

KOLEJNY SUKCES PRZEMKA… 
 5 listopada br. uczniowie ZSG w Nędzy wzięli udział w IV Gminnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji dla Dzieci „Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy”. Konkurs odbył się w Domu 
Kultury w Dziergowicach, a jego celem była popularyzacja kultury Ŝywego słowa, propagowanie 
twórczości poetyckiej autorów piszących dla dzieci, a takŜe ukazanie wzorów pięknej i poprawnej 
polszczyzny. W tym roku po raz kolejny główną nagrodę w kategorii uczniów klas IV-VI zdobył 
szóstoklasista, Przemysław Kunicki, który recytował wiersz J. Brzechwy pt.: Drzewo. Swym 
wykonaniem ujął członków jury i tym samym sięgnął  po raz drugi po Grand Prix. Cieszymy się z 
osiągnięć Przemka i Ŝyczymy mu  dalszych sukcesów.         ZSG w Nędzy, Iwona Tomiczek 
 
WARSZTATY TEATRALNE NA WESOŁO 
26 października br. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy odbyło się przedstawienie w wykonaniu warszawskich aktorów, 
zorganizowane przez nauczycielki Iwonę Tomiczek i Sylwię Linek. Najpierw miał miejsce występ dla najmłodszych uczniów z 
klas I-III. W sposób przystępny i interesujący aktorzy zaprezentowali przedstawienie na motywach utworu J. Brzechwy 
Szelmostwa Lisa Witalisa, w trakcie którego poprowadzili warsztaty teatralne.  Po godzinnym przedstawieniu rozpoczął się 
występ dla uczniów klas IV-VI. Aktorzy wykorzystali fragment Zemsty A. Fredry, aby ukazać kunszt aktorskiego rzemiosła. 
Podczas przedstawienia zaangaŜowali do swojego występu osoby z widowni. Uczniowie doskonale bawili się podczas inscenizacji i 
aktywnie brali w niej udział. Aktorzy w sposób humorystyczny, a jednocześnie profesjonalny, dostosowany do poziomu uczniów,  

zapoznawali najmłodszą 
publiczność z tajnikami 
aktorstwa oraz  z zasobem 
słownictwa związanego z 
teatrem. Dodatkowym atutem 
występu było wykorzystanie 
przez artystów licznych i 
zarazem trafnych cytatów z 
literatury. Spotkanie z 
warszawskimi aktorami z 
pewnością pozostanie na długo 
w pamięci uczniów. ZSG 
w Nędzy, Iwona Tomiczek 
 

 
 
 
 
 
 

POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM 
 Uczniowie i przedszkolacy ZSP w Babicach od ubiegłego 
roku biorą udział w akcji „PomóŜ Tymkowi”. Nasza placówka włączyła 
się w akcję zbierania nakrętek plastikowych. prowadzoną na Śląsku 
przez wiele szkół w celu pomocy w zakupieniu sprzętu medycznego 
dla chorych dzieci. W ubiegłym roku uzbieraliśmy 14 tysięcy, 
natomiast 25 października 2011 r. odwieźliśmy 14,5 tysiąca  
nakrętek do rybnickiej szkoły wspomagającej akcję. Liderami byli 
tutaj przedszkolacy i klasa II naszej placówki. Zbieranie stało się 
nawykiem w szkole, przedszkolu i w domu kaŜdego z wychowanków. 
KaŜdy, kto odkręca butelkę z plastikową nakrętką wie,  Ŝe nakrętkę 
daje się do innego pojemnika. W ten to sposób pomagamy 
potrzebującym dzieciom, uczymy się segregować odpady oraz 
chronimy nasze środowisko naturalne. Dziękujemy wszystkim 
dzieciom i rodzicom, którzy wspierają naszą szkolną akcję.  
Zbierajmy dalej! Pomagajmy i dzielmy się z potrzebującymi, gdyŜ 
szkolna akcja „PomóŜ Tymkowi” trwa nadal.   

                
        ZSP w Babicach, Stefania Niemiec 
                                                                                                                      
OSIAGNIĘCIA PIOTRA TOMAŃSKIEGO 
 Piotr Tomański, uczeń VI klasy ZSP Babice, zakwalifikował się do II etapu 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii oraz do II 
etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody. 
Uczniowi oraz jego opiekunom: RóŜy Chrubasik, Hannie Kowalskiej oraz Rozwicie Sroce 
serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy powodzenia w etapie rejonowym.    
                 Nauczyciele ZSP w Babicach



ZNAMY SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 
 28 października 2011 r. w ZSP w Babicach opiekun SU 
przeprowadził warsztaty dla uczniów pod hasłem  „Znam swoje prawa i 
obowiązki”. Warsztaty poprzedziły przygotowane wcześniej przez 
uczniów klas starszych na lekcjach wychowawczych tematyczne 
prezentacje multimedialne, z których to najciekawsze zostały 
zaprezentowane na warsztatach. Uczniowie aktywnie i z duŜym 
zaangaŜowaniem pracowali nad prezentacjami. Dzieci młodsze 
wykonywały prace plastyczne na temat ich praw i obowiązków. 
Podsumowaniem zajęć była ankieta, z której wynika, iŜ uczniowie:lubią 
swoją szkołę, znają zarówno swoje prawa jak i obowiązki zgodnie ze 
statutem placówki, znają dokumenty określające ich prawa i obowiązki, wiedzą, do kogo naleŜy się zgłosić w razie 
nieprzestrzegania ich praw. Warsztaty poszerzyły wiedzę uczniów na temat praw człowieka, dziecka oraz obowiązków ucznia 
uczęszczającego do naszego zespołu.               ZSP w Babicach, Stefania Niemiec 

 
DOSTALIŚMY CERTYFIKAT 

Jest nas niewielu, ale serca mamy wielkie. W ubiegłym roku szkolnym 
nasza placówka brała udział w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy. 
Z wielkim zaangaŜowaniem zorganizowaliśmy w szkole tydzień wolontariatu  
oraz dzień bez przemocy. 7 listopada 2011 r. zorganizowaliśmy w szkole apel, 
na którym przypomnieliśmy główne cele i ideę naszego udziału w tym 
programie, zachęciliśmy i zaprosiliśmy wszystkich uczniów do ponownego 
udziału w tym roku szkolnym, prezentując certyfikat, który otrzymaliśmy. 
Mamy nadzieję, Ŝe uda nam się wszystkie nasze plany w pełni zrealizować, tym 
bardziej Ŝe działamy juŜ od września, prowadząc szereg przedsięwzięć i 
spotkań, promujących walkę z agresją. 
                                                                ZSP w Babicach, Alicja Wiśniewska 
 

 
 
DZEŃ PAPIESKI W ZSP W ZAWADZIE KSIĄśĘCEJ 

W pierwszych dniach listopada, kiedy to Jan Paweł II 
obchodził swoje imieniny (4 listopada - wspomnienie św. Karola 
Boromeusza), uczniowie ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej wspominali 
osobę Jana Pawła II podczas kolejnego obchodzonego w tej szkole 
XI Dnia Papieskiego. W tym roku pod hasłem Jan Paweł II - 
papieŜ modlitwy. Podopieczni Kariny Garbas wspominali 
najwaŜniejsze wątki z Ŝycia Karola Wojtyły, jak równieŜ zapoznali 
się z mądrością Jana Pawła II, co w tym roku miało charakter 
szczególny. Odwoływało się bowiem do anegdot związanych z 
postacią Ojca Świętego. Dodać naleŜy równieŜ, Ŝe dzieci śpiewały 
piosenki religijne, które wzbogaciły tegoroczny Dzień Papieski w 
naszej szkole.                  ZSP w Zawadzie KS., Karina Garbas 
 
BEZPIECZNE DZIECI NA DRODZE 

W październiku w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Nędzy 
przy współpracy z przedstawicielami KPP w Raciborzu przeprowadzono prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz 
w kontaktach z obcymi i zwierzętami. W akcji wzięli udział uczniowie z klas II-III ZSG w Nędzy. 

 Policjanci zaprezentowali dzieciom środki przymusu, tłumaczyli, jak się mają zachować w stosunku do napotkanych 
zwierząt, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Nasi stróŜe prawa sprawdzili takŜe znajomość  oraz umiejętność korzystania 
przez dzieci z numerów alarmowych. Największe atrakcje pozostawiono jednak na sam koniec: uczniowie mieli okazję zrobienia 
sobie pamiątkowego zdjęcia z maskotką policyjną - Sznupkiem, poznali psa patrolowo- tropiącego Cezara oraz mogli wsiąść do 
policyjnego radiowozu.  

Pod koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały opaski 
odblaskowe z logo GBP w Nędzy, dyplomy oraz łakocie. 

GBP Nędzy, Katarzyna Machecka 
 

 
 
 
 
 

 



GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY  

OGŁASZA ZAPISY NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I EDUKACYJNE 

 
  Nowo powstałe Gminne Centrum Kultury w Nędzy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, licealistów oraz dorosłych do udziału w atrakcyjnych  zajęciach artystycznych. 
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów z róŜnych dziedzin sztuki w godzinach 
popołudniowych w budynku przy ul. StraŜackiej 2. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2012 roku. Ponadto, 
działalność kulturalną będą prowadziły świetlice w Szymocicach, Górkach Śląskich, Zawadzie KsiąŜęcej oraz  
Babicach. Pragniemy, aby nowo powstałe Gminne Centrum Kultury w Nędzy, stało się miejscem odkrywania i 
rozwijania Waszych talentów, pasji i zainteresowań. Zapraszamy serdecznie. Zapisy trwają do końca grudnia 2011 
roku. 

OFERTA REGULARNYCH ZAJĘĆ 
ZAJĘCIA BEZPŁATNE: 
- Zajęcia z ekspresji rytmiczno-ruchowej – dla dzieci od lat 3 oraz uczniów szkół podstawowych.  Zajęcia obejmują 
ćwiczenia rytmiczne, elementy muzykoterapii aktywnej i biernej, ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego, naukę 
piosenek oraz elementy tańców integracyjnych. 
- Zajęcia plastyczne – dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum oraz młodzieŜy starszej.  
 W programie zajęć między innymi: podstawy i tajniki warsztatu plastycznego, studium martwej natury i postaci, 
zasady kompozycji, teoria kolorów, róŜnorodne techniki malarskie i rysunkowe, elementy grafiki warsztatowej i 
rzeźby, papieroplastyka, malarstwo sztalugowe, plenery.   
- Zespół muzyczny – dla młodzieŜy starszej.  
Zapraszamy osoby śpiewające lub grające na dowolnym instrumencie, pragnące rozwinąć swój talent muzyczny w 
grupie albo spróbować sił solowo. Repertuar muzyczny dostosowany będzie do potrzeb i moŜliwości uczestników. 
Dla osób o róŜnym stopniu zaawansowania.   
- Zajęcia literacko-recytatorskie  - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. 
Zajęcia obejmują pracę z tekstem literackim, recytację, elementy parateatralne (monodram), analizę i 
interpretację tekstu, pracę z dykcją, budowanie świadomości scenicznej. Dla zainteresowanych, moŜliwość 
utworzenia grupy dziennikarskiej.  
 
ZAJĘCIA ODPŁATNE – m.in: 
- Kurs tańca towarzyskiego – dla dorosłych i młodzieŜy. 
Program zajęć będzie realizowany w trzech stopniach zaawansowania, kaŜdy stopień po trzy miesiące. Uczestnicy 
poznają tańce takie jak:  walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, rumba, samba, cha-cha, jive, 
pasa doble, disco, blues oraz rock&roll.    
- Zajęcia literacko-recytatorskie  - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. 
Zajęcia obejmują pracę z tekstem literackim, recytację, elementy parateatralne (monodram), analizę i 
interpretację tekstu, pracę z dykcją, budowanie świadomości scenicznej. Dla zainteresowanych, moŜliwość 
utworzenia grupy dziennikarskiej.     
- Latino solo – dla pań w kaŜdym wieku. 
Zajęcia dla pań kochających taniec i ruch przy rytmach muzyki kubańskiej i brazylijskiej. KaŜde spotkanie oparte 
będzie na ciekawej choreografii składającej się z kroków charakterystycznych dla tańców latynoamerykańskich tj.: 
Salsy, Samby, Cha-chy, Rumby i Jivea. Tańcząc tańce latynoamerykańskie nabiera się umiejętności płynnego 
poruszania biodrami, poprawia się kondycję i koordynację ruchów. 
- Język angielski – moŜliwość utworzenia róŜnych grup wiekowych,  o róŜnym stopniu zaawansowania. 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY: 
Joanna MuŜelak, tel.: 517333445, e-mail: centrum.nedza@gmail.com lub osobiście: Gminne Centrum Kultury, ul. 
StraŜacka 2, 47-440 Nędza, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-18.00.  

 
Dyrektor GCK w Nędzy, Joanna MuŜelak 

 
GMINNE IMPRESJE KULINARNE 

„Siemieniotka”  
Składniki:  
500 g nasienia konopi, 4 litry wody, 150 g jarzyn: pasternak, pietruszka, seler, marchew, 100 g masła, 4 łyŜki 
mąki na zasmaŜkę, sól, pieprz, cukier, śmietana, 500 g kaszy jęczmiennej 
Sposób przygotowania: 
Jarzyny umyć, obrać i gotować w osolonej wodzie. Wykorzystać tylko wywar. Konopie opłukać zalać wodą i długo 
gotować. Przecedzić przez sito i w osobnym garnku potłuc konopie tłuczkiem Ŝeby popękały. Nalać nowej wody i 
gotować, powtórzyć tę czynność kilka razy. Zmieszać wywar z konopii z wywarem z jarzyn. Zrobić z masła i mąki 
zasmaŜkę i dodać do zupy. Przyprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem i śmietaną. Podawać z kaszą osobno 
ugotowaną. Kaszę moŜna kupić na targu.         Anna Czerny 



KARTY Z HISTORII… WYBITNY  NAUKOWIEC  O  BABICKIM  RODOWODZIE 

PAMIĘCI PANI PROF. JADWIGI KUSKI

 Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli. Wspominamy 

ich zazwyczaj nie dla jakichś niezwykłych dokonań, ale ze względu na uczucia, jakie 

rozbudzili i drobiazgi, na których zostawili ślad swej obecności. Niemniej jednak warto 

wiedzieć, Ŝe na cmentarzach naszej gminy złoŜone są doczesne szczątki równieŜ osób 

wyjątkowych, zasłuŜonych nie tylko dla rodziny czy najbliŜszego środowiska, ale i dla 

całego kraju, a nawet Europy czy świata. Do takich właśnie ludzi naleŜała śp. Jadwiga 

Kuska, która miejsce wiecznego spoczynku znalazła na cichym babickim cmentarzu w 

roku 1992, zaś mieszkańcy jej rodzinnej wioski dopiero z okazałości pogrzebu oraz 

wielości mów nad trumną i rangi  mówców wywnioskowali, jak wielki mają powód do dumy z tak wybitnej i 

zasłuŜonej rodaczki. 

 Jadwiga Kuska przeŜyła 73 lata. Urodzona w Babicach, jako córka  rolnika Józefa Klimy i Marii z d. 

Kotula, po ukończeniu szkoły podstawowej pracowała w gospodarstwie rodziców, a wieku 22 lat wyszła za mąŜ za 

Franciszka Kuskę, równieŜ babickiego rolnika. Rok później (1942) mąŜ zginął na froncie. Jadwiga do końca 

wojny pracowała w gospodarce teściów, potem jednak zajęła się własną edukacją, zamieszkawszy w Zabrzu. Tam 

jako 34-latka z wyróŜnieniem zdała maturę w liceum dla pracujących. Sześć lat później była juŜ równie świetną 

absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej. W czasie studiów utrzymywała się ze stypendium i pracy wakacyjnej. 7 

lat po studiach (1966) zdobyła tytuł doktora nauk medycznych, w następne 7 lat zdąŜyła się habilitować, a w roku 

1989 uzyskała status profesora. Była współtwórczynią Kliniki Nefrologii przy Śląskiej Akademii Medycznej. 

Pracowała tam do emerytury, na którą przeszła w wieku 71 lat. 

 Była wybitną specjalistką od gruczołów, hormonów i nerek, ale zajmowała się teŜ innymi obszarami 

medycyny. Jest autorką 51 artykułów naukowych, w tym 18 w pismach zagranicznych, współautorką kolejnych 

159 (67 za granicą) a takŜe trzech podręczników medycznych. Działała w wielu towarzystwach naukowych w kraju 

i za granicą (np. European Dialysis and Transplant Association, International Society for Artificial Organs, Polskie 

Towarzystwo Lekarskie). Otrzymała wiele nagród i odznaczeń w dziedzinie medycyny oraz edukacji (np. Złoty 

KrzyŜ Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dwie nagrody PAN). Doczekała się kolumny w publikacji Kto jest 

kim w polskiej medycynie oraz dwóch w Słowniku medycyny i farmacji Górnego Śląska. 

 Działalność naukowo-badawcza Jadwigi Kuska koncentrowała się na: wyprodukowaniu wysoko 

wartościowej surowicy antyinsulinowej oraz surowic skierowanych przeciwko parathormonowi; zgłębianiu wiedzy 

nad układem endokrynologicznym u chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek; badaniach wartości 

diagnostycznej oznaczania aktywności reninowej osocza w róŜnych formach nadciśnienia tętniczego oraz na 

wykazaniu wpływu środowiska na aktywność reninową osocza; śledzenia zachowania się gamma-

glutamylotranspeptydazy i wartości diagnostycznej oznaczania tego enzymu w chorobach wątroby, dróg 

Ŝółciowych i trzustki; badaniach nad mechanizmami wydzielania Ŝółci u człowieka.  

 Kiedy Ŝyła, niewielu baliczan wiedziało o jej 

niezwykłej drodze Ŝyciowej. Teraz grób Pani Profesor 

pomoŜe im nie zapomnieć. ZasłuŜyła na pamięć, 

wdzięczność i modlitwę.  

Kornelia Czogalik



Z śYCIA GMINY 
 

MALI STRAśACY 
Studentki AHE w Łodzi: Magdalena Kiełbasa, Aleksandra Kopernik, Sylwia Rybka zorganizowały akcje dla dzieci ze świetlic 
w Szymocicach oraz w Rudniku. Dnia 13.11.2011 r. odbył się wyjazd do Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu. Dzieci  
wyjechały autami straŜackimi w kierunku raciborskiej komendy. Nasi najmłodsi z zaciekawieniem słuchali opowiadań straŜaków o 

akcjach ratowniczych, o tym jak cięŜka jest praca straŜaka, ale równieŜ 
jak pomagają ludziom w niebezpieczeństwach. Maluchy zapoznały się ze 
sprzętem, wozami jak i strojem straŜackim, którego straŜacy uŜywają 
podczas akcji. Na koniec została przygotowana miła niespodzianka – 
dzieci zostały nagrodzone dyplomami, które rozdał dowódca zmiany asp. 

Hubert Dziedzioch. Po zakończeniu pokazów straŜackich, dzieci wraz z 
opiekunami udały się do świetlicy w Szymocicach, gdzie czekał słodki 
poczęstunek, gry i zabawy oraz ognisko z kiełbaskami. Serdeczne 
podziękowania dla: sołtysa oraz Rady Sołeckiej Szymocic, Urzędu Gminy 
w Nędzy, Urzędu Gminy w Rudniku, straŜakom z Szymocic i Rudnika oraz 

wszystkim sponsorom za ogromne 
zaangaŜowanie oraz pomoc w 
zorganizowaniu spotkania.        
             Sylwia Rybka 
 
 
ZABAWA CHARYTATYWNA 
CARITAS PARAFIALNEJ 
W sobotę 5 listopada szeroko otwarto 
drzwi sali DFK w Nędzy przy ulicy 
Kościelnej. Po raz X odbyła się 
charytatywna zabawa taneczna 
zorganizowana przez Caritas 
Parafialny. Zabawa, ciesząca się od lat 
uznaniem i to nie tylko wśród lokalnej 
społeczności i w tym roku przyciągnęła chętnych. Zainteresowanych imprezą było tak wielu, Ŝe organizatorzy byli zmuszeni 
niektórym odmówić. Świadczy to o tym, Ŝe nie brakuje w naszej gminie i poza nią ludzi dobrej woli, którzy są gotowi nieść 
pomoc potrzebującym, chorym, opuszczonym a tych jak wiadomo nie brakuje. O oprawę muzyczną zadbał zespół Boss. 
Zlicytowano, jak co roku zresztą, tort a środki uzyskane ze spotkania zostaną przeznaczone  na cele statutowe Caritas 
Parafialnej.              (a.b.) 

SUKCES NASZYCH DZIECI ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU 
22 listopada w Urzędzie Gminy w Nędzy odbyło się kolejne juŜ i zarazem ostatnie spotkanie seminaryjne, tym razem dla liderów 
społeczności lokalnej. Na spotkaniu pojawiły się wszystkie osoby zainteresowane zakładaniem przedszkoli, działacze społeczni, 
urzędnicy. Projekt realizowany przez Polski Dom Kreacji w Katowicach jest realizatorem projektu unijnego – „Sukces naszych 
dzieci zaczyna się w przedszkolu”. Wszystkie seminaria, zarówno dla liderów społeczności lokalnej jak i dla rodziców, miały 
charakter otwarty, wszyscy chętni byli mile widziani. Eksperci omawiali w jaki sposób zakładać przedszkole i jak pozyskiwać na 
ten cel środki finansowe. Dla przedszkolaków przygotowano wyprawki, dla rodziców i liderów poradniki dot. zakładania 
przedszkola. Poza tym kaŜda zainteresowana projektem osoba nadal moŜe otrzymać od realizatora bezpłatne poradniki. 

Wystarczy skontaktować się drogą e-mailową z biurem projektu: biuro@polskidomkreacji.pl.    (a.b.) 

ARTYSTYCZNO-DUCHOWE  WYDARZENIE  W  RUDZKIEJ  BAZYLICE 

Rudzka pocysterska świątynia była w październikową niedzielę świadkiem wyjątkowego wydarzenia artystyczno-
duchowego. Odbyła się mianowicie prapremiera „Oratorium rudzkiego”, skomponowanego specjalnie na tę okazję przez znanego 
kompozytora śląskiego, Henryka Jana Botora. Ową okazję stanowiło zaś podziękowanie ks. biskupa Jana Wieczorka za lata 
swej posługi w diecezji gliwickiej. Biskup odchodzi w tym roku na emeryturę i w ten uroczysty sposób chciał złoŜyć hołd Matce 
Boskiej Pokornej w Jej cudownym rudzkim wizerunku, a takŜe podziękować swoim współpracownikom, na czele z ks. biskupem 
pomocniczym, Gerardem Kuszem, który nota bene obchodził w dzień prawykonania swoje urodziny. 
 Całością kwestii organizacyjnych zajął się ks. F. Koenig, odpowiedzialny za  sprawy muzyczne w diecezji. On to zwrócił 
się do Kornelii Czogalik, nauczycielki ZSG w Nędzy i zarazem mieszkanki Babic, o napisanie tekstu, który stał się kanwą 
wielkiego dzieła wokalno-instrumentalnego, jakim  jest oratorium. Tekst nosił tytuł DróŜki Matki Boskiej Pokornej i był poetycką, 
historyczno-teologiczną refleksją na temat  niezwykłego miejsca, jakim są Rudy ze swoją świątynią, od kilku lat cieszącą się 
tytułem bazyliki. W doskonałym wykonaniu Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni oraz solistów treści zawarte 
w utworze poruszyły serca tłumnie zgromadzonych słuchaczy. Wśród nich sporo było teŜ mieszkańców naszej gminy. Całości 
dopełnił bankiet dla artystów i zaproszonych gości, przygotowany w jednej z pałacowych sal. 

Po koncercie wzruszeni słuchacze podchodzili z podziękowaniami.  Tak szczelnie wypełnionej bazyliki nie odnotowano 
dotąd na Ŝadnym z rudzkich koncertów. MoŜna tylko Ŝałować, Ŝe powtórne wykonanie tak ogromnego dzieła jest raczej mało 
prawdopodobne. Na szczęście wkrótce dzieło ukaŜe się na płycie. 

Kornelia Czogalik 
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Choineczko lśniąca, złota 
W pokoiku cicho stoisz 

Radośnie mrugasz światełkami 
Podarunki osłaniasz gałązkami 
Wigilijny wieczór rozjaśniasz 
Spokój wnosisz w kaŜdy dom 

W blasku twojej zieleni 
Wszystko sobie wybaczamy 

Radośnie kolędy zaśpiewamy 
Małego Jezusa witamy 

Choineczko zostań z nami 
Zatańczymy z twoimi światłami 

                 Eleonora Czekała 

SESJA W PIGUŁCE 

 24 października br. na sesje Rady Gminy przybyło 14 radnych, nieobecny radny Roman Marcol. Przewodniczący RG 
Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji stwierdzając prawomocność obrad. Przewodniczący Rady Gminy Nędza oraz Wójt 
Gminy Nędza złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. Przewodniczący podkreślił w tym miejscu, 
Ŝe będzie rygorystycznie pilnował porządku sesji zgodnie z procedurami, nie będzie tolerował zachowania jakie miało miejsce na 
sesji wcześniejszej. 
 Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt zgłosił wniosek 10 radnych  o wniesienie do porządku obrad dwóch projektów 
uchwał. Pierwszy projekt dotyczył zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz 
ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. Drugi projekt dotyczył zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa  oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania (projekty uchwał przekazano radnym na 
sesji).Wniosek oddano pod głosowanie i przy 14 radnych 10 było za, 0 przeciw natomiast 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
 Przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nędza  z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
na rok 2012. Przyjęto takŜe uchwałę w sprawie przyjęcia Planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych na 2012 rok. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie: ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy na 2011 rok oraz uchwałę zmieniającą uchwałę 
budŜetową na rok 2011 Gminy Nędza. Przyjęta została takŜe uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. 
 4 listopada br. zwołano sesję Rady Gminy. Przewodniczący RG Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych, nieobecny Roman Marcol. 
 Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 1 głosem przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się przyjęła uchwałę w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2011. Rada Gminy przyjęła równieŜ uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nędza oraz uchwałę zmieniającej Uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz 
Gminy Nędza podjętą we wrześniu br. 
 16 listopada br. zwołano sesje nadzwyczajną. Przewodniczący Rady Gminy Nędza oraz Wójt Gminy Nędza złoŜyli 
informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Na sesję przybyło 12 radnych, nieobecni byli radni: Roman 

Marcol, Krystian Placzek i Grzegorz Swoboda. 
 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII / 118 / 2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok jak 
równieŜ radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. Zmiana w budŜecie ma 
umoŜliwić m.in. budowę infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z oznakowaniem tras rowerowych. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza 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 kaplica cmentarna w Zawadzie 
KsiąŜęcej, rysunek autorstwa Leona Wolnika.  
 Wieczorne straszenie dziewcząt. W miesiącach wrzesień, październik, kiedy 
jeszcze były ciepłe wieczory, chłopcy straszyli dziewczyny wracające z prób 
organizowanych w szkole, w świetlicy, wracających z róŜańca w ten sposób, Ŝe kryli się 
w krzakach, za kierchówkiem (cmentarzykiem) na cholera kiedyś zmarłych, za płotem 
kierchowa. To robiło wraŜenie, Ŝe jakiś nieboszczyk się o swoje upomina. Najpierw 
róŜnymi odgłosami np. „podź”, „kom”, „chuchu”, itp. Później z krzykiem wyskakiwali i 
gonili dziochy. KaŜdy synek miał swoją upatrzono i łapał ją za ręce a odwaŜniejsi w  
swoje objęcia. W tych czasach było na wsi ciemnawo, bo tylko 3-4 lampy uliczne świeciły. Dziś jasno wszędzie co 50m lampa 
świeci i na bocznych ulicach. A potem tych synków juŜ jak kiedyś nie ma, dziś to sami komputerowcy i komórkowcy – „Libelaj” 
tak się uprawia a nie tak jak kiedyś. 
 Podkochiwanie się. Dawno temu podrostki byli kochliwi w 7-8 klasie szkoły podstawowej. Dziś juŜ w I-wszej klasie 
szkoły podstawowej, nawet juŜ w przedszkolu kaŜdy chłopak jakąś dziewczynę przypisuje sobie albo drugiemu. Co nie robią 
sztuczne witaminy, chemia to działa przyśpieszająco, a kiedyś witaminy Markusa, rzepy, jabłka działały powoli ale długo aŜ do 
starości, a dziś parę lat po ślubie i szykować się do rozwodu.              Jan Baron 


