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remontowany był wraz z poboczem,
zjazdami i dojściami w granicach
pasa drogowego.
Z kolei budowę kanalizacji
deszczowej przy ul. Wyrobiskowej
zrealizowała firma JANG Sp. z o. o.
z Rybnika, która zaproponowała w
przetargu kwotę 230.084,43 zł
brutto.
Sieć
kanalizacyjna
wykonana została w taki sposób,
aby odprowadzenie wód deszczowych mogło się odbywać w sposób
grawitacyjny, najkrótszą drogą.
Kanały są poprowadzone z
uwzględnieniem
możliwości
Zakończyły się roboty na ul. Powstańców Śląskich w
wykonania przyszłych podłączeń z
Babicach. Z kolei na ul. Wyrobiskowej, prowadzącej do
terenów
przewidzianych
pod
działek przemysłowych, zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej.
zabudowę produkcyjną.
Obecnie trwa jej modernizacja.
Modernizację drogi wykonuje
zaproponowała firma HLS System
ajkorzystniejszą ofertę w przetargu Sp. z o.o. z Żor - 214.268,32 zł brutto. firma Eurovia Polska na kwotę
261.384, 27 zł brutto. ●
Blisko 300-metrowy odcinek drogi
na modernizację ul. Powstańców Śl.

N

SKWER W CENTRUM PRZECHODZI LIFTING
nowe drzewa i krzewy, a prace
Na lubianym przez
mieszkańców skwerze pielęgnacyjne obejmą istniejące
im. Ernesta Chroboczka w centrum zadrzewienie. Będzie też fontanna.
miejscowości trwa właśnie remont.
Mieszkańcy chętnie korzystają
ze skwerku w centrum. Przed
południem
to
najczęściej
tare ścieżki rozebrano i ułożone przystanek w drodze na zakupy,
zostały nowe. Pojawią się nowe wczesnym
popołudniem
ławeczki, kosze na śmieci i zatrzymują się tu dzieci wracające
oświetlenie. Zasadzone zostaną
ze szkoły, a potem czas chętnie

S

spędza młodzież. - Aż się prosiło,
żeby miejscem się już zająć.
Liczę, że wraz z ul. Jana III
Sobieskiego, której gruntowany
remont wkrótce powinien ruszyć,
zyskamy estetycznie odnowione
centrum gminy - mówi wójt
Anna Iskała.
W sumie koszt inwestycji to
49.861,17 zł brutto. ●
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Dzieci z niepełnosprawnością będą mogły korzystać z dodatkowych świadczeń
w ramach właśnie przyjętego przez radnych programu opieki. Mieszkańcy
gminy Nędza mogą zgłaszać chęć udziału.

Gmina Nędza od wielu lat finansuje
świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci
niepełnosprawnych zamieszkałych na
terenie gminy. W sumie w latach
2012-2015
ilość
udzielonych
świadczeń
rehabilitacyjnych
finansowanych z budżetu gminy
Nędza wyniosła 691 (w tym 604 w
ramach
grupowych
zajęć
korekcyjnych oraz 87 w ramach
wczesnej interwencji). Dotychczas
świadczenia te były realizowane w
ośrodku rehabilitacyjnym, do którego
dzieci były kwalifikowane ze
względu na problemy związane z
niepełnosprawnością.
Realizacja nowego programu
zdrowotnego przewidziana jest na
okres 5 lat, tj. od 2017 do 2021 roku.
Program
stanowi
uzupełnienie
świadczeń
gwarantowanych,
finansowanych
z
Narodowego
Funduszu Zdrowia.
PROGRAM SKIEROWANY JEST DO DZIECI:
1) w wieku od 0 do 7 lat z
zaburzeniami
rozwojowymi
i
okołoporodowymi
oraz
spowodowanymi ciążą wysokiego ryzyka,
2) w wieku od 6 do 18 lat z dysfunkcją

narządu ruchu, np. wadami postawy,
płaskostopiem, skoliozami niskostopniowymi,
3) w wieku od 3 do 25 lat z deficytami
rozwojowymi
i
całościowymi
zaburzeniami CUN.
KRYTERIA I KWALIFIKACJA DO PROGRAMU:

1) mieszkańcy gminy Nędza,
2) osoby w wieku od 0 do 25 lat
obciążone deficytami rozwojowymi,
przede wszystkim korzystające z
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych,
3) posiadanie skierowania od lekarza
ubezpieczenia
zdrowotnego
na
realizację świadczeń z zakresu
rehabilitacji,
4) kwalifikacji do uczestnictwa w
programie
dokonuje
magister
fizjoterapii lub psycholog,
5) do uczestnictwa w programie mogą
być zakwalifikowane dzieci i
młodzież z:
a) grupy wysokiego ryzyka ciążowoporodowego,
b)
wrodzonymi
wadami
rozwojowymi układu nerwowego (np.
przepukliny
oponowo-rdzeniowe,
małogłowie, wrodzone wodogłowie),
c) z chorobami metabolicznymi

układu nerwowego,
d)
zaburzeniami
koordynacji
ruchowej pochodzenia,
e) zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem
zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
f) zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa),
g) trwałymi dysfunkcjami aparatu
ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowomięśniowe, następstwa chorób
urazowych i zapalnych OUN),
h) zaburzeniami integracji sensorycznej,
i)
nieprawidłowym
rozwojem
psychomotorycznym o ustalonej lub
bez ustalonej etiologii,
j) wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów,
k) zaburzeniami słuchu i mowy,
l) z zaburzeniami wzroku,
ł) wadami postawy, płaskostopiem,
skoliozą nisko-stopniową.
SZCZEGÓŁY  www.nedza.pl oraz
www.bip.nedza.pl.
Realizator programu zostanie
wybrany w drodze konkursu ofert. ●
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SZCZEGÓŁY 
www.nedza.pl

TERMIN NABORU:
11.09.2017 r. - 22.09.2017 r.

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW:

OSTATECZNY TERMIN
REALIZACJI INWESTYCJI
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ

15 PAŹDZIERNIKA
Wyjście

z domu, spotkanie z
ludźmi, wizyta w kinie, teatrze lub na
koncercie, załatwienie spraw w
urzędzie lub banku, zakupy, pomoc
w dotarciu do lekarza czy podróż
autobusem lub pociągiem. Dla
sprawnych być może są to
prozaiczne czynności, lecz dla osób
niepełnosprawnych często bariery
nie do pokonania.
Te wyzwania wcale nie muszą być
trudne do pokonania. Wystarczy, że
obok jest ktoś na kim możesz
polegać. Wsparcie niezależnego
życia osób z niepełnosprawnością
to główny cel projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
Oligos i Fundację Imago.
Stowarzyszenie Oligos i Fundacja Imago realizuje projekt „Regionalne
Czas trwania projektu: październik
Centrum Asystenckie" skierowany do osób niepełnosprawnych z 2017 roku – maj 2019 roku. ●
SZCZEGÓŁY  www.oligos.pl, e-mail:
terenu: Miasta Rybnik, powiatu rybnickiego, Miasta Jastrzębie-Zdrój i

powiatu raciborskiego. Realizatorzy oferują wsparcie asystentów dla
40 osób z niepełnosprawnością. Na jaką pomoc mogą liczyć
niepełnosprawni?

tomasz.bialon@fundacjaimago.pl,
nr tel.: 530 478 378.

Biuro projektu 

ul. Karłowicza 48, Rybnik.
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odśnieżanie i utrzymanie oznakowania dróg dojazdowych i toru
wodnego.
GODZINY PRACY PROMU POZOSTAJĄ
BEZ ZMIAN:
■ od 1 czerwca do 15 sierpnia w
godz. od 6.00 do 20.00 (dni
powszednie) i od 9.30 do 17.00
(niedziele),
■ od 16 sierpnia do 30 września w
godz. od 6.00 do 19.30 (dni
powszednie) i od 9.30 do 17.00
(niedziele),
■ od 1 października do 31 maja w
godz. od 6.00 do 17.30 (dni
powszednie) i od 9.30 do 17.00
(niedziele).
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozstrzygnął
Prom nie kursuje w święta
przetarg na obsługę przeprawy promowej między ustawowo wolne od pracy oraz przy
Ciechowicami a Grzegorzowicami na najbliższy rok. Koszt to ponad 600 tys. zł. zbyt niskim i zbyt wysokim stanie
Więcej niż w ubiegłym roku.
wody na Odrze. ●

Oferty wpłynęły dwie. Przetarg wy-

grała firma "Agal" sp. z o.o. z
Rybnika (dotychczasowy realizator)
we współpracy z Przedsiębiorstwem
Robót Inżynieryjnych "Agbud" z
Rybnika. Druga koperta zawierała 31
pustych stron.

Koszt usługi "Agal" wycenił na 687
560,31 zł brutto. Zadanie będzie
realizować do 31 lipca 2018 roku.
Wykonawca ma za zadanie wykonywanie transportu promowego,
obsługę i utrzymanie promu, czyszczenie dojazdów, wykaszanie skarp,

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WESZŁA W ŻYCIE
Zapisy uchwały, która zaczęła obowiązywać na
obszarze całego województwa, dotyczą wszystkich
użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe.

Od chwili jej wejścia w życie nie
będzie można stosować węgla
brunatnego,
mułów
i
flotokoncentratów oraz biomasy stałej o
wilgotności powyżej 20 procent.
Głównym celem uchwały ma być
poprawa jakości powietrza w
regionie, która przekłada się na stan
zdrowia i jakość życia mieszkańców.
Sama uchwała nie zakazuje spalania
węgla czy drewna, tylko złych
jakościowo paliw.
Uchwała
wprowadza
istotne
zapisy dla tych, którzy planują
instalację urządzeń grzewczych. Po 1
września użytkownicy będą mieli
określony czas, by zaopatrzyć się w

kotły minimum klasy 5. lub
spełniające wymogi ekoprojektu.
Harmonogram wymiany pieców i
kotłów został rozłożony na 10 lat i
wskazuje cztery daty graniczne
wymiany kotłów w zależności od
długości ich użytkowania. W
przypadku kotłów eksploatowanych
powyżej 10 lat od daty produkcji
trzeba będzie je wymienić na klasę 5.
do końca 2021 roku. Ci, którzy
użytkują kotły od 5-10 lat, powinni
wymienić je do końca 2023 roku, a
użytkownicy najmłodszych kotłów
mają czas do końca 2025 roku. Ze
względu na to, że do roku 2016
wymiana na kotły 3. i 4. klasy była

TEL. KONTAKTOWY W CZASIE PRACY
PROMU  nr tel.: 792 330 563.
AKTUALNIE O PRACY PROMU 
www.agalrybnik.pl/przeprawapromowa.

dofinansowywana, graniczną datę
ich obowiązkowej wymiany na
klasę 5. wydłuża się do końca roku
2027. We wskazanych instalacjach
zabrania się stosowania węgla
brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z jego wykorzystaniem,
mułów
i
flotokoncentratów węglowych oraz
paliw, w których udział masowy
węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15
procent, a także biomasy stałej,
której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent. ●

Wszelkie informacje dotyczące
zapisów uchwały antysmogowej
dla
województwa
śląskiego
można znaleźć na stronie
internetowej powietrze.slaskie.pl
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DIAMENTOWY JUBILEUSZ 60-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Gerard i Ingeborga Gromnica, Nędza

Bernard i Łucja Bittner, Górki Śląskie

Franciszek i Gerda Rudek, Nędza

Ernest i Rita Czogała, Nędza

ZŁOTY JUBILEUSZ 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Oskar i Weronika Groborz, Łęg

FOTORELACJA
www.nedza.pl

Hieronim i Wanda Kowalczyk, Zawada Książęca
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JUBILEUSZ USC

Hubert i Bronisława Piechula, Zawada Książęca

Ginter i Anna Domin, Nędza

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 9/2017

Karol i Krystyna Musioł, Nędza

Józef i Gerda Jędrzejewscy Ciechowice

Zygfryd i Elżbieta Rzodeczko, Górki Śląskie

Jerzy i Elżbieta Ryszka, Zawada Książęca

Gerard i Urszula Korbel, Nędza

Wzniesiono toast za zdrowie jubilatów
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Od

FOTORELACJA
www.nedza.pl

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Nędzy, tak jak w
całym kraju, 4 września rozpoczęli rok szkolny ze zmianami.
- Trochę zabawnie, że znów są klasy siódme i będą ósme. Odzwyczailiśmy
się chyba - uśmiecha się pani Wanda, babcia siódmoklasisty z Nędzy.
Blisko 50 osób wzięło
udział w wycieczce
zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin z Nędzy.
Celem były piękne tereny Kazimierza
Dolnego, Sandomierza i Nałęczowa.

teraz już nie Zespół SzkolnoGimnazjalny a Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Śląskich. Wróciły
klasy siódme, za to pierwszych
gimnazjów już nie ma. Ci, którzy są w
ich trakcie, jeszcze je dokończą.
- Liczę, że zdążyliście naładować
akumulatory na dziesięć miesięcy
pracy? Ale pocieszę was - dni nauki
będzie tylko 177 - mówiła do uczniów
dyrektor Maria Czerwińska.
Podczas spotkania na sali gimnastycznej powitano szczególnie nauczycieli obchodzących okrągłe jubileusze
pracy, nowych pedagogów i tych,
którzy wrócili do uczenia po przerwie.
Witano pierwsze klasy siódme, klasy
czwarte, których szeregi zasiliły
dzieci wcześniej chodzące do szkół w
sołectwach. Z kolei pierwszaki
otrzymały tradycyjne tyty. ●

FOTORELACJA
www.nedza.pl

W Kazimierzu Dolnym odbywał się
akurat Festiwal Filmu i Sztuki Dwa
Brzegi. - Spotkaliśmy nawet Grażynę
Torbicką - relacjonuje Krystyna
Dunkel z nędzańskiego stowarzyszenia. Wycieczka zwiedziła
centrum z urokliwym rynkiem, Białą
Kamienicę z XVII wieku, ruiny
zamku i kościół farny. Pogoda była
świetna więc był i rejs statkiem po
Wiśle. Przewodnik wycieczki mówił,
m.in. o historii miasteczka.
W Nałęczowie wycieczka z Nędzy
odwiedziła przede wszystkim tereny
uzdrowiskowe, pijalnię wód i dom, w
którym tworzył Bolesław Prus. Pisarz
z powodu agorafobii zmuszony był do
wyjazdu na kurację. Wybrał właśnie
Nałęczów. Nigdy nie zamieszkał tu na
stałe, nie wybudował domu, a jednak
spędził tu dwadzieścia osiem
sezonów.
Tworzył tam również
Żeromski,
który
będąc
w
Nałęczowie... zakochał się. Poznał

KOBIETY AKTYWNE U PRUSA I OJCA MATEUSZA
tu swoją późniejszą żonę Oktawię.
Historię można wspominać odwiedzając choćby jedną z pijalni wód
leczniczych nazwaną przez Prusa
"Źródełkiem Miłości".
W Sandomierzu wycieczka z
Nędzy miała okazję zejść do
podziemi. Podziemna trasa turystyczna to system dawnych czternastoi piętnastowiecznych piwnic, w
których
kupcy
sandomierscy
składowali towary handlowe.
- Sandomierz to miasto ojca

Mateusza. Serialu akurat nie kręcili,
ale przynajmniej widzieliśmy hotel, w
którym zatrzymują się aktorzy uśmiecha się Krystyna Dunkel. Z
ciekawostek: w Sandomierzu występuje najszlachetniejsza odmiana krzemienia pasiastego, zwanego kamieniem optymizmu. Wycieczka mogła
zrobić sobie zdjęcie z wielkim pierścieniem z krzemieniem, który został
zainstalowany w pobliżu sandomierskiego magistratu. Waży 80
kilogramów! ●
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Mieszkam już ponad czterdzieści lat
nie opodal (po przeciwnej stronie)
basenu będącego od samego początku
wizytówką
znanego
ośrodka
rekreacyjnego ziemi raciborskiej.
Jego historia jest dosyć ciekawa i
chciałbym czytelników z nią
zapoznać.
Powstał
on
w
okresie
międzywojennym XX w., kiedy to w
Niemczech przeprowadzano globalne
badania klimatologiczne, w wyniku
których rejon tuż przy ówczesnej
granicy (zaledwie 500 m) wtedy z
Polską określono jako specyficzny i
dlatego w 1935 r. podjęto decyzję
budowy obiektu pływackiego w celu
przygotowań kadry w tej dyscyplinie
przed igrzyskami olimpijskimi w
1936 r. w Berlinie. Pływalnia
spełniała wszelkie wymogi do
zawodów
międzynarodowych:
długość 50 m, szerokość ponad 21 m
z ośmioma słupkami startowymi i
trampoliną. Potem obiekt był
wykorzystywany dla inwalidów z
pierwszej wojny światowej i
dziecięcych kolonii. Po przeciwnej
stronie była gospoda „Trzy Lipy”
(własność rodziny Eichornów; zdj.
poniżej), serwującą wykwintne dania
myśliwskie oraz przystań gondolowa
(później kajakowa). W międzyczasie
wybudowano tuż obok na trasie
Racibórz-Gliwice bardzo dobrze
wybrukowaną granitem drogę z myślą
prawdopodobnie o czołgach lub
innych pojazdach wojskowych w
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obliczu przygotowywanej wojny
przez hitlerowskie Niemcy.
W okresie powojennym ośrodek
przejęła Huta 1 Maja z Gliwic,
udostępniając
go
szerszej
społeczności, modernizując w miarę
swych ówczesnych skromnych
możliwości.
Potem nastąpił zupełny regres,
gdy pieczę przejęła na początku lat
70. Powiatowa Rada Narodowa w
Raciborzu.
Dopiero w 1977 r., kiedy ośrodek
wszedł w posiadanie Kopalni Węgla
Kamiennego
„Borynia”
z
Jastrzębia-Zdroju, rozpoczęła się
nowa era jego funkcjonowania.
Wybudowano szereg drewnianych
domków kempingowych, rozbudowano
istniejące
budynki,
udostępniono pola namiotowe,
wybudowano boiska do siatkówki
plażowej, organizowano wczasy
pracownicze i różnego rodzaju
festyny
(głównie
podczas
ówczesnego święta państwowego
22 Lipca), a przy okazji, co jest
chwalebne, odnowiono przydrożną
kapliczkę.
Niestety w okresie transformacji
ustrojowej po 1989 r. kopalnia
starała się ten ośrodek pozbyć, jak
szereg innych tego typu w kraju.
Jeszcze funkcjonował on do końca
XX w., ale wydzierżawiany,
pozbawiony nadzoru, popadał
stopniowo w ruinę.
Na szczęście dla naszej gminy w
2004 r. przejmująca obiekt firma

Aqua Brax z rozmachem gruntownie
przebudowała
obiekt,
stawiając
nowoczesne domki kempingowe,
uruchamiając kawiarnię i restaurację
salę konferencyjną, plac zabaw dla
najmłodszych, budując wewnętrzną
infrastrukturę,
organizując o
szerokim zasięgu festyny (np.
renomowany
„Oktober
Fest”),
rodzinne uroczystości i obecnie
stanowi atrakcyjną ofertę turystyczną
naszej gminy na miarę śląskiego
regionu i nie tylko, ciesząc się
olbrzymim zainteresowaniem.
Może jeszcze na koniec trochę
historii... Kiedy wybudowano basen,
ludzie doń zmierzający najczęściej
wysiadali na stacji kolejowej lub
wąskotorowej (bo takowa wtedy nie
opodal istniała) Szymocice i szli na...
basen w Szymocicach. Pomijając
zawiłości historyczne związane z
powstaniami śląskimi i decyzją o
podziale Górnego Śląska w 1921 r.,
tak de facto współcześnie ośrodek ten
leży w sołectwie Górki Śląskie. Ja
mieszkam po przeciwnej stronie i
mam adres Nędza, gdyż granica
pomiędzy tymi sołectwami w tym
miejscu biegnie ulicą Gliwicką. ●

Oprac. Krystian Okręt
Źródła:
Antoni Polański, Ziemia raciborska.
Informator, Warszawa 1958.
Z biegiem Suminy. Atrakcje turystycznokrajoznawcze gminy Nędza,
Wyd. WAW, Racibórz 2005.
Powiat raciborski wczoraj i dziś,
Wyd. WAW, Racibórz 2006.
Informacje: Józef Wolnik (1928-2009).
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W
ogóle
produktywność
poszczególnych formantów jest
zjawiskiem
bardzo
skomplikowanym. Podane powyżej
przykłady są niejako wzorcowe,
od
których
istnieją
liczne
odstępstwa.
Natomiast jeśli pojawiały się
nazwiska zupełnie nowe, charakterystyczne dla innych regionów, a
żaden z formantów nie był produk-

NAZWISKA KOBIET W DIALEKCIE ŚLĄSKIM
Słowotwórstwo

jest jednym z
działów
nauki
o
języku
zajmującym się opisem środków
tworzenia nowych wyrazów.
Jednym z nich jest derywacja,
polegająca na tworzeniu słów za
pomocą
formantów
słowotwórczych. Proces ten przebiega
następująco: do wyrazu podstawowego, od którego tworzymy
nowy wyraz, zwany wyrazem
pochodnym
lub
derywatem,
dodajemy
pewną
cząstkę
określaną
fachowo
właśnie
formantem. Tę część dodajemy
przed
lub
za
podstawę
słowotwórczą (jeśli przed to jest
to przedrostek, jeśli za to mamy do
czynienia z przyrostkiem).
W wiejskich środowiskach,
które najczęściej posługują się
jeszcze gwarą, nazwiska kobiet
tworzyło się nieco inaczej niż w
języku literackim. Inne formanty
przyrostkowe były produktywne.
Chciałbym zaprezentować najczęściej
używane
przyrostki
(sufiksy) w tworzeniu nazwisk
żeńskich. Tradycyjnie żony przyjmują nazwiska swych mężów.
Jeśli nazwisko męża kończyło
się na -ski lub -cki to żony
kończyło się na -sko lub -cko, np.
Kowalski - Kowalsko Bogacki –
Bogacko (mamy tutaj do czynie-

nia z tzw. a pochylonym, wymawianym jak o).
Podobnie jest w przypadku
takich nazwisk jak Zimny –
Zimno , Nowotny – Nowotno.
Innym często stosowanym dla
urabiania nazwisk kobiet jest
formant
-ka.
Przykładowo:
Gawron - Gawronka, Iskała –
Iskałka, Dobiosz - Dobioszka,
Baron - Baronka, Ptok - Ptoczka
(tutaj występuje w obrębie
podstawy
słowotwórczej
oboczność k:cz).
Już
rzadko
używa
się
przyrostka -ula. Najczęściej
stosowano go wtedy, gdy w
podstawie słowotwórczej nazwiska męża pojawiał się morfem ek, np. Śmieszek - Śmieszkula,
Tomiczek - Tomiczkula, Hanusek
- Hanuskula, Wieczorek Wieczorkula, Kretek - Kretkula
(tutaj przy okazji należy zwrócić
uwagę na zjawisko e ruchomego,
np. ostatnie nazwisko Kretek, ale
w dopełniaczu jest Kretka, brak
tego e).
Jeszcze należałoby odnotować
również zanikający sufiks -ino.
Dodawano go najczęściej do
nazwisk zakończonych na -a, np.
Wramba - Wrambino, Zaremba Zarembino, Kudla - Kudlino (ale
nie tylko, przykładowo Mróz Mrozino).

tywny, to wtedy mówiło się od
kogoś, np. od Semczuka.
Na koniec chciałbym zaznaczyć, że podane przeze mnie
przykłady nazwisk są autentyczne,
ale myślę, że żadna z tych osób nie
będzie miała mi tego za złe, a być
może
niejednokrotnie
sama
słyszała i stosowała wyżej wymienione formy gramatyczne przytoczonych nazwisk. ●
Krystian Okręt

W momencie
śmierci bliskiego
uderza człowieka
świadomość
niczym nie dającej
się zapełnić pustki.
ks. J.Tichner

Naszej Koleżance

BRYGIDZIE KOSTCE
wyrazy głębokiego
współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

MĘŻA
składa Zarząd oraz Członkowie
Koła Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Nędzy
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