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  GMINY NĘDZA 
 

Babice * Ciechowice * Górki  Śląskie * Łęg * Nędza * Szymocice * Zawada KsiąŜęca 

 
 

WIELKANOCNE SMAKOŁYKI 
 

4 kwietnia w budynku LKS-u w Nędzy odbył się 
pokaz potraw wielkanocnych, w którym udział wzięły 
gospodynie z gmin: Kornowac, KrzyŜanowice, Rudnik, 
Pietrowice Wielkie, Krzanowice oraz gminy Nędza. W sumie 
w pokazie zaprezentowało się 14 grup kobiet. Konkurs 
rozpoczął występ zespołu tanecznego „ŁęŜczok”, następnie 
gwarę śląską zaprezentował Krzyś Gromotka, natomiast 
śląskie pieśniczki przyśpiewywał zespół „Rzuchowianki”.  

Panie wystrojone w piękne, kolorowe stroje ludowe 
przygotowały dziesiątki wymyślnych wielkanocnych potraw, 
które pokazały całe bogactwo śląskiej kuchni. Wszystkie 
stoły były świątecznie przystrojone, a smakołyki kulinarne 
przygotowane były według tradycyjnych receptur, które 
stosowane są nieprzerwanie od wieków. Wszyscy przybyli 
goście na konkurs mieli moŜliwość bezpłatnej degustacji 
potraw. 

Gminę Nędza reprezentowało sołectwo Babice w 
składzie: Gabriela Augustyn, Aleksandra Tomala. Z 
terenu Gminy Nędza w konkursie brało takŜe udział 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w składzie: Anna 

Gądzikiewicz, Jadwiga Przybyła, Adelajda Lepiarczyk, 
Gabriela Głuc, Matylda Depta, Zofia Halfar, Halina 

Szirdewan, Rita Stanienda, Maria Gorecki, Brygida 

Kostka, Erna Bytomska, Maria Wit, Eleonora Czekała, 
Krystyna Dunkiel, Anna Graczyk, Urszula Gwóźdz, 
Teresa Stroka, Anna Zionka, Lidia Tworuszka, 
Krystyna Musioł, Gertruda Kampka, Lidia Zdziebło, 
Blandyna Elsner. 

Wszystkie potrawy, które pojawiły się na pokazie 
były bardzo starannie wybierane. Wśród potraw, które 
przygotowało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych naleŜy 
wymienić takie przysmaki jak: biała kiełbasa w cebuli z 
chrzanem, pasztet wielkanocny z dzika, chleb szpinakowy, 
zupa serowa, mazurki, baby wielkanocne. NaleŜy podkreślić, 
iŜ pasztet wielkanocny z dzika zyskał uznanie jury i dostał 
wyróŜnienie. Natomiast Panie z Babic przygotowały takie 
specjały jak: paszteciki w cieście krucho-droŜdŜowym, 
peklowane golonko zapiekane z porem i marchewką, sałatki 
w koszyczkach z ciasta francuskiego, świąteczny Ŝurek. A 
wyróŜnione zostały rolady z sarniny. 

Prezentację zorganizowała gmina Nędza we 
współpracy ze Śląskim Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego w  
Częstochowie – PZDR w Raciborzu.   (j.p.)
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

 
1. Podaje się do wiadomości mieszkańcom, Ŝe będzie moŜna się starać o dofinansowanie do energooszczędnego i 

ekologicznego ogrzewania domów. Mieszkańcy będą mogli składać wnioski, a potem urząd gminy wystąpi o 
dofinansowanie projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ). Najpierw jednak gmina musi 
przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, dzięki której będzie moŜna ustalić dokładnie, jakie jest 
zapotrzebowanie na solary. Kwotę, o jaką gmina będzie się ubiegała z WFOŚ będzie moŜna ustalić dopiero wtedy, 
kiedy będzie wiadomo, ilu jest chętnych na zainstalowanie solarów. Dla wszystkich zainteresowanych ankieta jest 
dostępna w załączniku do niniejszej Gazety Samorządowej, w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu. 
Jednak o dofinansowanie do kolektora słonecznego będzie moŜna się ubiegać wyłącznie pod warunkiem 
wcześniejszej wymiany starego kotła c.o. na nowy ekologiczny. Wypełnione ankiety naleŜy dostarczyć do urzędu 
gminy do końca maja br. 
 

1. 20 lutego br. Sejm uchwalił ustawę o funduszu soleckim, która weszła w Ŝycie 1 kwietnia 2009 r. Fundusz ten 
tworzony jest przez rade gminy, która podejmuje uchwałę, na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków na 
fundusz sołecki. Warunkiem przyznania środków jest złoŜenie przez sołectwo wniosku do wójta. Wniosek powinien 
zawierać: wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa, oszacowanie 
kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie. Wniosek sołectwa uchwalany jest na zebraniu wiejskim z inicjatywy: 
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Ustawa o funduszu sołeckim określa 
wysokość środków przypadających na dane sołectwo w następujący sposób: 

 
Wysokość środków=(2+ liczba mieszkańców ) × kwota bazowa 

             100 
Kwotę bazową oblicza się jako iloraz wykonanych dochodów bieŜących danej gminy za rok poprzedzający rok 
budŜetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy według stanu na 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok budŜetowy o 2 lata. 
 

2. Gmina Nędza złoŜyła 02 kwietnia br. wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet V. Środowisko Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu „Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nędza”. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 29 
października 2009 roku. Jednocześnie Gmina Nędza otrzymała promesę poŜyczki z WFOŚ na zadanie „Budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nędza”. Promesa obejmuje kwotę 
6.724.526 zł. 

3. W najbliŜszym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie 
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla „ 
Budowy Systemu Kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nędza” – etap I sieć kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Nędza i Ciechowice. 

4. Gmina Nędza ogłosiła dwa kolejne przetargi, szczegóły dostępne są na tronie www.nedza.pl 
a) „Remonty i przebudowy dróg gminnych”  (data ogłoszenia przetargu: 14.04.2009, termin składania ofert: 

06.05.2009) w tym:  
- przebudowa ul. Gołębiej w Nędzy, 
- przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nędzy, 
- remont ul. Topolowej , Lnianej i Złocistej w Nędzy,  
- przebudowa ul. Rudzkiej w Babicach,  
- remont ul. Szkolnej w Babicach,  
- przebudowa odcinka ul. Betonowej w Zawadzie Ks.,  
- remont ul. Krótkiej w Zawadzie Ks.,  
- przebudowa odcinka ul. Raciborskiej w Zawadzie Ks., 
- remont odcinka ul. Łęgowej w Zawadzie Ks., 
- remont ul. Porzeczkowej w Szymocicach. 
 

b) „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 
Raciborskiej 55a w Zawadzie KsiąŜęcej – etap I. Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w 
budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie KsiąŜęcej” (data ogłoszenia przetargu: 
20.04.2009, termin składania ofert: 13.05.2009). 

 
5. Często spotkać się moŜna z przypadkami znęcania się nad zwierzętami. Przepisy ustawy o ochronie zwierząt 

przyznają wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) konkretne uprawnienia, gdy otrzyma informację o 
niewłaściwym traktowaniu zwierzęcia. Zwierze traktowane w niehumanitarny sposób moŜe być czasowo odebrane 
właścicielowi lub opiekunowi. Po odebraniu zwierzęcia kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia 
obciąŜa się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna. Osoba, która: zabiła, uśmierciła zwierzę albo znęcała 
się nad nim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (…) A gdy działa ze 
szczególnym okrucieństwem,. Podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
(art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt). 

 
 
 



 
SZKOŁA W ŁĘGU 

 
Odprowadzając nasze dzieci do przedszkola w Łęgu, stojąc juŜ przed samym jego wejściem, spoglądamy na szary 

niczym szczególnym niewyróŜniający się budynek. Zapewne nie jeden z naszych rodziców czy dziadków spostrzega go 
jednak trochę inaczej, bo to właśnie w tym budynku spędzili oni swoje szkolne lata. 

 
Obecnie przedszkole w Łęgu mieści się w budynku dawnej szkoły. Trudno to sobie wyobrazić, Ŝe tam, gdzie dziś 

bawią się nasze dzieci, około 130 lat temu w ławkach szkolnych tej przecieŜ niewielkiej wioski, zasiadało 145 dzieci! 
To właśnie w 1879 roku, jak podają kronikarze, załoŜono Katolicką Szkołę w Łęgu. Patronem szkoły został KsiąŜę 
Raciborski a jej pierwszym nauczycielem pan Józef Hupka. Budowę wszystkich budynków, czyli równieŜ tych 
gospodarczych, wyceniono na sumę 9280 ówczesnych marek. Na budowę otrzymano dotację w wysokości 3000 marek, 
resztę kosztów musiała ponieść sama wieś Łęg. Wszystkie dzieci uczyły się zaledwie w dwóch salach. KaŜdą z klas 
wyposaŜono w krzesła i ławki, jedną tablicę, jedną szafę oraz biurko z podwyŜszeniem. Frekwencja na lekcjach była 
zazwyczaj niska. Dzieci zostawały w domu pomagając w gospodarstwie bądź zostały oddelegowane do pracy w duŜych 
gospodarstwach, takich jak np. gospodarstwo w Łubowicach czy Brzeźnicy. 
W czasie letnim, dzieci do szkoły biegały na bosaka, co moŜemy zauwaŜyć na załączonym niŜej zdjęciu, wykonanym 
najprawdopodobniej w roku 1939.  
 
Najczęściej jednak powtarzanym przez kronikarzy opisujących dzieje Łęgu słowem, jest słowo: „powódź”. To właśnie z 
powodu licznych powodzi często przerywano naukę w tutejszej szkole. W niektórych latach, chociaŜby w roku szkolnym 
1910/1911 Odra wystąpiła ze swoich brzegów aŜ trzynastokrotnie! 
Konsekwencją powodzi była utrata plonów rolnych a co za tym idzie bieda. Jak podaje kronikarz, rok po jednej z większych 
powodzi, jaka miała miejsce w 1907 roku, umiera trójka dzieci w wieku szkolnym. Aby zdobyć trochę pieniędzy młodzieŜ 
szkolna zbierała pokrzywy parząc sobie przy tym nogi i ręce. Pokrzywy później suszono a liście oddzielano od łodyg. Za 
część zarobionych pieniędzy szkoła kupowała materiały dydaktyczne a pozostałą część otrzymywali sami zbierający. 
Podczas powodzi mieszkańcy przemieszczali się przy uŜyciu tak zwanych „trok”, czyli drewnianych koryt, które były 
niezbędne w czasie świniobicia. PodróŜ na „trokach” przedstawia zdjęcie nr 1, na którym znajdują się juŜ niestety nie 
Ŝyjący sołtysi Łęgu: pan Leon Szczuka oraz pan Paweł Klinik.  

Jak się dowiadujemy z zachowanych materiałów, przerwy w nauce spowodowane były nie tylko Ŝywiołem, jakim 
jest woda. 
W 1920 roku 11 kwietnia w niedzielę o godzinie 14, wtedy, gdy większa część mieszkańców przebywała w kościele, 
wybuchł poŜar. Z powodu gwałtownej wichury poŜar rozprzestrzenił się w poprzek wioski. W ciągu kilkunastu minut 19 
domostw zostało obróconych w popiół a 95 osób pozostało bez dachu nad głową. 

Dzisiaj borykamy się z zupełnie innymi problemami. Świat idzie naprzód, czas płynie nieubłaganie a razem z 
nim zmieniają się teŜ ludzie. Warto jednak pamiętać o tym, co było i zachować tę pamięć dla przyszłych pokoleń, bo jak 

mówi rzymski historyk Tytus Liwiusz to historia jest nauczycielką Ŝycia. 

 

Zdjęcie nr 1 
 



 

 
 

Zdjęcie nr 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Zdjęcie nr 2 przedstawia uczniów rozpoczynających rok szkolny w 1939 r.: 
 
 

Pierwszy rząd z lewej siedzą: 
Wolnik Piotr, Sagolla Antoni, Wojtaszek Ignacy, Sagolla Leon, Kowol Engelberg, Kalus Paweł, Komorek Wilhelm, Wajzer 
Józef, Tomański Eryk 
Drugi rząd z lewej: 
Mika Gerard, Michna Paweł, Kołodziej Alfred, Szyra Stanisław, Leon Szczuka, Klinik Paweł, Komorek Antoni, Kołodziej Józef, 
Wallach Ernst, Wallach Edward 
Trzeci rząd z lewej: 
Piątek Jadwiga, Sagolla Ernestyna, Kalus Teresa, Tomala (Wallach) Adela, Wolnik Lucja, Kołodziej Jadwiga, Tomański 
Anna, Kołodziej Lucja, Rudziok Lucyna, Kusma Matylda 
Czwarty rząd z lewej: 
Nauczyciel pan Pawlica, Unger Dorota, Gajda Dorota, Sagolla Jadwiga, Tomala Dorota, Sagolla Matylda, Klinik Matylda, 
Kołodziej Alojzy, Zebrała Ludwig, Franica Thomas,  
Piąty rząd z lewej: 
Wallach Anna, Rzodki Anna, Kalus Pelagia, Kocur Hildegarde, Michna Elfryda, Przybyła Ignacy.   
 

 
 

Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli mi w zdobyciu materiałów. 
W szczególności dziękuję Pani Annie Wallach oraz Ludwikowi Zebrała. 

 
 

Krystian Placzek 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TROCHĘ TRADYCJI… 
 

   
Prima Aprilis – łacińska nazwa pierwszego dnia 

kwietnia to w Polsce jednocześnie nazwa zwyczaju 
Ŝartobliwego oszukiwania innych osób. 
 Skąd zjawił się ten zwyczaj w Polsce? JuŜ w XVI 
wieku był uwaŜany jako stary. Wiele pojawiło się prób 
wyjaśnienia, lecz odpowiedzi nie są jasne. 

Jedni uwaŜają, iŜ jest to pozostałość rzymskiego 
święta Cerialii obchodzonego ku czci bogini Cerery na 
początku kwietnia. Według mitu, gdy jej córka Prozerpina 
zbierała narcyzy na Polach Elizejskich, porwał ją do 
Hadesu Pluton. Cerera, usłyszawszy krzyki córki, 
wyruszyła na poszukiwanie głosu, jednak została 
wyprowadzona w pole. 

Są uczeni, którzy twierdzą, Ŝe prima aprilis jest 
echem hinduskiego święta, obchodzonego uroczyście 
wiosną na cześć Kamy, czyli boga miłości. W dniu tym 
nawet członkowie kasty zajmującej najwyŜszą pozycję w 
społeczeństwie mieszali się z tłumem i zabawiali, 
obsypując wszystkich czerwonym proszkiem, ochlapując 
kolorową wodą albo podstawiając nogę temu, kto się 
zagapił. 

Niektórzy historycy oraz badacze obyczajów 
wysuwają tezę, jakoby zwyczaj wzajemnego zwodzenia 
się był dalekim echem średniowiecznych misteriów 
pasyjnych, w których przedstawiano sceny ciągłego 
odsyłania Chrystusa od Annasza do Kajfasza. Inni 
twierdzą, Ŝe „śydzi, nie wierząc w Zmartwychwstanie 
Pańskie – Chrystus 30 marca przybity na KrzyŜu, w dniu 
1 kwietnia powstał z grobu – Ŝołnierzy i wszystkich uczyli 
kłamać”. 

Są teŜ tacy, którzy pochodzenia zwyczaju 
upatrują we wprowadzającej w błąd zmiennej pogodzie 
kwietniowej, przeplatającej „trochę zimy i trochę lata”, 
ale i tacy, którzy twierdzą, Ŝe zwyczaj ten pochodzi od 
Ŝartów przyjętych w Święta Wielkanocne w niektórych 
krajach lub od pogańskiego święta wiosny. 

A kiedy to zaczęto dowcipkować na prima aprilis? 
Podobno juŜ w XIII wieku, chociaŜ zdaniem Francuzów 
zwyczaj ten jest młodszy, w wziął się stąd, Ŝe w 1564 
roku Karol IX przełoŜył Nowy Rok z 1 kwietnia na 1 
stycznia, co nie tylko zmieniło całkowicie kalendarz, ale 
teŜ zakłóciło obyczaj wręczania prezentów noworocznych. 
Osiemnaście lat później kościół zatwierdził tę zmianę i w 
roku 1562 papieŜ Grzegorz XIII wprowadził nowy 
kalendarz dla świata chrześcijańskiego, nazwany od jego 
imienia gregoriańskim. Nowy rok przypadał na 
pierwszego stycznia. JednakŜe, byli ludzie, którzy nie 
słyszeli lub nie wierzyli w zmianę daty. Nadal obchodzili 
nowy rok pierwszego kwietnia. Inni w tym dniu robili im 
kawały i nazywali ich "kwietniowymi głupcami". 

Z przyzwyczajenia dalej wręczano sobie 1 
kwietnia drobne upominki, jednak z czasem, zamiast 
prawdziwych, zaczęto przesyłać bezwartościowe 
przedmioty o charakterze Ŝartobliwym; aby mieć jeszcze 
więcej okazji do śmiechu, zaczęto robić psikusy i kawały. 

Jak wynika z historycznych przekazów na 
francuskim dworze Ludwika XIII, a więc w pierwszej 
połowie XVII wieku, odbywały się na prima aprilis 
niezwykle wesołe zabawy, polegające na wzajemnym 
wprowadzaniu się w błąd. Monarcha nie tylko zezwalał na 
dowcipy, ale sam chętnie brał w nich swój udział. 

Obojętnie jakie były początki, prima aprilis to 
tradycyjny dzień wzajemnego oszukiwania się dla Ŝartu, 
nabierania, wyprowadzania w pole jeszcze do dziś jest 
rozpowszechniony w wielu krajach europejskich. W Polsce 

zwyczaj ten zadomowił się w XVI 
wieku, został przeniesiony z Zachodu. 

Oszukiwano się przesyłając 
pisemnie róŜne zmyślone wiadomości, 
stąd stare przysłowie: „Prima aprilis – 
nie czytaj bo się omylisz”. Wymyślano 
podstępy, posyłano dziwaczne prezenty 
lub kartkę z napisem „Prima aprilis”, 
podsuwano gościom pierogi z trocinami 
czy kawę z gliny, by później 
okolicznościowym wierszykiem mile i grzeczni przeprosić 
za sprawione kłopoty. 

JuŜ w XVII wieku zaczęto wydawać 
primaaprilisowe jednodniówki, a z rozwojem prasy i 
czytelnictwa jednym Ŝartem moŜna było juŜ wodzić za 
nos wiele tysięcy osób. I tak jest do dziś. Kawały 
primaaprilisowe ulegają zmianom, a dziennikarze i 
telewizyjni fachowcy prześcigają się w wymyślaniu na ten 
dzień wciąŜ nowych, sensacyjnych wiadomości. 

AŜ trudno uwierzyć, iŜ tak wesoło obchodzony 
dziś dzień kiedyś naleŜał do najbardziej ponurych w roku 
i uchodził za feralny, pechowy, a zaufanie ludzi do 1 
kwietnia naraŜone było na przykre naduŜycie. „W wielu 
krajach Europy, w tym takŜe w Polsce, przez wieki 
uwaŜano, Ŝe 1 kwietnia był dobą szczególnej 
dokuczliwości sił nadprzyrodzonych. Duchy zmarłych tego 
dnia miały opuszczać groby i dochodząc swoich krzywd, 
mścić się na Ŝywych, zsyłać na nich niespodziewane 
nieszczęścia lub co najmniej straszyć winowajców”. 

A wszystko podobno dlatego, iŜ w tym dniu 
właśnie urodził się Judasz Iskariota i dlatego dzień ów 
kojarzył się z kłamstwem, obłudą, fałszem i nieprawdą. 
Stąd pewnie francuskie, niemieckie, polskie i 
holenderskie podania ludowe przedstawiają prima aprilis 
jako czas rozrachunku oszustów, zdrajców i wszelkich 
niegodziwców z ich własnym sumieniem, co najczęściej 
kończyło się samobójstwem przez powieszenie. 
1 kwietnia wszyscy prześcigają się w Ŝartach i 
kłamstewkach, nie omija to takŜe gazet i innych mediów.  
 

Przykładowe Ŝarciki primaaprilisowe: 

• W 1957 roku BBC wyemitowało program 
pokazujący Szwajcarskie drzewo, na którym rosło 
spagetti. Po tym programie odebrano mnóstwo 
telefonów od telewidzów z prośbą o wskazówki 
jak wyhodować takie drzewo.  

• W 2003 roku rozeszła się plotka, Ŝe w Hong 
Kongu wybuchła epidemia SARS i będzie on 
poddany kwarantannie. Wywołało to panikę 
wśród mieszkańców i szturmy na sklepy z 
Ŝywnością.  

• W 2003 roku amerykańskie stacje radiowe podały 
informacje o darmowych koncertach Eminema i 
Pearl Jam co spowodowało zakorkowanie miast.  

• W 1998 r. Burger King opublikował reklamy, w 
których ogłosił wprowadzenie na rynek 
"Whoppera dla Leworęcznych". Kanapka miała 
mieć te same składniki, przesunięte o 180 stopni 
względem wersji dla praworęcznych. O nowy 
produkt  prosiły tysiące klientów. 

(j.p.) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Z śYCIA GMINY 

� 4 kwietnia rozstrzygnięto konkurs Powiatowy mistrz wiedzy rolniczej. ZwycięŜyła druŜyna w składzie: Roman 
Herber, Zygmunt Wallach, Mirosław Jambor. Drugie miejsce zajęli: Gerard Brzóska, Bernard Cycoń i 
Michał Stroka. A druŜyna w składzie: Roman Kuc, Bernard Polak i Edward Plura zajęła miejsce trzecie. 

� Na II Powiatowym Festiwalu twórczości Artystycznej w Raciborzu bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie ZSG 
w Nędzy. W przeglądzie piosenek duet Hanna Galas i Katarzyna Pala zajął I miejsce (opiekun Sylwia Linek), a 
w przeglądzie recytatorskim III miejsce zajęła Natalia Marszołek (opiekun Iwona Tomiczek). Wystąpiły równieŜ 
dwa teatry z tej placówki: „Kabaret Małego Powstańczyka” z przedstawieniem Niebo czy piekło, oto jest pytanie? w 
reŜyserii Iwony Tomiczek oraz Teatr „Fantasmagoria” ze sztuką Fontanna Łez w reŜyserii Krystiana Okręta. 

� O nachtopie, koferku z kneflikami, pukeltaszy z papendekla, blajsztiftach i tabulkach moŜna było posłuchać na 
Międzyszkolnym Konkursie Gwary Śląskiej w ZSG w Nędzy. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów z Kuźni Raciborskiej, Babic, Rud i Nędzy. Widzowie z zainteresowaniem słuchali uczestników z terenu 
naszej gminy. I tak w kategorii klas I-III SP Wiktoria Achtelik zajęła drugie miejsce, trzecie Katarzyna 
Piechula. Wśród klas IV-VI laureatkami zostały Hanna Czogalik i Dagmara Skorupa, na drugiej pozycji znalazły 
się Monika Pielczyk i Julia Czerwińska, natomiast trzecie miejsce zajął Paweł Czogalik. Ogromną wiedzą 
wykazali się takŜe gimnazjaliści: Martyna Elsner i Natalia Ptok – zajęły pierwszą lokatę, Ismena Okręt i Paweł 
Mainka – to laureaci III m., natomiast Agnieszka KrziŜek i Małgorzata Kuska – uzyskały wyróŜnienie. 
Organizacji konkursu podjęły się Maria Joszko i Joanna Trybańska. 

 
� ZSG w Nędzy brał udział w społecznościowej akcji ogólnopolskiej "Szkoła bez przemocy" uczniowie kaŜdej klasy 

dokonali wyboru "Ucznia na medal"- czyli osoby stanowiącej wzór do naśladowania. 
Dnia 19 marca podczas apelu pani dyrektor Maria Czerwińska uhonorowała wyróŜnionych medalami. "Uczniowie na 
medal to": Wiktoria Achtelik, Karolina Knura, ElŜbieta Galli, Małgorzata Kuźmicz, Julia Przybyła, 
Katarzyna Piechula, Monika Pielczyk, Dawid Król, Natalia Marszołek, Justyna Niedośpiał, Laura Cebula, 
Łukasz Zaczyk, Julia Kupczyk, Natalia Bajer, Karina Szczuka, Judyta Burdzy, Małgorzata Metz, 
Aleksandra Zaczyk, Sylwia Himel, Martin Rydygel, Kamil Jarzombek, Katarzyna Kwiecień, GraŜyna 
Wałach. 

 
 

KARTY Z HISTORII… ZAPOMNIANI LUDZIE TEJ ZIEMI. MAKSYMILIAN BASISTA (1883 -1967) – część I 
 

Urodził się 7 VIII 1883 roku w Górkach (wtedy na 
terenie powiatu rybnickiego). Syn Jana i Franciszki z 
KałuŜów. W historii tej ziemi zasłuŜył się jako działacz 
narodowy i oświatowy, księgarz (jedna z księgarni w 
Rybniku nosi jego imię), przywódca powstańczy i 
społecznik. Szkołę powszechną ukończył w Górkach. 
Dalszej nauki z powodu trudnych warunków materialnych 
nie kontynuował, lecz rozpoczął prace w hucie „Silesia” w 
Rybniku. W 1899 r. wyjechał do Westfalii, gdzie w 
Bottrop znalazł pracę w kopalni. Związał się tam z 
polskimi organizacjami. W 1903 r. wstąpił do tajnej 
organizacji „Eleusis”, załoŜonej przez prof. W. 
Lutowsławskiego, głoszącej hasła narodowego i 
moralnego wychowania młodzieŜy. W latach 1904-1905 
odbył słuŜbę wojskową, a po jej ukończeniu powrócił do 
pracy w Bottrop. W 1906 r. został wydelegowany przez 
górników polskich w Westfalii na kursy naukowe, 
organizowane przez W. Lutosławskiego w Krakowie, 
których celem było przygotowanie przodowników 
młodzieŜy robotniczej do pracy organizacyjnej i 
kulturalno-oświatowej w terenie. Obok kursów we 
Wszechnicy Wychowania Narodowego im. Adama 
Mickiewicza w Krakowie ukończył w zakładach 
graficznych W.L. Anczyca kurs drukarski oraz kurs 
księgarski u Gebethnera i Wolffa. W czasie pobytu w 
Krakowie został takŜe przeszkolony jako przewodnik 
wycieczek, zwiedzających zabytki tego miasta. Z Górnym 
Śląskiem utrzymywał stały kontakt, a w czasie wyborów 
parlamentarnych w 1907 r. prowadził agitację wyborczą 
w okręgu gliwicko-lublinieckim na rzecz kandydatów 
polskich. Organizował teŜ wycieczki do Krakowa z okręgu 
rybnickiego. Pod wpływem wychowawców krakowskich po 
ukończeniu nauki nie wrócił do Westfalii, lecz w 1910 r. 
udał się do Rybnika, gdzie podjął działalność narodową i 
kulturalno – oświatową. W tym samym roku załoŜył w 
Rybniku księgarnię polską, która zapewniła mu skromną 
egzystencję, umoŜliwiła swobodniejsze poruszanie się w 

terenie i stała się równieŜ miejscem 
spotkań tajnego kółka polskiego 
uczniów gimnazjum rybnickiego.   
W księgarni prowadził teŜ agenturę 
„Polaka” i  „Kuriera Śląskiego”. 
Równocześnie pobudził do 
aktywnego Ŝycia organizacje 
polskie, istniejące w rejonie 
Rybnika i przeprowadził lustrację 
licznych w Rybnickiem tajnych kół 
„Eleusis”, kiedy zaś groziła im dekonspiracja, wspólnie z 
innymi działaczami, dokonał ich przekształcenia w legalne 
organizacje kulturalno-oświatowe pod nazwą: Związek 
Towarzystw Górnośląskiej MłodzieŜy Ludowej, z Janem 
Dziuba na czele, i na zjeździe delegatów w Kostuchnie 
(1912) wszedł do Wydziału Kulturalno-Oświatowego 
tegoŜ Związku. W 1911 r., po wizycie w Rybniku 
dyrektora Towarzystwa Czytelń Ludowych (TCL) w 
Poznaniu, ks. Antoniego Ludwiczaka, Basista rozwinął 
szeroką działalność organizacyjną, w wyniku której 
powstały w pow. Rybnickim biblioteki TCL. Objął teŜ 
funkcję prezesa TCL w Rybniku. W 1913 r. załoŜył w 
Rybniku Towarzystwo Śpiewu „Seraf”, działające 
początkowo w sąsiednich Zebrzydowicach ze względu na 
utrudnienia władz miejskich. Wybrany na prezesa 
„Serafu” sprawował tę funkcję z małymi przerwami do 
1929 r., kiedy mianowano go prezesem honorowym. W 
latach przed I wojna światową Basista współpracował ze 
Zjednoczeniem Zawodowym Polskim. Powołany do słuŜby 
wojskowej był cięŜko ranny na froncie zachodnim, później 
został przydzielony do oddziałów roboczych najpierw w 
rejonie Brześcia nad Bugiem, następnie w Estonii. We 
wrześniu 1918 r. uzyskawszy urlop, dotarł przez Prusy 
Wschodnie, Poznań i Wrocław do Rybnika, z którego juŜ 
nie powrócił do jednostki wojskowej. 

 
Opracowanie : Krystian Okręt



 
BADMINTON W GMINIE 

 
W sobotę 14 marca juŜ po raz IV odbył się 

powiatowy Turniej Badmintona o Puchar Wójta Gminy 
Nędza. Głównym celem imprezy jest propagowanie 
zdrowego stylu Ŝycia, oraz rozpowszechnianie tej mało 
znanej dyscypliny, jak równieŜ samą promocja gminy. 
Turniej rozegrano w kategorii Open dla męŜczyzn, w 
którym to uczestniczyć mogli wszyscy ci, którzy na 
sportowo pragnęli spędzić ten sobotni poranek. 

Organizator składa podziękowania wszystkim, 
którzy zaangaŜowali się w przygotowanie oraz promocję  
turnieju. 
 
Wyniki IV Powiatowego Turnieju Badmintona: 
1. Grzegorz Swoboda - Nędza 
2. Piotr Jeziorski - Pišt (Czechy) 
3. Sebastian Gabzdyl  - Cieszyn 
4. Mateusz Skorupa  - Raszczyce 

Grzegorz Swoboda 
 

BATEREX NĘDZA ZWYCIĘśA GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W PIETROWICACH. 
 

W dniu 14 marca druŜyna Batereksu Nędza reprezentując gminę Nędza uczestniczyła w Turnieju Gminnej Piłki 
Siatkowej w Pietrowicach. Impreza okazała się dobrym sprawdzianem umiejętności poszczególnych ekip, jak równieŜ 
świetną zabawą, opierającą się głównie na  serdeczności oraz zdrowej rywalizacji sportowej. Podczas całego cyklu  
rozgrywek młoda ekipa z Nędzy górowała na parkiecie. We wszystkich meczach nie traci Ŝadnego seta. Wysoko pokonała  
rywali. Wygrała z Kornowacem  25-14, 25-8; z śernicą 25-6, 25-8; z Samborowicami 25-12, 25-16 oraz druŜyną 
reprezentującą Pietrowice 25-23, 25-16. 

Poszczególne zwycięstwa zapewniły druŜynie z Nędzy tytuł Mistrza Gminy Pietrowice, drugą lokatę zajęła  
reprezentacja gospodarzy. 
 
DruŜyna Batereksu Nędza wystąpiła w składzie: 
 
� Łukasz Granieczny 
� Adrian BroŜa 
� Sebastian Pastuszek 
� Michał Kuśka 
� Łukasz Adamczyk 
� Tomasz Mazgawa 
� Sebastian GabŜdyl 
� Mateusz Skorupa 
� Marek Kurczuk- rozgrywający 
� Rafał Bondaro- rozgrywający 
trener - Grzegorz Swoboda 
 
Warto dodać, iŜ w rozgrywkach ligowych w obecnym sezonie druŜyna Batereksu radzi sobie całkiem nieźle. Wygrała 
ostatnie 7 z 8-miu spotkań i zajmuje pozycje wicelidera w III grupie, tracąc 1 punkt do lidera - Wilczej. 

 
Grzegorz Swoboda 

 
 

OLIMPIJCZYK Z NĘDZY 
 

Martin Rydygel, uczeń III klasy Gimnazjum w Nędzy z wynikiem 49 punktów zwycięŜył 
wojewódzki konkurs przedmiotowy z chemii otrzymując tytuł laureata. Odbywający się 17 marca 
w Rybniku finał, był potwierdzeniem zdolności Martina, który w poprzednim etapie konkursu 
zdeklasował przeciwników, w wyniku czego jako jedyny reprezentował powiat raciborski w 
województwie. 

Zaszczytne pierwsze miejsce to jednak nie wszystko, czym pochwalić się moŜe 
nastoletni naukowiec. Martin został jednocześnie zwolniony z obowiązku napisania testu 
gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej, co daje mu zasłuŜone 50 punktów z 
egzaminu i większe szanse na kontynuację nauki w wymarzonej szkole średniej. Martin został 
równieŜ wyróŜniony w swojej szkole odznaczeniem Uczeń na medal (zdjęcie obok). 

Osiągnięcia Martina w nauce zostały równieŜ zauwaŜone przez starostę raciborskiego, 
który zgodnie z regulaminem programu stypendialnego przyznał mu stypendium dla 
najzdolniejszych. 

Program Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku realizowany 
w ramach POKL zakłada wsparcie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ze specjalnym uwzględnieniem nauk 
przyrodniczych, matematycznych i technicznych. Martin spełnił wymogi określone regulaminem programu, wśród nich 
wysokiej średniej z przedmiotów kierunkowych. 

Martinowi gratulujemy, a szkole Ŝyczymy kolejnych olimpijczyków. 
Kamil Gomulski 



 
U NAS NAJLEPIEJ…                                                                                                                  

 
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach jest publiczną szkołą wiejską. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy 

Nędza. Obecnie w szkole uczy się 45 dzieci w 5 oddziałach.  Natomiast do oddziału przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci.  
Nasi nauczyciele to wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Zatrudniony jest równieŜ pedagog, który 
zapewnia fachową pomoc oraz wsparcie potrzebującym uczniom. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski oraz 
w ramach mniejszości niemieckiej – język niemiecki, którego uczą się takŜe dzieci w przedszkolu. 

Szkoła zapewnia dobre warunki do nauki i umoŜliwia pełną realizację misji wychowawczej szkoły, która brzmi: „ 
Szkoła i przedszkole przyjazne dziecku”. 
NajwaŜniejsze zadania do realizacji w ramach tej misji to: 

• dbanie o wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego moŜliwości intelektualnych i psychofizycznych, 
• stwarzanie moŜliwości rozwijania samorządności uczniowskiej, 
• dbanie o poszanowanie praw dziecka, 
• pobudzanie ambicji dziecka, inspirowanie i aktywizowanie do świadomego samorozwoju, 
• kształtowanie u uczniów postaw moralnych w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, uczenie kultury 

osobistej, 
• dbanie o wysoki poziom edukacji poprzez przemyślany dobór programów edukacyjnych oraz stosowanie 

nowatorskich form i metod pracy, 
• podtrzymanie wewnątrzszkolnych tradycji i ceremoniału, 
• dbanie o atmosferę sprzyjającą partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
Nasza placówka dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, respektuje zasady etyczne, jest mocno osadzona w tradycji 

regionalnej i narodowej. 
Stąd główny nacisk kładziemy na regionalizm, ekologię oraz promocję zdrowia. 
Jako szkoła wyróŜniamy się tym, Ŝe jesteśmy szkołą „rodzinną”, znamy kaŜdego ucznia oraz jego środowisko. Realizujemy 
program zindywidualizowanej pomocy dostosowanej do sytuacji poszczególnych uczniów i ich rodzin. 
Oprócz solidnej pracy z uczniami podczas zajęć edukacyjnych nauczyciele słuŜą swoją pomocą, prowadząc społecznie 
zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. 
Nasze walory to: 

• wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 
• estetycznie urządzone sale lekcyjne, 
• nowoczesna sala komputerowa (10 stanowisk komputerowych ) ze stałym      dostępem do Internetu, 
• dodatkowy język niemiecki, 
• opieka pedagoga szkolnego, 
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (min. kółko dziennikarskie, matematyczne, regionalne, informatyczne), 
• liczne imprezy szkolne, 
• własna gazetka szkolna „Pod Budą”, 
• ciekawe wycieczki krajoznawcze i „zielone szkoły”, 
• cotygodniowe wyjazdy na basen, 
• sala do ćwiczeń gimnastycznych, 
• moŜliwość korzystania ze zbiorów gminnej biblioteki , 
• stołówka szkolna, która oferuje domowe obiady, 
• mleko i herbata dla kaŜdego, 
• boiska szkolne. 

Wizytówką szkoły są tradycyjne i systematycznie organizowane imprezy szkolne i środowiskowe, min.: 
• pasowanie pierwszoklasistów, 
• udział w akcji „Sprzątanie Świata”, 
• Dzień Języków Obcych, 
• Dzień Chłopca, 
• Święto Chleba, 
• Dzień Górnika, 
• mikołajki, 
• poranek wigilijny, 
• spotkanie z babciami i dziadkami naszej wsi, 
• walentynki, 
• karnawałowe zabawy przebierańców, 
• powitanie wiosny, 
• Dzień Ziemi, 
• majówka z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, 
• uroczyste obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu. 

Nasi uczniowie biorą udział w przeglądach artystycznych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, przygotowaniach doŜynek 
gminnych i parafialnych, współpracują z DFK- oddziałem wojewódzkim w Raciborzu i  grupą terenową w Babicach. 

śycie kulturalne szkoły współorganizuje Samorząd Uczniowski, który ponadto redaguje gazetkę szkolną „Pod 
Budą”. Na jej łamach uczniowie prezentują swoje prace, co pomaga w rozwijaniu umiejętności literackich oraz poznawaniu 
otaczającego świata. 

W szkole pracuje Rada Rodziców, która podejmuje działania mające na celu systematyczne poprawianie warunków 
do nauczania i wychowania. Współpracuje ona z dyrekcją szkoły przy opiniowaniu i zatwierdzaniu podstawowych 
dokumentów szkoły. Jest pomocna przy organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych. 

 
A więc zapraszamy! U nas najlepiej! 

 
Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice 

 oraz uczniowie ZSP w Babicach 



 



 
MŁODZI AKTYWNI 

 
Gimnazjum w Nędzy weźmie udział w projekcie Aktywny w szkole – aktywny w Ŝyciu. 

Projekt powstał z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest finansowany ze środków uczelni przy współudziale 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Narodowej Strategii Spójności Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. 

Zakłada on wzajemną współpracę gimnazjów z terenu województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i opolskiego 
oraz z UŚ. Projekt ma na celu promowanie kierunków studiów szczególnie poŜądanych na rynku pracy, takich jak 
matematyka, fizyka, biologia, chemia czy informatyka poprzez prowadzenie róŜnorodnych działań edukacyjnych, od 
obozów naukowych po konkursy z nagrodami. 

Organizatorzy oferują młodym naukowcom z Nędzy poszerzanie wiedzy w kołach zainteresowań, dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych i szkoleniach, nawiązanie kontaktu z wykładowcami i studentami podczas wyjazdów na uczelnię 
oraz obozy naukowe. 

Nauczyciele gimnazjum będą mieli szansę wzięcia udziału w nieodpłatnych warsztatach oraz indywidualnych 
konsultacjach z nauczycielami akademickimi, uzupełniając w ten sposób wiedzę z zakresu nowatorskich metod 
dydaktycznych oraz pracy z uczniem. 

Szkoła otrzyma środki na wyposaŜenie pomieszczeń w nowoczesne materiały naukowe i sprzęt interaktywny. 
WaŜnym aspektem całego przedsięwzięcia jest planowanie kariery zawodowej juŜ na etapie gimnazjum. Ma to pomóc 
młodym ludziom świadomie wybrać szkołę średnią, następnie kierunek studiów, a w rezultacie zapobiec kształceniu rzeszy 
bezrobotnych. 
Więcej informacji o projekcie moŜna znaleźć na oficjalnej witrynie www.aktywny.us.edu.pl.    
        

Kamil Gomulski 
 

„SZKUBANIE PIYRZO” 
 

W miesiącu marcu przez prawie tydzień około 20 kobiet ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Nędzy 
spotykało się przy skubaniu pierza. Spędzały na tym codziennie kilka godzin, ale czas upływał miło i szybko, bo sztubaczki 
śpiewały sobie przy tym róŜne śląskie przyśpiewki, np. „Szła dzieweczka…”, „Głęboka studzienka”, opowiadały bery i bojki, 
no i wspominały dawne czasy.             
 Na pomysł skubania pierza wpadła Pani Jadwiga Przybyła, która jest właścicielką pierza. Jak mówi Pani Jadwiga: 
Kiedyś pierze było cenne, gdyŜ dziewczyny w posagu dostawały dwie pierzyny i dwa zegłowki. Kiedyś, jak nie było 
centralnego, ludzie grzali się pod pierzyną. Teraz wolą kołdry, a pierza nikt nie szkubie, bo nie chce marasu w domu. 
 I jak to kiedyś bywało na koniec całego szkubania szkubaczki zasiadły do wspólnego poczęstunku. Odbył się tzw. 
fyjderbal –czyli spotkanie na zakończenie, z kawą, śląskim kołaczem, babką i kartofelzalatem, przy śląskiej muzyce i 
śląskich przyśpiewkach – mówi Adelajda Lepiarczyk. Dawniej na fyjderbal przychodzili chłopcy z harmonijką, tańczyło 
się, robiło przedstawienia. Chodziło się z tym szkubaniem od sąsiada do sąsiada. Kobiety ze stowarzyszenia dbają o powrót 
do tradycji, podtrzymują te zapomniane juŜ niekiedy zwyczaje, Ŝeby przypomnieć sobie i przy okazji nam, jak to było 
kiedyś.          

(j.p.) 
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nędzy w roku 2009 
w ramach POKL 2007-2013 
realizuje projekt Systemowy pt.: 
„SZANSA – Program aktywnej 
integracji w Gminie Nędza”. 
Głównym załoŜeniem projektu jest 
szkolenie w celu nabywania 
nowych kwalifikacji i umiejętności 
przez osoby bezrobotne z terenu 
Gminy Nędza. 
 


