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Szanowni Mieszkańcy! 

Od pewnego czasu często słyszę pytanie mieszkańców co z tą Ŝwirownią? Pytanie to zadają zarówno 
osoby, które w tym zakładzie chciałyby pracować, jak takŜe te które zainteresowane są tym, co się dzieje w 
Gminie Nędza. 

01 czerwca 2009 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXV/280/09 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy, na czas nie dłuŜszy niŜ 10 lat, na 
wydzierŜawienie nieruchomości przeznaczonych pod eksploatację kruszywa, a połoŜonych w sołectwie Babice. 
Obszar wydobycia Ŝwiru wynosi 19,5889 ha, z czego 52,57% naleŜy do gminy, natomiast reszta stanowi własność 
Pana Marka Małka – właściciela firmy MAN-TRANS w Tychach. 
 Firma Pana Marka Małka była jedyną firmą przystępującą do dzierŜawy, która pod względem prawnym 
spełniała warunki ubiegania się o przedmiotową dzierŜawę. WaŜny w tej sprawie był takŜe charakter połoŜenia 
działek gminnych. Obszar, na którym została utworzona świrownia Babice II nie stanowi scalonej powierzchni 
gruntów, albowiem grunty stanowiące własność Gminy Nędza są porozdzielane gruntami stanowiącymi własność 
Pana Małka. Gminie zaleŜało na wydzierŜawieniu nieruchomości stanowiących jej własność podmiotowi, który moŜe 
je w pełni wykorzystać działając oczywiście zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki złoŜem. 
 Istotną kwestią jest wielkość wynegocjowanego przez wójta czynszu dzierŜawnego, który firma MAN-
TRANS juŜ zaczęła płacić. Prócz czynszu dzierŜawnego na konto gminy będą wpływały opłaty z tytułu podatku od  
nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej. Na chwilę obecną kwota ta wynosi 533.500,00 zł rocznie, w tym czynsz 
dzierŜawny w wysokości 378.000,00 zł brutto rocznie. Firma MAN-TRANS uzyskała pozwolenie na eksploatacje 
rocznie 250 tys. ton Ŝwiru i piasku. Przekroczenie tej ilości wiąŜe się takŜe ze zwiększeniem kwoty czynszu 
dzierŜawnego. Kwota czynszu wzrośnie takŜe w przypadku wzrostu ceny Ŝwiru. Dodatkowym dochodem dla gminy 
jest przychód ze sprzedaŜy kopaliny towarzyszącej, czyli torfu. 

Firma DEKBUD Sp. j., która dzierŜawiła teren Ŝwirowni w latach 2000-2008 miała płacić czynsz dzierŜawny 
w kwocie 85.400,00 zł brutto rocznie, mimo iŜ teren byłej Ŝwirowni był trzy razy większy od obecnego.  Dopiero w 
roku 2007 wielkość czynszu dzierŜawnego została zwiększona do kwoty 150.000,00 zł brutto rocznie. Firma 
DEKBUD miała obowiązek rozliczenia się z całorocznego czynszu dzierŜawnego i w przypadku wzrostu rocznego 
wydobycia ponad ustaloną wielkość miała obowiązek nadpłaty, jednakŜe nikt z poprzednich wójtów tego od niej 
nie egzekwował! Obecnie ze spółką jest prowadzone postępowanie o zapłatę. Zaległość DEKBUD Sp. j. wobec 
Gminy Nędza z tytułu czynszu dzierŜawnego i opłaty eksploatacyjnej wynosi według aktualnych wyliczeń 
1.472.254,37 zł. Na jednej z rozpraw sądowych poprzedni wójt zeznał, Ŝe nie znał treści umowy stron, nie brał 
udziału w jej redagowaniu, pomimo, Ŝe w latach 2002-2006 był Wójtem Gminy Nędza wiadomości dotyczące 
umowy zawartej przez strony posiadał jedynie z prasy. 

Jednak DEKBUD Sp. j. takŜe wezwała Gminę Nędza na drogę sądową do tzw. próby ugodowej w sprawie o 
zapłatę kwoty 800.000,00 zł z tytułu nakładów polegających na budowie drogi dojazdowej oraz budowie sieci 
energetycznej w Babicach (teren byłej Ŝwirowni). Zarówno droga, jak i sieć były potrzebne tylko firmie DEKBUD na 
realizację zadań związanych z eksploatacją. Gmina nigdy nie zamawiała tych inwestycji, ani nie zgadzała się na 
partycypację poniesionych nakładów. DEKBUD okazał się dzierŜawcą nierzetelnym i uciąŜliwym. Charakter relacji 
pomiędzy gminą a spółką obowiązujący dotychczas jednoznacznie wskazuje na brak moŜliwości współpracy w 
przyszłości. 

Ponadto firma DEKBUD złoŜyła skargę na Uchwałę Rady Gminy Nędza z dnia 01 czerwca br. do Wojewody 
Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Nędza. Obecnie skarga wraz z aktami sprawy została przesłana do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego celem jej rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Anna Iskała 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

1. W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Nędza, w miesiącach październik – grudzień firma MGGP S.A. 
będzie pozyskiwała zgody właścicieli działek z terenu naszej gminy na lokalizację kolektorów 
sanitarnych lub urządzeń w ich obrębie. Prosi się mieszkańców o powaŜne potraktowanie 
niniejszej sprawy i wyraŜenie zgody na przejście nitki kanalizacyjnej przez swój teren! 
Kanalizacja jest inwestycją niezbędną i wymaganą przez dzisiejszy postęp cywilizacyjny! 

2. Została zakończona inwestycja pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Zawada 
KsiąŜęca – droga polna tzw. „Szczyrkowa” o długości 1.300 m. Na całej długości drogi zaprojektowano 
jezdnię o szerokość 3,0 m z masy asfaltobetonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz 
obustronne pobocza ziemne o szerokości 0,50 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0% (zgodnie 
ze spadkiem przyległego terenu) a poboczy ziemnych 2,0% i 6,0%, zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym 
drogi. Spadki podłuŜne dostosowane do spadku istniejącej drogi. SkrzyŜowania z drogami wyokrąglone 
łukami o promieniu 4,0 m. Przy ustalaniu szerokości jak i grubości nawierzchni kierowano się limitem 
nakładów na modernizację dróg. 

W związku z tym apeluje się do mieszkańców Zawady Ks., a w szczególności do rolników 
uŜytkujących nową drogę dojazdową do swoich pól o racjonalne uŜytkowanie naszego 
wspólnego mienia! 

3. W ubiegłym miesiącu zakończono realizację zadania pn. Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej 
centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie KsiąŜęcej. 
Zamówienie zrealizowała firma P.P.U.H. ” INSTAL - ROGRA ”, 43 – 400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3. Wartość 
inwestycji to kwota 123. 051, 82 zł brutto. Źródło ciepła zlokalizowano w istniejącej kotłowni węglowej na 
poziomie parteru budynku. Dla zabezpieczenia potrzeb grzewczych zaprojektowano zabudowę jednego 
kotła wodnego, niskotemperaturowego z ciągłym podawaniem paliwa węglowego. Moc chwilowa kotła jest 
regulowana automatycznie w zaleŜności od potrzeb. Regulacja podawanego paliwa - automatycznie, 
sterownikiem kotłowym w zaleŜności od temperatury podawanej na obieg grzewczy. Wydzielono jeden 
układ grzewczy, który został wyposaŜony we własna pompę obiegową oraz zawór mieszający trójdroŜny 
sterowany ręcznie. Układ zaworu trójdroŜnego moŜna w kaŜdej chwili wyposaŜyć w moduł napędu i 
sterownik pogodowy – sterowanie automatyczne pracą węzła. 

4. Od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać ustawa z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Zmieniono sposób naliczania i opłat rocznych za wyłączanie gruntu z produkcji 
rolnej. Nowe przepisy zmieniają płatność na formę kwotową, zamiast płatności uzaleŜnionych od ceny 
ziarna Ŝyta. 

5. Z powodu procesu obniŜania wieku szkolnego doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej będzie w najbliŜszych latach naleŜało do priorytetowych zadań 
systemu oświaty. Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej mogą podnosić 
swoje umiejętności takŜe po zakończeniu studiów. Wybór zakresu i form doskonalenia zaleŜeć będzie od 
ich zainteresowań zawodowych i potrzeb placówki, w której znajdują zatrudnienie. Dyrektor kaŜdej z nich 
ma obowiązek sporządzenia corocznego planu doskonalenia swojej kadry. 

6. Nowością w systemie oświaty jest obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta przedstawienia radom 
gmin, radom powiatów lub sejmikom wojewódzkim informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w 
danej jednostce samorządu, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów (m.in. matur i egzaminów 
gimnazjalnych) przeprowadzonych na zakończenie szkoły. Informacja musi zostać przedstawiona do 31 
października za poprzedni rok szkolny. 

7. Osoby, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe i straciły pracę po 1 lipca br. mogą w dalszym ciągu 
ubiegać się o pomoc państwa w zakresie spłaty tego zobowiązania. Pomoc na spłatę kredytu 
mieszkaniowego jest przyznawana do 31 grudnia 2010 r. na podstawie decyzji właściwego starosty na 
wniosek kredytobiorcy złoŜony według ustalonego wzoru w powiatowym urzędzie pracy, w którym 
kredytobiorca został zarejestrowany jako bezrobotny. Do wniosku kredytobiorca musi dołączyć 
oświadczenie instytucji kredytującej (banku, kasy oszczędnościowo-kredytowej), która to udzieliła kredytu. 



TROCHĘ TRADYCJI…

Dwa pierwsze listopadowe dni związane są ze 
Świętem Zmarłych i dlatego w te dni jesteśmy 
zmuszeni do refleksji nad istotą ludzkiego Ŝycia. 
Uroczystość Wszystkich Świętych powstała z myślą o 
bardzo duŜej rzeszy anonimowych męczenników, 
których nie wspomniano w kanonie mszy świętej. 
Czcią otoczył ich po raz pierwszy kościół w Antiochii 
w IV wieku, poświęcając im pierwszą niedzielę po 
zesłaniu Ducha Świętego; do dziś ten termin 
obowiązuje w kościele greckim. W kościele katolickim 
święto przeniósł na 1 listopada papieŜ Grzegorz IV, 
nakazując tym samym jego świętowanie wszystkim 
chrześcijanom.  

Chrześcijański obrzęd Zaduszek powstał z 
inicjatywy opata Odilona z Cluny w 988 roku. Była to 
pewnego rodzaju forma usankcjonowania przez 
Kościół praktykowanych wśród ludzi od dawna 
zwyczajów pogańskich. Święto zatwierdził w 999 
roku papieŜ Sylwester II. W Polsce obrzędowość 
zaduszkowa pojawiła się na przełomie wieku XIV i 
XV.  
NiezaleŜnie od przemian, jakim w ciągu stuleci 
ulegały obrzędy związane ze świętem zmarłych, sens 
zaduszkowego obyczaju pozostał niezmienny, bez 
względu na wyznawany światopogląd, wspominamy 
w ten dzień naszych bliskich i dalekich krewnych, 
przyjaciół, znajomych… Kult zmarłych właściwy był 
wszelkim ludom i kulturom, jego ślady sięgają epoki 
paleolitu (25 tysięcy lat temu). W Polsce jeszcze w 
wieku XIX moŜna było spotkać prastare obyczaje, 
które nakazywały rzucać na mogiły świeŜo ułamane z 
drzew gałązki jako symbol dorzucania drewna 
podczas palenia zwłok w czasach pogańskich. 

Do istoty zaduszkowych obrzędów naleŜały 
dwa elementy: karmienie dusz i palenie ogni. Ich 
sensem była głęboka wiara w istnienie duszy i Ŝycia 
pozagrobowego. Nieśmiertelność duszy jest takŜe 
dogmatem w religii chrześcijan. 

NajdłuŜej zachował się zwyczaj karmienia 

dusz. Wiązał się on z przekonaniem, Ŝe zmarli 
odwiedzają domy krewnych, błąkają się po polach, 
łąkach i lasach, a w Dzień Zaduszny przychodzą do 
własnych grobów. Na Pomorzu zakorzeniony 
obrządek nakazywał w nocy z 1 na 2 listopada 
ustawiać na zewnętrznych parapetach swoich domów 
ulubione potrawy dla zmarłych. W tym dniu na 
grobach urządzano uczty, dzieląc się jedzeniem ze 
zmarłymi. Przykładem moŜe być starosłowiańska 
radunica – obrzęd polegający na składaniu na 
grobach ofiar z jedzenia i picia, oraz dziady – opisane 

przez Mickiewicza: …pospólstwo więc święci Dziady 
tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko 
cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta z 
rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołuje się 
dusze nieboszczyków…” Charakter zbliŜony do nich 
mają obchodzone w kościele greckim i 
prawosławnym panichidy – modlitwy za zmarłych 
połączone z ucztami na cmentarzach z paleniem 
świateł. 

Drugim niezwykle waŜnym elementem 
zaduszkowych obrzędów jest palenie ogni. 
Początkowo były one rozpalane na rozstajach dróg, 
by słuŜyły wędrującym duszom do ogrzania się i 
oświetlenia. Około wieku XV-XVI zwyczaj ten 
przeniesiono w pobliŜe grobów, albo teŜ rozniecano 
je bezpośrednio na grobach. Pozostałością tego 
zwyczaju jest dzisiaj właśnie zapalanie zniczy na 
grobach. Po tym moŜna dostrzec w tej obrzędowości 
starą symbolikę ognia oraz jego funkcji opiekuńczej i 
oŜywiającej. W chrześcijaństwie ogień jest symbolem 
wiary. 

Dzisiaj juŜ nikt nie praktykuje zwyczajów 
kulinarnych związanych ze Świętem Zmarłych, ale 
kiedyś na Zaduszki pieczono specjalne zaduszne 

bułki lub małe chlebki. Wszystkie one miały kształt 
długiej bułki z odciśniętym pośrodku krzyŜem. KaŜda 
gospodyni zanosiła na cmentarz tyle zadusznych 
bułek, ile jej bliskich leŜało na cmentarzu. Często 
pieczono tez bułki przypisane do jednej zmarłej 
osoby, wtedy prócz krzyŜa na bułce umieszczano 
ulubione przez zmarłego wzory. Na cmentarze 
przywoŜono takŜe tzw. puste bułki. Piekło się je za 
dusze bezimienne – te, o których juŜ nikt nie 
pamiętał. Po poświęceniu rozdawano je Ŝebrakom 
cmentarnym, którzy w zamian za bułki odmawiali za 
dusze modlitwę wieczny odpoczynek – po jednej 
modlitwie za kaŜdy chlebek. W tych regionach 
naszego kraju, gdzie zwyczaj ten był szczególnie 
rozpowszechniony, pieczono bardzo małe bułeczki, 
tak aby kaŜda dusza mogła otrzymać swoją. 

Jednak w Polsce zwyczaj pieczenia pieczywa 
zadusznego juŜ dawno zanikł, ale np. w Hiszpanii na 
Wszystkich Świętych do dzisiaj piecze się katalońskie 
słodkie kulki z purée z batatów i mielonych 
migdałów, przed smaŜeniem obtoczone w pestkach 
dyni. RównieŜ Szwajcarzy maja swoje zaduszne 
wypieki – zaduszne ciasteczka orzechowe noszące 
dość makabryczną nazwę: kosteczki zmarłych. 

Warto więc zachować pamięć historii, 
tradycji, zwyczajów i znaczenia symboli, aby 
zapalenie świeczki na grobie kogoś bliskiego nie było 
tylko gestem przyzwyczajenia. A jeśli magia ognia 
działa rzeczywiście, powinniśmy sobie z tego zdać 
sprawę, jaką rolę odgrywamy w tym obrzędzie… 

(j.p.)



Z śYCIA GMINY – POCZYNANIA UCZNIÓW Z BABICKIEJ SZKOŁY

� Z okazji Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonego Transportu oraz 
Europejskiego Dnia bez Samochodu uczniowie wzięli udział w „Turnieju wiedzy 
o ruchu drogowym”, który odbył się 22.09.2009 r. w Raciborzu. Turniej 
adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie 
raciborskim. Nasi uczniowie wywalczyli IV miejsce druŜynowo w składzie: 
Magdalena Łukowska, Karolina Luda oraz Tomasz Muzykant. Ponadto 
Magdalena Łukowska zdobyła IV miejsce indywidualnie. Gratulujemy 
uczniom oraz ich opiekunce Edycie Pali. 

� Dnia 28 września 2009 r. odbyły się warsztaty z okazji Europejskiego Dnia 
Języków połączone z występami artystycznymi dzieci szkolnych 
i przedszkolnych, konkursem „Młodego Europejczyka”, konkursem „Wiedzy o 
krajach niemiecko- i anglojęzycznych” oraz wystawami literatury i prac projektowych dzieci. 
Organizatorem byli nauczyciele języków obcych: Stefania Niemiec (j. niemiecki) i Łukasz KrziŜek (j. 
angielski). W warsztatach uczestniczyli przedszkolacy, uczniowie oraz nauczyciele placówki. Celem 
spotkania było rozwijanie wśród uczestników postawy 
otwartości, tolerancji wobec innych narodów i kultur, jak 
równieŜ integracja europejska. W związku z tym, Ŝe w szkole 
preferuje się język niemiecki mniejszości narodowej i język 
obcy - angielski, moŜna było usłyszeć hymn europejski 
odśpiewany przez wszystkich uczestników w trzech językach. 
TakŜe program muzyczno – artystyczny był przedstawiony 
przez dzieci w tych dwóch językach. Fundatorem nagród 
konkursowych i poczęstunku było Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego na Śląsku  - 
DFK w Babicach. Uczniowie podziękowali dyrekcji i 
nauczycielom za duŜy wkład pracy w naukę obydwu języków 
oraz niemieckiej mniejszości narodowej za aktywne i czynne 
wspieranie nauki języka niemieckiego w szkole. 
Podsumowaniem warsztatów był wspólny poczęstunek przygotowany przez organizatorów dla wszystkich 
uczestników spotkania.   

� W ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie 
świata” uczniowie udali się na wycieczkę 
dydaktyczną do „Leśnej Fabryki”, czyli szkółki 
kontenerowej w Nędzy, gdzie co roku 
produkuje się z nasion aŜ 6 mln sztuk 
jednorocznych drzew iglastych i liściastych. 
Wycieczka wzbudziła duŜe emocje, 
szczególnie wśród przedszkolaków. Po szkółce 
oprowadzały nas dwie panie, które w sposób 
przystępny opowiedziały i pokazały, w jaki 
sposób z nasion produkuje się sadzonki 
drzew, a takŜe jak przygotowuje się dla nich 
podłoŜe. Kierownictwu szkółki oraz paniom 
przewodniczkom serdecznie dziękujemy za 
umoŜliwienie zwiedzenia fabryki. Na 
zakończenie przygotowano dla nas ognisko, 
na którym  dzieci mogły sobie upiec kiełbaski. 
W prezencie otrzymaliśmy sadzonki drzewek do posadzenia w naszej szkole. Uroczyste sadzenie drzewek 
odbyło się następnego dnia. Teraz kaŜda klasa oraz przedszkolaki przez cały rok będą opiekowały się 
posadzonym przez siebie drzewkiem.                                                                Informacja: Rozwita Sroka 

 

� Gospodarstwo Państwa Jerzego  i Cecylii Cyconiów z Zawady KsiąŜęcej zajęło w ogólnopolskim 
konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie regionalnym, a takŜe na etapie wojewódzkim trzecie 
miejsce. Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu! 

SPROSTOWANIE DO NR 9 GS z 2009 r. 

1. Na doŜynkach gminnych trzecie miejsce zajęła posesja państwa Roberta i Danieli Balcar. 
2. Prezesem OSP Nędza został Jan Parusel (1885-1935, zmarł na zapalenie płuc). 



WSPOMNIENIE LATA W BABICACH 
 

� Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach odbywały się 
w kaŜdy wtorek i czwartek, w godzinach od 1000 do 1200. Wzięło w nich udział ogółem 27 uczniów, średnio 
uczestniczyło 10 osób dziennie. W ramach zajęć odbyła się objazdowa wycieczka rowerowa, piesze 
wycieczki krajoznawcze, nauka jazdy na rolkach i deskorolkach, turnieje sportowe na sali gimnastycznej i 
boisku oraz warsztaty techniczno – plastyczne. Dzieciaki poznały tajniki origami i zajęły się 
przygotowaniem dekoracji na inaugurację roku szkolnego. Jednak główną atrakcją okazała się objazdowa 
wycieczka rowerowa, której trasa prowadziła bocznymi drogami naszej miejscowości i wsi ościennych aŜ 
do kąpieliska w Szymocicach, gdzie korzystając z uprzejmości państwa Makulików mogliśmy nieodpłatnie 
skorzystać z atrakcji ośrodka. 

Prowadząca zajęcia: Maria Okręt 

� W sierpniu br. w Przedszkolu w Babicach odbywały się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci z 
terenu gminy Nędza. Przedszkole było czynne codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30. W tym czasie 
dzieci otrzymywały dwa posiłki : śniadanie i obiad. Codziennie był teŜ smaczny deser. 
      Zajęcia były urozmaicone, jednak z naciskiem na swobodną zabawę dzieci i pobyt na świeŜym 
powietrzu. W sali dzieci korzystały ze wszystkich zabawek, oglądały teŜ bajki, które często przynosiły z 
same domu. Podczas wakacyjnego pobytu zorganizowano konkurs na najładniejszą  piosenkę i jej 
wykonanie. Nie zabrakło teŜ warsztatów plastycznych, takich jak: malowanie, rysowanie, wycinanie, 
tworzenie róŜnych kompozycji i malowanie kredą na placu przedszkolnym. Największą atrakcją dla dzieci 
było wyjście na łąkę i zbieranie kwiatków dla mamy oraz oglądanie pasących się koni, a takŜe całodzienna 
wycieczka do lasu, którą przedszkolaki nazwały piknikiem, gdyŜ w przerwie na boisku sportowym, 
odpoczywając na kocu, mogły zjeść coś słodkiego i napić się soku, a potem grać w piłkę.  

W ostatnim dniu zajęć dzieci otrzymały na poŜegnanie kolorowe maskotki, które same mogły sobie 
wybrać. Niechętnie Ŝegnały się z przedszkolem i opiekunami, a ich rodzice nie szczędzili słów  zadowolenia 
z pobytu swych pociech w tej placówce. 

Opiekunowie zajęć: E. Łyczek, A. Wiśniewska, M. Okręt 

   
 

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON  

W numerze wrześniowym GS została zamieszczona informacja, iŜ zamierzamy 
publikować ciekawsze fragmenty opracowania pana Jana Barona z Zawady KsiąŜęcej „Słownictwo 

w gwarze mieszkańców Zawady KsiąŜęcej”. Oto ich pierwsza odsłona.  

 
abecadło - szklabiorz  
agresywny – w gorkiej wodzie 
kąpany  
altana – lauba  
astma – dychawica  
atrament – tinta  
apatia – bez lustu  
agrest – wieprzki  

 
akuszerka – hebama  
aŜ dotąd – do terazka  
agrafka – zicherka  
amory - zolyty 
bezczelny - frech 
bałagan - bajzel 
bańka – kana na mleko 
but – szczewik 

 
biegunka - durchfal 
Bóg – Ponboczek  
bagaŜnik - gepekhalter 
bochenek – pecynek  
brudzić - marasić 
bliźnięta – cwilingi 
babka - zista 
bułka - Ŝymła

śliwy do krałzy zaprawiać – zaprawiać śliwki do słoika 
oblykosz się jak haderlok – ubierasz się byle jak 
zgniyły jak pański woł – bardzo leniwy 

„Roz lub dwa razy do roku zbijano ukarmiono świnia. Przyczyny były w zasadzie dwie: wesele w domu albo 

jedzenie na zima. Masorz robił krupnioki, Ŝymloki, preswuszty, leberwuszty. Po ugotowaniu mięsa był tzw. 

welfleisz – masorz dawał domownikom i zaproszonym kilka rodzajów mięsa do skosztowania. Sąsiadom niesiono 

kotłówka (zupa mięsna), krupy, krupnioki i kąsek mięsa. Wędzone mięso wieszano na górze pod dachem. Musiało 

to starczyć na cało zima. W tych czasach (do roku 1930) 2-4 hektarowe gospodarstwo musiało wyŜywić liczną 

rodzinę. O prace w innych gałęziach było bardzo trudno. Prawie kaŜdego wieczoru kolacja u rolników składała się z 

gotowanych kartofli (rzadko kiedy umaszczonych szperkami) i kiszki. Danie było lekko strawne i zdrowe, 

gwarantujące krótkie spanie. O godzinie 5-tej trzeba było stować, bo bydło juŜ ryczało.” 



A CO TAM W PRZEDSZKOLU W NĘDZY SŁYCHAĆ? 

PRZEDSZKOLE W NĘDZY W „EKOLOGICZNYCH (NA)STROJACH” 

Ostatniego dnia września dzieci z samego rana 
przybyły do przedszkola w niezwykłych strojach. Tak 
niecodzienna sytuacja spowodowana była ogłoszonym 
przez nauczycielki Dniem Mody Ekologicznej oraz związana 
z tematyką kompleksową realizowaną na zajęciach 
dydaktycznych. 

Od rana przedszkolaki wszystkich grup bawiły się w salach 
między innymi w rytmach piosenki SOS – tak Ziemia woła 
ludzi... Majki JeŜowskiej. Podczas zajęć zostały 
zorganizowane konkursy i quizy o tematyce ekologicznej, 
jednak ukoronowaniem dnia był POKAZ MODY 
EKOLOGICZNEJ. 

Przed śniadaniem wszyscy wychowankowie placówki wraz 
ze swoimi poprzebieranymi opiekunami wyszli do ogrodu przedszkolnego i ustawili się w dwóch rzędach tworząc 
pewnego rodzaju „wybieg”. Dla niektórych młodych modelek i modeli był to pierwszy w Ŝyciu tego typu pokaz. 
Dzieci kolejno chodziły po wybiegu wykonując obroty i uśmiechając się do zgromadzonych wokół uczestników 
święta. Niektórzy wręcz profesjonalnie, w finezyjny sposób prezentowali swoje fantastyczne stroje. Wśród modeli 
znaleźli się ksiąŜęta, damy dworu, rycerze, policjant, robot, kwiatek, słoń, a nawet pilot z samolotem. 

Nauczycielki miały nie lada orzech do zgryzienia – kogo wybrać Miss i Misterem MODY EKOLOGICZNEJ. 
Ostatecznie wszystkie dzieci wyróŜniono oklaskami. Pokaz zakończył się pamiątkowym zdjęciem, które zrobiono 
kaŜdej z grup. 

Rodzice i dzieci popisali się pomysłowością w zaprojektowaniu i stworzeniu tych pięknych przebrań. Czas 
jaki rodzice poświęcili swoim pociechom na wykonanie tych strojów zaowocował– dzieci czuły się wyjątkowo w 
swoich oklaskiwanych przebraniach. Zabawa była naprawdę wspaniała!  

 

PRZEDSZKOLAKI W DINOPARKU 

22 września 2009 roku dzieci z przedszkola w 
Nędzy pojechały na niezwykłą wycieczkę do „Dinoparku” w 
Rybniku. Przedszkolaki z wszystkich grup wiekowych wraz 
z opiekunami podziwiały piękne okazy pradawnych 
zwierząt. Oprócz realistycznych, ruszających się i 
wydających odgłosy modeli, dzieci zachwycały się takŜe 
prawdziwymi wykopaliskowymi szkieletami dinozaurów 
oraz ich skamieniałościami. Przewodnik opowiadał o Ŝyciu 
wymarłych zwierząt. Najatrakcyjniejszym punktem 
wycieczki była moŜliwość szukania szczątków dinozaurów 
zakopanych pod ziemią. KaŜde dziecko zaopatrzone w 
łopatkę, mogło poczuć się jak archeolog poszukujący 
dowodów Ŝycia tych prehistorycznych zwierząt. 

Wędrówkę w te odległe czasy zwieńczyła opowieść przewodnika o oglądanych ludziach pierwotnych, którzy 
zgromadzeni byli wokół swoich domostw przy codziennych czynnościach. Przedszkolaki miały okazję poznać ich 
Ŝycie oraz porównać z warunkami, jakie mają dzisiaj w domach. 

Dzieci skorzystały równieŜ z moŜliwości „piknikowania” na terenie „Dinoparku”. Po słodkim poczęstunku wszystkie 
grupy wraz z opiekunami wróciły do swej placówki pełne wraŜeń, niezapomnianych przeŜyć oraz z jakŜe cenną 
wiedzą.              
           Opracowała: Małgorzata Kuźnik 



O NAUCE JĘZYKÓW 

 Szczęście trzeba sobie wychować. Przywiązać do siebie i wyszkolić. I będzie słuŜyło jak dobry pies, który 
chodzi za człowiekiem. A metoda? – KaŜdy moŜe ją mieć. Trzeba wierzyć w siebie, myśleć i uczyć się języków: 
angielskiego, hiszpańskiego … Dobrze jest znać niemiecki i francuski, bo wtedy nie będziesz mieć kłopotów z 
włoskim, przydałby się jeszcze japoński. Znając kilka języków moŜesz juŜ swobodnie poruszać się po świecie…               

Tony Halik  - podróŜnik 
 
Niemieckie przysłowia: 
„Wer mehrere Sprachen spricht, hat weniger Vorurteile.“ 
„So oftmals bist du Mensch, wie viele Sprachen du sprichst.“ 

 
Gdyby wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej 

mówili tym samym językiem… 
 
 … - to odwieczne marzenie wszystkich ludzi! KaŜdy z 
nas byłby wówczas natychmiast zrozumiany, czułby 
się swobodnie i z łatwością pozyskałby wielu 
przyjaciół we wszystkich zakątkach świata. A jednak 
tak łatwo nie jest. Dlaczego marzenie o uniwersalnym 
języku uwaŜamy wciąŜ za nierealne? Dlaczego nie 
udało się narzucić wszystkim narodom jednego, 
wspólnego środka porozumiewania się znanego 
kaŜdemu? 
 Odpowiedź wydaje się całkiem prosta: mówić 
tym samym językiem, to nie tylko uŜywać tych 
samych słów, to równieŜ naleŜeć do tego samego 
„świata”, Ŝyć i myśleć w ten sam lub bardzo podobny 
sposób. Nawet najmniej liczne narody odczuwają 
konieczność posiadania własnego języka, będącego 
symbolem i znakiem ich odrębności oraz  bogactwa 
kulturowego. Język to coś więcej niŜ narzędzie 
komunikacji, to pewien pakt, subtelna 
i nienapisana gramatyka wartości i zachowań. 
Powstało wiele języków, poniewaŜ istnieje niezliczona 
ilość sposobów bycia, zachowania, pojmowania 
świata, łączenia się w grupy i narody. 

Język jest i wciąŜ pozostanie na zawsze 
wyrazem róŜnorodności i bogactwa kultury. Mimo 
zabiegów łączenia poszczególnych narodów w wielkie 
społeczności, kaŜdy z nich zachował swą odrębność 
kulturową, a więc swój narodowy język, będący 
nośnikiem danej kultury. Mit o wspólnym, 
uniwersalnym języku, to wyraz lęku przed 
niezrozumieniem, odrzuceniem, wykluczeniem. 

Języki otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy i 
świata, języki są drogą ku przyszłości. Wszystkim i 
kaŜdemu z osobna, zarówno dziecku, jak i osobie 
dorosłej nauka języków daje moŜliwość 
wewnętrznego wzbogacenia się prowadzącego do 
lepszego zrozumienia innych mieszkańców Europy, 

jak równieŜ 
całego świata. 
Lekcja języka zaś 
jest miejscem 
zetknięcia się róŜnych kultur, co ma miejsce w 
naszych szkołach. 
 W związku z powyŜszym, uczenie się języka w 
szkołach to nie tylko przyswajanie nowego kodu, 
słuŜącego do porozumiewania się, to równieŜ 
poznanie całego bagaŜu informacji pozajęzykowych i 
kulturowych, dotyczących kraju języka docelowego. 
To właśnie język pozwala je bliŜej poznać i zrozumieć. 
Wiedza o realiach danego kraju daje nam dopiero 
pełną komunikację językową. 

Zwłaszcza w ostatnich latach, gdy otworzyły 
się granice państw wchodzących do Unii Europejskiej, 
wiele juŜ na ten temat dyskutowano. Kształtowanie 
nowych postaw obywateli Europy wymaga szerokiego 
otwarcia się na problemy i sprawy innych narodów, 
akceptacji, tolerancji i poznania innego sposobu 
myślenia, innych zachowań. Lecz aby zrozumieć 
innych, naleŜy ich najpierw poznać i spojrzeć z 
dystansem na swą własną kulturę. NaleŜy zdać sobie 
sprawę z róŜnic istniejących pomiędzy kulturą własną 
i obcą. Trzeba odkryć sposób myślenia oraz 
pojmowania rzeczywistości przez inne kraje oraz 
narody. Doskonałą ku temu okazją jest uczenie się 
języków w przedszkolach, szkołach podstawowych, 
gimnazjach i na dalszych etapach kształcenia, jak 
równieŜ indywidualnie. Lekcja języka w szkole jest 
uprzywilejowanym miejscem, gdzie stykają się 
elementy róŜnych kultur i cywilizacji. To tu właśnie 
zaczyna się i bierze swój początek integracja 
społeczeństwa europejskiego oraz formułowanie i 
wychowywanie młodego Europejczyka. 
 

 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Niemiec,  nauczycielka w ZSP Babice                                                                       



SREBRNE GOSPODARSTWO Z BABIC 

Państwo Weronika i Wilhelm Dziedzioch z Babic zostali 
wicemistrzami Wojewódzkiego Konkursu AGROLIGI w województwie 
śląskim.  

Konkurs AGROLIGA organizowany jest w dwóch kategoriach – 
rolnicy i firmy. Impreza ma na celu wyłonienie i wypromowanie 
najlepszych polskich producentów rolnych oraz firm związanych z 
sektorem rolno-spoŜywczym. W kategorii rolnicy mogą uczestniczyć 
osoby prowadzące gospodarstwo rolne, samodzielnie bądź z rodziną. 
Zgłoszone do konkursu gospodarstwo powinno odnotowywać wyniki 
znacznie przekraczające średnią krajową. Nie tylko plony i wydajność 
w produkcji zwierzęcej ma znaczenie, albowiem punktowana jest 
takŜe jakość wytwarzanych produktów, wykorzystanie środków 
unijnych, innowacyjność, przestrzeganie przepisów bhp, estetyka 
obejścia i otoczenia i gospodarstwa oraz prowadzenie w nim 
dodatkowej działalności, np. świadczenie usług, przetwórstwo, 
agroturystyka.  

Gospodarstwo państwa Weroniki i Wilhelma rozciąga się na 
obszarze 50 ha. Gleby w Babicach są głównie V i VI klasy, dlatego 
nadają się pod uprawę ziemniaków, kukurydzy, pszenicy i Ŝyta. Prócz 
tego w babickim gospodarstwie hodowane są 22 mleczne krowy, 
których wysoka uŜytkowość mleczna została parokrotnie doceniona 
przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie - średnia 
mleczność wynosi 8,5 tysiąca litrów. Natomiast samo gospodarstwo 
jest ciągle unowocześniane i ulepszane. Ostatni nabytek to nowy 
ciągnik i maszyna uprawowa. Oczywiście państwo Dziedzioch nie 
spoczęli na laurach i juŜ planują modernizację obory i budowę nowej 
wiaty na maszyny. 

Swój srebrny puchar i okolicznościowy dyplom odebrali 5 
września br. podczas XVIII Krajowej Wystawy Rolniczej 
organizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie w ramach DoŜynek Jasnogórskich 2009.  
 Prócz tego pan Wilhelm odebrał odznaczenie ZASŁUśONY 
DLA ROLNICTWA nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jednak to nie koniec nagród, albowiem nasi laureaci wezmą 
udział w finale krajowym Konkursu AGROLIGA 2009, który odbędzie 
się w lutym 2010 roku. 

Konkurs AGROLIGA 2009 organizowany jest przez 
AGROBIZNESKLUB, Program 1 TVP SA i Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie pod patronatem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezesów TVP SA, ARiMR i ARR.       (j.p.)

               
 

 
   

 
 

 
 
 
GAZETA SAMORZĄDOWA 

WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza 
tel./fax 032 410 23 99 
 www.nedza.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Justyna Ploch 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

 
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. 
 

Ogłaszamy nowy cykl w Gazecie Samorządowej – „ZNANI i NIEZNANI Z GMINY NĘDZA”. W związku z tym 
zachęcamy do przysyłania do redakcji GS nazwisk tych osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju 

kultury, inicjowania inwestycji i róŜnego rodzaju przedsięwzięć lub kultywowania tradycji w naszej gminie. 


