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KONTRABAS NA MARACH I 

KONDUKT Z PŁACZKAMI, CZYLI 

GRZEBANIE BASA 

Instrument muzyczny w trumnie 
prowadzonej przez księdza - 
przebierańca, a za nimi kondukt z 
płaczkami to oczywiście grzebanie basa, 
czyli obrzęd ludowy kultywowany na 
Śląsku. Tradycyjne „grzebanie” 
instrumentów muzycznych to znak 
wielkopostnego wyciszenia się. Jest to 
takŜe symbol zakończenia wesołego 
okresu karnawału. 

JuŜ po raz siódmy 13 lutego br. 
Zarząd DFK zorganizował bal 

przebierańców zakończony grzebaniem basa. W tym roku bawiło się w budynku DFK w Nędzy około 35 par. 
Poczęstunek oraz obsługę zapewnili sami organizatorzy. A do tańca przygrywał DJ David. Z okazji walentynek 
organizatorzy obdarowali przebierańców kwitnącą niespodzianką. 

RóŜnorodność strojów, jak co 
roku, była bogata. Najlepsze zostały 
wyróŜnione. Główną nagrodę zdobyły 
„pszczółki”, czyli państwo Szczęśni, 
państwo Czekałowie, państwo Mańka 
oraz pani Chrubasik. 

Zabawę uświetnił światowej 
sławy saksofonista z Wiednia, który po 
bardzo efektownym wejściu od razu 
zyskał sympatię uczestników balu 
rozdając im autografy i pozując z nimi 
do zdjęć. Jak dowiedziała się GS w rolę 
saksofonisty wcieliła się pani Gertruda 

Bugdoł. 
Po północy odbyło się uroczyste 

pogrzebanie basa. Była rozpacz, 
pogrzebowy kondukt i trumna. Orszak 
Ŝałobny w tonach pogrzebowego marsza 

przemaszerował salą. I choć bas obudzi się dopiero w Wielką Noc, to uczestnicy imprezy juŜ pytają o następną. 
Informacja: Roman Marcol 
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SPROSTOWANIE DO GS NR 1/2010 

Urząd Stanu Cywilnego w Nędzy prowadzi statystykę rejestracji zawartych małŜeństw za granicą i wpisuje 
je do polskich ksiąg. 



OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

1. Przypomina się mieszkańcom o obowiązku posiadania umowy zawartej z przedsiębiorcą, który realizuje usługi w 
zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są do 
udokumentowania korzystania z w/w usług przez okazanie umowy i dowodów płacenia za te usługi. 
W związku z powyŜszym wzywa się wszystkich mieszkańców, którzy nie zgłosili informacji na temat posiadanej 
umowy (sołtysowi lub do urzędu gminy) o przedstawienie do wglądu umowy oraz dowodów płacenia za te usługi, 
informacje nadal przyjmują sołtysi oraz Urząd Gminy. 
Jednocześnie wyjaśnia się , Ŝe wynikający z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza  
zapis, iŜ nieczystości ciekłych naleŜy pozbywać się nie rzadziej niŜ raz na pół roku, dotyczy sytuacji wyjątkowych, 
gdy np. ilość ścieków powstających na posesji w danym roku jest mniejsza niŜ pojemność zbiornika 
bezodpływowego (posesje nie zamieszkałe na stałe, domki letniskowe itp.). W pozostałych przypadkach 
częstotliwość opróŜniania zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości powstających ścieków. 
Przy dokonywaniu kontroli częstotliwości opróŜniania zbiorników bezodpływowych Urząd Gminy 
opierać się będzie o informacje dotyczące ilości pobranej wody, otrzymane z Zakładu Wodociągów i 
Usług Komunalnych.   
Biorąc pod uwagę powyŜsze, mieszkańcy są obowiązani okazać wszystkie dowody płatności z danego roku, a nie 
tylko dwa. Udokumentowany musi być kaŜdy odbiór ścieków,  a ilości odebranych ścieków muszą być adekwatne 
do ilości pobranej  wody. 
W trosce o środowisko naturalne , czystość naszych rzek oraz zdrowie mieszkańców, urząd gminy rozpoczął ciągłą 
kontrolę dotyczącą zarówno odpadów komunalnych jak i nieczystości ciekłych. W przypadku właścicieli 
nieruchomości, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie zostaną zastosowane działania 
przewidziane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Przepisy wspomnianej ustawy przewidują wydanie z urzędu decyzji, której nadaje się rygor 
natychmiastowej wykonalności. W decyzji tej ustala się obowiązek uiszczania opłat z zastosowaniem 
górnych stawek opłat.  Ponadto w tej sytuacji ma zastosowanie równieŜ kara grzywny. 

2. Przypomina się mieszkańcom o obowiązku przekazywania informacji dotyczącej posiadania wyrobów zawierających 
azbest (np. pokryć dachowych). Odpowiednie druki moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy. Ponadto zgłaszać naleŜy wszelkie zmiany związane z ilością azbestu np. zmiany pokrycia 
dachowego, rozbiórki obiektów budowlanych itp. 

3. Wzywa się właścicieli psów o naleŜyte zabezpieczenie posesji przed ewentualnym przedostaniem się zwierząt poza 
teren nieruchomości. Psy biegające samopas stwarzają zagroŜenie dla zdrowia mieszkańców, w szczególności 
dzieci. Wszelkie informacje i zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmuje Urząd Gminy, z kolei 
informacje dotyczące wolno biegających zwierząt pozostawionych bez opieki, które posiadają właściciela 
przyjmuje policja. 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w dniu 15 lutego br. złoŜył do Urzędu Gminy sprawozdanie 
z oceny jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi na terenie Gminy Nędza w 2009 r. Analiza 
przeprowadzonych badań pozwala na stwierdzenie, iŜ woda wodociągowa na terenie Gminy Nędza w 2009 r. była 
bezpieczna pod względem zdrowotnym i dopuszczona do spoŜycia przez ludzi.  
Inspektor w swojej opinii przywołuje takŜe skargi mieszkańców ulicy Jesionowej w sołectwie Nędza na niewłaściwy 
zapach i smak wody oraz dolegliwości Ŝołądkowe. W wyniku przeprowadzonych badań dwóch próbek pobranej 
wody zarzuty mieszkańców nie potwierdziły się. 
Stwierdzono takŜe, iŜ pojedyncze przypadki występowania ponadnormatywnych ilości Ŝelaza i manganu w wodzie 
w 2009 roku nie mają istotnego znaczenia pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego. Ich występowanie 
odgrywa natomiast waŜną rolę w ocenie wody przez konsumenta, poniewaŜ powoduje zmianę cech 
organoleptycznych (barwa, smak) oraz utrudnia korzystanie z wody w gospodarstwach domowych (np. barwienie 
pranej bielizny).

 
INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W RACIBORZU DOT. ROZLICZENIA PODATKOWEGO ZA 2009r. 

 
W związku z trwającą akcją rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok przypomina 

się podatnikom o obowiązku złoŜenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2009 roku i zapłaty podatku 
dochodowego za 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Sprawy dotyczące rozliczenia rocznego (pobieranie formularzy, złoŜenie zeznania oraz informacja odnośnie 
zasad rozliczania) moŜna załatwiać w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu przy ul. Drzymały 32 (pn godz. 700-
1800, wt-pt 700 -1500). Druki zeznań rocznych moŜna pobierać w siedzibie urzędu w pokoju nr 3, natomiast 
przyjmowanie zeznań (z jednoczesnym wprowadzeniem do systemu komputerowego) odbywa się w pokoju nr 9. 
Zeznania moŜna równieŜ przesłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędów pocztowych. 

 
Ponadto informuje się mieszkańców, Ŝe wydawanie formularzy, przyjmowanie zeznań oraz udzielanie 

informacji podatkowej będzie się odbywać równieŜ w budynku Urzędu Gminy w Nędzy w dniu 26.03.2010 r. (1000 – 
1200). RównieŜ w dniu 17.03.2010 r. w godzinach od 1000 do 1300 w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu – 
Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu przy ul. Plac Okrzei 4, wszelkie sprawy dotyczące 
rozliczenia za 2009 r. będą mogły załatwić osoby niepełnosprawne. 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – GABRIELA AUGUSTYN 

Jest Pani zatrudniona w ZSP w Babicach jako kucharka. Jednak nie wszyscy wiedzą, Ŝe Pani specjalnością są przede 
wszystkim wymyślne wyroby cukiernicze. Czy z cukru rzeczywiście moŜna stworzyć wszystko? 
ZaleŜy od podejścia człowieka, jeśli załoŜy się Ŝe coś nie wyjdzie, to na pewno nie wyjdzie. A ja planując jakiś wypiek nigdy nie 
myślę, Ŝe moŜe coś się nie udać. Trzeba tylko najpierw wyobrazić sobie jak ma wyglądać ciasto, potem przemyśleć z czego najlepiej 
było by je zrobić i z czego najlepiej  by wyglądało. A czy z cukru moŜna zrobić wszystko – tak. Najlepiej to widać na załączonych 
zdjęciach, na których wszystkie wypieki są wykonane z ciasta, kremu czy marcepana. 

 
Zazwyczaj ludzie gotują proste i sprawdzone potrawy. A Pani - czy wymyśla sama przepisy czy udoskonala czyjeś? 
Niekiedy zachodzi potrzeba nie tyle udoskonalenia przepisu, co jego zmiany. Planując jakiś wypiek naleŜy teŜ wziąć pod uwagę to dla 
kogo on jest i czy dana osoba lubi wszystkie produkty, których planujemy uŜyć do ciasta. Jeśli nie, to trzeba zmodyfikować przepis. 
Zdarza się, Ŝe po zmianie składników w przepisie wychodzi jeszcze lepszy wypiek niŜ w oryginale. 

 
Podczas eksperymentów w kuchni powstają niejednokrotnie dziwne, niekiedy całkowicie niejadalne potrawy. Jakie 
najdziwniejsze danie udało się Pani stworzyć? I czy było ono „jadalne”? 
Nie zdarzyło mi się, Ŝeby jakaś potrawa się nie udała i była „niejadalna”. NajwaŜniejsze jest pozytywne nastawienie i wtedy wszystko 
musi się udać. Na ostatni konkurs potraw regionalnych nikt nie chciał zrobić pasztecików krucho – droŜdŜowych twierdząc, Ŝe na 
pewno nie wyjdą. Ja nie myślałam o tym i po prostu je zrobiłam. 
 
Czy bierze Pani udział w ustalaniu menu w ZSP w Babicach poprzez wprowadzanie własnych pomysłów i przepisów? Co 
najbardziej smakuje przedszkolakom? 
Menu w ZSP Babice ustalam wspólnie z pozostałą obsługą kuchni. Jednak zdarza się bardzo często, Ŝe dzieciaki same upominają się 
o jakąś potrawę. Najbardziej smakują im obiady na słodko, więc jeśli nie ma klusek na parze czy naleśników przez dwa tygodnie to 
chcąc zachować sympatię dzieciaków musimy im to ugotować (śmiech pani Gabrysi). Niesamowitym powodzeniem cieszy się zupa 
Ŝółwiowa mojego pomysłu oraz placki drobiowe w cieście – przepis z kursu gastronomicznego. 
 
Czy gotowanie dla dzieci przynosi Pani radość? 
Najbardziej cieszy kiedy czegoś braknie, chociaŜ było przygotowanego z zapasem, cieszy kiedy dzieciaki odnoszą puste talerze, albo 
kiedy ustawiają się po raz kolejny w kolejce po dokładkę. 

 
Czego najbardziej nie znosi Pani robić w pracy, a co sprawia Pani największą przyjemność? 
Jak kaŜdy szef kuchni nie lubię zmywać naczyń (śmiech pani Gabrysi). Natomiast ogromną satysfakcję sprawia mi udana potrawa, 
czy ciasto, które wyszło dokładnie tak, jak go sobie wyobraziłam. Cieszę się, Ŝe poprzeczkę, którą sobie ciągle podnoszę, w dalszym 
ciągu mogę przeskoczyć.  

 
Co podałaby Pani swoim gościom? Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Moim zdaniem podczas jakichkolwiek imprez najbardziej sprawdzają się sałatki – zarówno na zimno, jak i ciepło. MoŜna zjeść 
mniejsze porcje, pokosztować wszystkiego. Poza tym w sałatce kaŜdy moŜe znaleźć coś dla siebie. W domu mamy wiele ulubionych 
przepisów, i chociaŜ sama nie przepadam za słodkim, to dla mojej rodziny robię niektóre ciasta aŜ do znudzenia, potem inne i inne, 
aŜ wracamy do początku. 
 
Większość ludzi po prostu rodzi się z jakimś talentem. Czy gotowania moŜna się tak po prostu nauczyć? MoŜe zdradzi 
Pani czytelnikom GS jak zaczęła się Pani przygoda z „kuchnią”? 
Moje dzieciństwo absolutnie nie wskazywało na to, Ŝe będę miała takie zainteresowania. Przeciwnie, nigdy nic nie wyszło tak jak 
powinno, jednak się nie zniechęcałam, bo zawsze obok był brat, który wyczarował jadalną potrawę z mojego zakalca lub słodkiego 
masła, które miało być bitą śmietaną. Moja prawdziwa przygoda w kuchni zaczęła się w Czechach (mieszka tam moja rodzina). 
Czeskie przepisy wydawały się łatwiejsze, potrawy i wypieki bardzo mi się spodobały i smakowały. Zaczęłam od prostych czeskich 
przepisów na kruche ciasteczka i dwóch foremek, które dostałam w prezencie od rodziny. Kruche ciasteczka zaczęły wychodzić, więc 
zaczęłam próbować piec ciasta tortowe. Te ostatnie z czasem stawały się coraz wymyślniejsze. Dla mnie najwaŜniejszy w potrawie 
jest jej wygląd, a potem smak. 

 
Jak dowiedziała się Gazeta Samorządowa przygotowuje się Pani do kolejnego Konkursu Potraw Regionalnych. Proszę 
powiedzieć z kim Pani wystartuje w zespole i czy szykujecie coś wyjątkowego? 
Sołectwo Babice będę reprezentować wspólnie z Aleksandrą Tomala i Moniką Solich. Szczegółowe menu 
powstanie zapewne na tydzień przed konkursem, kiedy będziemy dzieliły między sobą obowiązki. 
Planujemy przyrządzić coś specjalnego, coś czego jeszcze nie było na Ŝadnym konkursie. Przydają się tutaj 
stare ksiąŜki kucharskie i przepisy czytelników ze starych gazet mojej mamy. Staramy się nie zmieniać 
Ŝadnej potrawy, tak aby zachować tradycję i jej pierwotny smak. Wiadomo, Ŝe kiedyś nie było tylu 
przypraw co dziś, dlatego niektóre potrawy smakowały dawniej całkiem inaczej. Oczywiście na konkurs 
przygotujemy teŜ tradycyjne potrawy wielkanocne jak mazurki na amoniaku, galarety i szynki.   (j.p.) 



           Z śYCIA GMINY 

� 21 stycznia był bardzo uroczystym dniem w ZSP 
Babice. Z okazji Dnia Babci i Dziadka w szkole  
dzieciaki przywitały kochanych dziadków, aby złoŜyć 
im najgorętsze Ŝyczenia z okazji ich święta. Dzieci 
przygotowały dla nich wspaniały program 
artystyczny oraz zaprosiły na wspólny poczęstunek. 
Najwięcej wzruszeń wywołał prawie godzinny  
występ przedszkolaków, po którym niejednej babci 
zakręciła się łza w oku. Potem swój program 
zaprezentowali uczniowie klasy II i  III, a klasa VI 
wystąpiła z pełną humoru inscenizacją Babcie nie 

zostają w tyle. Autorkami tekstu są dziewczyny 
najstarszej klasy: Karolina Luda, Magdalena 

Łukowska i Justyna Augustyn. Program zakończył 
się pokazem przygotowanym przez klasy IV i V -Jak zmieniała się  moda na przestrzeni lat. Po wspólnym odśpiewaniu 
„100 lat” wszystkie dzieci wręczyły swoim dziadkom samodzielnie wykonane prezenty, po czym zaprosiły na 
poczęstunek. Wszystkim babciom i dziadkom serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.  Informacja: Rozwita Sroka 

 
� Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 26 

stycznia br. podczas dyskoteki z karaoke mieli okazję 
wziąć udział w świetnej, nietypowej zabawie z piosenką, 
której pomysłodawcą i organizatorem była Maria Okręt. 
MłodzieŜ początkowo bardzo nieśmiało podchodziła do 
solowych występów na forum szkoły, ale juŜ po kilku 
minutach tworzyły się kolejki do mikrofonu. Nawet 
chłopcy, którzy długo przyglądali się z boku zabawie 
swoich koleŜanek, włączyli się do wspólnego śpiewu. 
Karaoke jest świetną formą przełamywania skrępowania i 
nieśmiałości, a ponadczasowe piosenki polskich 
wokalistów same porywają do zabawy. Tekst wyświetlany 
na duŜym ekranie nie sprawiał trudności w czytaniu nawet tym najmłodszym uczniom, którzy nie ustępowali w 
zabawie swoim starszym kolegom. Nad sprawnością i przebiegiem imprezy od strony technicznej czuwał uczeń klasy 
VI Artur Wieczorek.            Informacja: Rozwita Sroka 

� Aby zachęcić uczniów do czytania i rozbudzić wraŜliwość na piękno słowa 20 stycznia br. w ZSP Babice odbył się 
konkurs o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Jury oceniało płynność poprawność, 
wyrazistość oraz tempo czytania. W klasach II i III tytuł Mistrza Pięknego Czytania wywalczył Łukasz Wydra, a w 
klasach IV i VI – Magdalena Łukowska. Uczniom serdecznie gratulujemy!   Informacja: Rozwita Sroka 

� Świetlica środowiskowa w Babicach zorganizowała dla swoim podopiecznych wyjazd do Muzeum w Raciborzu. Niestety 
z powodu „okresu grypowego” w wyjeździe uczestniczyło tylko pięcioro dzieciaków. W muzeum największym 
zainteresowaniem wśród maluchów cieszyła się oczywiście mumia. Po wizycie w muzeum dzieci wraz z ich opiekunem 
udały się do księgarni i wybrały kaŜdy dla siebie edukacyjną ksiąŜeczkę. Frajdę sprawiła im takŜe jazda autobusem 
bez swoich rodziców. W tym roku świetlica środowiskowa w Babicach planuje zorganizować wycieczkę do Parku 
Dinozaurów w Rybniku oraz go Parku Ekologicznego w Bujakowie. Wszystko uzaleŜnione jest od funduszy.  Opiekun 
świetlicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych we wtorki od 14.30.do 15.30. oraz w 
środy od 15.30.do 17.30.          Informacja: Krystyna Niemiec, opiekun świetlicy 

� Do niecodziennego spotkania z przyrodą doszło w ZSP w Babicach, kiedy to do 
szkoły przyjechał Andrzej Pająk z prelekcją i pokazem swoich ulubionych 
zwierząt, których hodowlą zajmuje się juŜ ponad 40 lat. Pokaz gadów, które 
mogli podziwiać uczniowie i przedszkolacy, ubarwiony był opowieściami o Ŝyciu i 
hodowli wybranych gatunków. Na pokazie moŜna było zobaczyć kilka gatunków 
Ŝółwi, krokodyla, legwana i najrozmaitsze rodzaje węŜy. W kolekcji pana Pająka 
znajduje się duŜa grupa dusicieli oraz węŜy zboŜowych. 
Takie „Ŝywe” lekcje przyrody są niezapomnianym przeŜyciem zarówno dla tych 
najmłodszych, jak i tych nieco starszych, wszakŜe nie codziennie mamy 
moŜliwość załoŜenia Ŝywego, wijącego się węŜa na szyi. Aktem odwagi wykazał 
się m.in. Piotr Badura (zdjęcie obok).           
                      Informacje: Maria Okręt



WSPÓŁPRACA Z NIEMIECKĄ SZKOŁĄ W ZELLA-MEHLIS 

W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 
podjął współpracę z niemiecką szkołą na terenie Turyngii (Niemcy). Szkoła 
partnerska znajduje się w Zella-Mehlis, niewielkim miasteczku oddalonym o ok. 
60 km na południe od Erfurtu. Współpracę z Regelschule Zella-Mehlis nawiązała 
w imieniu szkoły Monika Mira, która będzie równieŜ koordynatorem wymiany 
językowej zaplanowanej na rok kalendarzowy 2010.  
W listopadzie 2009 Monika Mira wraz z Izabelą Pielczyk uczestniczyła w 
wizycie studyjnej w Zella-Mehlis (zdj. obok z Sabine Apel - nauczycielką 
Regelschule Zella-Mehlis), która miała na celu ustalenie terminów wymiany 
oraz opracowanie ogólnego zarysu programu i głównych zagadnień 
tematycznych, które będą realizowane podczas tej wymiany. Wizyta w Zella-
Mehlis umoŜliwiła ponadto poznanie tamtejszej szkoły, uczniów, grona 
pedagogicznego oraz przedstawienie naszego regionu i samego ZSG w Nędzy. 
Przekazywane informacje na temat gminy i szkoły budziły duŜe zainteresowanie 
zarówno wśród niemieckiej młodzieŜy jak i wśród tamtejszych nauczycieli. 
W wyniku tego spotkania ustalono, iŜ w wymianie szkolnej będzie uczestniczyła 

grupa ok. 10-15 uczniów ze szkoły w Nędzy i tak samo liczna grupa z niemieckiej placówki partnerskiej. Określono 
takŜe dokładne terminy spotkania młodzieŜy. W dniach od 25 kwietnia do 1 maja szkoła niemiecka będzie gościła 
uczniów z Nędzy, natomiast młodzieŜ z Zella-Mehlis spędzi ostatni tydzień września roku w Polsce. 

Celem przygotowywanej wymiany jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania młodzieŜy swoimi 
krajami, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim poprzez bezpośredni kontakt z 
rówieśnikami z Niemiec, poznanie tradycji i kultury swoich regionów, przezwycięŜanie barier językowych i 
weryfikowanie stereotypów i uprzedzeń.                 Informacja: Monika Mira 

 
 

„SPIKAĆ” KAśDY MOśE… 

28 stycznia br. w  Gimnazjum nr 3 im. Augustyna 
Weltzla w Raciborzu odbył się II Powiatowy Konkurs z 
Języka Angielskiego dla szkół podstawowych. Patronat nad 
konkursem objął Starosta Raciborski Adam Hajduk. Do 
rywalizacji stanęło 42 uczniów z terenu całego powiatu 
raciborskiego. Szkołę Podstawową w ZSG w Nędzy 
reprezentowały Aleksandra Pala i Nicol Dardzińska, 
przygotowane przez nauczycielkę języka angielskiego 
Izabelę Pielczyk. Maksymalnie kaŜdy z uczestników mógł 
otrzymać 45 punktów -  Nicol Dardzińska (druga od lewej 
w górnym rzędzie)  z wynikiem 42 punktów uzyskała tytuł 
laureata. Serdecznie gratulujemy! Informacja: Izabela Pielczyk 

 
 

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca wszystkich rolników do udziału w kolejnej edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – pod honorowym patronatem Prezydenta RP. 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i Ŝycia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem 
uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w placówce terenowej KRUS w terminie do 15 marca br. 
Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie są dostępne w Placówce Terenowej KRUS w 
Raciborzu, a takŜe na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. 

Komisje konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach oceniać będą elementy wpływające bezpośrednio na 
bezpieczeństwo prac, a między innymi: 
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, 
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i uŜywanych drabin oraz instalacji i urządzeń 
elektrycznych, 
- wyposaŜenie maszyn i urządzeń uŜywanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, 
- stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 
-warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, 
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. 
Przystąpienie do konkursu jest przede wszystkim szansą i okazją do polepszenia stanu bezpieczeństwa we własnym 
gospodarstwie! Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody i wyróŜnienia. 

Kierownik PT KRUS w Raciborzu – ElŜbieta Zaborowska 



JUś PO RAZ DZIESIĄTY 

 
JuŜ po raz dziesiąty 23 stycznia br. odbył się Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Nędza. ChociaŜ z roku na rok przybywa sympatyków tej dyscypliny sportu, to w tym turnieju wzięło udział o 15 
osób mniej niŜ w roku poprzednim – bo tylko 73 zawodników. Jednak reprezentacja z zaprzyjaźnionej 
miejscowości Velke Hostice z Czech i w tym roku nie zawiodła i zagościła u nas. Głównym  celem imprezy jest 
popularyzacja sportu, aktywnej formy ruchu, spędzania czasu wolnego, jak równieŜ przeciwdziałanie alkoholizmowi 
oraz poprawienie stosunków społecznych poprzez kontakt z rówieśnikami. Rozgrywki podzielone zostały na 
kategorie, rozgraniczając wiek uczestników i tak w poszczególnych kategoriach miejsca zajmowali: 
 
Chłopcy szkoła podstawowa: 
1. Łukasz Gawełczyk 
2. Szymon Smieszek  
3. Paweł Kudla  
 
Gimnazjum: 
1. Daria Hajka  
2. Piotr Leksza  
3. Paweł Piwowarczyk  
 
Szkoły 
ponadgimnazjalne 
1. Daniel Mamczur  
2. Witold Buczyński  
3. Bartosz Gieroń  
 
Kobiety OPEN 
1. Daria Hajka  
2. Wiktoria Młynek  
3. Barbara Rolbiecka  
 
MęŜczyźni  OPEN 
1. Rostislav Matysiak - Czechy 
2. Josef Juchelka - Czechy 
3. Jiri Godowsky - Czechy 
 

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach organizator przewidział atrakcyjne puchary oraz nagrody, 
(sfinansowane w całości przez Wójta Gminy Nędza). Podsumowując powyŜszą imprezę jako organizator chciałbym 
podziękować pani wójt Annie Iskale za sfinansowanie turnieju oraz pani dyrektor ZSG w Nędzy - Marii 

Czerwińskiej - za udostępnienie sprzętu oraz pomieszczeń.    Informacja: Grzegorz Swoboda 
 
 

POD BUDĄ W BABICACH 

Pod Budą, gazetka szkolna ZSP w Babicach, ma juŜ swoją 
długą historię. Jej pomysłodawcą i załoŜycielem była ElŜbieta 
Michalska, która wraz z uczniami klas starszych przez wiele lat dbała 
o powstawanie kolejnych numerów pisma. 
W roku szkolnym 2004/2005 Alicja Wiśniewska został wybrana na 
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a poniewaŜ samorząd ściśle 
współpracował z gazetką, jednocześnie stała się opiekunem koła 
dziennikarskiego i gazetki. Na początku na zajęcia przychodziły 
głównie uczennice klas starszych, jednak z czasem redakcję gazety 
zaczęli tworzyć wychowankowie jej klasy (dziś to klasa III). 
Obecnie dzięki pomocy zaprzyjaźnionych nauczycieli gazetka „Pod 
Budą” ukazuje się co 2 miesiące. MoŜemy w niej znaleźć wywiady z 

ciekawymi osobami, artykuły, notatki kronikarskie z Ŝycia placówki, zdjęcia z 
imprez środowiskowych, krzyŜówki, kolorowani, rebusy i zagadki, a czasem pomysłowe wpisy do 

pamiętnika. Uczniowie z duŜym zaangaŜowaniem uczestniczą w powstawaniu kolejnych numerów pisma, 
korzystając z rad i podpowiedzi pani Alicji. 

Gazetkę redaguje zespół: Alicja Wiśniewska (redaktor naczelny), Aleksandra Gorgoń, Katarzyna Heisig, 

Izabela Jarzombek, Dorota Luda, Sandra Muzykant, Sebastian Flut, Radosław Krzyśko, Łukasz Wydra.

           Informacja: Alicja Wiśniewska 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania 
Jana Barona. Na zdjęciu obok najmłodsza grupa taneczna 
Zespołu ŁęŜczok z Zawady KsiąŜęcej (2010 rok).

miseczka - telerinka  
męŜatka –wydano  
maczać – tonkać  
młyn wodny – wasermila  
malować ściany – biylić  
magazyn –lager 
miejsce - plac 
majtki - szlipfry 
motyl - szmeterling 

musztarda - mostrich 
mewa – rybiorka  
niańczyć – piastować  
nocnik - topek 
naleśnik– ajerkuchen 
nonsens – kwacz 
nieuŜytek – ugór 
napalić w piecu – zatopić 
odwiedzać - byzuchować 

obrus - tisztuch 
obsługiwać - bedunować 
obcokrajowiec – ałslender 
opona – mantel 
odzieŜ – klajdy

  
Zima w Zawadzie KsiąŜęcej. W Zawadzie były tylko dwie górki , jedna koło Kirchówka (50 m długości), a 

drugo za Nieszporkiem (stroma, ale tylko 20 m długa). JeŜdŜono na sankach, łopatkach, miechach. Przed 1945 
rokiem nie kaŜde dziecko miało sanki, dlatego zjeŜdŜano na czym popadło. Rozbierano stare beczki i z ich części 
robiono tzw. beczułki – narty. Na środku beczułek zamocowano opaskę ze starych pasków do galot, tam wkładano 
swoje szczewiki, kijki robiono z patyków i heja z górki! ŁyŜwy zaś mieli tylko najbogatsi. ToteŜ biedota do 
drewniaków (holzpantofli) wbijała tzw. drutki (pręty z drutu),po dwa w kaŜdym trepie i hura na lodowisko (zmarzłe 
kałuŜe czy krzypopy). Grano teŜ w hokeja, przewaŜnie chłopcy grali. Na łyŜwach przykręconych do butów, na 
drutkach, w butach które miały podeszwy ślizgające się. Kije hokejowe były własnej konstrukcji: z gałęzi, krąŜki po 
gutalinie i kremach, drewniane klocki.  

ZjeŜdŜano po szkole aŜ do zmroku. OdwaŜniejsi robili na górkach szprungszance (skocznie) ze śniegu. 
NajdłuŜsze skoki to 3-4 metry. Uciechy było co niemiara. Na górkach roiło się od dzieci. W kolejkach czekano na 
zjazdy. Nie było tzw. miękosrołków, kaŜdy uczestnik nie patrząc na mróz, niekiedy snopel marznył pod nosem, do 
końca igraszek dotrwał. Przy świetle księŜyca, albo podczas zawieruchy śnieŜnej wracano do domu. A w domu 
zmarzluchów pojono herbatą lipową, zmarznięte oblycze nad piecem suszono, a nogi w gorącej wodzie z solą 
nagrzewano. 

W Zawadzie w czasie działań wojennych Rusy zabrały wszystko bydło. Po wojnie było w Zawadzie Ks. 
około 25 małych gospodarstw. Niektóre z nich miały przynajmniej 1 konia. Konie w okresie zimowym musiały być 
od czasu do czasu w ruchu. A Ŝe dzieci we wsi było sporo, gospodarze poszczególnych ulic dla swoich i sąsiadów 
dzieci często robili kuligi. Ruchu samochodowego na ulicach bocznych w tym czasie nie było i dlatego kuligi były 
bezpieczne. Kuligi miały swoisty koloryt: parskanie koni, zapach końskiego potu, kopytami rozbryzgiwany śnieg, 
dźwięk dzwoneczków, ujadanie psów z podwórek koło których przejeŜdŜał kulig. 

Dzisiaj w Zawadzie są chyba tylko dwa konie. Stąd kuligi umarły śmiercią naturalną. Tylko pan Ryszka od 
czasu do czasu robi dla kilku osób kulig. Na górkach nikogo nie uwidzisz, mimo Ŝe sprzętu jest pod dostatkiem. Za 
to u lekarzy dzieci sporo. Komputery oblegane, prawie w kaŜdym domu jest komputer – trzeba iść za postępem. 
Niestety o hartowaniu w naturze zapomniano.                Jan Baron,  były narciarz

    
SIATKÓWKA W GMINIE 

Następne starcie druŜyny Batereksu nastąpi 10 marca o godzinie 1900 w Sali Gimnazjum nr 12 ul. 
Sportowa 52, Rybnik Niewiadom. Przeciwnikiem będzie Śląskie Centrum Rybnik. Szczegółowy terminarz rozgrywek 
moŜna znaleźć na stronie www.liga.miastorybnik.pl. PoniŜej podajemy wyniki ostatnio rozegranych spotkań: 

� 15 kolejka: KS94 Rachowice - Baterex Nędza 1 - 3 
� 16 kolejka: Edytor Team - Baterex Nędza 1 - 3 
� 17 kolejka: Baterex Nędza – Strzelec Gorzyczki 2 - 3 
� 18 kolejka: Catering Parys Rydułtowy – Baterex Nędza 3 – 0 
� 19 kolejka: Baterex Nędza – Rafbol śernica 3 - 1 

GS przedstawia następnego zawodnika druŜyny Batereksu: Michał  to ostoja spokoju na boisku, dysponuje dobrym 
przyjęciem i świetnie gra blokiem. 
Imię: Michał 
Nazwisko: Kuśka 
Wzrost: 187 cm 
Wiek: 29 lat 
pozycja: przyjmujacy 
zainteresowania: sport, dobry film 
zawód: praca na kopalni 
jeśli nie siatkówka to ... pewnie grałbym w piłkę noŜną    Informacja: JL  



TAK SIĘ BAWIĄ SZYMOCICE! 
 

30 stycznia w remizie OSP w Szymocicach na poŜegnanie karnawału straŜacy, sołtys Szymocic oraz Rada 
Sołectwa zorganizowali bal przebierańców, w którym liczny udział wzięli zarówno mieszkańcy Szymocic jak i 
goście. Bal rozpoczął się po południu zabawą z konkursami dla dzieci, natomiast w godzinach wieczornych sala 
wypełniła się starszymi uczestnikami imprezy. ChociaŜ to juŜ nie pierwszy taki bal w Szymocicach, to pomysłowość 

w przygotowaniu swoich ubiorów jest ciągle imponująca, co 
widać zresztą na załączonych niŜej zdjęciach.     

Zdjęcia: Karol Kalemba 
 

 
 
 

 

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 

 
Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tak 
bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i  
Ŝal,  okazywali  współczucie oraz     wzięli   udział  
w ceremonii    pogrzebowej  

ŚP.   HUBERTA    KONTNEGO 
Ks. Proboszczowi J.Miksie , Rodzinie, Przyjaciołom, 
Sąsiadom,  Znajomym,    Firmom  Transportowym  

 
Serdeczne podziękowania składa  

Ŝona  z dziećmi 
 


