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SZCZĘŚLIWI OD LAT 

 „Świadomy praw i obowiązków, wynikających z załoŜenia rodziny,   
uroczyście oświadczam, Ŝe wstępuję w związek małŜeński i przyrzekam, Ŝe 
uczynię wszystko, aby nasze małŜeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Tak 
przed 50-cioma laty miłość i wierność ślubowali sobie przyszli małŜonkowie  i 
tak 23 września 2010 r. 18 par przyjmowało z tej okazji gratulacje. Najpierw z 
rąk kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny Tront. Medale Prezydenta RP 
wręczyła Wójt Gminy Anna Iskała. Gratulacje i Ŝyczenia przekazał 
wicestarosta Andrzej Chroboczek. Nie obyło się bez wzruszeń i wspomnień 
pamiętnego wydarzenia w roku 1960.  
 Swoje święto obchodzili Państwo: Krystyna i Konrad Kalus, 
Hildegarda i Alojzy Wajner, Elfryda i Alfred Jelocha, Jadwiga i Stanisław 

Litwińczuk, Kazimiera i Stanisław Maksymowicz, Juta i Józef Świder, Maria i Jan Tomala, Rita i Jerzy 
Kulik, Helga i Albert Boszczon, Rita i Herbert Skorupa, Hildegarda i Henryk Bulenda, Helena i Kazimierz 
Ślusarek, Jadwiga i Helmut Przybyła, Klara i Rudolf Czech, RóŜa i Zygfryd Cieślik, Urszula i Walter 
Śmieszek, Helena i Ryszard Antonowicz, Krystyna i Stanisław Kocur. Państwo Maria i Józef Porombka 
obchodzili gody diamentowe a Państwo Helena i Ryszard Antonowicz świętowali 51 rocznicę zawarcia związku 
małŜeńskiego.  
 W roku 1960 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nędzy małŜeństwo zawarło 88 par. Z tych związków na świat 
przyszło 59 dzieci, 94 wnuków i 6 prawnuków. Wszystkim solenizantom składamy gratulacje, Ŝycząc jeszcze wielu 
lat spędzonych w zdrowiu i gronie najbliŜszych.        (a.b.) 

 

56,000 zł DLA MAŁYCH GMINNYCH POWODZIAN 

Gmina Nędza pozyskała specjalną pomoc – tzw. zasiłek powodziowy, dla uczniów uczęszczających w roku 
szkolnym 2010/2011 do szkół wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Zasiłek ten mógł być 
przyznany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja br. Zasiłek powodziowy jest 
jednorazowym świadczeniem pienięŜnym w wysokości 1000,00 zł na ucznia. Wszyscy posiadający kartę 
powodzianina mogli ubiegać się o pomoc dla swoich pociech. W sumie złoŜono 56 wniosków z Gminy Nędza. 
Wojewoda przyznał 56.000,00 zł na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne.                                   

(j.b.) 
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ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ANNA ISKAŁA 

W cyklu GS „Znani i nieznani z Gminy Nędza” naleŜy Pani jak najbardziej do tych rozpoznawalnych osób. Myśli Pani, 
Ŝe funkcja wójta gminy dała Pani popularność? 
MoŜe nazwałabym to rozpoznawalnością, poniewaŜ popularność na tego rodzaju stanowiskach jest jednak rzeczą względną. 
ChociaŜ miło jest jeŜeli przy spotkaniach, doświadczam wielu serdeczności. 

 
Pełni Pani funkcję Wójta Gminy Nędza od 6 grudnia 2006 roku. Jakie miała Pani początkowo plany, co zostało z nich 
zrealizowane, a czego się nie udało? 
Większość zaplanowanych rzeczy udało się zrealizować. Obecnie problemem jest dotowanie przez gminę niskiej emisji, czyli 
pokrywanie 60% wartości inwestycji związanych z wymianą pieców CO i instalacji solarnych. Gmina na te inwestycje pozyskała 
648 tys. zł, jednak nowelizacja Ustawy o finansach publicznych nie pozwala na dzień dzisiejszy udzielać dotacji mieszkańcom na 
inwestycje. Mam nadzieję, Ŝe trwające w sejmie prace nad zmianą tej ustawy pozwolą gminie na udzielenie dotacji na poziomie 
60% tym mieszkańcom, którzy złoŜyli wniosek. Problemem stanowi takŜe droga wojewódzka prowadząca przez Zawadę Ks. i 
Ciechowice, którą Marszałek Województwa traktuje bardzo „po macoszemu”. Potrzebny jest tam takŜe chodnik. Fragment drogi 
Jana Pawła II od ul. Rogol w kierunku Kuźni Raciborskiej takŜe wymaga budowania chodnika – niestety to teŜ droga wojewódzka. 
 
Z jakich inwestycji i zrealizowanych planów jest Pani dumna? 
MoŜe nie dumna, ale zadowolona. Są to wszystkie budowle poddane termoizolacji, która nie tylko wpływa na ochronę 
środowiska, lecz takŜe poprawia wygląd gminnych budynków. Te budynki to: OSP w Nędzy, przedszkole w Łęgu, szkoła w 
Zawadzie Ks., sala gimnastyczna w Nędzy przy ZSG. Rozpoczęliśmy teŜ termoizolację przedszkola w Nędzy, które dodatkowo 
zostanie wyposaŜone w solary, Ŝeby maksymalnie zaoszczędzić energię elektryczną. Termoizolacji poddano takŜe „stary” 
budynek szkoły w Górkach Śl., gdzie wybudowano teŜ nowoczesną kotłownię. Kotłownie takie powstały równieŜ w przedszkolu w 
Łęgu, w budynku wielofunkcyjnym w Nędzy przy ulicy StraŜackiej, w ZSG w Nędzy, w ZSP w Zawadzie Ks. oraz w budynku OSP 
w Zawadzie Ks. Odnowiona elewacja szkoły w Górkach Śl. takŜe raduje oczy. Znaczne oszczędności poczyniła gmina całkowicie 
wymieniając oświetlenie uliczne. Mimo, Ŝe zwiększono ilość lamp, to za prąd płacimy znacznie mniej niŜ w poprzednich latach. 
 
Czy moŜna powiedzieć, Ŝe inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nędza” jest tylko Pani 
zasługą, czy przyczynili się do niej teŜ poprzedni wójtowie? 
Zasługa to znowu za duŜo powiedziane, poniewaŜ na realizację tego zadania trzeba było uzyskać zgodę Rady Gminy Nędza. 
Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nędza – etap I – sieć kanalizacji dla miejscowości Nędza i 
Ciechowice” rozpocząć trzeba było od podstaw, czyli od uzyskania zgody Wojewody na utworzenie na terenie naszej gminy tzw. 
aglomeracji, czyli obszaru, na którym budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią moŜe być realizowana. Następny etap – który 
obecnie kończymy-to wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz projektu oczyszczalni ścieków wraz z pozwoleniem na 
budowę. W następnym etapie w drodze przetargu wyłoniona zostanie firma wykonawcza. Oczywiście nie muszę dodawać, Ŝe na 
to trzeba było pozyskać fundusze z zewnątrz. 
 
Czy pamięta Pani jedną z najgorszych chwil podczas całej swojej kadencji? 
Trudno mówić, Ŝe towarzyszyły mi jakieś „najgorsze chwile”, chociaŜ długo pamięta się wszystkie przykrości spowodowane 
ludzką małością. Zawsze jednak powtarzam: „Nikt nie powiedział, Ŝe będzie łatwo”. 
 
Jaki zmiany zaszły w gminie po majowej powodzi? Jakie działania podjęła gmina w celu lepszego przygotowania się 
do ewentualnej następnej? 
Od czasu powodzi działań jest sporo, chociaŜ nie wszystkie widać. Magazyn przeciwpowodziowy został wyposaŜony w nowy 
sprzęt przeciwpoŜarowy, nową łódź. Gmina złoŜyła wniosek o doposaŜenie straŜy poŜarnej w agregat prądotwórczy i w pompę o 
duŜej mocy. ŚZM rozstrzygnął juŜ przetarg na odtworzenie koryta rzeki Suminy na odcinku most kolejowy do Małej Nędzy. 
Zostanie takŜe odtworzone koryto Łęgonia długości 9 km. Gmina otrzymała promesę na kwotę 200 tys. zł, która zostanie 
przeznaczona na remont mostów i przepustów w Ciechowicach i Łęgu. Powiat w imieniu gminy zwrócił się do Marszałka Woj. Śl., 
aby prace dotyczące melioracji podstawowej finansowano z WFOŚ-u. ŚZM ma rozpocząć modernizację przepompowni i wałów. 
 
Praca zawodowa pochłania Pani mnóstwo czasu. A co robi Pani w czasie wolnym od „wójtowania”? 
Mając dom i ogród nie trzeba się martwić o brak zajęć. Pracę w ogrodzie traktuję jako relaks. Znajomi wiedzą, Ŝe wypoczywam 
teŜ przy maszynie do szycia. Od „zawsze” wszystkie rzeczy szyję sama. Relaks to równieŜ ksiąŜki. 
 
Wraz z męŜem sporo podróŜujecie. Jaki kierunek obraliście w tym roku? 
Z racji mojej pracy urlopy mamy bardzo krótkie. W tym roku były to Alpy na pograniczu austriacko-szwajcarskim – zwiedzane na 
motocyklu. 
 
W numerze 7 GS publikowaliśmy Pani przepis na zupę ziemniaczaną. Czy rzeczywiście „przy garach” moŜna się 
zrelaksować? 
Z kaŜdej potrawy, nawet najprostszej moŜna zrobić wykwintne danie. Na przykład ziemniaki moŜna podać „prosto z wody”, ale 
moŜna je utrzeć, uformować i zapiec, i juŜ mamy prawie wykwintny dodatek. Czyli gotowanie moŜe być tworzeniem, które 
relaksuje. Nawet prosta zupa ziemniaczana moŜe być „mistrzostwem świata”. 
 
Nie kryje Pani faktu ponownego kandydowania na Wójta Gminy Nędza. Proszę zdradzić, w jakim kierunku chciałaby 
Pani poprowadzić gminę przez następne 4 lata? 
Nie wyobraŜam sobie, Ŝeby dalszego kierunku nie określić jednym zdaniem: „Rozwój poprzez kontynuację rozpoczętych prac”. 
Nie chciałabym w tym momencie więcej dodawać, Ŝeby nie być posądzonym o wykorzystywanie GS do przedwyborczej agitacji.  

(j.b.) 



DOśYNKOWE PRZYSTROJENIA 

 
Mieszkańcy Nędzy z pełnym zaangaŜowaniem zabrali się do przystrojenia swoich domostw na gminne 

doŜynki.  Pomysłów na dekoracje nie brakowało. Słomiane figury „baby i chłopa” i zwierząt, kompozycje wykonane 
z plonów zdobiły posesje i ulice Nędzy. Trud został doceniony i powołana w tym celu specjalna komisja, mająca 
przed sobą niełatwe zadane do wykonania, cierpliwie oceniała dekoracje święta plonów. Wyłoniono zwycięzców a 
laureaci zajęli następujące miejsca na podium: 

 
 

Maria Gorecki – I miejsce 
       
 

 
 

Michalina i 
Eugeniusz śurek – 

II miejsce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beata i Jacek Gembalczyk – III miejsce 
 

 
 
 
 

Krystyna i Jan 
Śmieszek- 
wyróŜnienie 

 
 
 
 
 
 
 

 
OSP w Nędzy - wyróŜnienie 

 
 

 
 
 
 

 
Gratulujemy wszystkim mieszkańcom zapału i pomysłowości! 

Foto: Sebastian Grzesik     (a.b.) 
 

XI WOJEWÓDZKIE DOśYNKI W PIETROWICACH WIELKICH 

 
 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych reprezentowało Gminę Nędza na XI 
Wojewódzkich DoŜynkach, które odbyły się 28 sierpnia w Pietrowicach Wielkich. Okazała 
korona znalazła się wśród wyróŜnionych spośród 12 koron. Szczególny podziw wzbudził 
doŜynkowy kielich, pokryty kłosami zbóŜ i fasolą. Kielich wykonany został przez państwo 
Edwarda i Eleonorę Czekałów. 

Po uroczyste mszy świętej zaproszeni goście udali się na obiad. Część artystyczna 
trwała do późnych godzin wieczornych. DoŜynki zakończył pokaz sztucznych ogni. 

          Eleonora Czekała 



„PLON NIESIEMY PLON...” – 12 września br. 

 Gminne, a zarazem Parafialne DoŜynki rozpoczęły się barwnym 
korowodem, który udał się do kościoła na mszę świętą. Na czele korowodu 
szła orkiestra KWK Rydułtowy, tuŜ za nimi wspaniałe rumaki ze swoimi 
jeźdźcami i sznur doroŜek. W jednej z nich zasiadali starostowie GraŜyna i 
Stefan Miechówkowie w towarzystwie Wójta Gminy Anny Iskały, posła 
Henryka Siedlaczka oraz wicestarosty Andrzeja Chroboczka. Delegacje 
sołectw w regionalnych strojach niosły swoje dary. Nie zabrakło naszych 
najmłodszych z wózkiem pełnym plonów. Piękną koronę ubrane w ludowe 
stroje niosły Paulina Majcher, Asia, Dorota, Justyna, Krystyna i 
Aurelia Bluszcz. Za nimi panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z 
duŜym sercem, wykonanym przez Marię Borecką, kielichem, który później 
zdobił ołtarz kościoła, a wykonanym przez Eleonorę i Edwarda Czekałów. Szczególny podziw wzbudziła grupa 
członków DFK z Nędzy z pomysłowymi rekwizytami. Korowód zamknęły wozy straŜackie.  
 Nie zawiedli mieszkańcy ulicy Sobieskiego, przez którą to korowód przemaszerował na boisko sportowe. 
Ciekawie udekorowane domostwa dodały uroku doŜynkowej paradzie. WyróŜniono obejścia i dekoracje państwa 
Góreckich, śurków i Gembalczyków. Odbył się równieŜ pokaz zwierząt hodowlanych Klubu Hodowców 
Drobnego Inwentarza z Marklowic. Zaprezentowane zostały króliki, kaczki, gęsi, gołębie i baŜanty.  
 W przygotowanie obchodów doŜynkowych aktywnie włączyło się Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Panie 
zadbały o koronę i rekwizyty. Zajęły się wystrojem boiska i hali sportowej oraz przygotowaniem obiadu 
ugotowanego przez panie z Babic. Kobiety ze stowarzyszenia powitały panią Wójt doŜynkowym chlebem. 
Przewodnicząca koła Adeljda Lepiarczyk darowała tort, który został podzielony przez panią wójt na wiele 
kawałków i zjedzony ze smakiem przez gości doŜynkowych.  
 Mieszkańcy podziwiali występ grup tanecznych z Zawady KsiąŜęcej. Bawili się w towarzystwie Teresy 
Szulc i zespołów wokalno-muzycznych . Pogoda „na zamówienie” dopisała.             Eleonora Czekała

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS DOśYNEK 

TakŜe Zawada KsiąŜęca miała swój dziękczynny dzień w tym roku. Dzień doŜynek wyznaczono na 12 
września. Na czas organizacji imprezy mieszkańcy powołali specjalny komitet organizacyjny doŜynek parafialnych. 
Wszystko przygotowali sami, zdecydowaną większość kosztów związanych z doŜynkami ponieśli sami rolnicy. 
Korowód doŜynkowy wyruszył spod zagrody państwa Cyconiów. W czasie przemarszu korowodu w czasie mszy 
jak i podczas spotkania w świetlicy OSP doŜynkowej atmosfery dodawała orkiestra, dęta którą tworzyli mieszkańcy 
samej Zawady KsiąŜęcej.              (j.b.)                                                                                          



                        Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

Dnia 13.09.2010r o godzinie 6. 30 wyruszyliśmy autokarem spod naszej 
szkoły na wycieczkę do Łodzi. Opiekę nad nami sprawowały Małgorzata 
Machowska i Joanna Galas. 
Po czterech godzinach drogi zatrzymaliśmy się w Bełchatowie, by zobaczyć 
kopalnię węgla brunatnego. Pan przewodnik pokazał nam film o kopalni oraz salę 
tradycji, gdzie znajdowały się kości mamutów wykopane na tych ziemiach i 
makieta kopalni. Następnie przejechaliśmy na tarasy widokowe, by podziwiać 
„odkrywkę”, którą widać z kosmosu!  

Po trzech godzinach jazdy (w połowie przespanych) dotarliśmy do 
Sulejowa, gdzie mieścił się nasz ośrodek „Dresso”. Po obiedzie i zakwaterowaniu w trzyosobowych pokojach udaliśmy się pieszo 
do centrum Sulejowa. Jak się okazało było to dość daleko, więc po powrocie zmęczeni poszliśmy na kolację, lecz wszystkim 
starczyło jeszcze sił na wspólną dyskotekę. 

Drugiego dnia, tuŜ po śniadaniu, wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Łodzi. Tam poszliśmy prosto do Studia 
Filmów Rysunkowych „Semafor”, gdzie pani przewodnik puściła nam filmy: „Piotruś i wilk” (zdobywca Oskara), „Miasto płynie” 
oraz „Denny Boy”. Następnie zwiedziliśmy muzeum, czy raczej wystawę planów filmowych znanych bajek. Były tam między 
innymi Miś Uszatek i  Pingwin Pik-Pok. 

Następnie mięliśmy godzinę czasu wolnego na ul. Piotrkowskiej. Na koniec dnia zwiedziliśmy jeszcze jedyne w Polsce 
Muzeum Kinematografii, gdzie podziwialiśmy pierwsze kamery oraz wnętrze zamku najbogatszego człowieka w Łodzi w latach 
przedwojennych, w którym mieściło się owo muzeum. 

Trzeciego dnia, juŜ w drodze powrotnej, zobaczyliśmy opactwo w Sulejowie, Skansen Rzeki Pilicy (gdzie mieliśmy 
moŜliwość zobaczenia róŜnych rodzajów młynów i pojazdów wojennych np. słynnego „Rudego 102”) i ścieŜkę dydaktyczną 
„Błękitne źródła”. Ok. godziny 18.30 szczęśliwie dotarliśmy do Nędzy i Ŝałując, Ŝe te trzy dni tak szybko minęły, rozjechaliśmy 
się do domów.                Hania Czogalik 
 

Pierwszy tydzień lipca grupa gimnazjalistów z Nędzy, a 
konkretnie uczestnicy projektu „Aktywny w szkole, aktywny w 
Ŝyciu”, spędziła w Murzasichlu pod opieką Joanny Galas i 
Kornelii Czogalik. Obóz miał charakter turystyczno-naukowy i 
bardzo ambitne cele. Było sporo chodzenia po górach, a ściślej 
po dolinach z cudownym widokiem na góry, choć nie brakło teŜ 
atrakcji „stricte” wysokogórskich w postaci wspinaczki 
łańcuchowej. Było zagłębianie się w tatrzańskie jaskinie i 
spotkanie z góralską kulturą oraz historią TOPR-u. Smaczku 
dodawał i emocje (nie zawsze sielankowe) podgrzewał 
wymagający i zdecydowany przewodnik – twardy góral w 
kaŜdym calu, oficjalnie zwany Ujkiem Staskiem. Były wreszcie 
kąpiele w termalnych wodach szaflarskiego basenu. No i - rzecz oczywista – nie zabrakło spaceru po zakopiańskich Krupówkach 
oraz Gubałówce. Tę zresztą obozowicze zdobyli „własnonoŜnie”, zasługując w pełni na zjazd nowoczesną kolejką linową z 
powrotem. 
 Jako miejsce kwaterunku i konsumpcji pysznych zresztą posiłków słuŜył pensjonat „U Tośki”, godny pod kaŜdym 
względem polecenia. Nędzańska młodzieŜ dzieliła turnus z grupą z Opola. Obie grupy podsumowały obozowe wraŜenia, 
przygotowując  wieńczący projekt, pełen dowcipu i ciekawych spostrzeŜeń.  
 Naukową aurę zapewniały obserwacje geologiczno-ekologiczno-geograficzno-przyrodnicze, którymi chętnie dzielili się z 
młodzieŜą prowadzący, tubylcy oraz sama młodzieŜ między sobą. A zachowane w pamięci widoki tatrzańskiej panoramy, 
monumentalnego Wąwozu Kraków, czy pogrąŜonego we śnie skalnego Giewontu na długo będą uczniom umilały szkolną 
monotonię. Nie wspominając juŜ o dreszczyku wspinaczki na pionową skałę za pomocą łańcucha. Takich emocji nie dostarczy 
najgroźniejszy sprawdzian. 

We wrześniu uczestników programu czeka, równieŜ finansowana przez projekt, trzydniowa wycieczka do Łodzi.  
Hania Czogalik 

 
 
W niedzielę 6 września 2010 r. na koncercie z okazji XXX – lecia 

„Solidarności” w Katowicach uczennice Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w 
Nędzy otrzymały nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w wojewódzkim 
konkursie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Solidarność i jej 
wartości – 30 lat później”. Zwycięska grupa składała się z Ismeny Okręt, 
Natalii Ptok i Patrycji Afy. Gimnazjalistki nakręciły pięciominutowy film pt. 
„Solidarni”. Grupą opiekował się Radosław Niklewicz.  

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Regionu Śląsko – 
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz posła do Parlamentu Europejskiego 
Marka Migalskiego. Patronat objął Śląski Kurator Oświaty. W jury zasiadali 
między innymi reŜyser i scenarzystka Magdalena Piekorz, profesor Krystyna 
Doktorowicz oraz Lech Ordon. Nagrodzone uczennice otrzymały aparaty fotograficzne oraz bilet na kilkudniową wycieczkę do 
Brukseli. 

Po zakończeniu części oficjalnej gimnazjalistki zostały na imprezie, w czasie której występował „Oddział Zamknięty”, 
„DŜem” i „Alphaville”.                 Nauczyciele ZSG w Nędzy 



Z śYCIA GMINY 

20 LAT MINĘŁO…  Festyn Kulturalny zorganizowany 19 września przez zarząd i członków 
DFK w Nędzy był z pewnością dla wielu niezapomnianym przeŜyciem. Po uroczystych 
nieszporach z udziałem chóru DFK z Rybnika nastąpiło otwarcie festynu. Gratulacje z okazji 
XX-l ecia istnienia DKF złoŜyła Wójt Gminy Anna Iskała. Były równieŜ przemówienia ze 
strony zaproszonych gości i przewodniczącego DFK z Nędzy Gerarda Kalycioka. Obecnym i 
byłym członkom zarządu DFK z Nędzy, Babic i Zawady KsiąŜęcej wręczono pamiątkowe 
dyplomy i odznaczenia. Wszyscy, którzy przybyli na festyn mieli okazję podziwiać występy 
zespołu tanecznego „ŁęŜczok”, chóru z Nędzy, orkiestry dętej „Borynia Band’ i brać udział 
we wspólnych śpiewach. Podziw wzbudził nietuzinkowy występ zespołu członków DKF z 
Nędzy (foto). Mini orkiestra grająca na niecodziennych instrumentach nagradzana gromkimi 
brawami wychodziła na bis. Nie obyło się bez wspomnień a festyn zakończyła zabawa 
taneczna.                   (a.b.) 
 
NA ŁYśWOROLKACH PO ZDROWIE W Ciechowicach 11 września odbyła się kolejna edycja półmaratonu na rolkach. VII 
doŜynkowy bieg na łyŜworolkach o Puchar Wójta Gminy Nędza przyciągnął wielu chętnych. Zawodnicy startowali w kilku 
kategoriach wiekowych, począwszy od najmłodszych uczni szkół podstawowych na osobach w wieku emerytalnym skończywszy. 
Po raz kolejny sprawdziła się zasada, Ŝe wiek nie gra róŜnicy a na sport nigdy nie jest za późno. Oprócz krzewienia kultury 
masowej, najwaŜniejsza jest dobra zabawa, której podczas maratonu nie brakowało. 

1. Kategoria 1-3 Szkoła Podstawowa – dziewczyny (400m) – I miejsce Roksana Ciborowska z Jasła. 
2. Kategoria 1-3 Szkoła Podstawowa – chłopcy (400m) – I miejsce Kelvin Krajczok z Łęgu. 
3. Kategoria 4-6 Szkoła Podstawowa – dziewczyny (1000m) – I miejsce Katarzyna Piechula z Nędzy. 
4. Kategoria 4-6 Szkoła Podstawowa – chłopcy (1000m) – I miejsce Natan Ciborowski z Pisza. 
5. Kategoria 1-3 Gimnazjum – dziewczyny (3000m) – I miejsce Aleksandra Pfeifer z Rybnika. 
6. Kategoria 1-3 Gimnazjum – chłopcy (3000m) – I miejsce Bastian Ciborowski z Pisza. 
7. Kategoria kobiety open (7000m) – I miejsce Katarzyna Ciborowska z Jasła. 
8. Kategoria męŜczyźni open do 39 lat (21000m) – I  miejsce Damian Ciborowski z Jasła. 
9. Kategoria męŜczyźni od 40 do 49 lat (21000m) – I miejsce Grzegorz Kucharek. 

10. Kategoria męŜczyźni powyŜej 50 lat (21000m) – I miejsce Henryk Olszowski z Kłaja.                           (a.b.) 
 
KONKURS WÓJTA GMINY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ W związku z ogłoszonym przez Wójta Gminy konkursem na 
najpiękniejszą posesję w Gminie Nędza, przedstawiamy właścicieli posesji, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w konkursie: 

• Adelajda Kałus z ulicy Wyzwolenia 13 w Babicach, 
• Zbigniew i Margot Beneccy z ulicy Osiedlowej 11 w Nędzy, 
• Edward i Agnieszka Mrozek z ulicy Jana Pawła II 70 w Nędzy, 
• Hubert Przybyła z ulicy Wiejskiej 22a w Babicach, 
• Kornelia Pytlik z ulicy Wiejskiej w Babicach. 

Powołana w tym celu komisja, wyłoni zwycięzców, których zaprezentujemy na łamach kolejnego wydania GS.                                                                                                         
 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W BABICACH Zapraszamy najmłodszych do 
odwiedzenia świetlicy środowiskowej działającej przy ZSP w Babicach. Opiekun, 
Krystyna Niemiec, przygotowała na rok szkolny 2010/2011 ciekawą tematykę 
zajęć. Między innymi program obejmuje tematykę porozumiewania się w 
grupie, dbanie o zdrowy tryb Ŝycia, akceptację siebie, zwyczaje świąteczne. 
Gazeta Samorządowa będzie publikowała na swoich łamach tematy zajęć 
przewidziane na poszczególne miesiące. I tak w miesiącu wrześniu i 
październiku dzieciaki będą uczestniczyć w zajęciach o tematach: 
- szanujemy lasy, rzeki, rośliny i zwierzęta - dbamy o nasze środowisko, 
- jak sprzątamy świat – propozycje i praktyczne działania, 
- ćwiczyć umiejętność aktywnego słuchania innych, 
- słuchanie wierszy o tematyce jesiennej i udział w przygotowaniach do 
Halloween. 
Zajęcia pod opieką Krystyny Niemiec dają ponadto moŜliwość brania udziału 
w wielu konkursach organizowanych poza terenem gminy. Ostatnim laureatem z Babic w konkursie PiMBP w Rybniku pt. Tęcza 

pełna barw została Dominika Machecka, natomiast w konkursie PiMBP w Rybniku – Popielowie pt. Przebieranki, Przytulanki 
nagrody otrzymali Wiktoria Haberkiewicz oraz Grzegorz Machecki.        (j.b.) 

 
W tym roku szkolnym naukę w ZSP w Babicach po raz pierwszy rozpoczęło 

dziewięcioro dzieci: 5 chłopców i 4 dziewczynki. Wychowawczynią pierwszoklasistów 
została Alicja Wiśniewska. PoniewaŜ ZSP przystąpił do programu rządowego „Radosna 
Szkoła”, dyr. Hanna Kowalska  zadbała o stworzenie doskonałych warunków do nauki 

dla uczniów klasy pierwszej. Sala została pomalowana, zakupiono nowe ławeczki, 
odnowiono krzesełka, a ściany zdobią kolorowe półki w kształcie owoców. TakŜe z 

funduszy szkolnych zakupiono miniwieŜę oraz telewizor. Dzięki dotacji w wysokości 6 tys. 
złotych dla klasy zakupiono  pomoce dydaktyczne i ruchowe, gry, układanki, puzzle. W 

takiej sali dzieciom niewątpliwie  łatwiej jest przyzwyczaić się do nowych warunków 
szkolnych i pokonać kolejny próg edukacji.            Rozwita Sroka



TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2010/2011 RUNDA JESIENNA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a.b.) 

Szczebel 
rozgrywek 

Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z gminy Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 

21.08.10 Rybnik Nędza 2 1 Radosław Chrószcz 

25.08.10 Nędza Świerklany 0 1 - 

28.08.10 Pszów Nędza 
2 3 

Radosław Chrószcz, Szymon Cichecki, 
Marcin NaleŜyty (sam) 

04.09.10 Nędza Jastrzębie 1 2 Radosław Chrószcz 

12.09.10 Szczejkowice Nędza 2 1 Adrian Cichecki 

18.09.10 Nędza Gorzyce 
4 0 

Radosław Chrószcz, Bronisław Kłosek 
(2), Victor Ohaka 

Klasa A 
R-rz- 

22.08.10 Kornowac Górki Śl. 

1 4 

Bartosz Mazurek,  Tomasz Sobeczko, 
Tomasz Sobeczko(2) 

29.08.10 Gaszowice Górki Śl. 
1 1 

Bartosz Mazurek 

05.09.10 Górki Śl. Krzanowice 2 0 Łukasz KałuŜa, Adrian Rduch 

12.09.10 Ruda Górki Śl. 1 0 - 

19.09.10 Górki Śl. Samborowice 
3 1 

Tomasz Sobeczko, Grzegorz 
Stachowiak, Andrzej Macyszyn 

Klasa B 
R-rz 

22.08.10 Gamów Babice 1 1 Tomasz Łojko 

29.08.20 Babice Zabełków  

1 

3 Tomasz Łojko 

05.09.10 Brzezie Babice 
2 2 

Wojciech Jakubczyk, Damian Lorenc 

12.09.10 Babice Adamowice 0 2 - 

19.09.10 Nieboczowy Babice 5 1 Sebastian Zientek 

Klasa C 
R-rz 

29.08.10 Siedliska Babice II 8 0 - 

29.08.10 Nędza II Zawada Ks. 0 3 (w.o.) 

29.08.10 Górki Śl. II Gaszowice II 
3 3 

Adrian Musiolik (2), Szymon Cichecki 

05.09.10 Lyski II Górki Śl. II 1 2 Karol Musioł, Adrian Musiolik 

05.09.10 Zawada Ks. Raszczyce 3 1  

05.09.10 Bogunice Nędza II 1 3 Michał Gawron, Jan Depta (2) 

05.09.10 Babice II Czernica 
1 5 

Maciej Rerich 

12.09.10 Nędza II Babice II 

11 0 

przerwany w 70 min z powodu 
dekompl. 

12.09.10 Górki Śl. II Zawada Ks. 
1 0 

Marcin Mikler 

19.09.10 Zawada Ks. Gaszowice II 1 5  

18.09.10 Bogunice Górki Śl. II 2 1 Karol Musioł 

18.09.10 Babice II Raszczyce 2 5  

18.09.10 Kobyla Nędza II 2 2 Jan Depta (2) 



 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

16 Październik 2010r. 
Sala przy OSP Szymocice 

 
W tym dniu bawić nas bydzie tu, 

fajny zespół: 
 
 
 
 

Koszt biesiady:  70 zł od pary. 
 

O SIODMYJ na wieczor dźwiyrza otworzymy, 
a futru wom nie poŜałujymy . 

 
Zapraszają: Sołtys, OSP i Świetlica w Szymocicach 

 
Rezerwacje do dnia 10.10.2010: 

Karol Kalemba ul. Wiejska 9, tel.: 418-62-73 
Zbigniew Jureczko ul. Wrzosowa 14, tel.: 410-22-94 

 



SIATKÓWKA W GMINIE 

Informujemy, iŜ druŜyna piłki siatkowej Baterex Nędza zmieniła swoją nazwę na VT Nędza 
– po prawej prezentujemy nowe logo druŜyny. Mecze u gospodarzy to piątki o godz. 18.30. w hali 
sportowej LKS Nędza przy ulicy Sportowej w Nędzy. Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna 
znaleźć na stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 

GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny VT Nędza: Mateusz to jeden z filarów VT Nędza. 
Jego cechy sportowe to dynamiczny atak i skuteczny blok zarówno na środku siatki jak i na skrzydle. Mateusz z 
powodzeniem gra równieŜ jako atakujący. Na boisko zawsze wychodzi opanowany i zmotywowany do walki. W 
sezonie 2009/2010 był nominowany do nagrody najlepiej blokującego zawodnika RALPS. Ponadto cechuje go 

skromność i profesjonalne podejście do tego, co robi. 
� Imię: Mateusz 
� Nazwisko: Skorupa 
� Wzrost:  192 cm 
� Wiek:  24 lat 
� pozycja: środkowy 
� zainteresowania: sport w kaŜdym wydaniu, film, muzyka 
� jeśli nie siatkówka to ... bym nie poznał mojej ukochanej dziewczyny Klaudii, 

a poza tym to pływanie, albo ratownictwo wodne     
Informacja: JL 

 

 
 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Sałatka wielowarzywna 
Składniki: 
Cykoria, po jednej papryce czerwonej, zielonej i Ŝółtej, czarna rzepa, zielony 
ogórek, cebula, rzodkiewka, zielona pietruszka.  
Zioła (według uznania) – czomber, bazylia, zioła prowansalskie, oregano i 
tymianek. Sól i pieprz do smaku. ŁyŜka wody, 2-3 łyŜki oleju z pestek winogron. 
Przygotowanie: 
Przygotowane warzywa pokroić w kostkę, dobrze wymieszać. Przygotować 
mieszankę ziół i przypraw. Dodać wodę, wymieszać z sałatką a po 15 minutach 
dodać olej. 
 
Karczek na chlebie 
Składniki: 
Karczek średniej wielkości, sos musztardowy, chleb razowy, mieszanka przypraw 
i ziół (według uznania – zioła prowansalskie, bazylia, oregano, tymianek). 
Przygotowanie: 
Karczek pokroić w plastry i zamarynować w ziołach około 30 minut. Następnie 
włoŜyć do piekarnika i piec w naturalnym tłuszczu. Chleb razowy zamoczyć w 
gorącym tłuszczu z mięsa, karczek połoŜyć na chlebie, posmarować sosem 
musztardowym. Podawać z sałatką wielowarzywną.  

      Przepisami podzielił sie pan Edward z Nędzy 
 

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana Barona. Na 
zdjęciu Lucja Szyra przy jesiennych pracach polnych – zdjęcie z 1994 r.

 Kopanie kartofli. Zanim doszło do kopania kartofli, top trzeba było je 
najpierw zasadzić i inne roboty zrobić. Jak łodygi kartofli wyrosły na wysokość około 
20 cm, to hokiem ciągniętym przez jednego konia je obciągano. Niszczono w ten 
sposób trawsko, chwasty i przysypywano część łodyg chroniąc je przed 
wyschnięciem. Kartofle obciągano 2-3 razy. Plagę stonki zwalczano zbierając je do 
krałzy. Trzeba było nać kartofli zesiyc, zgrabić i na kupki na miedzy ułoŜyć. Przed 
przyjściem zbieraczek rządki rozkopywano za pomocą hoka. Rozkopywano co drugi 
rządek, by łatwiej wybrać kartofle. KaŜda zbieraczka miała kilkanaście metrów rządka do wyzbierania. A zbierano do wiklinowych 
koszyków. Sypownik – mocne chłopisko - odbierał od zbieraczek kartofle do swojego koszyka. Z pełnym koszykiem szedł do 
woza, albo do balonioka wysypać koszyk. Po wyzbieraniu z rządków kartofli, bronowano pole, a wybronowane kartofle zbierano. 
Zmęczeni wykopkowicze siadali do poczęstunku. Siadano na koszyki i jedzono kołocz lub kreple, zapijano kawą zboŜową. Dzieci 
w tym czasie zapalały naci kartoflane i piekły w nich kartofle albo jabłka. A Ŝe było juŜ ciemnawo – wykopki były około 20 
października – widać było z dala ognie z belerek, a kurz ścielił się nad zagonami pól w kierunku ŁęŜczoka i Odry.                                                      
                 Jan Baron, były uczestnik wykopek



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

Osy, pszczoły i szerszenie są szczególnie niebezpieczne w pobliŜu 
swoich gniazd. 
Dlatego nie wolno do nich się zbliŜać lub ich niszczyć. Gdy owady cię zaatakują, 
unikaj gwałtownych ruchów.  
JeŜeli to moŜliwe poszukaj schronienia w ciemnym pomieszczeniu. 
Po uŜądleniu natychmiast powiadom o tym dorosłych. Pszczoły w odróŜnieniu od 
os i szerszeni, które mogą Ŝądlić wielokrotnie, zostawiają w miejscu uŜądlenia 
Ŝądło. Nie próbuj samemu go usunąć, poniewaŜ moŜesz uszkodzić znajdujący się 
na jego końcu pęcherzyk jadowy. Gdy Ŝądła nie ma, w celu zmniejszenia bólu i 
obrzęku, przyłóŜ zimny okład, przetrzyj bolące miejsce octem lub plastrem 
cebuli. W przypadku uŜądlenia w szyję lub jamę ustną przepłucz usta roztworem 
soli kuchennej. Nie drap miejsca uŜądlenia!.  

 

JeŜeli zgubiłeś się, nie próbuj na własna rękę odnaleźć miejsca, z którego 
rozpocząłeś wędrówkę po lesie.  
Nie denerwuj się i nie płacz.  
Wybierz sobie drzewo - przyjaciela, do którego się przytul. Gdy poczujesz się 
pewniej, pomóŜ dorosłym odnaleźć siebie. W tym celu, ozdób jak „choinkę" małe 
drzewka i krzaki rosnące w okolicy, gdzie się znajdujesz. Powieszone na nich 
róŜne przedmioty, będą sygnałem dla poszukujących, Ŝe jesteś w pobliŜu. 
Wykonaj na całej szerokości leśnych ścieŜek znaki „STOP" poprzez równolegle 
ułoŜenie na nich trzech gałęzi, bądź trzech linii wykonanych z kamieni, szyszek 
lub patyków. Po ich zrobieniu nie odchodź w inne miejsce! Pamiętaj! WaŜne jest, 
abyś utrzymywał ciepło swojego ciała.  
Unikaj kontaktu z zimną ziemią!  
Z suchych gałązek lub trawy zrób podłogę, na której będziesz mógł odpocząć, a 
z większych gałęzi nieduŜy szałas chroniący cię od wiatru. JeŜeli znajdujesz się w 
okolicach leśnej polany lub skraju lasu nie oddalaj się od nich, poniewaŜ dla 
poszukujących cię z powietrza, właśnie w takich miejscach będziesz najbardziej 
widoczny. 

 

JeŜeli zauwaŜysz ogień w swoim domu,  
natychmiast powiadom o tym fakcie znajdujące się w nim osoby dorosłe. Gdy ich 
nie ma, nie podejmuj sam próby ugaszenia poŜaru, bo moŜesz ulec poparzeniu 
lub w zaleŜności od przyczyny jego powstania poraŜeniu prądem elektrycznym.  
O ile to moŜliwe, zadzwoń pod numer alarmowy straŜy poŜarnej 998, 
podaj dokładny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz numer telefonu, z 
którego dzwonisz.  
Następnie, jak najszybciej wyjdź z mieszkania i powiadom o poŜarze sąsiadów. 
JeŜeli natomiast poŜar zaskoczy cię, i jego rozmiar będzie duŜy, bezzwłocznie 
skieruj się do wyjścia. Uczyń to przesuwając się do drzwi na czworakach. 
Uchroni cię to od szkodliwego dymu i wysokiej temperatury, które skupiają się w 
górnych partiach pomieszczenia. Do twarzy przyłóŜ zmoczony wodą ręcznik.  
W Ŝadnym wypadku nie chowaj się w szafach, zakamarkach, za firanami lub 
zasłonami.  
Nie uchroni cię to od ognia, a ratownikom utrudni odnalezienie ciebie. Nie 
otwieraj okien! Powietrze z zewnątrz spowoduje, Ŝe wzrośnie intensywność 
poŜaru. 

SEZON GRZYBOWY TRWA 
 
 
 
 
Na zdjęciu obok  
sołtys wsi Babice  
Jan Flut dumnie  
prezentuje swoje 
grzybowe okazy 
z babickiego lasu. 

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 
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