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CZERWCOWA „MAJÓWKA” 

PrzełoŜony z powodu złych warunków atmosferycznych trzeci dzień XVIII 
Festynu Rodzinnego 4 czerwca odbył się juŜ bez przeszkód. Tym razem i pogoda 
dopisała. Organizatorzy od wczesnych godzin popołudniowych przygotowali wiele 
atrakcji. Na początku miłośnicy biesiadnej muzyki mogli bawić się na śląskiej 
biesiadzie. Wystąpiła równieŜ utalentowana mieszkanka naszej gminy – Klaudia 
Stabik z swoim recitalem.  Młoda artystka zebrała gromkie brawa publiczności, 
która doceniła niekwestionowany jej talent. Kolejno na scenie pojawiła się ETNA 
(Joanna Kaczanowska) prezentując materiał ze swojej najnowszej płyty Anioł. Artystka nie mogła rozstać się z 
publicznością, która kilkakrotnie bisowała jej występ. Przybyli na festyn goście z niecierpliwością oczekiwali teŜ 
koncertu gwiazdy wieczoru Eweliny Flinty. Wokalistka zaśpiewała razem z publicznością znane i lubiane utwory 
ze swojego repertuaru a jej występ zakończył festyn rodzinny.  

W tym miejscu składamy słowa podziękowań organizatorom, straŜakom, policji i wszystkim osobom, które 
zadbały o niezapomniane przeŜycia a przede wszystkim o bezpieczeństwo uczestników festynu.              (a.b.) 

 

NASZA MAMA OBRONI SIĘ SAMA 

 Pod takim hasłem odbyły się 25 maja zajęcia z samoobrony, zorganizowane przy 
współpracy Urzędu Gminy, Jacka Ostrowskiego (Raciborska Organizacja Aikido ), 
Romana Ilnickiego (FENIX) oraz Bogdana Marcinkiewicza posła do Parlamentu 
Europejskiego. Spotkanie zorganizowano na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – 
Gimnazjalnym w Nędzy z okazji Dnia Kobiet. Kurs, oprócz szczytnego celu, był świetną 
okazją do spotkania z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Panie 
dowiedziały się jak radzić sobie z przemocą w rodzinie, jakie mają prawa i obowiązki z tego 
tytułu, gdzie szukać pomocy. Na zajęciach praktycznych prowadzonych przez Jacka 

Ostrowskiego z asystentami panie z zapałem przystąpiły do nauki podstawowych i prostych technik, które 
skutecznie mogą wykorzystać w sytuacji zagroŜenia.                                   
Jak zachować się w Ŝyciu, kiedy czujemy Ŝe ktoś nas śledzi? Wskazówek udzielił Jacek Ostrowski: NajwaŜniejsze 
to właściwie ocenić sytuację do danej chwili. Poruszamy się oświetlonymi drogami, uczęszczanymi przez ludzi. 
Nocą szukamy szerokich, oświetlonych ulic, lepiej przejść 200-300 m więcej, ale przejść bezpieczną drogą. Tam 
gdzie jeŜdŜą samochody, radiowozy. Jeśli chodzi o samo zachowanie na drodze, jeśli czuję Ŝe ktoś za mną idzie, 
przechodzę na druga stronę ulicy. Zwalniam, jeŜeli mnie omija, to ok., kontynuuje drogę. Jeśli dalej za nami idzie, 
staje w momencie, odwracam się i pytam np. „Przepraszam, która godzina?” to zachowanie zaskoczy takiego 
człowieka. Dzięki temu zobaczymy ile ma wzrostu, zapamiętamy znaki szczególne. JeŜeli tego nie zrobimy a 
zaatakuje nas od tyłu, nie zapamiętamy jak wyglądał. MoŜemy teŜ wejść do jakiegoś oświetlonego lokalu, sklepu i 

przeczekać. NajwaŜniejsze to zakłócić drogę, którą się 
poruszamy. MoŜna się nauczyć panowania nad swoim strachem. 
Konieczny jest trening. Nigdy wszystkiego człowiek nie 
zapamięta, ale w głowie zawsze coś zostaje. Najgorsze co 
moŜemy zrobić, to odwrócić się do napastnika plecami. Musimy 
szukać swoich silnych stron i uŜywać podstępu, nie odkrywać 
swoich wszystkich kart. Czasami kilka sekund pozwala nam 
oddalić się na taką odległość, Ŝe napastnik nie podejmie próby 
pościgu i wtedy jesteśmy na wygranej pozycji.                 (a.b.) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

OBOWIĄZEK WYKASZANIA 
 Przypomina się mieszkańcom gminy – właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku na 
terenie nieruchomości. Proszę mieszkańców o podjęcie działań zapobiegawczych, w szczególności wykoszenie traw i chwastów. 
 

 

SESJA W PIGUŁCE 

 Na sesji Rady Gminy zwołanej w dniu 6 czerwca 2011 r. obecni byli wszyscy radni. Przewodniczący Rady Gminy Nędza 
Gerard Przybyła złoŜył informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.  

 Wójt Gminy Anna Iskała złoŜyła informację o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z wykonania uchwał 
Rady Gminy. Radni, 13 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się, przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Nędza z tytułu wykonania budŜetu gminy za 2010 rok. Radni przyjęli równieŜ  Uchwałę zmieniającą Uchwałę BudŜetową 
na rok 2011 Gminy Nędza. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

 Przewodniczący Rady Gminy po stwierdzeniu, Ŝe wyczerpano porządek obrad, ogłosił wyjazd radnych na teren Gminy. 
Celem wyjazdu było zapoznanie się radnych w terenie z najwaŜniejszymi inwestycjami:  
• kanalizacja, budowa oczyszczalni ścieków w Ciechowicach, 
• termomodernizacja budynku w Zawadzie KsiąŜęcej, 
• przegląd wałów przeciwpowodziowych, 
• obiekt sportowy w Górkach Śl., 
• roboty rekultywacyjne na Ŝwirowni w Babicach.  
 Ostatecznie radni nie zdecydowali się na przegląd robót rekultywacyjnych na Ŝwirowni w Babicach. Przewodniczący 
zamknął sesje Radny Gminy Nędza w Górkach Śląskich. 
Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy moŜna znaleźć na stronie:  
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.html.                                                                                                               (j.b.) 

 
 

 
INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE 

 
 

KANALIZACJA 
 Dla inwestycji pn. Ochrona źródeł zaopatrzenia mieszkańców Gminy Nędza w wodę pitną poprzez budowę systemu 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy – Zad. 3 – Nędza 1 – część 1, Gmina Nędza w dniu 20 czerwca br. 
ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy kanalizacji sanitarnej. Przetarg obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: 
- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV DN 200 w ulicy Nad Suminą, 
- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV DN 250 w ulicy świrowej, 
- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV DN 300 w ulicy Osiedlowej. 
Termin składania ofert upływa z dniem 5 lipca br. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 9.30. Termin 
wykonania zamówienia gmina określiła na 30 września br. Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który 
zaproponuje najniŜszą ofertę. 
 Ulice Nad Suminą i Osiedlowa otrzymały dofinansowanie z programów przeciwpowodziowych na zmianę nawierzchni 
drogi (niŜej przedstawiamy szczegóły tych remontów), w związku z tym gmina zdecydowała się na budowę kanalizacji w 
bieŜącym roku na tych właśnie ulicach. Tak więc wykonanie prac budowlanych związanych z ułoŜeniem kanalizacji sanitarnej w 
tych drogach gminnych pozwoli gminie na znaczne obcięcie kosztów wykonania przedmiotowych odcinków kanalizacji, poniewaŜ 
kosztorys wykonania tych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej zostanie uszczuplony o koszty zmiany nawierzchni uszkodzonej 
robotami budowlanymi. 
 Mając na uwadze przeszkody jakie stanęły na drodze uzyskania pomocy finansowej z zewnątrz, Gmina Nędza 
postanowiła wykorzystać, najbardziej racjonalnie jak to tylko moŜliwe, te środki finansowe którymi realnie dysponuje i 
wykorzystać w tym roku taką okazję jaka pojawiła się dzięki dofinansowaniu ze środków przeciwpowodziowych. W związku z 
powyŜszym budŜet Gminy Nędza w roku 2011 przeznaczony na inwestycję pn. Budowa kanalizacji zostanie przeznaczony na 
przedstawioną wyŜej inwestycję oraz sprawy związane z wykupem gruntów pod przepompownie ścieków oraz na podłączenia do 
sieci elektroenergetycznej.                                                                                                                          Justyna Brząkalik
 
 
ROBOTY DROGOWE 
 20 maja br. w wyniku zamówienia publicznego ogłoszonego na przebudowę ulic Tuwima i Nad Suminą oraz remontu 
dojazdu do mostu przy ul. Sportowej Gmina Nędza jako zamawiająca wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego 
„M+” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 13B w Kędzierzynie- Koźlu. Zakres prac przedstawia się następująco: 
- przebudowa ul. Tuwima – nowa nawierzchnia asfaltowa, koszt: 66.000,00 zł (termin realizacji do 31.10.2011 r.), 
- remont dojazdu do mostu przy ul. Sportowej w Nędzy, koszt: 48.000,00 zł (termin realizacji do 31.10.2011 r.), 
- przebudowa ul. Nad Suminą – koszt: 123.000,00 zł (termin realizacji do 30.09.2011 r.)  
 Prace związane z odbudową ul. Osiedlowej (koszt: 36.000,00 zł) i ul. świrowej ( koszt: 24.000,00 zł) uzaleŜnione są od 
terminu przekazania. 

Informacja: Mieczysław Wojtaszek 



ZAPRASZAMY… 

1. Gmina Nędza oraz Raciborski Ośrodek Aikido zapraszają wszystkie dzieci w wieku szkolnym ( od 7 do 14 lat) od 4 do 15 lipca 
br. na Wakacje ze Sztukami Walki. Zajęcia odbywać się będą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśna Polana za darmo od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00. - 12.00. Zapisy do udziału w zajęciach przyjmowane będą pod nr tel. 32/4102399. 
Zachęcamy do aktywnego spędzenia wakacji! 

2. Masz zdolności, ale nie masz gdzie spoŜytkować swojej pozytywnej energii? Masz poczucie, Ŝe 
rzeczywistość w koło nie jest taka, jaka być powinna, i masz wolę ją zmieniać? Jeśli tak, przyjdź 
koniecznie na spotkanie organizacyjne nowo powstałego stowarzyszenia Nowoczesna Gmina. 
Wspólnie zrealizujmy swoje indywidualne marzenia, zmieniając przy tym naszą gminę! Na lepsze! 
Nowoczesna Gmina zaprasza młodych, ambitnych i odwaŜnych ludzi do współpracy. PomóŜ nam 
stworzyć jej program. Spotkajmy się 6 lipca o godz. 17:00 w sali OSP w Nędzy przy ulicy 
StraŜackiej 2. 

3. Grupa inicjatywna tworząca Stowarzyszenie na Rzecz śycia i Rodzin Zawsze Razem w Nędzy oraz Centrum Edukacji i Opieki 
STONOGA zapraszają rodziców najmłodszych dzieci z terenu naszej gminy na spotkanie organizacyjne w sprawie śłobka 
Integracyjnego i Przedszkola Specjalnego w Babicach, które odbędzie się 14 lipca 2011r. przy ul. StraŜackiej 2 w Nędzy. W 
Ŝłobku sprawowana będzie specjalistyczna opieka nad małymi dziećmi od 20 tygodnia Ŝycia do 4 lat oraz wczesne 
wspomaganie rozwoju i rehabilitacja w razie potrzeby. Przedszkole natomiast obejmie rehabilitacją, opieką oraz 

usprawnianiem wszystkie niepełnosprawne dzieci z terenu 
naszej gminy. Serdecznie zapraszamy rodziców 
zainteresowanych zajęciami w wyŜej wymienionych 
placówkach oraz osoby poszukujące pracy, a posiadające 
odpowiednie wykształcenie w danym kierunku. Osoba 
odpowiedzialna do udzielania informacji: Alicja Czech tel. 
698 684 533, alicjaluz@op.pl. 

4. Zapraszamy dzieci i młodzieŜ z naszej gminy do spędzenia 
czasu wakacji w świetlicach wiejskich oraz na 
zorganizowanych zajęciach w szkołach naszej gminy. 

NiŜej przedstawiamy programy wraz z godzinami otwarcia poszczególnych placówek oświatowych w kaŜdym sołectwie Gminy 
Nędza. Natomiast szczegółowy program wakacyjnego planu zajęć znajduje się na stronie internetowej gminy www.nedza.pl 
oraz w poszczególnych bibliotekach. 

Zawada KsiąŜęca – wtorki od 16.00. do 19.00., środy od 15.00. do 19.00. i piątki od 16.00. do 19.00.  
Górki Śląskie – wtorki od 10.00. do 13.00. i czwartki od 10.00. do 13.00. 
Babice – wtorki i środy od 9.00. do 12.00. 
Szymocice – poniedziałki od 10.00. do 13.00. i czwartki od 10.00. do 13.00. 
Nędza – od poniedziałku do piątku od 10.00. do 13.00. 

5. Związek Hodowców Psów Rasowych zaprasza wszystkich hodowców i miłośników psów na wystawę, która odbędzie się 31 
lipca na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nędza. Psy mogą 
być zgłaszane do następujących klas wiekowych: klasa baby- od 3 do 6 miesięcy, klasa szczeniąt- od 6 do 9 miesięcy, 
klasa młodzieŜy- od 9 do 18 miesięcy, klasa pośrednia- od 15 do 24 miesięcy, klasa otwarta- powyŜej 15 miesięcy, 
klasa championów- powyŜej 15 miesięcy, klasa pracująca- powyŜej 15 miesięcy, klasa weteranów- powyŜej 8 lat. 
Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane są do 24 lipca, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące m.in. programu wystawy, opłat moŜna uzyskać ze strony internetowej Związku Hodowców Psów Rasowych – 
www.zhpr.pl. 

6. Zarząd Wojewódzki  Związku MłodzieŜy Wiejskiej w Małopolsce przedstawia letnią ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, 
których przynajmniej jeden z  rodziców jest uprawniony do świadczeń KRUS w pełnym zakresie. Do wyboru następujące 
kierunki kolonii: kolonia w Zakopanem od 15 sierpnia do 28 sierpnia 2011 br., kolonia nad Morzem Bałtyckim od 

6 lipca do 19 lipca 2011 br. Łeba – Nowęcin od 26 lipca do 8 sierpnia 2011 br. MrzeŜyno. Szczegółowych informacji 
udziela:   Łukasz Jawny, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Małopolsce, organizator wyjazdu – tel. kom.: 
503 879 401, 505 185 227, e-mail: lukasz.jawny@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!   

 
 
 
 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Serniczki 
Biszkopt: ubić 4 jajka, 1 szklanka cukru, szczypta soli. 
Następnie do tej masy dodać: 1 szklankę mąki i 4 łyŜki oleju. Piec w temp. 150oC przez 15 -20 minut. 
Masa: 2 kg twarogu półtłustego, 1 kostka margaryny (palma), 1 szklanka cukru, 2 Ŝółtka, 2-3 krople olejku cytrynowego,                
1 galaretka cytrynowa .Margarynę, cukier, Ŝółtka utrzeć. Dodać twaróg i olejek. Galaretkę rozpuścić w 1 szklance wody. Gdy 
galaretka będzie tęŜeć, dodać do masy twarogowej i wymieszać. Wylać na biszkopt, posypać cukrem pudrem. 

                                                                                                                   Przepisem podzieliła się Kornelia Gawłowska 

ROBIYMY KOŁOCZ 
 Bierymy monka wele przepisu, rozmiyszomy droŜdŜe we ciepłym mlyku, nasypiymy trocha cukru i czekomy. Jak 
uciekajom z garca wlywomy do monki, dolywomy mlyka, roztopiono margarina i jajca i rynkami miyszomy. Jak se juŜ nie klei do 
palcow przykrywomy biołym konskiem płotna i chlast pod pierzina. Za godzina zaglondomy i jak se juŜ wylazuje dowomy go na 
blacha, potym pomlony syr i mak z rodzinkami, posypiymy posypkom i do pieca. A on se rośnie, piecze i piyknie wonio. 

Przepisem podzieliła się Eleonora Czekała 
                                                                              



 AIKIDO W NĘDZY 
 

 
Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno 

– Gimnazjalnego w Nędzy dwa razy w tygodniu i podzielone były na 
dwie grupy wiekowe. Dla dzieci i dla dorosłych.  

Jak mówi sam instruktor Jacek Ostrowski: „Filozofię aikido 
moŜna wytłumaczyć na przykładzie drabiny. Potrafię wejść na 
pierwszy szczebel i teraz będę cięŜko pracował tak mocno, by wejść 
jeszcze wyŜej i jeszcze wyŜej. Drabina ze szczebelkami nie ma końca. 
Za kaŜdym razem chcę być na wyŜszym szczebelku, by jeszcze 
bardziej doskonalić samego siebie. Jest takie japońskie powiedzenie 
„masakatsu agatsu” – „zwycięstwo to zwycięstwo nad samym sobą”. 
Tradycyjne sztuki walki, czyli takie, które nie zawierają Ŝadnej 
rywalizacji sportowej, praca nad samym sobą, to styl Ŝycia. Jedyna 
walka polega na pokonywaniu samego siebie. Stopnie aikido – w kaŜdym stylu jest jakaś gradacja stopni. JeŜeli chodzi o 
japońskie sztuki walki mamy 10-stopniowy system oceniania uczniowskiego i mistrzowskiego. Czyli 7 stopni kyu i to są stopnie 
uczniowskie malejące – od 7 do 1 a stopnie mistrzowskie, są to dany i one stopniuje się od 1 do 10 czyli w skali rosnącej. 
JednakŜe sam stopień zdawania kończy się na 4 i później kolejne są nadawane  - za propagowanie sztuki walki, kultywowanie 
kultury Japonii. Do tej pory w Polsce najwyŜszy mamy 5. dan. Organizacji międzynarodowych mamy kilka w kraju. Jeśli chodzi o 
nasze wewnętrzne w kraju, to jest ich 16 – 18. Japończycy róŜnią się od Europejczyków. To są ludzie, którzy całe swoje Ŝycie 
poświęcają, by być dla kogoś. Starają się  być  stale uśmiechnięci, pomocni i Ŝyczliwi dla drugiej osoby. Na kaŜdym kroku obecna 
jest Ŝyczliwość, uśmiech. Dla nich „wczoraj” juŜ nie ma, a „jutro” przyjdzie samo, Ŝyją chwilą. Mają fantastyczne podejście do 
siebie i innych ludzi”.    

Obecnie trwa przerwa wakacyjna, a regularne zajęcia rozpoczną się od września w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Nędzy przy ulicy StraŜackiej 2. Wszyscy chętni do uczestnictwa w zajęciach są bardzo mile widziani.                

(a.b.)  

 

                                    TRZY SŁOWA O AIKIDO … 
 

Rozmowa z Jackiem Ostrowskim, Prezesem Polskiej Organizacji Aikido i Raciborskiego Ośrodka 
Aikido, który prowadzi regularne zajęcia z dziećmi, młodzieŜą, słuŜbami mundurowymi i dorosłymi 
organizując krajowe i międzynarodowe zgrupowania z mistrzami światowej klasy. W naszej gminie 
prowadzi zajęcia z aikido dla dzieci i dorosłych, poprowadził równieŜ zajęcia z samoobrony dla 
kobiet.  
 
Skąd się wziął pomysł u Pana na AIKIDO? 
Całe Ŝycie fascynowały mnie sztuki walki. JuŜ od najmłodszych lat, właściwie to jeszcze zanim do 
szkoły zacząłem chodzić, fascynowałem się wszystkimi mistrzami Shaolin, potem kiedy troszeczkę 
starszy byłem – Wejściem smoka Bruce’a Lee. Zaczynałem od zapasów, potem karate kyokushin i 
jujitsu, zaczęły się pojawiać filmy ze Stevenem Seagalem i właściwie przy pierwszym filmie z nim 
powiedziałem sobie to jest moja sztuka następna, jaką będę ćwiczył, w tym będę się sprawdzał. 
Jako młody człowiek kaŜdy się chce w czymś sprawdzać, co jest skuteczne a co nie, co ma sens co 
nie. Ale tutaj południu Polski nie było w ogóle takiej moŜliwości, Ŝeby ćwiczyć aikido. Zaczynałem w 

1991 roku w Gdyni. Tam były bardzo potęŜne sekcje – Trójmiasto, Szczecin. Tak zacząłem. Na początku to była dla mnie czarna 
magia. Przygotowanie moje z karate nic mi kompletnie nie dało na zajęciach z aikido. W tych sztukach jest zupełna odmienność.  
W karate są krótkie, twarde ruchy, do przodu a tutaj (aikido – przyp. red.) jest miękkość, delikatność a zarazem skuteczność. 
Trzeba było się przestawić, ale dałem radę i tak trenuję, kontynuuję do dziś.  
 
Czyli zaczęło się w Gdyni a skończyło w Raciborzu? Jakie były początki w Raciborzu? 
Kiedy przeszedłem na emeryturę, wróciłem z Gdyni do Raciborza. Na początku było naprawdę cięŜko. Niektóre kluby, które 
istniały juŜ w Raciborzu, nie mogły się pogodzi z tym, Ŝe ktoś inny moŜe otworzyć teŜ klub o tym samym stylu aikido. Zaczęły się 
tzw. „internetowe przepychanki”, nazywano mnie dziwakiem. Z czasem wszystko się uspokoiło, ja robiłem swoje, bo wychodzę z 
załoŜenia, Ŝe sztuki walki mają słuŜyć wszystkim, nie tylko tym, którzy są bogaci i mają pieniądze. Bardzo często prowadziłem 
zajęcia dla dzieci bezpłatnie i teraz teŜ takie prowadzę - LKS-y dla dzieci, zimowe, letnie. I to wydaje mi się, było dla niektórych 
„solą w oku”. W ten sposób działamy do tej pory i będziemy mieli 5 lat istnienia tutaj za parę miesięcy. Widzę po swoim synu, 
jak czas leci. 
 
Zakładam, Ŝe syn teŜ trenuje? 
Tak, tak trenuje od 5 roku Ŝycia. Właściwie nigdy nie trenował w grupach 
dziecięcych i nigdy nie poznał aikido od formy zabawowej.  Od razu zaczynał od 
grupy dorosłej. Ja jako mundurowy, nie miałem dla niego zbyt wiele czasu a 
jako instruktor aikido  prowadziłem w weekendy zajęcia i chciałem jednocześnie 
spędzać czas ze swoim synem i tak to łączyłem ze sobą i zabierałem go na 
zajęcia z dorosłymi. Na początku pamiętam odbywało się to z płaczem, ale 
potem był najmniejszy wśród największych. Teraz kiedy skończył 15 lat, w 
listopadzie ma swój egzamin na czarny pas. Bardzo mi pomaga i prowadzi 
zajęcia w Raciborzu.                                                                                                       
            (a.b.)   

 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

KOCHAMY NASZE MAMY 
 W miłej i serdecznej atmosferze 26 maja br. odbył się w przedszkolu w Ciechowicach 
uroczysty Dzień Matki. Za zgodą rodziców w tym roku szkolnym, impreza ta miała miejsce do 
południa. Dzieci przedstawiły program artystyczny w języku polskim i języku niemieckim, 
przygotowany przez nauczycielki: Ewelinę Król i Lidię Dyrska. Mamy obejrzały między innymi 
inscenizacje: Spóźniony słowik według utworu Juliana Tuwima; Goście Doroty Gellner; Nic wielkiego Ireny Landau. 
Wysłuchały teŜ wielu pięknych okolicznościowych wierszy i piosenek. Po występach artystycznych mamy zaproszone zostały na 
wspólny poczęstunek. Tym razem był pyszny tort i ciastka z truskawkami. Jak co roku podczas imprezy mamusia obdarowane 
zostały własnoręcznie wykonanymi przez dzieci laurkami i prezencikami w postaci igielników.                                                                                       
Ewelina Król 

 
 
ŚWIĘTO MILUSIŃSKICH 

Jest taka data w kalendarzu, na którą czeka kaŜde dziecko z niecierpliwością. Nic w tym 
dziwnego, bo przecieŜ 1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Przedszkolaki z Nędzy w 
szczególny sposób spędziły ten dzień. Razem ze swoimi paniami, rodzicami i najbliŜszymi na 
terenie obiektu przedszkola uczestniczyły w licznych konkursach, zabawach, zaprezentowały teŜ 
program artystyczny. Rodzice niejednokrotenie nie kryli wzruszenia i dumy ze swoich pociech, 
chętnie uczestniczyli w konkursie plastycznym, zręcznościowym, konkursie budowy wieŜy z klocków czy skoku przez skakankę. 
Dorośli przez moment mogli poczuć się jak dzieci a czas spędzony w ten sposób ze swoimi milusińskimi z pewnością na długo 
pozostanie im w pamięci. Zaproszeni na spotkanie goście musieli sprostać nie lada zadaniu – wykonać makietę Gminy Nędza, co 
zostało zrobione wzorowo. Dla małych i duŜych przygotowano równieŜ zasłuŜony poczęstunek, niezbędny przy tak aktywnym 
świętowaniu. Zdjęcia z tej niezwykłej uroczystości znajdują się na stronie internetowej gminy w zakładce galeria. (a.b.)                 

                                                                                 
 

„KAJ SIE CZLOWIEK ULONGNIE, TAM GO DYCKI CIONGNIE” 
 Pod takim hasłem odbył się 15 czerwca w przedszkolu w Ciechowicach piąty 
juŜ z kolei Gminny Konkurs Gwary Śląskiej dla przedszkolaków. W konkursie wziłęy 
udział przedszkolaki z Ciechowic, Zawady KsiąŜęcej, Łęgu, Babic i Nędzy. Konkurs 
uroczyście otworzyła dyrektor ZSP w Zawadzie KsiaŜęcej Gabriela Goldman a w 
jury zasiedli inni zaproszeni goście: wójt Anna Iskała, reprezentantka koła DFK w 
Zawadzie KsiąŜęcej Hildegarda Wilczek, bilbiotekarka Małgorzata Skwierczyńska 
oraz logopeda Alicja Kerner.  

Pierwszą część konkursu uświetniły występy artystyczne dzieci przygotowane 
przez wychowawczynie z poszczególnych przedszkoli. Były to humorystyczne wiersze, 
przyśpiewki a nawet bajki w dialekcie śląskim. W drugiej części imprezy organizatorka konkursu Ewelina Król prezentowała i 
omawiała eksponaty zgromadzone w kąciku regionalnym. Dzieci poznawały ich starodawne śląskie nazwy oraz ich przeznaczenie. 
Były to między innymi: ludowy śląski strój kobiecy tzw. „mazelonki”, starodawne garnki zwane „bunclokami”, tara do prania czyli 
„rompel”, Ŝelazko „na dusza” oraz wiele, wiele innych.  

Trzecia część konkursu to działalność plastyczna dzieci. Przedszkolaki w zespołach wykonywały z plasteliny i kolorowych 
tacek śmieszne twarze, np. klownów. Tradycją konkursu jest swojski śląski poczęstunek. Tym razem goście raczyli się pączkami 
z dziurką oraz droŜdŜowymi rogalikami z marmoladą. Był teŜ kompot z truskawek i rabarbaru. Za występy dzieci otzymały 
dyplomy i nagrody w postaci ksiąŜek i puzzli ufundowanych przez koło DFK z Zawady KsiąŜęcej.             Ewelina Król       

                                                  
DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY - 6 CZERWCA 2011 r. 

Rodzice są z nami – pod takim hasłem przewodnim realizowaliśmy w naszej placówce obchody Dnia bez przemocy.  
JuŜ kilka dni wcześniej przygotowywaliśmy się do naszej akcji. Na apelu ogłosiliśmy konkurs na prezentację klasy, 
przygotowaliśmy gazetkę tematyczną dotyczącą sylwetki patrona, prezydenta Bronisława Komorowskiego  
i ambasadora Tomasza Majewskiego. Dzień 6 czerwca rozpoczęliśmy w auli szkolnej, gdzie opiekun i przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego wprowadzili nas oraz zaproszonych gości w tematykę dnia, zwracając szczególną uwagę na poparcie 
akcji oraz udział rodziców w naszych działaniach.  W prezentacjach klasy oceniany był ubiór (w kolorze czerwonym), transparent, 
wiersze i piosenki propagujące bezpieczeństwo. Na boisku szkolnym wypuściliśmy 13 gołąbków. Gołębie symbolizowały pokój, 
zgodę, przyjaźń i tolerancję. Kolejnym punktem Dnia bez przemocy był 
korowód z transparentami i czerwonymi balonami ulicami naszej wioski. 
Na transparentach widniały hasła przewodnie akcji: Nasza szkoła jest 
bezpieczna, Rodzice są z nami, Dzień bez przemocy w ZSP w Babicach. 
Biegi przełajowe na boisku Rywalizacja bez przemocy pokazały, iŜ wszyscy 
uczniowie potrafią brać udział w rozgrywkach sportowych w zgodny i 
przyjazny sposób. Zwycięzcom wręczono  dyplomy. Dalsze spotkania 
odbyły się w klasach, gdzie rozmawialiśmy z uczniami i rodzicami na 
tematy przemocy i   bezpieczeństwa. Efektem tych spotkań była wystawa 
prac plastycznych.Chcemy pokazać, Ŝe i w naszej szkole moŜna uczyć się i 
przebywać  w przyjaźni, tolerancji i bez agresji nie tylko w jednym dniu ale w ciągu całego roku szkolnego.       Stefania Niemiec 
 

 
 



 
KANGUR 

 
W międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2011 pięciu uczniów z ZSP w Babicach zdobyło wyróŜnienia II stopnia. 
Do konkursu w okręgu katowickim zgłosiło się 22 335 uczniów z 805 szkół. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu naszych 
uczniów.  WyróŜnienia zdobyli: Łukasz Wydra - drugie miejsce w powiecie w kategorii MALUCH, Piotr Tomański – trzecie 
miejsce w kategorii BENIAMIN, Sandra Muzykant – trzecie miejsce w kategorii MALUCH, Paweł Wydra – piąte miejsce w 
kategorii MALUCH oraz Tomasz Kowalski – siódme miejsce w kategorii BENIAMIN. Uczniom oraz ich opiekunowi, RóŜy 
Chrubasik, serdecznie gratulujemy.  
 

 
FESTYN RODZINNY W BABICACH 

 
 31 maja w ZSP w Babicach odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca zorganizowany przez  Radę Rodziców. 
Pogoda w tym dniu  dopisała, a rodzice  nie zawiedli i z dumą podziwiali występy swoich pociech, które przygotowały dla nich 
program artystyczny. W przerwie wystąpiła grupa teatralna Barbary Gromotki Buksliki z przedstawieniem K jak krasnoludek. 
Dla dzieci atrakcji teŜ nie zabrakło. Najpierw na sygnale podjechała policja z Kuźni Raciborskiej, a potem tuŜ za nią straŜ poŜarna 
z OSP w Nędzy. Wokół samochodów od razu zebrały się wszystkie dzieci. KaŜdy chciał zasiąść za kierownicą, włączyć 
sygnalizację i poczuć się choć raz straŜakiem bądź policjantem. Wreszcie pokaz straŜacki. Kto chciał, mógł dotknąć sprzętu, 
załoŜyć hełm, czapkę policyjną, ubranie ochronne. I to, na co wszyscy czekali: z węŜa leci woda, a potem piana. Po tych 
atrakcjach moŜna juŜ było zjeść pyszne ciasto, kiełbaskę z grilla, a takŜe wziąć udział w loterii fantowej. Dzięki uprzejmości 
Romana Syrnika oraz Barbary Syrnik i Katarzyny Syrnik najmłodsi mogli skorzystać z przejaŜdŜki na koniu i na kucyku. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt, której serdecznie dziękujemy za przybycie. 
 Dyrektor ZSP w Babicach, Hanna Kowalska, dziękuje Radzie Rodziców, nauczycielom i pracownikom obsługi za 
zorganizowanie festynu rodzinnego, mamom za pyszne wypieki oraz sponsorom: Markowi Małkowi oraz Jadwidze i 
Ryszardowi Powałom. Serdeczne podziękowania dla przybyłych gości: straŜaków z OSP Nędza, policjantów z Posterunku Policji 
w Kuźni Raciborskiej, Barbary Gromotki, Romana Syrnika, Barbary Syrnik, Katarzyny Syrnik oraz dla OSP Babice za 
uatrakcyjnienie naszego festynu. A juŜ następnego dnia świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka, w tym roku połączony z 
Dniem Sportu Szkolnego. Po rozgrywkach i grach zespołowych dzieci otrzymały cukierki, lody i kiełbaski z roŜna. Za te 
niespodzianki dyrektor placówki dziękuje ZPC Mieszko, panu Markowi Małkowi, Ginterowi Jarzombkowi z DFK oraz państwu 
Markiewkom, przedsiębiorcom. Dyrektor szkoły dziękuje równieŜ sołtysowi wsi Babice Janowi Flutowi ponadto Urszuli 
Szwedzie oraz Łukaszowi Siedlaczkowi za pomoc w organizacji Dnia Dziecka. 
 
 

 
BIBLIOTEKA UCZY I BAWI 

 
W maju z okazji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka 
w Nędzy miała zaszczyt gościć w 
swoich progach 4 grupy dzieci z 
Przedszkola w Nędzy. Dzieci przybyły 
do naszej placówki,  aby uczestniczyć 
w Kubusiowych zajęciach. Najmłodsi 
czytelnicy mieli okazję poznać tajniki działalności biblioteki. W pełnych radości i 

śmiechu zabawach brał takŜe udział zaproszony specjalnie na tę okazję do biblioteki  Kubuś Puchatek.  W czerwcu Gminna 
Biblioteka Publiczna gościła w swych progach dzieci z I i II klasy Szkoły Podstawowej w Nędzy. Na dzieci czekało wiele atrakcji, w 
tym spotkanie z Kubusiem Puchatkiem dla uczniów klas I oraz pogadanka na temat pracy bibliotekarzy i szczegółowej budowy 
ksiąŜki. Nie zabrakło takŜe licznych gier i konkursów. W atmosferze radości i zabawy dzieci bawiły się i uczyły, co 
 bibliotekarzom,  jak zawsze sprawia wielką radość,  gdyŜ dla nas najwaŜniejszy jest uśmiech na twarzy dziecka i zadowolenie 
czytelnika. Galeria zdjęć znajduje się na stronie gminy www.nedza.pl.                        
     Małgorzata Piastowska 
 
 

 
AKTYWNY DZIEŃ KOBIET 

 
Z okazji Dnia Kobiet panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Ich 

Rodzin w szczególny sposób postanowiły uczcić ten dzień. W ramach promowania 
aktywnego i zdrowego trybu Ŝycia wybrały się na wycieczkę rowerową do 
pobliskiego rezerwatu przyrody ŁęŜczok. Tam oprócz miło spędzonego 
popołudnia, mogły podziwiać bogatą faunę i florę rezerwatu oraz wpisany do 
rejestru zabytków pocysterski dworek myśliwski. Nie był to jednak koniec tak 
dobrze rozpoczętego święta, poniewaŜ panowie „kobiet aktywnych” przygotowali 
w tym czasie specjalnie dla nich poczęstunek. Grillowanie w doborowym 

towarzystwie trwało do wieczora a przedstawicielkom płci pięknej z pewnością na długo pozostanie w pamięci tak obchodzony 
Dzień Kobiet.                             
                                                                                                                                                (a.b.)



NIEZNANE PIECZĘCIE GMINNE Z TERENU GMINY NĘDZA (GÓRKI ŚL. i BOGUNICE) 

Wiele osób  pochodzących z  rodów szlacheckich poszukuje  swoich własnych herbów. Wielu badaczy lokalnej historii 
próbuje doszukać się pieczęci gminnych miejscowości, które ich interesują. W myśl obecnego prawa heraldycznego tylko 
miejscowości, które są siedzibami samorządu terytorialnego mogą posiadać pieczęcie, uznane oficjalnie herbami poszczególnych 
gmin. I tak przykładowo Gmina Lyski, Gmina Nędza czy Gmina Kuźnia Raciborska nie licząc gmin miejskich (Rybnika czy 
Raciborza) posiadają oficjalnie uznane herby. W związku z powyŜszym poszczególne sołectwa, 
wchodzące w skład danej gminy nie mogą posiadać legalnie własnych herbów. JednakŜe nie trudno 
zauwaŜyć, Ŝe  w wielu sołectwach w naszym regionie zdobią  takowe wizerunki na okolicznych 
tablicach,  dokumentach czy nawet pieczęciach,  niejednokrotnie pochodzące nawet z pierwszej 
połowy XVIII wieku. 

I tak prawie wszystkie wsie w Gminie Lyski posiadają takie wizerunki z pieczęcią gminną. 
Prawie Ŝadna jednak wieś Gminy Nędza takich historycznych symboli samorządności nie posiadała. 
NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe do 1945 roku kaŜda wieś (Dorf) była osobną jednostką terytorialną tak 
jak to ma miejsce jeszcze dziś w Republice Czeskiej.  

 Jeszcze do niedawno  dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości i odcięte od siebie rzeką 
Suminą tj. Górki Śl. w Gminie Nędza i Bogunice w Gminie Lyski  wydawały się nie posiadać swoich 
własnych pieczęci, gdyŜ  nikt wcześniej w Polsce powojennej nie prowadził poszukiwań w śląskich archiwach na temat dawnego 
Śląska w granicach tzw. III Rzeszy do 1939 roku.   
 Prawo posiadania herbów w dawnych wiekach były zarezerwowane  tylko dla miast. Pierwsze herby (pieczęcie) gminne 
pojawiły się w II połowie XVIII wieku wraz z pierwszymi próbami uniezaleŜnienia się gminy wiejskiej od dworu. Po zniesieniu  
poddaństwa i pańszczyzny, w państwie pruskim gminy wiejskie są jednostkami niezaleŜnymi i decydują same o swoich losach, 
ale tylko po części. Dopiero w 1850 r., została wydana państwowa ordynacja dla zarządów gmin wiejskich, która uniezaleŜniała 
poczynania samorządu gminnego od dworu. Gminom przyznano prawo uŜywania pieczęci gminnej, poniewaŜ większość chłopów 
w tym czasie nie potrafiła się podpisać, a pieczęć działała na wyobraźnię chłopów i nadawała powagi dokumentowi. 
 Na początku XIX wieku wprowadzono pieczęcie wyobraŜeniowe, a zatem sam motyw, bez tarczy herbowej. Motywy te 
czerpano bądź z nazwy miejscowości lub topografii, bądź z głównych zajęć miejscowej ludności. 
 Tematyką heraldyczną ziemi rybnickiej zajęli się na początku XX wieku dwaj pruscy autorzy F.Wilpert oraz P. Kutzer, 
którzy zamieścili charakterystykę powiatu rybnickiego, w roczniku „Oberschlesiche Heimat” z 1909 r. Natomiast tuŜ przed wojną 
zebrał, opracował i wyrysował herby polskiej części Górnego Śląska Marian Gumowski, wydając w Katowicach w 1939 r. 
ksiąŜkę pt. Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego. Autor tej ostatniej pozycji miał najwyraźniej trudności w 
dotarciu do źródeł w niemieckiej części Górnego Śląska, bowiem nie dotarł do pieczęci Bogunic, leŜącej po polskiej stronie 
Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Warto takŜe tutaj przypomnieć, Ŝe dawny powiat rybnicki do 1922 roku i podziału 
Górnego Śląska obejmował takie wsie jak: Górki Śląskie, Jankowice Rudzkie, same Rudy. Natomiast do tegoŜ roku Bogunice, 
Adamowice pozostawały w granicach powiatu raciborskiego.  

W opracowaniu Gumowskiego na temat Bogunic czytamy: „Wieś powiatu rybnickiego, dawniej do powiatu 
raciborskiego naleŜąca, nie ma herbu, lecz uŜywa pieczęci z samym tylko napisem: Gmina/ Bogunice / Powiat Rybnicki (31 
mm). Jest to pieczęć sprawiona po 1921 r. i do dziś uŜywana. Starsze są nam nieznane”.” 

Co się tyczy Górek autor nie mógł opisać tej miejscowości, bowiem leŜała ona po niemieckiej stronie granicy. Na 
szczęście dla nas Gumowski się mylił. Byłoby bardzo mało prawdopodobne by jakakolwiek gmina wiejska takiej pieczęci  nie 
posiadała. Podczas pierwszych poszukiwań dot. Górek w lipcu 1999 r. Krzysztof Gwosdz i Henryk Postawka odkryli herby 
(pieczęcie) tych dwóch gmin. Zostały one odnalezione w dokumentach dot. Landratury rybnickiej: Katolische Volkschule zu 
Gurek (sygnatura 950). Dzieci z Bogunic uczęszczały w tym czasie do szkoły góreckiej aŜ do 1905 r. 

W piśmie z 15 stycznia 1884 r. do Starosty Rybnickiego, Zarządy Gmin Bogunic i Górek skarŜą się na właściciela 
majątku (Gutzbezirke) w Górkach pana barona von Eickstedt, pana na Sławikowie. Obie Gminy były zobowiązane do naprawy 
drewnianego budynku szkolnego. Materiału budowlanego miał dostarczyć baron von Eickstedt. Niestety właściciel majątku nie 
był skory do wydania tego materiału, stąd  wyŜej wymienione  pismo.  

Całość dokumentu jest podpisana przez przedstawicieli Gmin Górki (Gurek) i Bogunice (Bogunitz) oraz przyozdobiona 
pieczątkami (herbami) tych miejscowości. Pieczęć Bogunic przedstawia kaplicę (najprawdopodobniej stojącą do dziś) opatrzoną 
datą 1859 r. i napisem: „Pieczęć Gminna Bogunic”. Data ta moŜe dotyczyć roku wybudowania tejŜe kaplicy, bowiem o dwa lata 
wcześniej najprawdopodobniej wybudowano kaplicę w sąsiednich Adamowicach (patrz data na kapliczce). Rozszyfrowanie 
symboliki herbu gminnego Górek moŜe nam sprawić nieco więcej trudności. Autor piszący te słowa twierdzi, Ŝe przedstawiają 2 
trójzęby – narzędzia do połowu ryb. Motyw jest otoczony napisem: „Gmina Górki. Powiat Rybnik”. PowyŜszą tezę odnoszę do 
połoŜenia wsi Górki nad rzeką Suminą. Pierwsze dokumenty jak i podanie o Górkach świadczą o tym, Ŝe pierwszymi 
mieszkańcami Górek mogli być rybacy. Motyw tej pieczęci sugeruje  główne zajęcie miejscowej ludności: rybaków łowiących 
sumy w rzece Suminie. Pracownik Muzeum z Katowic, sugeruje na mniej chwalebne zajęcie pierwszych górczan, więc i ich herb. 
Według tej tezy herb górecki zawiera parę skrzyŜowanych wideł, bowiem chłopi w tym czasie byli tylko chłopami, 
przyzwyczajonymi do cięŜkiej pracy na roli i równieŜ do pracy przy oborniku. Autor niniejszego artykułu z tą tezą się nie zgadza, 

poniewaŜ ziemia w Górkach zawsze była słabej jakości (V i VI klasy), toteŜ praca  na roli nie mogła 
przynieść oczekiwanych plonów. Tłumaczenia dokumentu z 1884 r. dokonał  Jan Procek z Lysek. 

Oprócz pieczęci z Górek (Gurek), Bogunic autorowi udało się dotrzeć do symbolicznych 
wizerunków gminnych Jankowic Rudzkich (głowa Jana Chrzciciela) i Kolonii Renerowskiej (dom z drzewem) 
(Gmina Kuźnia Raciborska), naszych Szymocic (drzewo z Gaju Oliwnego), którego wizerunkiem cała 
społeczność lokalna tej wsi się posługuje (koszulki, pieczęcie współczesne oraz historyczne odbicia), Babic 
(jeszcze nie zrekonstruowana) oraz niedawno odkryta pieczęć gminna Szychowic (Ciechowic) z odbiciem 
Baranka BoŜego. Wizerunek tego ostatniego jest bardzo podobny do pieczęci Orzepowic (Rybnik). W 
następnym odcinku opiszemy pieczęcie Szymocic.   

 
 Opracowanie: Henryk Postawka
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 LKS Górki Śląskie wywalczyły awans do ligi okręgowej. Natomiast Sparta Babice spadła do klasy C, a awans do   
 klasy B wywalczyły rezerwy Nędzy II ( pierwsza druŜyna zajęła w okręgówce 8 miejsce. 
 

SIATKÓWKA W GMINIE. AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ. PODSUMOWANIE SEZONU. 
 

Od 27 września 2010 do 21 maja 2011 rozegrano 307 meczów, w tym 1179 setów i tylko jeden mecz w całym sezonie  
oddano walkowerem. 62 % spotkań to zwycięstwa gospodarzy zaś 27%  rozstrzygano dopiero w piątym secie. Mecze  
sędziowało 49 sędziów. Praca ich była oceniana. Średnia ocena to 4,8. W lidze grały 24 druŜyny, 12 w pierwszej i 12 w drugiej, 383 
zawodników, w tym 3 dziewczyny. Najstarszy siatkarz liczył sobie 59 lat a najmłodszy 16. Średni wiek zawodnika w lidze to 29 lat. 
Terytorium ligi to 7 powiatów. Z południa na północ (z Chałupek do śernicy) to 49 km. Ze wschodu na zachód (z Pawłowic do 
Nędzy) to 48 km.                                                                       Informację zaczerpnięto ze strony: www.liga.miastorybnik.pl 
 

BAJKOWE WAKACJE W BIBLIOTECE 
 

DATA MIEJSCE PLAN 
04.06.2011 
29.07.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Bajkoteka- spotkania z bajką z róŜnych zakątków świata, poznanie 
ciekawostek i obyczajów poszczególnych krajów  
 

 
05.07.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy,  
ul. StraŜacka 2 

Smocza olimpiada . 
Smoczy detektyw- poszukiwania bajek o smokach, głośne czytanie 
bajek, budowanie smoka z papieru i inne smocze zabawy. 
Mile widziany smoczy strój 

06.07.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Wakacje moich marzeń – konkurs plastyczny i literacki – w 
zaleŜności od wieku uczestników.  

07.07.2011 
25.08.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Bańkowa olimpiada. Bańkowe zawody dla dzieci z podziałem na 
kategorie wiekowe w logiczną grę komputerową Pryskające Bańki 
 

08.07.2011 
Godz. 10-12 

Boisko GOSIR w razie niepogody 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Moje spotkanie z bajką – czytanie  bajek i malowanie postaci 
bajkowych w plenerze 
 

25.07.2011 
23.08.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Bajkoteka – spotkania z bajką, zabawy plastyczne, głośne czytanie 
bajek, zajęcia plastyczne i zabawy ruchowe 

26.07.2011 
24.08.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Biblioteczny Detektyw – szukanie ksiąŜek o Legendach Polskich. 
Czytanie Legend Polskich. Zabawy plastyczne i ruchowe.  
 

22.08.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Wakacyjna gimnastyka dla języka – głośne czytanie bajek przez 
dzieci, zabawy słowne. 

28.07.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Zawody w Mahjonga – zabawa dla dzieci z podziałem na kategorie 
wiekowe w logiczną grę komputerową Mahjong 

26.08.2011 
Godz. 10-12 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, ul. StraŜacka 2 

Podsumowanie akcji. Bal postaci bajkowych na zakończenie 
wakacji. 

                                                                                                               Małgorzata Piastowska

Szczebel 
rozgrywek 

Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z gminy Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 

28.05.11 Rafako R-rz  Nędza 1 1 Szymon Cichecki 
01.06.11 Syrynia Nędza 2 0 - 
04.06.11 Nędza Połomia 3 4 Szymon Cichecki (3) 
11.06.11 KrzyŜanowice Nędza 1 0 - 
18.06.11 Nędza Jejkowice 2 4 Szymon Cichecki, Bronisław Kłosek 

Klasa A 
R-rz  

29.05.11 Górki Śląskie Ocice R-rz 5 2 Arkadiusz Tarasiewicz (2), Grzegorz 
Stachowiak, Marcin Mikler, Robert Halama 

05.06.11 Nowa Wieś Górki Śląskie 2 3 Tomasz Sobeczko (2), Zbigniew Gutt 
12.06.11 Górki Śląskie Rudy 1 1 Tomasz Sobeczko 
19.06.11 Turza Śląska Górki Śląskie 0 6 Zbigniew Gutt (3), Tomasz Sobeczko 

(Sobek), Tomasz Sobeczko, Tomasz 
Czerny 

23.06.11 Górki Śląskie Tworków 4 1 Arkadiusz Tarasiewicz (2), Grzegorz 
Stachowiak, Eugeniusz Dudek (k) 

Klasa B 
R-rz 

28.05.11 Babice Chałupki 6 1 Bogusław Zientek, Michał Jambor, 
Sebastian Ziętek (4) 

05.06.11 Dzimierz Babice 3 2 Michał Jambor 
11.06.11 Babice Markowice 0 1 - 
19.06.11 Płonia R-rz Babice 5 2 Michał Jambor, Sebastian Ziętek 
23.06.11 Babice Cyprzanów 3 1 Sebastian Ziętek, Damian Lorenc (2) 

Klasa C 
R-rz 

29.05.11 Górki Śl. II Czernica 1 1  
29.05.11 Raszczyce Nędza II 1 1 Jan Depta 
05.06.11 Nędza II Górki Śl. II 4 0 wo - Marcin Andrzejczak, Jan Depta, 

Łukasz Kudla, Jacek Zamborski,  
05.06.11 Kobyla Zawada Ks. 5 2  
12.06.11 Zawada Ks. Siedliska 3 2  
12.06.11 Gaszowice II Nędza II 1 2 Maciej Paskuda, Marcin Andrzejczak 
12.06.11 Górki Śl. II Raszczyce 0 6 - 
18.06.11 Jankowice Górki Śl. II 7 1 - 
18.06.11 Nędza II Lyski II 3 0 wo 
18.06.11 Czernica Zawada Ks. 1 2 (a.b.) 



SZYBKA PIŁKA

Na łamach GS kontynuujemy cykl galerii poświęconej sylwetkom piłkarzy grających w gminnych klubach 
piłki noŜnej – w tym numerze: LKS Górki Śląskie. 

Piotr Sobeczko (Dzimierz)      
Numer na koszulce: 8. 
Pozycja na boisku: pomocnik. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: sztukami walki. 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: 
słuchanie głośnej muzyki. 
Piłkarski wzór: Leo Messi. 

 
Damian Napora (Bogunice) 
Numer na koszulce: 17. 
Pozycja na boisku: pomocnik. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: siatkówką. 
W  wolnej chwili relaksuje mnie:  
dobry film. 
Piłkarski wzór: Leo Messi. 
 
 
Robert Halama (Szymocice) 
Numer na koszulce: 7. 
Pozycja na boisku: pomocnik. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: niczym, bo piłka  
to moje Ŝycie. 
W wolnej chwili relaksuje  
mnie: dyskoteka. 
Piłkarski wzór: Cristiano Ronaldo. 

Grzegorz Stachowiak (Rydułtowy) 
Numer na koszulce: 13. 
Pozycja na boisku: obrońca. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: koszykówką. 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: dobry 
film. 
Piłkarski wzór: Carles  Puyol, John Terry. 

 
 
Marcin Wilk (Rydułtowy) 
Numer na koszulce: 3. 
Pozycja na boisku: obrońca. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie 
zająłbym się: sportami rowerowymi . 
W wolnej chwili relaksuje mnie: 
spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. 
Piłkarski wzór: nie kieruje się Ŝadnym 
wzorem. 
 
Marcin Mikler (Górki Śląskie) 
Numer na koszulce: 6. 
Pozycja na boisku: pomocnik. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie 
zająłbym się: tenisem. 
W wolnej chwili relaksuje mnie: 
jazda na rowerze. 
Piłkarski wzór: Pele. 

 
Zbigniew Gutt (Rybnik) 
Numer na koszulce: 12. 
Pozycja na boisku: napastnik. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: na pewno 
uprawiałbym inny sport. 
W  wolnej chwili relaksuje mnie:  
zbieranie grzybów, wycieczki w 
góry. 
Piłkarski wzór: Grzegorz Lato. 

 

 
 
Tomasz Zawada (Kuźnia Raciborska) 
Numer na koszulce: 10. 
Pozycja na boisku: napastnik. 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie 
zająłbym się: stylami walki. 
W wolnej chwili relaksuje mnie: 
muzyka. 
Piłkarski wzór: Zinedine Zidane. 

 

 (a.b.) 

Z ZAPISKÓW ADOLFA MIKI DO KRONIKI O NĘDZY 
Nędza, 1985 r. 
 Nad rzeką Sumina w kotlinie raciborsko – oświęcimskiej znajduje się wieś Nędza. Jej teren był bardzo zalesiony i mokry. 
Przypuszcza się, iŜ pierwsze osady powstały na przełomie VI-VII w n.e. Grodzisko Nędza sięga X wieku. Oficjalne pierwsze 
wzmianki o wsi Nędza pochodzą z 1620 r. umieszczone w ksiąŜce Augusta Weltzel pt: „Geschichte der Staat Ratibor” z 1881 r. 
W roku 1620 powstało kilka osad m.in. o nazwie „Nędza Bogata”. Jak podaje niemiecki geograf Fr. First Nędza wzmiankowana 
była juŜ w XVII w a znajdowała się na dawnych stawach w lesie.  W 1741 r. wojska wkraczają na Śląsk a w 1742 r. ziemie 
śląskie W tym Nędza przechodzą pod panowanie Fryderyka II (Alte Fritz)króla Prus. Zmienia się pisownia nazwy: 
- do 1899 r. Nendza, 
- od 1900 – 1929 r. Nensa, 
- od 1930 – 1945 r. Buchenau, 
- od 1945 r. Nędza. 
W 1874 r. Paweł Czogała postawił krzyŜ obok drogi Nędza 21. 1878 r. podczas budowy karczmy odkryto groby z lat 1806 – 
1807. A rok 1878 r. przyniósł budowę kapliczki.                   Opracowanie: Adolf Mika 



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 Brząkalik 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
A. Bluszcz 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

PLOTKARY 
Zefla – Wiycie babeczki powiym wom nowina. Staro Fołgliczka Ŝyni syna. 
Hilda – A kaj tyn jej Francik znojd dziocha, dyć on mo dwie lewe rynce.  
Marija – Ja, dyć on tam kaś se szkoli, moŜno tam. 
Zefla – Ja, ja we Opolu, Jorg se chwolył, Ŝe uczono. 
Hilda – Widziałach, jak se siedzieli we ogrodku pod stromym. Fajno dziołszka. 
Fołgliczka i tak przichwolała. 
Marija – To je Fołgliczka rada, bele se nie bydzie styrkać, bo ona to rada. 
Zefla – A tyn Francik to tak skoko wele ni, choby ptoszek na stromie. 
Hilda – Niech choć tela moŜe robić, bo nic inkszego nie poradzi , młodo se go 
uciongła na swoja rynka. 
Marija – ToŜ do jutra baby, ida warzyć.                                          

            Eleonora Czekała 

 

Z śYCIA GMINY 

 Na ulicy Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich zostało ustawione nowe przejście dla pieszych naprzeciw sklepu GS, co 
umoŜliwi swobodne przechodzenie dzieciom i osobom starszym na drugą stronę. Chciałbym podziękować Powiatowemu 
Zarządowi Dróg Publicznych w Raciborzu za szybką reakcję w tej sprawie. 
 Z okazji Dnia StraŜaka w remizie OSP Górki Śląskie zorganizowano dla najmłodszych mieszkańców pokaz gaszenia 
poŜaru poprzedzony pogadanką o prawidłowym zachowaniu się w razie poŜaru. Na koniec spotkania dzieciaki odbyły przejaŜdŜkę 
wozem straŜackim. Cała imprezę obserwowała Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza. 

Radny wsi Górki Śląskie, Jan Francus 
ZAWODY WĘDKARSKIE W STOWARZYSZENIU „BABICZOK” 
 Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok” w dniu 03.06.2011 r. zorganizowało zawody wędkarskie z okazji 
Dnia Dziecka. Odbyły się zawody spławikowe na zbiorniku Stowarzyszenia „Babiczok II”, w zrywalizacji wzięli udział uczniowie ze 
szkół podstawowych i gimnazjum naszej gminy. Łącznie startowało 16 uczniów w tym 7 z podstawówki i 9 z gimnazjum. Nad 
zawodami czuwali prezes Adam Sobeczko i wiceprezes Bogusław Granieczny. 
Wyniki: podstawówka- I m –Radosław Krzyśko, II m  Haberkiewicz Natalia, III m Kuziak Ewa. Gimnazjum: I m Łukasz 
Kuziak, II m Michał Badura, III m Paweł Piwowarczyk. 
 Zwycięscy otrzymali puchary i dyplomy, a kaŜdy uczestnik napój i słodycze oraz pamiątkowe emblematy 
stowarzyszenia.                                                                                     Adam Sobeczko 

 

SPOTKANIE PO LATACH… 
 Łezka w oku się kręci na myśl o wydarzeniach sprzed miesiąca i ciągle 
wydaje się, jakby to było wczoraj . W dniach 27 – 29 maja absolwenci Szkoły 
Podstawowej w Nędzy z roku 1972 wybrali się do Kudowy Zdroju na spotkanie 
klasowe. Emocji nie brakowało i kaŜdy zastanawiał się, jak wyglądają rówieśnicy 
sprzed ponad 30 lat. Lata podstawówki szybko minęły, ale pamięć o osobach ze 
szkolnej ławki zostaje i pamięta się te wszystkie wspólnie spędzone momenty z 
wzruszeniem.  
 Organizacją spotkania zajęła się sama pomysłodawczyni  Adelajda 
Lepiarczyk przy współudziale kolegi klasowego, obecnie ojca franciszkanina 
Franciszka Kancego, który to przygotował miejsce spotkania. „Klasowicze” 
razem ze swoimi nauczycielami spędzili wspólnie weekend w Domu Zakonnym Sióstr SłuŜebniczek w Kudowie, gdzie wspominali 

młodzieńczy okres. Czas upłynął równieŜ na zwiedzaniu Kotliny Kłodzkiej, barokowych 
zabytków ze szczególnym uwzględnieniem głównej atrakcji turystycznej okolicy – Kaplicy 
Czaszek w Czermnej, mieszczącej się przy kościele św. Bartłomieja. Ten wyjątkowy 
zabytek to symbol refleksji i  przemijania.  
 Sama historia powstania kaplicy jest jedyną w swoim rodzaju. W XVIII w 
ówczesny proboszcz parafii w Czermnej, ksiądz Tomaszek odkrył w ziemi ludzkie szczątki. 
Stało się to początkiem odkrycia kilkudziesięciu tysięcy ludzkich kości, które 
prawdopodobnie pochodziły z czasów wojny trzydziestoletniej, prusko – austriackiej i 
siedmioletniej. Zgromadzone kości z polecenia ks. Tomaszka zostały wyłoŜone na 
ścianach i suficie kaplicy, zachowując swoją niezwykłość po dzień dzisiejszy. 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu zgodnie zapowiedzieli, Ŝe kolejne spotkanie „klasowiczów” z nauczycielami odbędzie się 
obowiązkowo i z przyjemnością. Galeria zdjęć: www.nedza.pl.     (a.b.) 

 
KOLEJNA AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI  
 17 lipca br. przed siedzibą DFK w Nędzy w godzinach od 9.00. do 13.00. odbędzie się kolejna akcja oddawania krwi 
organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego KrzyŜa, który zadbał o prezenty dla kaŜdego, kto w 
tym dniu odda krew. Poza tym około godziny 13.00. odbędzie się losowanie nagrody głównej, która pozostaje tajemnicą 
sponsorów.  
 O nagrody zadbali: Pośrednictwo Finansowe, Kredyty Chwilówki, Tabax – Trafika Grzegorz Gurecki, Firma Złotniczo-
Zegarmistrzowska TIC-Tac Andrzej i Piotr Pośpiech, Apteka św. Kosmy i Damiana w Nędzy Justyny Kiedrowskiej oraz Anna 
Iskała. Ponadto Studio Zdjęć Foto Tkacz z kaŜdej akcji wykona bezpłatnie zdjęcia. 

 
 


