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WYMIANA UCZNIOWSKA Z ZELLA-MEHLIS 
  
 JuŜ po raz trzeci w ZSG w Nędzy realizował projekt 
wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą w miejscowości Zella-
Mehlis w Turyngii. W dniach od 22 do 28 kwietnia uczniowie: 
Katarzyna Pala, Maja Rymarska, Mateusz Świdergał, Filip 
Wróbel, Dominika Depta, Julia Czerwińska, Natalia Bajak, 
Ewelina Janik, Adam Mika i Andrzej Mika wraz z 
opiekunkami – Aleksandrą Nieć i Anitą Grycman przebywali 
w Zella-Mehlis. 
  PodróŜ w obie strony przebiegała bez kłopotów, 
odległość nie jest znowu taka straszna, bo 700 km. Po 
przybyciu na plac szkolny w Zella-Mehlis uczestnicy od razu 
pojechali do przydzielonych im rodzin. Uczniowie poznali się juŜ 
wcześniej pisząc do siebie list i rozmawiając przez Internet. 
MoŜna było zauwaŜyć lekki strach i niepewność, ale tylko bardzo 
krótko. Następnego dnia rano zostaliśmy oficjalnie przywitani w 
szkole. Następnie moŜna było uczestniczyć w zajęciach zgodnie 
z planem lekcji kolegi/koleŜanki. Po wspólnym obiedzie 
poszliśmy do muzeum miasteczka oraz do burmistrza. Na 
zakończenie pierwszego dnia czekała nas wędrówka górska na 
Rupberg. Tam nagrodą była przepyszna kiełbaska 
„Bratwurst”. W drodze powrotnej zaskoczył nas deszcz z 
gradem, ale na szczęście nikt się nie przeziębił. 
 Drugi dzień wymiany to całodzienna wycieczka do 
Oberhofu - miejscowości znanej ze sportów zimowych. 
Kulminacyjnym punktem programu było sprawdzenie swoich 
umiejętności strzeleckich. Uczniowie jak prawdziwi sportowcy – 
zaopatrzeni w numerek startowy i karabinek biathlonowy 
strzelali do celu. Drugie i trzecie miejsce naleŜało do polskiej 
reprezentacji – Adama Miki i Natalii Bajak. 
 Trzeci dzień to zajęcia na temat geografii i historii 
regionu w związku z tematem przewodnim „Zamki i twierdze 
Turyngii”. Uczniowie pracowali w grupach pomagając wzajemnie 
zrozumieć trudne słówka niemieckie. Następnie gotowaliśmy 
wspólny obiad. Na szczególne wyróŜnienie zasługują Filip 
Wróbel i Mateusz Świdergał. Gotowali od początku do końca  

 
 
i zaserwowali: Bratkartoffeln, Spiegelei, Kopfsalat. Na deser 
były mufinki. Po obiadzie udaliśmy się do oceanarium. Po 
południu zorganizowano w szkole projekt „W 180 minut dookoła 
świata”. Uczniowie mogli spróbować róŜnych przypraw z całego 
świata, zatańczyć tańce orientalne, nauczyć się grać na trąbicie, 
ulepić zwierzątko z gliny czy teŜ uformować kwiatek z filcu. 
 W czwartek pojechaliśmy na wycieczkę do 
Schmalkalden w celu zwiedzania zamku rycerskiego. Na deser 
poszliśmy do fabryki czekolady „Viba”. Degustacja czekolady, 
zrobione zdjęcia i qiuz wprowadziły nas w bardzo dobry nastrój. 
 Piątek to juŜ czas podsumowań. Rano uczniowie 
przygotowali pracę plastyczną – kolaŜ na temat wspomnień z 
całego tygodnia. Drugie zajęcia to lepienie z gliny. KaŜdy uczeń 
mógł uformować jakieś naczynie. Po wypaleniu zostanie ono 
przywiezione do Polski we wrześniu. Po południu pojechaliśmy 
do Suhl do planetarium. Mogliśmy kupić równieŜ drobne 
prezenciki do domu. Wieczorem sprawdzaliśmy swoje 
umiejętności sportowe – graliśmy w piłkę siatkową i noŜną. 
 W sobotę juŜ o 8 rano zaplanowaliśmy wyjazd do 
domu. Niestety przez długie poŜegnanie został on opóźniony... 
 Ciekawostką wymiany był pobyt naszego ucznia 
Adama Miki w pewnego rodzaju Domu Dziecka (Kinder- 
Jugenddorf). Jego partner wymiany mieszka tam na co dzień, 
Adam mógł poznać Ŝycie dziecka, które niestety nie ma 
rodziców. Mógł poznać zasady panujące w takim miejscu i 
poznać bardzo wielu innych młodych ludzi. Jak sam zauwaŜył, 
ten pobyt był dla niego bardzo cenny. 
 Nasze wspomnienia są bardzo, bardzo pozytywne. 
UwaŜamy, Ŝe takie spotkania są waŜne. Pozwalają one poznać 
wielu nowych ludzi, nowe miejsca, obyczaje. MoŜna pozbyć się 
uprzedzeń wobec innych narodów. MoŜna oczywiście podszkolić 
język niemiecki, angielski. Obecnie myślimy juŜ jak zaplanować 
pobyt niemieckiej grupy u nas w Nędzy, bo od 23 września 
będziemy gościć naszych partnerów u nas. 
 Wyjazd był moŜliwy dzięki dofinansowaniu ze środków 
Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy (Jugendwerk) w 
Warszawie, Urzędu Gminy w Nędzy jak i wpłaty rodziców 

uczestników.  
 
Zachęcamy młodszych do 
uczestnictwa w tego typu 

wyjazdach. Nasi 
„wymienni” chętnie 
opowiedzą o swoich 

odczuciach. 
Zapytajcie! 

   
ZSG w Nędzy, Anita 
Grycman
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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. 
 
ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NĘDZY 
Do ogłoszonego przez Wójta Gminy Nędza konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Nędzy przy ul. Adama 
Mickiewicza 53 złoŜono dwie oferty. Po otwarciu kopert komisja sprawdziła pod względem formalnym złoŜone dokumenty. 
Jednogłośnie komisja opowiedziała się za odmowa dopuszczenia do konkursu jedna z kandydatek z powodu braku kwalifikacji do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu. Następnie druga kandydatka przedstawił komisji koncepcję funkcjonowania i 
rozwoju przedszkola. Ponadto członkowie komisji zadali kandydatce 7 pytań. Kandydatka udzieliła wyczerpujących i 
kompetentnych odpowiedzi na zadane pytania. Po zakończeniu przez kandydatkę prezentacji i odpowiedzi na zadane pytania 
komisja przystąpiła do procedury tajnego głosowania. Na moŜliwą do uzyskania liczbę 9 głosów kandydatka otrzymała 
maksymalną ocenę. Komisja stwierdziła, Ŝe w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dyrektorem Publicznego 
Przedszkola w Nędzy została Monika Kupczyk zamieszkała w Górkach Śląskich. 

BIBLIOTEKARZ ROKU 
Tytuł Bibliotekarza roku 2011 m.in. za szerzenie w społeczeństwie wiedzy i informacji o ksiąŜce, wyrabianie nawyków czytania i 
poszanowania słowa drukowanego zdobyła Małgorzata Franica-Skwierczyńska. Serdecznie gratulujemy! 

ZMIANY W OBRONIE CYWILNEJ  
 Na wypadek wprowadzenia wyŜszych stanów gotowości obronnej państwa oraz nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska, 
klęsk Ŝywiołowych lub wystąpienia skaŜenia od toksycznych środków przemysłowych i skaŜeń radioaktywnych oraz konieczności 
rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych Wójt Gminy Nędza powołał w granicach administracyjnych Gminy Nędza Terenową 
DruŜynę Sanitarną. 
 Na wypadek wprowadzenia wyŜszych stanów gotowości obronnej państwa oraz nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska, 
poŜarów, klęsk Ŝywiołowych lub wystąpienia innych zagroŜeń, została powołana na terenie naszej gminy Terenowa DruŜyna 
PoŜarnicza (we wszystkich jej sołectwach) oraz Terenowa DruŜyna Ratownictwa Przeciwpowodziowego. 
 Na wypadek wprowadzenia stanów gotowości obronnej państwa oraz nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska, klęsk 
Ŝywiołowych lub wystąpienia skaŜenia od toksycznych środków przemysłowych i skaŜeń radioaktywnych, zostały powołane: 
DruŜyna Wykrywania i Alarmowania w Gminie Nędza, a takŜe Posterunek Alarmowania (we wszystkich sołectwach naszej gminy). 
 W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Nędza Wójt Gminy 
powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego który jest właściwym organem w sprawach inicjowania i koordynowania 
działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Do zadań zespołu naleŜy przede wszystkim ocena realnych i potencjalnych 
zagroŜeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne, następnie przygotowanie propozycji działań jako odpowiedzi na 
zagroŜenia oraz przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagroŜeniami. 
 Szczegółowe składy poszczególnych druŜyn dostępne są na www.nedza.pl w zakładce zarządzenia wójta. 

 

AKTUALNE ZEZWOLENIA - NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 
 
 Z uwagi na ciągłe zapytania mieszkańców o aktualne dane przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy 
Nędza na wywóz z terenu gminy nieczystości ciekłych, GS publikuje aktualna listę tych przedsiębiorców. 

Lp. Nr Decyzji Nazwa podmiotu od do 
1. PPŚP / 

3/2006  
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 
ul. Adamczyka 10 47-400 Racibórz Nieczystości ciekłe 
(tel. 32415 35 77) 

28.12.2006r. 27.12.2016r. 

2. PPŚP/ 
2/2007 

REMONDIS Sp. z o. o. ul. Kaszubska 2 
44-100 Gliwice Nieczystości ciekłe (tel. 077482 67 05)  

01.04.2007r. 31.03.2017r. 

3. PPŚP/ 
3/2007 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  ul. 
Słowackiego6 47-420 Kuźnia Raciborska 
Nieczystości ciekłe (tel. 32419 13 26) 

30.04.2007r. 29.04.2017r. 

4. PPŚP/ 
9/2007 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , ul. Powstańców 1  ,  
47-440 Zawada Ks. Ciechowice 
Nieczystości ciekłe (tel. 32410 20 51  ) 

25.07.2007r. 24.07.2017r. 

5. PPŚP / 
2/2008 

STEF-MAR Izabela i Krzysztof Stefunyn 
Ul. Piaskowa 24 47-440 Babice 
Nieczystości ciekłe (tel. 32410 20 10 ) 

28.04.2008r. 27.04.2018r. 

6. PPŚP / 
3/2008 

Wywóz nieczystości płynnych z budynków Zenon Palica 
Ul. Królewska 2/30 47-400 Racibórz 
Nieczystości ciekłe (tel.  506 950 597 ) 

17.06.2008r. 16.06.2018r. 

7. PPŚP/ 
2/2009 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , ul. 
Klasztorna 45 47-420 Kuźnia Raciborska 
Nieczystości ciekłe (tel. 32414 72 38 ) 

13.03.2009r. 12 .03.2019r. 

8. PPŚP/ 
5/2007 

Spółka Cywilna „KOMAX”  Urszula Koczy, Ilona Koczy  
ul. Frontowej 5a, 44-200 Rybnik 
Nieczystości ciekłe (tel. 32421 33 34 ) 

24.05.2007r. 23.05.2017r. 

9. PPŚP 
/1/2012 

Firma Handlowo Usługowa „Orzepowiczanka” Lucyna 
Cyran ul. Rudzka 193 , 44-200 Rybnik 
Nieczystości ciekłe (tel. 601 557 535 ) 

18.04.2012r. 17.04.2022 r. 

10. PPŚP 2/2012 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Iwona Jakubczyk,  ul. 
Dobra 8 , 44-295 Nowa Wieś 
Nieczystości ciekłe (tel. 32430 02 55) 

02.05.2012 r. 01.05.2022 r. 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – HUBERT PIECHULA

Proszę powiedzieć co ma Zawada KsiąŜęca do koszyków? 
Od dawien dawna w Zawadzie KsiąŜęcej pleciono koszyki róŜnego rodzaju: koszyny (ochrona dla pasaŜerów 
podróŜujących furmanką), ograbczoki (duŜe koszyki na plewy, ograbki), koszyki z jednym lub dwoma uchami 
(uchwytami) - to była podstawowa produkcja wykorzystywana w gospodarstwie na co dzień. 
Koszyki pletli przede wszystkim mieszkańcy ulicy Betonowej oraz Brzegowej, poniewaŜ mieli 
oni dostęp do dziko rosnącej wikliny. Zagony prącio (wikliny) znajdowały się blisko koryta 
Odry - między Łęgiem a Szychowicami. Za Zawadą Ks. przy Odrze równieŜ były załoŜone 
małe plantacje wikliny. W Zawadzie Ks. funkcjonowała nawet od 1947 roku „koszykarnia” 
załoŜona na Ŝyczenie miejscowych mieszkańców, przede wszystkim przez ludzi umiejących 
pleść koszyki. 
 
Kto Pana nauczył pleść koszyki? 
Starzik i tata. 
 
Czy była to nauka przymusowa? 
Nie, chciołech się czymś zająć jako bajtel i przy tym zarobić. A trekgeld jest zawsze potrzebny. Wtedy nie było 
kieszonkowego dla dzieci. KaŜdy fenik  był na wagę złota. A starsi dycki godali: „Co się za młodu nauczysz, na 
starość mosz znalezione”. 
 
Jakie narzędzia są potrzebne do całego procesu powstawania koszyków? 
Potrzebny jest szticher do sadzenia, kosok do wycinania, ostry nóŜ, kłopetek do ubijania plecionki i noŜyce do 
obcinania prątków. Przydaje się równieŜ niski stołeczek, poniewaŜ koszyk dzierŜy się między nogami. 
 
Jakie są etapy produkcji prącio (wikliny)? 
Jest to długi, wymagający wiele cierpliwości, proces. Pierwszym etapem jest sadzenie sadzonki. Robiliśmy to w ten 
sposób: zdrowy ok. 30 cm kawałek gałęzi wierzby z dobrze wykształconymi pączkami wkładano na wiosnę do 
dobrze spulchnionej ziemi tak, by 2-3 oczka były nad powierzchnią a pozostałe głęboko w ziemi. Z nich później 
wyrastały korzenie. Pielęgnacja pędu trwa aŜ do jesieni. PrzewaŜnie wyrastał 1 pęd. W listopadzie odbywały się juŜ 
„Ŝniwa”. Specjalnym kosokiem (sierpem) ucinano prątek, pozostawiając u spodu kilka oczek na odrost w 
następnym roku. Zebrane prącio wiązało się w wiązki i przewoŜono do obejścia domowego. 
 
A w jaki sposób plecie się koszyki? 
Koszyki plecie się przede wszystkim w pomieszczeniu ciepłym, aby nie zmarzły dłonie. Rozpoczyna się od zrobienia 
krzyŜa, podstawy pod dno koszyka. Bierze się 6 grubszych prątków wielkości średnicy dna koszyka, z których 
tworzy się krzyŜ. Później w środku związuje się go cienkimi witkami wikliny. Na krzyŜu plecie się dno koszyka, 
zakończone wzmocnieniem tzw. wieńcem. Do dna tworzy się osnowy (ok. 10 sztuk), zaginając je na końcu i 
wciskając w dno. RównieŜ do dna wciska się ucha (uchwyty) koszyka z grubszych prątków. Następnie cienkie 
prątki przeplata się między osnowami, mocno naciągając i ubijając drewnianym, wyskalowanym tłuczkiem, 
tworząc w ten sposób obudowę koszyka. Plecenie kończy się wieńcem poniŜej ucha, aby wzmocnić kosz. 
Wystające prątki obcina się ostrym noŜem lub noŜycami.  
 
Jak wyglądała sprzedaŜ koszyków? 
Część sprzedawano we wsi, przewaŜnie rolnikom. Potrzebowali oni koszy do przenoszenia kartofli, ćwikli, jabłek i 
innym warzyw i owoców. Zresztą jeździliśmy na targ. JeŜeli nie sprzedaliśmy wszystkich koszy to praktykowaliśmy 
tzw. „hałzerowanie”, czyli chodzenie po domach i oferowanie kupna. 
 
Jest Pan na emeryturze i ma jeszcze chęć do plecenia?  
Traktuję to jako hobby. Ćwiczenia gimnastyczne dla rąk i ciała. Sprawia mi to przyjemność, poniewaŜ czuję, Ŝe 

potrafię jeszcze coś zrobić. W ten sposób pokazuję wnukom, Ŝe 
„w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Zdobywanie wikliny równieŜ 
wiąŜe się z ruchem. Trzeba się nachodzić nad brzegami Odry, aby 
uzyskać trochę prątków. Nie ma juŜ plantacji wikliny. Przy okazji 
korzystam z uroków okolicznej przyrody oraz czystego powietrza. 
 
śyczę Panu zdrowia i zapału w przekazywaniu ginącej 
tradycji plecenia koszyków. 
Dziękuję. Mam nadzieję, Ŝe zorganizowany w Zawadzie KsiąŜęcej 
pokaz plecenia koszyków dla dzieci zachęci kogoś do 
kontynuowania tej profesji.              Rozmawiał Jan Baron 
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DWA PYTANIA DO PREZESA LKS ZGODA ZAWADA KSIĄśECA – MATEUSZA ZDRZAŁKA 

Zostałeś prezesem LKS Zgoda 
Zawada KsiąŜęca. Co Cię skłoniło 
do kandydowania? 
W LKS-ie gram od 10 lat. Przeszedłem 
wszystkie szczeble - od trampkarzy do 
seniorów. Teraz przyszło mi zostać 
prezesem klubu, nie wiem czy nie 
najmłodszym w naszym powiecie 

(śmiech Mateusza). Głównym powodem dla którego 
kandydowałem w wyborach było stworzenie nowej 
druŜyny, która by awansowała do klasy B. Mamy 
nowy zarząd, z którym postaramy się stworzyć 
odpowiednie warunki, aby w przyszłości grać w 
wyŜszej klasie rozgrywek. Przede mną jak i przed 

nowym zarządem duŜo pracy by poprawić jakość 
naszego klubu. Chcemy równieŜ ze wszystkimi 
klubami naszej gminy współpracować. Jak będzie? 
Zobaczymy. Mam nadzieję, Ŝe zrealizujemy nasze 
plany. 
 
Więc zdradź proszę, czego dotyczą te plany? 
Myślisz o jakichś rewolucjach w klubie? 
Przede wszystkim chciałbym zgrać chłopaków z 
zespołu LKS Zgoda. Klub został juŜ wzmocniony 
kilkoma nowymi zawodnikami i mam nadzieję, Ŝe od 
sezonu 2012-2013 będziemy ostro walczyć o awans 
do klasy B. Jednaj co nam przyniesie przyszłość, 
zobaczymy za rok o tej samem porze… 

Józef Zagola 

 
Szczebel 

rozgrywek 
 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 
  
 
 

29.04.2012 Forteca 
Świerklany 

LKS Górki 
Śląskie 

2 0 - 

28.04.2012 LKS 
KrzyŜanowice 

LKS 1908 
Nędza 

2 1 Bronisław  Kłosek 

01.05.2012 LKS 1908 
Nędza 

Granica 
Ruptawa 

4 2 Marcin Poleń, Przemysław Kośmider (2), 
Tomasz Wolski 

03.05.2012 LKS Górki 
Śląskie 

Górnik Radlin 2 1 Krzysztof Śleziak, Tomasz Kosteczko 

05.05.2012 Rafako 
Racibórz 

LKS Górki 
Śląskie 

5 0 (wo) na boisku 5-0; w druŜynie gości 
wystąpił nieuprawniony zawodnik 

06.05.2012 Forteca 
Świerklany 

LKS 1908 
Nędza 

5 2 Bernard Paprotny, Szymon Cichecki 

12.05.2012 LKS 1908 
Nędza 

Górnik Radlin 3 3 Szymon Cichecki, Michał Stroka, 
Bronisław Kłosek 

12.05.2012 Naprzód 
Zawada 

LKS Górki 
Śląskie 

2 0 - 

19.05.2012 LKS Górki 
Śląskie 

LKS 1908 
Nędza 

3 3 Dla LKS Nędza: Michał Stroka, Bronisław 
Kłosek, Przemysław Kośmider 
Dla LKS Górki Śląskie: Jarosław Gawlas, 
Krzysztof Brzóska, Adrian Czogała 

Klasa C 
R-rz I 

28.04.2012 LKS 
Adamowice 

LKS Sparta 
Babice 

0 0 - 

29.04.2012 Płomień 
Kobyla 

LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

5 1 Grzegorz Zdrzałek 

05.05.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Raszczyce 1 3 Krzysztof Merkel 

05.05.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Jankowice 7 1 Jan Gomółka (2), Krzysztof Kalisz, 
Leszek Floriańczyk, Kevin Kostka, Artur 
Brzóska 

12.05.2012 LKS 
Grzegorzowice 

LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

1 1 Jan Gomółka 

13.05.2012 Płomień 
Kobyla 

LKS Sparta 
Babice 

5 3 Sebastian Ziętek (2), Michał Brzezinka 

19.05.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Jankowice 3 2 Marcin Mikler, Sebastian Ziętek, Piotr 
śurawiec 

19.05.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Czernica 3 1 Jan Gomółka (3) 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

 Z WIZYTĄ W GOSPODARSTWIE 
 9 maja  był wspaniałym dniem dla uczniów klas drugich.  Po pierwsze dlatego, 
Ŝe była piękna, słoneczna pogoda, a po drugie, Ŝe wybraliśmy się na wycieczkę do  
gospodarstwa państwa Miechówka. To była  wyjątkowa wycieczka. Coraz trudniej 
bowiem zobaczyć na łące krowę, konia, barany czy kozy. W gospodarstwie pani 
Miechówki  mieliśmy okazję  zobaczyć jak wyglądają  zwierzęta zarówno te dorosłe jak i 
maleństwa, jak się nimi opiekuje, jak mieszkają, co jedzą. Gospodarze serdecznie nas 
przyjęli. Pani Maria przywitała nas razem z trzema radosnymi pieskami  na łące,  gdzie 
pasły się krowy z młodymi cielaczkami. Zwiedzaliśmy całe gospodarstwo. Zajrzeliśmy do obory i do stajni, zerknęliśmy równieŜ 
do kurnika, gdzie w gniazdach kury wysiadywały jajka. KaŜde z nas chciało koniecznie złapać kurkę na wybiegu, potem 
sypaliśmy im ziarno. Gospodyni pokazała nam równieŜ hodowlę  królików, oraz świnki w oborze. W  czasie zwiedzania 
gospodarstwa cały czas towarzyszył nam milutki kot naszej właścicielki. Obejrzeliśmy równieŜ maszyny i urządzenia ułatwiające 
pracę w gospodarstwie i w polu. Mogliśmy się takŜe chwilę pobawić na podwórku, a na koniec wizyty kaŜdy z nas otrzymał słodką 
niespodziankę. Mieliśmy moŜliwość obcowania ze zwierzętami gospodarskimi, a przy tym prowadziliśmy pogadanki na temat 
hodowli i jej poŜytku dla człowieka. Kontakt z przyrodą miał charakter poznawczy, a nade wszystko emocjonalny. Tak nas 
zaciekawiło to wszystko, Ŝe po drodze postanowiliśmy odwiedzić jeszcze naszego kolegę Martina Kalyciok, który opowiadał  nam 
o swoim kucyku, kozach i legwanach, które hoduje wspólnie z bratem. Dziadek Martina chętnie wypuścił kozy na łąkę obok domu 
i opowiedział nam o nich wiele ciekawostek. 
 Wycieczka miała  rozbudzić  i rozwijać  naturalne  zainteresowania dzieci, kształtować  troskliwy i opiekuńczy  stosunek  
do zwierząt,  wykształcić  umiejętności dostrzegania piękna. Ta wizyta przyniosła dzieciom ogromne korzyści. śadna ksiąŜka, 
zabawka, film nie zastąpią tego, czym jest bezpośredni kontakt dziecka z otoczeniem. Dzieci wróciły do domu wzbogacone o 
wiedzę i ciekawe wraŜenia. Państwu Miechówka i Kalyciok serdecznie dziękujemy za gościnę. 

  ZSG w Nędzy, Barbara Rerich i Agnieszka Grzybowska 
 „NASZ” PIOTRUŚ KOLEJNY RAZ LAUREATEM 
Cieszymy się bardzo z kolejnego sukcesu ucznia ZSP w Babicach, Piotra Tomańskiego, który w XX edycji 
Powiatowego Konkursu MISTRZ ORTOGRAFII 2012 zdobył I miejsce. Nagrodą był bon MPiK-u  w wysokości 
120 zł. W konkursie wystartowało 25 uczniów, którzy 16 maja przystąpili do pisania „Opowiedzianej 
półŜartem minihistoryjki o szalonym wynalazcy Remigiuszu”. Uczniowie musieli się zmierzyć z pisownią 
takich wyrazów, jak: miedzianobrody, półprzytomny, wpółsenni, hurraoptymista czy horrendalne. 
Organizatorem zmagań po raz trzeci był Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Raciborzu. Gratulujemy 
Piotrowi, rodzicom oraz jego opiekunowi Rozwicie Sroce. Jednocześnie dziękujemy pani wójt Annie 
Iskale, za kaŜdorazowe uŜyczenie busa, którym mogliśmy dojechać na wszystkie konkursy organizowane 
na terenie powiatu.                    ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 
 
MAMY PODWÓJNYCH FINALISTÓW 
 8 maja br. uczniowie kl. VI ZSG w Nędzy: Maciej Giemza i Filip 
Wróbel uczestniczyli zespołowo w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Ekologicznej, do którego zakwalifikowali się w wyniku etapu regionalnego. 
Finał odbył się w Będzinie w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. Uczniowie przygotowywani przez nauczyciela 

przyrody Mirosławę Teresiak zostali laureatami zdobywając II miejsce w województwie. W 
zmaganiach uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą przyrodniczą, ekologiczną oraz 
szczegółową z zakresu ochrony przyrody w województwie śląskim, a takŜe umiejętnością 
rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt.  
 Ci sami uczniowie 15 maja br. w Raciborzu zajęli II miejsce w powiecie raciborskim w 
VIII Powiatowym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym EKOMAT. Przygotowani byli przez 
nauczyciela matematyki - Mirosławę Kuśkę oraz nauczyciela przyrody – Mirosławę Teresiak. 
Reprezentanci szkoły rywalizowali z 14 druŜynami z powiatu raciborskiego. Uczestnicy konkursu 
wykazali się bardzo duŜą wiedzą matematyczną oraz przyrodniczą i ekologiczną dotyczącą 
Raciborza i powiatu raciborskiego.        ZSG w Nędzy, Mirosława Teresiak 
 
NASI NAJMŁODSI PIŁKARZE w GMINIE! 
 Od sezonu piłkarskiego 2011/2012 ruszyła w naszej gminie najmłodsza liga piłkarska o nazwie "Orliki". W lidze tej mogą 
brać udział zarówno chłopcy  jak i dziewczyny rocznika 
2001 i młodsi. Mecze odbywają się na boiskach orlika z 
częstotliwością jeden mecz w tygodniu a druŜyna 
przebywająca na boisku liczy 8 zawodników (7 w polu + 
bramkarz). Opiekunem druŜyny jest Sylwester Bobrzik. 
Zainteresowanie wśród dzieci cieszy się bardzo duŜą 
popularnością a najmłodsi uczestnicy mają zaledwie 5 lat. 
RównieŜ na uwagę zasługuje fakt duŜego 
zaangaŜowania rodziców w pomoc i organizację zawodów 
oraz wsparcia na meczach w postaci kibicowania. Wszystkie 
dzieci bardzo angaŜują się w zdrową rywalizację sportową a 
na wyróŜnienie zasługują natomiast: Eliasz Rudek, Dawid 
Gimitriuk, Ralf Bobrzik.              
   ZSG w Nędzy, Sylwester Bobrzik 



DZIEŃ OTWARTY 
 24 kwietnia br. był Dniem Otwartym SP w Babicach w ramach 
kampanii Przyjaciele sześciolatka. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor 
szkoły Hanna Kowalska. Z tej okazji zorganizowaliśmy w naszej placówce 
zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci przedszkolnych pod hasłem Sześciolatek 
idzie do szkoły z udziałem uczniów klasy II, które poprowadziła Alicja 
Wiśniewska oraz zajęcia otwarte z języka niemieckiego mniejszości 
narodowej z udziałem przedszkolaków, które przygotowała Stefania Niemiec. 
 W sali komputerowej odbyła się dla rodziców prelekcja multimedialna 
ZagroŜenia we współczesnej szkole. Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

Małgorzata Kocjan mówiła na temat agresji, przemocy, dopalaczy i uŜywek. 
 Rodzice wraz z uczniami i przedszkolakami mogli uczestniczyć w zabawach integracyjnych na sali gimnastycznej, a w 
przerwie obejrzeć wystawy zdjęć z Ŝycia szkoły od roku 2008 promujące naszą działalność, osiągnięcia i sukcesy na terenie 
gminy, powiatu, województwa, a takŜe wystawkę  poezji i prozy pod hasłem Przyjaciele sześciolatka, prac plastycznych naszych 
przedszkolaków oraz gazetki Pod Budą, która ma juŜ swoją długą historię. Znaleźć w niej moŜemy przede wszystkim notatki 
dziennikarskie naszych młodych dziennikarzy wraz ze zdjęciami z imprez środowiskowych i szkolnych. Gazeta Pod Budą juŜ od 
lat  świetnie promuje naszą placówkę. 
  W trakcie zajęć rodzice mogli teŜ skorzystać z naszej kawiarenki, poczęstować się ciastem, kawą i herbatą. Na 
zakończenie z programem artystycznym, przygotowanym przez Samorząd Uczniowski,  wystąpili uczniowie i przedszkolacy, 
którzy znów mieli okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie, wokalne, muzyczne i taneczne. Dyrektor szkoły dziękuje tym 
rodzicom, którzy zainteresowani są Ŝyciem szkoły i aktywnie biorą w nim udział.   ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

DZIEŃ OTWARTY 
 W ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej w klasach I-III odbył się Dzień Otwarty dla 
dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców. Zajęcia rozpoczęły się od zabaw 
integracyjnych, w których brały udział przedszkolaki, uczniowie, rodzice i 
nauczycielki. Następnie uczniowie klas I-III zaprezentowali przygotowany 
specjalnie na ten dzień program artystyczny. Dzieci były zachwycone wspólnymi 
zabawami, rebusami i zagadkami, które spowodowały uśmiech na ich twarzach. 
Spotkanie zakończyło się na boisku szkolnym, gdzie dzieci wraz ze swoimi 
rodzicami i nauczycielkami brały udział w zabawie z kolorową chustą.Ten dzień 
był dla wszystkich ciekawym przeŜyciem, potwierdzającym Ŝe moŜna się uczyć 
bawiąc się.     ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej, Małgorzata Dzumyk, Dorota Zając 
 

DZIEŃ FAIR PLAY 
 9 maja w ZSP w Babicach odbyła się impreza pod hasłem 
Kibicujemy Fair Play. Głównym celem imprezy było poznanie zasad 
bezpiecznego i kulturalnego kibicowania na boisku i przed telewizorem. 
Uczniowie przygotowali plakaty promujące ideę zdrowego i prawego 
kibicowania oraz jak odróŜnić kibica od „kibola”. Po prezentacji druŜyn 
rozpoczęły się rozgrywki sportowe, podczas których uczniowie kibicowali 
swoim zawodnikom. Były hasła, transparenty i piosenki. Na zakończenie 
dyrektor szkoły Hanna Kowalska, nagrodziła druŜyny, które 
zaprezentowały się najlepiej. Do Euro 2012 nasi uczniowie są juŜ 
przygotowani.    ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 
 
DZIEŃ ZIEMI 
 W ZSG w Nędzy działalność ekologiczna prowadzona jest juŜ od 
kilku lat na wszystkich poziomach kształcenia. W klasach najmłodszych 
organizatorkami konkursów są Barbara Rerich i Anna Neuhof. W klasach 4-6 nauczyciel przyrody Mirosława Teresiak, na 
szczeblu gimnazjalnym Ilona Sadowska. PrzybliŜamy dzieciom i młodzieŜy treści związane z ochroną przyrody, segregacją 
śmieci, zwracamy uwagę na zagroŜenia jakie niesie ze sobą ekspansywna gospodarka.  
 Poprzez róŜnorodne akcje: Sprzątanie Świata, Chomikuj Baterie i konkursy oraz lekcje pokazowe w szkółce leśnej 
kształtujemy u uczniów postawy proekologiczne ze szczególnym ukierunkowaniem na środowisko lokalne. Jednym z celów jest 
wyrobienie w młodzieŜy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i uwraŜliwienie na piękno otaczającej nas przyrody. Z 
okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia odbył się w naszej szkole apel podsumowujący wszystkie działania ekologiczne 
prowadzone juŜ od początku roku szkolnego w czasie którego nagrodzono najlepszych uczestników róŜnorodnych konkursów. 
Następnie dzieci obejrzały przedstawienie Chrońmy las. Aktorzy kółka teatralnego pod kierunkiem Iwony Tomiczek 

przygotowali inscenizację poświęconą problemowi niepotrzebnego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który coraz częściej trafia na 
dzikie wysypiska śmieci. Zorganizowano równieŜ wystawę prac 
uczniów, zaprezentowano całej społeczności szkolnej projekty 
ekologiczne. Tematem wiodącym dla uczniów klas I-III był „Las i jego 
mieszkańcy”. Szczegółowa lista nagrodzonych publikowana jest na 
stronie internetowej ZSG w Nędzy. 
 Dyplomy i nagrody ufundowały Lasy Państwowe w Rudach, 
Firma REBA, Wydawnictwo MAC Grupa Edukacyjna S.A  i Rada 
Rodziców. Wszystkim darczyńcom składamy podziękowania.   

         ZSG w Nędzy, Barbara Rerich 



PO MAJÓWCE             
Hildsiyn: Witom Cie Traudsien. 
Traudsiyn: No jo Cie tyŜ. Obejrzyj kaj to ta Trudsiyn tyŜ kańś tak wartko leci. 
Trudsiyn: No ja, wy dwie Ŝeście sie downo nie widziały yno trzi dni tymu w Buku. 
Hildsiyn: Ja my się tam widziały, stołaś tako paradno wele Jorgelka, a jakoś to go z chałupy wyciongła. 
Traudsiyn: Tym mój to zaroz lecioł wiedzioł, Ŝe go nie uwachuja z tym „złotym napojym”. 
Trudsiyn: Jakoś tam wyloz, chcioł posłuchać ta jego Joanna Bartel, bo mu se okropnie podobo. A tyś miała Hildsiyn byzuch take 
szwarne karlusy stoły wele ciebie. 
Hildsiyn: Ja, to som synki od moji Gryjteczki, ona stoła trocha dali ze chłopami. 
Traudsiyn: Tyn mój padoł, Ŝe ta Bartel mu se tak podobo, Ŝe aŜ se fest uradowoł, Ŝe śpiywo. Dycko mi fandzoli, Ŝe tako baba by 
chcioł, a ni tako co miyndzy sztachetami przelezie. 
Hildsiyn: Nie dałaś mu szmatom bez głupi łeb za tako godka? 
Traudsiyn: Smola go, za to on je taki chruby choby brama na moji grzondce, durch mu godom, Ŝe zarozki puknie i poszczylo. 
Robi se czerowny choby puta. 
Trudsiyn: Och downo Ŝech se tak nie uśmioła. 
Traudsiyn: O keryjś to była w doma z tymi swojymi gościami, bo jo dopiyro o jedny. 
Hildsiyn: Jo tyŜ była nieskoro po ogniach rychłych piyknych jeszcze my tańcowali. 
Trudsiyn: Na drugi dziyń tyŜ Ŝech była, te nasze dziecka tak fajnie tańcowały, naszo Paula tyŜ tańcuje i śpiywo. 
Hildsiyn: To se ale myślała, jo prziszła z mojim i familiom jak śpiywoł Norbi- jakoś tam wytrzimałach. 
Traudsiyn: My szli na trzeci dziyń na Gustlików i Wyrwigroszów, alech się uśmioła. Widziałach was tyŜ z kapuściorzami. 
Trudsiyn: Ja prziszli trocha nieskorzy, a potym my skokali do dwunasty. A wiysz okropnie mi się podoboł tyn Grek jak śpiywoł. 
Hildsiyn: Mie tyŜ, aŜ Ŝech sie podrygiwała. Pierzinie Traudsiyn pochwol se coś to wygrała, boś tak wartko se cisła. 
Traudsiyn: Takoch była rada i wiedziałach kto śpiywoł na scynie. Wygrałach kosiarka i to pierwszy roz w Ŝyciu. Zarozki mojego 
grata wyciepłach i trza to było obloć. 
Trudsiyn: Mój Jasiczek od cery mioł numer stosztyrdzieści piynć i wygrał kachelki, wiycie jak mu sie to przido. 
Hildsiyn: I nic se nie pochwolisz, jo nie wiym. 
Traudsiyn: A wiycie kto wygroł motorek? Nasza ze wsi, Gizela co miyszko wele Buku, tako była rada, Ŝe zapylała choby na 
nowym kole. 
Hildsiyn: Wiycie baby idymy trza se za jako robota brać a nie durch klachać. 
Traudsiyn: ToŜ se trzimejcie. Jo ida co uwarzyć tymu zmierzluchowi. 

Eleonora Czekała 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej druŜyny piłki siatkowej VT Nędza. 
� 25 kwietnia:  Strzelec Gorzyczki 2:3  VT Nędza 
� 11 maja:  VT Nędza  3:0 Olimpia Rybnik 
� 19 maja:  KS Volley Katowice  0:2  VT Nędza 

 
VT NĘDZA WYGRYWA II LIGĘ RALPS! 
 W dniu 19 maja 2012 na hali ZSE w Rybniku odbył się turniej finałowy XIII edycji naszej ligi. Trzy boiska, duŜo dobrej 
siatkówki, 26 druŜyn, 13 meczów. My wyszliśmy na parkiet o 14.00, by walczyć w prestiŜowym meczu o pierwsze miejsce w II 

Lidze z KS Volley Katowice.  
 Zaczęliśmy w składzie: Marek Kurczyk, Maciej Wroński 
(C), Mateusz Skorupa, Sebastian Gabzdyl, Dariusz Szyksznian, 
Michał Kuśka i Mateusz Daniel (L). Na meczu obecni byli takŜe: 
Piotr Lazar, Łukasz Granieczny i Grzegorz Swoboda. SET I: mecz 
zaczynamy od asa Marka i przy jego zagrywce wychodzimy na 
prowadzenie 4 albo 5-0 i utrzymujemy tą przewagę przez całego seta. 
Wygrywamy 25-21. SET II: KS Volley odskakuje na kilka punktów, a 
my gonimy wynik. W końcówce ich doganiamy, wrzucamy wyŜszy 
bieg, Katowice zaczynają popełniać błędy i wychodzimy na dwa punkty 
przewagi, a Maciek kończy mecz asem. Drugiego seta wygrywamy do 
22 i cały mecz 2-0 (graliśmy do 2 wygranych setów). 
 Wielka radość zapanowała wśród nas. Nie moŜna pominąć 
faktu, Ŝe nasi dwaj zawodnicy zostali najlepszymi graczami na swoich 

pozycjach. Janek Franke został wybrany 
najlepszym atakującym II ligi, Mateusz Skorupa 
- najlepszym środkowym. Mateusza czekała 
jeszcze jedna niespodzianka - został wybrany 
MVP II ligi jako jej najbardziej wartościowy 
zawodnik. GRATULACJE! 
 Za nami cięŜki sezon, bardzo dla nas udany, 
bo awansowaliśmy do I ligi. Ale najwaŜniejsze było (i 
jest to), Ŝe tworzyliśmy druŜynę, monolit, cieszymy się 
grą, bo po prostu nam siatkówka sprawia radość. 
Teraz przed nami lato, urlopy, a potem przygotowania 
do nowego ligowego sezonu.   
               J.L. 



Z śYCIA GMINY 

WICEMISTRZOSTWO DLA NASZYCH MAśORETEK 
MaŜoretki Arabeska z Zawady KsiąŜęcej brały udział w Mistrzostwach 
Polski MaŜoretek, które odbywały się w dniach 12-13 maja br. w 
Opolu. Startowały w dwóch kategoriach wiekowych: kadetki-Arabeska 
II, seniorki - Arabeska I. Obydwa zespoły występowały w układach z 
pałką i z pomponami.  
 Arabeska I w układach z pomponami została II wicemistrzem 
Polski w swojej kategorii a Arabeska II w układach z pałką zajęła 
miejsce V. Solistka Sandra Pieruszka w kategorii juniorek w układzie z pałką zajęła miejsce IV a seniorka Weronika Stanek w 
układzie z pomponami miejsce VI. W pozostałych kategoriach zespoły uplasowały się na miejscach VI i VIII. W mistrzostwach 
brała udział rekordowa ilość 72 zespołów z całego kraju oraz zagranicy. 
 Do mistrzostw dziewczyny zostały przygotowane przez Aldonę Krupa-Gawron a pomagały jej Aneta Bluszcz, 
Katarzyna Łabińska oraz GraŜyna Wałach.            Opiekun zespołu, Weronika Riemel 
 
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKAŃ AUTORSKICH 

 Maj dla bibliotek i bibliotekarzy jest miesiącem wyjątkowym, 
w tym okresie trwa Tydzień Bibliotek, jest obchodzony Dzień KsiąŜki 
oraz Dzień Bibliotekarza. Z tej okazji 8 maja miało miejsce spotkanie 
autorskie z panią Eleonorą Czekałą - mieszkanką Nędzy. Pani 
Czekała to emerytowana polonistka, członkini Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych w Nędzy. Ciepła atmosfera, kawa oraz słodkie co nieco 
towarzyszyły wierszom, bajkom oraz krótkim opowiadaniom z Ŝycia 
gminy pisanym gwarą i czytanym przez autorkę. Pani Eleonora pisze 
od niedawna, ale wena twórcza towarzyszy jej od zawsze. Dzięki temu 
w krótkim czasie stworzyła całe mnóstwo pięknej poezji, której cząstkę 
mieliśmy okazję posłuchać.  
 15 maja odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem z panem 
Leonem Wolnikiem z Zawady KsiąŜęcej. Pan Wolnik jest jednym z 
współtwórców wydanych Zeszytów Społeczno-Historycznych Gminy 
Nędza oraz pasjonatem rysunku a takŜe zielarstwa. Pan Leon styczność 

z ziołami i ich zastosowaniem w lecznictwie oraz kuchni ma 
praktycznie przez całe Ŝycie. Zamiłowanie do zielarstwa zaszczepiła w 
nim jego mama. Lata praktyki sprawiły, Ŝe jest nieocenionym 
zielarzem. Nasz gość przywiózł na spotkanie niektóre zioła, które juŜ 
zakwitły w jego ogrodzie. Przedstawił takŜe gościom zastosowanie 
wszelakich mieszanek ziołowych w leczeniu róŜnych dolegliwości, 
zastosowanie w kuchni a takŜe sposób ich przechowywania. 
Pozytywna energia, która towarzyszy panu Leonowi przelała się takŜe 
na uczestników spotkania, przez co było ono bardzo udane. 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy dziękuję Wójtowi 
Gminy Nędza za sfinansowanie poczęstunku dla przybyłych gości, 
gościom za przybycie, a pani Eleonorze i Panu Leonowi za ciekawy 
majowy wieczór, który mogliśmy dzięki nim przeŜyć.  
      Gminna Biblioteka Publiczna, Katarzyna Machecka 

BAJKOWA BIBLIOTEKA 
 Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy ogłosiła 
konkurs plastyczny pt. Świat bajek Janusza Korczaka. Nasi najmłodsi czytelnicy nie zawiedli nas i dostarczyli przepiękne prace 
wykonane róŜnymi technikami. 7 maja w siedzibie GBP w Nędzy przy ul. StraŜackiej 2 odbyło się uroczyste rozdanie nagród. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Natalia Kocur, Adam Knura, Aneta Ulman, Robert Radaj, Nadia Wiesner, Aleksander 
Walenko. WyróŜnienia zostały przyznane: Rafaelowi Tulcowi, Sylwii Polewce i Laurze Kaczmarczyk.  
 Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac w GBP w Nędzy, która będzie czynna do 31 maja br. Organizatorzy dziękują 
dzieciom biorącym udział w konkursie oraz rodzicom i nauczycielom za pomoc w zaprojektowaniu przepięknych prac.  
         Gminna Biblioteka Publiczna, Katarzyna Machecka 
 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU 
 

 Ruszył Konkurs Dziennikarski PRESS EFS, którego 
uczestnicy za pomocą pióra, mikrofonu i kamery opowiedzą historie 
osób realizujących i biorących udział w projektach dofinansowanych 
ze środków unijnych. 
 Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców woj. 
śląskiego. Startować mogą zarówno profesjonaliści, jak i 
dziennikarze-amatorzy. Ich zadaniem będzie opisanie historii 
uczestników projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie artykułu prasowego, publikacji 
internetowej, audycji radiowej lub filmu.  
 Aby wziąć udział w konkursie naleŜy dostarczyć formularz 

zgłoszeniowy wraz z artykułem prasowym, publikacją internetową 
(kategoria "pióro"), płytą CD/DVD z nagraniem audycji radiowej 
(kategoria "mikrofon") lub płytą CD/DVD z nagraniem filmu 
(kategoria "kamera"). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 
czerwca 2012 r. 
 Nagroda główna to wizyta studyjna w Brukseli. Na 
pozostałych zwycięzców czekają publikacje i emisje prac w lokalnych 
mediach oraz nagrody rzeczowe. 
  Szczegółowe informacje dot. PRESS EFS moŜna znaleźć na 
stronie www.efs.slaskie.pl oraz pod nr tel. 327 74 04 33.



KARTY Z HISTORII… KALENDARIUM DZIEJÓW GMINY NĘDZA (CZ. IV) 
Sołectwo: NĘDZA 

 
 Redakcja Gazety Samorządowej kontynuuje cykl „Kalendarium dziejów Gminy Nędza” przedstawiający historię 
poszczególnych sołectw w datach. 

 

DATA WYDARZENIA 

1 I 1969 Połączenie gromad Nędzy i Zawady Ks. Gromadzka Rada Narodowa w Nędzy swym zasięgiem obejmuje 
sołectwa: Nędza, Górki, Szymocice, Ciechowice, Łęg i Zawada Ks.  

1 VI 1969 Wybory do Gromadzkich Rad Narodowych. 

1 I 1973 Wchodzi w Ŝycie uchwała nr XVIII/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dn. 6 XII 1972, na 
mocy której utworzona zostaje Gminna Rada Narodowa w Nędzy. Utworzony został Urząd Gminy, którego 
organem wykonawczo-zarządzającym zostaje Naczelnik Gminy, powoływany i odwoływany przez 
wojewodę. Funkcję tę obejmuje Kazimierz śurek. W skład Gminy Nędza wchodzą następujące sołectwa: 
Nędza, Markowice, Babice, Ciechowice, Górki, Łęg, Szymocice i Zawada Ks. 

1 IX 1973 Liczba uczniów w dwóch szkołach wynosi 673 przy 24 zatrudnionych nauczycielach. W szkołach 
podstawowych wprowadzono funkcję dyrektora (dyr. SP nr 1 – Lesław Kaszuba, SP nr 2 – Krystyna 
Fredyk). 

9 XII 1973 Wybory do Gminnych Rad Narodowych. Odgórną decyzją komunistycznej PZPR przewodniczącymi rad 
narodowych zostają automatycznie pierwsi sekretarze komitetów gminnych partii. W  Gminie Nędza 
zostaje nim Tadeusz Miedziak. 

1 VI 1975 Wchodzi w Ŝycie dwustopniowa organizacja władz terenowych. Likwidacja powiatów. Gmina Nędza 
przyłączona zostaje do województwa katowickiego. 

1975 Liczba ludności Nędzy wynosi 3312 mieszkańców (1548 męŜczyzn i 1764 kobiety). 

1977 Od Gminy Nędza odłączone zostają Markowice i włączone do miasta Raciborza. 

VIII 1977 Powódź na ziemi raciborskiej. 

26 XII 1977 Umiera ks. proboszcz Jan Gonszczyk. 

1978 Fala masowej legalnej emigracji do RFN. 

I 1978 Proboszczem zostaje Piotr Kondziela. 

5 II 1978 Wybory do Gminnych Rad Narodowych. 

1980 Stanisław Sapała Naczelnikiem Gminy Nędza. 

1980-1984 Staraniem ks. Piotra Kondzieli powstaje nowy kościół w Górkach. 

13 XII 1981 Wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju. 

1982-1985 Staraniem ks. Piotra Kondzieli powstaje dom dla sióstr zakonnych „Ancilla” w ogrodzie plebanii. 

V 1982 Nadanie sztandaru i imienia Powstańców Śląskich Zbiorczej Szkole Gminnej w Nędzy  
(dyr. szkoły Zbigniew MuŜelak). 

15 XI 1982 Naczelnikiem Gminy zostaje Hieronim Kowalczyk 

1984 Początek budowy nowej szkoły przy późniejszej ul. Jana Pawła II. 

17 VI 1984 Wybory do Gminnych Rad Narodowych. 

25 VIII 1984 Proboszczem zostaje ks. Joachim Miksa. 

1984 Utworzenie w Urzędzie Gminy Inspektoratu Oświaty i Wychowania. Inspektorem zostaje Janusz Herud. 

1985 Od parafii Nędza odłącza się miejscowość Górki.  

29 XI 1987 Przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum dotyczącego reform gospodarczych, które zakończyły się 
poraŜką władzy komunistycznej. 

19 VI 1988 Wybory do Gminnych Rad Narodowych. 

4 VI 1989 Pierwsze demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu w powojennej Polsce. 

1990 Kolejna masowa fala emigracji na Zachód. 

8 III 1990 Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym i ordynację wyborczą do organów gminy. Powstają rady 
gmin jako podstawowe jednostki samorządowe. 

27 V 1990 Wybory do Rady Gminy Nędza. Wójtem zostaje Hieronim Kowalczyk. 

9 XII 1990 Zwycięstwo Lecha Wałęsy w powszechnych wyborach prezydenckich. 

26 XI 1991 Przyjęcie Polski do Rady Europy. 

1992 Parafia Nędza przynaleŜna do nowo utworzonej diecezji gliwickiej. 

1992 Rezygnacja Hieronima Kowalczyka z funkcji wójta. Wybór na to stanowisko Andrzeja Chroboczka przez 
Radę Gminy.  

 
Opracowanie Krystian Okręt 
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BUKIET DLA MAMY 

Bukiet Ŝyczeń dziś niosę 
śyczeń zdrowia i radości 
Do Ciebie mamo śpieszę 
Ty jesteś moim skarbem 
 
W bukiecie tym moje serce 
Serce, które dla Ciebie bije 
Wybacz mi troski i ból 
Tak bardzo kocham Cię 

Eleonora Czekała 

SESJA W PIGUŁCE 

 30 kwietnia 2012 r. na sesję przybyło 13 radnych. Nieobecny był radny Krystian Placzek i radny Rafał 
Lincner. Wójt Gminy Nędza oraz przewodniczący Rady Gminy złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie 
międzysesyjnym.   
 Pierwsze decyzje na sesji dotyczyły rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Centrum Kultury w Nędzy za 2011 rok oraz przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Nędzy za 2011 rok”. Radni przyjęli te sprawozdania większością głosów.  
 Następnie Rada Gminy przyjęła Uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nędza oraz w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów 
,wicedyrektorów oraz nauczycieli ,którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze. Tygodniowy wymiar godzin logopedów oraz pedagogów wynosić będzie 28 
godzin, a pensum dyrektorów wzrasta do 15 godzin. 
 Radni jednogłośnie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działek na Małej Nędzy w drodze przetargu. RównieŜ 
jednogłośnie radni wyrazili zgodę na nabycie dwóch nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny. 
Wójt Anna Iskała wyjaśniła, Ŝe działka Nr 109/11  dotyczy wyznaczonej drogi dojazdowej do działek pod zabudowę 
z jednej strony. A działka Nr 207/4 dotyczy wyznaczonej drogi, za którą podatnicy płacą. 
 30 kwietnia br. rada 13 głosami zatwierdziła uchwałę w sprawie „udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Raciborskiego”. Dotacja dotyczy budowy chodnika w Górkach Śl. Od ul. Astrów. Rada Gminy przy 13 głosujących, 
12 głosami za, 0 głosów przeciwnych  i 1 głosem wstrzymującym się przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zadania 
z zakresu właściwości Województwa Śląskiego. Dotacje dotyczą budowy chodnika na Małej Nędzy do Brax - Tonu 
oraz w Zawadzie KsiąŜęcej i Ciechowicach. 
 Radni równieŜ przyjęli uchwałę uchylającą uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznych przedszkoli w 
Zawadzie KsiąŜęcej i Ciechowicach. Problem był konsultowany z Wydziałem Nadzoru Prawnego w Katowicach oraz 
z Kuratorium Oświatowym. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska zastosowano taki tryb postępowania. 
 Na zakończenie obrad radny Karol Kalemba podziękował za zorganizowanie uroczystości nadania sztandaru 
dla OSP w Szymocicach. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm.          (j.b.) 

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

 NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona.  
W tym numerze zawadzkie wspomnienia znad Odry. Na zdjęciu obok kaplica 
w Łęgu, rysunek autorstwa Leona Wolnika. 
 Na polach w kierunku ŁęŜczoka (pańskie, farskie, pod dambami…) 
roiło się od ludzi, koni, maszyn. Z daleka było słychać BoŜe pomogej i 
odpowiedź Dej Panie BoŜe. Te pozdrowienia wypowiadali pracujący obok 
siebie na polu, przechodzący ludzie obok pracujących – nawet kiedy Ci 
odpoczywali. Czasami zdarzało się, Ŝe koń wystraszył się czegoś np. 
zwierzyny leśnej i zaczął uciekać z pola na drogę a potem dalej w kierunku 

swojej masztalni; wtedy to wszyscy pracujący w pobliŜu pomagali konia zatrzymać. Albo jak furmany jechały na 
pole w kierunku Łęgu to było wiadomo kto jedzie. Jeden melodyjnie gwizdoł pieśni ludowe, drugi jak jechał to było 
słychać wolny turkot kół, a innego było poznać po trzaskaniu bicza. Wszyscy rolnicy byli ze sobą związani. Jak w 
kościele dzwonili na Anioł Pański, to robota się kończyło na polu, bo jeszcze moc roboty w doma czekało w 
gospodarstwie. Trzeba było się śpiychać, bo ciepły wieczór zachęcał do siadania na ławce pod flidrym czy 
orzechym, Ŝeby kości wyprościć i posłuchać plotek wiejskich. Kole jedynostej trzeba było iść spać, bo znowu 
kolejny dzień czekoł. Jeszcze yno posprawdzać czy wszystko na swoim miejscu, pomodlić się, napić kiszki i do 

chader wskoczyć z Ŝyczeniem, Ŝeby się yno dobre rzeczy przyśniły, 
bo fajne śniki dają chęć do Ŝycia. 

 


