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TO JUś MINĘŁO TYLE LAT… 

 Z okazji jubileuszu Złotych Godów 19 września br. następujące pary zostały odznaczone za 50-letnie poŜycie 
małŜeńskie: Rita – Jan CYCOŃ, Małgorzata – Józef LAZAR, Maria – Władysław KUSTOŚ, Rita – Konrad KLINIK, Renata – Jerzy 
MAINKA, Gertruda – Zygfryd WADULA, Rita – Leon STANEK, Irena – Alfred KRYBUS, Magdalena – Zygfryd LINEK, Barbara – 
Ernest KOCUR, Ingrida – Jan PIWNIK, Ingryda – Franciszek CIEŚLIK, Gerda – Rajnold WAŁACH, Krystyna – Józef 
WIENCIERZ, Helena – Rudolf CZERNY, Maria – Wilhelm WIECZOREK, RóŜa – Leonard KOŁODZIEJ, Ingeborga – Leon 
KOWACZEK. 
 W tym dniu odznaczona była takŜe para małŜonków - Matylda i Jan DOBIASZ z Zawady KsiąŜęcej, którzy to świętowali 
swoje Diamentowe Gody - 60-lecie zwarcia związku małŜeńskiego. 

Jubilaci prócz medali nadanych przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymali list gratulacyjny oraz 
pamiątkową księgę.  

W 1962 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nędzy małŜeństwo zawarło 96 par, na uroczystość zaproszono 18 par. Z tych 
związków urodziło się 56 dzieci, 98 wnuków i 11 prawnuków. 

Wszystkim jubilatom składamy gratulacje, Ŝycząc jeszcze wielu lat spędzonych w zdrowiu i gronie najbliŜszych.   (j.b.) 

 

!!! UWAGA !!! 
Zgodnie z ustawą o odpadach, kto wbrew  zakazowi spala odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze grzywny do 

5.000,00 zł. W związku z powyŜszym proszę o przestrzeganie prawa w tym zakresie i niespalanie odpadów w piecach domowych, 
poniewaŜ Gmina Nędza przyłącza się do ogólnopolskiej akcji i wszelkie przypadki spalania odpadów, niezgodnie z przepisami 

prawa będą podlegać karze. 
Podstawa prawna:  
Art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010 .185.1243): „Kto wbrew zakazowi termicznie 
przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”  
Art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2010 .46.275): „Odpowiedzialności za wykroczenie 
podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod 
groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000,00 złotych lub nagany.”    Wójt Gminy Anna Iskała 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

PARĘ SŁÓW O JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGACH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2014 ROKU 
 DuŜo emocji wśród radnych wzbudziło ustalanie podziału Gminy Nędza na jednomandatowe okręgi wyborcze. Z tego 
względu odbyły się dwie debaty. Jedna na spotkaniu radnych 10 września br. a druga 17 września br. na sesji Rady Gminy 
Nędza. Propozycję podziału, zgodnie z Kodeksem wyborczym, wysunęła Wójt Gminy, kierując się zasadą proporcjonalności liczby 
mieszkańców przypadających na jednego radnego. 
 Gminie Nędza przysługuje 15 mandatów. Zgodnie z tym przy takiej liczbie mandatów maksymalna norma 
przedstawicielstwa w okręgu wyborczym wynosi 713 a minimalna 238. W naszej gminie średni przelicznik wynosi obecnie 
477,33. Wobec powyŜszego projekt przedstawiony przez wójta oscylował w granicach 413-595 mieszkańców na mandat, z 
wyjątkiem sołectwa Szymocice, które posiada 294 mieszkańców. Mając na uwadze właśnie tę miejscowość, zaproponowano 
pewne korekty w obrębie sołectw Ciechowice, Łęg i Zawada KsiąŜęca, by umoŜliwić Szymocicom utworzenie okręgu wyborczego. 
 Niestety ambicje niektórych radnych Ŝywiących nieuzasadnione obawy o charakterze politycznym wzięły górę. 
Zatwierdzony przez większość projekt uchwały został natychmiast oprotestowany w formie skargi do komisarza wyborczego. W 
tym momencie partykularne interesy pewnej grupy przyczynią się prawdopodobnie do tego, Ŝe sołectwo Szymocice po raz 
kolejny pozbawi się przedstawicielstwa w Radzie Gminy Nędza. 
 
FUNDUSZ SOŁECKI ZAWADY KSIĄśĘCEJ 
 Po zebraniu wiejskim w Zawadzie Ks. Wójt Gminy przesłała radnemu Julianowi Skwierczyńskiemu pismo o treści: 
„Na zebraniu wiejskim w Zawadzie Ks. w dniu 17.09.2012 r. oświadczył Pan, Ŝe wprowadzam w błąd mieszkańców Zawady Ks., 
informując ich o realizacji funduszu sołeckiego za 2012 rok, poniewaŜ według Pana Rada Gminy przyjęła rzekomo uchwałę o 
scaleniu funduszy sołeckich, RIO uchwałę tę uchyliło jako niezgodną z prawem, głosowanie nad przeznaczeniem funduszu 
sołeckiego miało zostać powtórzone. Proszę o dostarczenie dokumentów potwierdzających Pana informacje przekazane 
mieszkańcom do dnia 05.10.2012 r. Brak dokumentów będzie dowodem na to, Ŝe świadomie przekazał Pan mieszkańcom 
nieprawdę.” Pismo to zostało doręczone Panu radnemu w dniu 21.09.2012 r., jednak w wyznaczonym terminie nie dostarczył on 
jakichkolwiek dokumentów potwierdzających jego spekulacje. Oznacza to, Ŝe jego zarzuty nie miały Ŝadnego odzwierciedlenia w 
rzeczywistości. W związku z tym, potwierdza się teza, Ŝe radny J.Skwierczyński celowo wprowadza w błąd lokalną społeczność. 
 
  5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 
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Szczebel 

rozgrywek 
 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

 
 
 
V liga 
okręgowa 
K-ce III 

29.09.2012 LKS 1908 Nędza 
 

Płomień Połomia 1 0 Bronisław Kłosek 

06.10.2012 Naprzód CzyŜowice 
 

LKS 1908 Nędza 3 0 - 

13.10.2012 LKS 1908 Nędza Polonia Łaziska 
Rybnickie 

5 4 Bronisław Kłosek (4), Michał Stroka 

20.10.2012 Górnik Pszów LKS 1908 Nędza 0 1 Szymon Cichecki 

Klasa A 
Grupa 
Racibórz 

30.09.2012 LKS Studzienna 
(Racibórz) 

LKS Górki 
Śląskie 

9 1 Tomasz Zawada 

06.10.2012 LKS Górki Śląskie 
 

LKS Tworków 1 0 Tomasz Zawada 

13.10.2012 Czarni Nowa Wieś LKS Górki 
Śląskie 

2 1 Tomasz Zawada 

20.10.2012 LKS Górki Śląskie Naprzód 37 
KrzyŜanowice 

2 4 Tomasz Zawada, Mateusz Talik 

 
 
 
 
Klasa C 
Grupa 
Racibórz I 

30.09.2012 LKS Jankowice LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

0 0 -  

29.09.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Czernica 1 0 Dawid Ciemienga 

07.10.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Sparta 
Babice 

8 0 Bramki dla LKS Zgoda Zawada Ks.: 
Robert Sowa, Mateusz Zdrzałek, Janusz 
Tomala (2), Sebastian Wallach, Artur 
Brzoska (2), Jan Gomółka 

13.10.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Rudnik (koło 
Raciborza) 

1 7 Paweł Hildebrand 

14.10.2012 LKS Bogunice LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

1 1 Mirosław Kalisz 

21.10.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS 
Grzegorzowice 

3 3 Artur Brzoska (3) 

20.10.2012 LKS Wojnowice LKS Sparta 
Babice 

4 3 Dawid Ciemienga, Krzysztof Merkel, 
Paweł Hildebrand 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ADELAJDA LEPIARCZYK 

Jest Pani zarówno działaczką jak i przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Zawdzięcza się Pani wiele 
sukcesów. Jak wyglądały początki stowarzyszenia? 
Pierwsze spotkanie odbyło się z inicjatywy Anny Gądzikiewicz, Teresy Kalisz oraz Jadwigi Przybyły. Na spotkanie przyszła 
równieŜ obecna Wójt Gminy Anna Iskała. Na ówczesnym spotkaniu za wieloletnią pracę w Kole Gospodyń Wiejskich 
podziękowano Pani Anieli Dudek, która była jego szefową od momentu jego załoŜenia. Głównym celem tego zebrania była 
kontynuacja działalności prowadzonej do tej pory przez Koło Gospodyń Wiejskich. Ze względu na brak dokumentacji oraz dość 
sporą przerwę w działalności ówczesnego koła, obecne na tym zebraniu kobiety zaproponowały, aby powstała całkiem nowa 
organizacja pod nazwą Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin. 
 
Kiedy powstało stowarzyszenie? 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin powstało dokładnie 21 stycznia 2008 roku, 
załoŜono je na wzór działających kół gospodyń wiejskich. 
 
Czym zajmują się „kobiety aktywne”? 
Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim: krzewienie kultury regionalnej, promowanie kuchni 
regionalnej, dbanie o poprawę zdrowia i kondycji fizycznej, poznawanie ziemi raciborskiej, 
organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi Ŝyjącymi w naszym regionie, organizowanie 
wieczorów poezji regionalnej, organizowanie imprez dla dzieci, organizowanie wycieczek 
krajoznawczych oraz wyjazdów kulturalnych – teatr, kino, opera, operetka. 
 
 Jakiego Typu „atrakcje” zapewniają spotkania Waszego stowarzyszenia? 
Kobiety Aktywne raz w miesiącu wyjeŜdŜają na basen, biorą udział w konkursach potraw, skubią 
pierze, organizują biesiady, wycieczki rowerowe, wyjazdy do kina, teatru i operetki. Członkinie 
stowarzyszenia brały równieŜ udział w zajęciach aerobiku, nornic walking, targach rolniczych. 
Kobiety Aktywne podszkoliły swoje umiejętności informatyczne dzięki zorganizowanemu kursowi 
komputerowemu. Wspólnymi siłami zorganizowałyśmy festyny dla niepełnosprawnych, wycieczki 
rekreacyjne dla dzieci, spotkania wigilijne, „dzień pierogów” oraz „święto kołacza”. Stowarzyszenie trzykrotnie gościło równieŜ 
pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. 
 
Jakie miejsce z tych, które Pani zwiedziała ze stowarzyszeniem poleca do obejrzenia? 
Kobiety Aktywne bardzo lubią wspólne wyjazdy. Byłyśmy razem w Wiśle, Białym Dunajcu, Zakopanem, Kudowie, Polanicy 
Zdroju, Mosznej. W pamięci utkwiła mi najbardziej wycieczka do Białego Dunajca – specyficzny górski klimat, kuchnia 
regionalna, cisza i spokój gór oraz relaks na termach podhalańskich. 
 
Jaki przepis kulinarny cieszy się największym uznaniem? 
Członkinie stowarzyszenia mają ogromny talent kulinarny, dlatego moŜemy pochwalić się róŜnymi specjałami – m.in. jest to 
pasztet z dzika z Ŝurawiną, zupa serowa, nadziewana kaczka, Ŝurek na zakwasie, a z wypieków to piernik i kołacz śląski. 
 
Zajmuje się Pani pracą w stowarzyszeniu juŜ bardzo długi czas. Ma Pani duŜo pracy i wiele obowiązków. Czy 
codzienne „zamieszanie” w organizacji nie męczy Pani? 
Kierowanie stowarzyszeniem wymaga duŜo poświęceń, ale przede wszystkim stawia przed nami nowe wezwania. Praca z ludźmi 
nie naleŜy do łatwych, niemniej jednak liczą się efekty podejmowanych działań. 
 
Jak wygląda Wasza współpraca z Gminą? 
Nasze stowarzyszenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, lista członkiń ciągle się wydłuŜa. MoŜemy liczyć na pomoc 
Pani Wójt, która jest zawsze otwarta na nasze propozycje. 
 
Co planuje Pani na przyszłość? Czy będzie to kontynuacja działań czy moŜe nowe pomysły? 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin będzie kontynuowało tegoroczne działania. Jesteśmy otwarte na wszelkie 
propozycje płynące z zewnątrz i w miarę moŜliwości będziemy je realizować. 
 
A tak poza stowarzyszeniem jak spędza Pani czas wolny? 
Czas wolny spędzam przede wszystkim z rodziną. Największą radość sprawiają mi wnuki. 
 
Całkiem prywatnie. Jakie jest Pani marzenie? 
Moim marzeniem jest to, aby kobiety dzięki naszemu stowarzyszeniu mogły się w pełni realizować.   

Marlena Wydra 
 

 
ODDAJ KREW 

 Kolejna akcja honorowego oddawania krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa  z Nędzy planowana jest na 25 listopada br. od godz. 900 do godz.1300. Akcja zostanie zorganizowana na placu przy 
Urzędzie Gminy w Nędzy. NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜdy kto chce zostać krwiodawcą, musi mieć ukończone 18 lat i podczas akcji 
posiadać ze sobą waŜny dokument toŜsamości. Na początku wypełnia formularz, a potem przechodzi badania lekarskie i tylko za 
zgodą lekarza moŜe zostać pobrana krew. 



Z śYCIA GMINY
MINI PIŁKA NOśNA 
 W dniu 18 października odbyły się powiatowe zawody w mini 
piłce noŜnej na Orliku. Do ZSG w Nędzy zjechali się mistrzowie gmin z 
naszego powiatu. Sędzią zawodów był Antoni Krybus a organizatorem 
Sylwester Bobrzik. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali poczęstunek 
oraz gorącą herbatę. Zwycięzcą turnieju okazała się grupa z Pietrowic 
Wielkich i będzie uczestniczyła w dalszych rozgrywkach, a nasza ekipa 
zajęła miejsce tuŜ za podium. UKS Nędza wystąpił w składzie: Mateusz 
Weiser, Tomasz Lis, Sebastian Forajter, Dawid Afa, Tymoteusz 
Szopa, Filip Szopa, Szymon Śmieszek, Ralf Bobrzik, Eliasz Rudek, 
Grzegorz Sawoński.   Opiekun druŜyny, Sylwester Bobrzik  

PRZYGOTOWUJĄ JUś SOBIE GRUNT 
 19.10.br szczypiornistki z UKS Nędza rozegrały mecz 
sparingowy na hali w Rudniku. Do meczu kontrolnego przystąpiły 
Rudnik i  Nędza. ChociaŜ był to mecz kontrolny to emocji nie 
zabrakło... Dziewczyny na pełnowymiarowej hali do piłki ręcznej 
rozegrały mecz trwający dwa razy po 20 minut. Wynik meczu 
zakończył się 3-3 chociaŜ do przerwy nasze dziewczyny prowadziły 3-1. 
Bramki dla naszej druŜyny zdobyły: Julia Przybyła (1) oraz 
Małgorzata Kuźmicz (2).  UKS Nędza wystąpił w składzie: Olga 
Brianis, Patrycja Groborz, Małgorzata Kuźmicz, Anna Sierotka, 
Julia Przybyła, Patrycja Sowa, Dominika Sowa, Agnieszka 
Badura, Karolina Fornal, Wiktoria Konkol. Uczennice UKS-u juŜ 
wyraziły chęć dalszej rywalizacji, a efektem ma być przygotowanie do 
klasy sportowej w gimnazjum o profilu piłka ręczna dziewczyn.        
            Opiekun druŜyny, Sylwester Bobrzik 

ORLIKI  Z GÓREK ŚLĄSKICH PODBIJAJĄ ŚWIAT 
Dziewczyny i chłopcy w wieku do 10 lat reprezentują 

miejscowy LKS Górki Śl. w kategorii Orlików. Najstarsi uczęszczają 
do szkoły w Nędzy, lecz większość chodzi do ZSP w Górkach Śl. 
DruŜyna prowadzona pod bacznym okiem wykwalifikowanego 
trenera Aradiusza Tracza jest jedynym zespołem, w którym 
występują aŜ 4 dziewczyny. Warto zwrócić uwagę, Ŝe „Orlik Team” 
składa się z 7 zawodników, więc niejednokrotnie dziewczyny 
stanowią większość na boisku w druŜynie. W Ŝadnym meczu 
dziewczyny nie ustępują chłopcom i grają jak równy z równym. 
DruŜyna zgłoszona została do rozgrywek po raz pierwszy w 
aktualnym sezonie. W skład druŜyny wchodzą m.in.: Julia DroŜdŜ, 
Milena Gawron, Dominika Gronert, Michalina Goc, Szymon 
Pogoda, Tobiasz  Kaszta, Wojciech Kin, Jakub Wonisławczyk, 
Jan Weiner, Jakub Stokłosa, Wiktor Gawron.  
  „Orliki z Górek” rozgrywają mecze na zielonej murawie 
dolnego boiska w Górkach Śl. Stan murawy dolnej płyty zawdzięczamy przede wszystkim fachowym radą trenera Janusza 
NaleŜytego. A dzięki regularnej pielęgnacji, prawie beznadziejnej walce z kretem, dziesiątkom razy podlewania (dzięki 
„sąsiadowi” o swojskim mianie Sumina), dziesiątkom razy koszenia (w tym równieŜ prywatnymi kosiarkami działaczy, kiedy 
klubowa kosiarka zawodzi) został doprowadzany do wyśmienitego stanu w porównaniu do płyty przed renowacją. I nie ma się 
czego wstydzić. Całość zawdzięczamy miejscowym działaczom a szczególnie gospodarzowi Edwardowi Gronertowi, 
Grzegorzowi Matuszkiewiczowi, Jackowi Pogodzie, Witkowi Modzalewskiemu, Erykowi Hamerskiemu i Piotrowi 
Mazurkowi. Przede wszystkim wygląd obecny płyty, na którym rozgrywają mecze wszystkie druŜyny góreckie nie wymagały tak 
duŜych nakładów jak przy budowie Orlika. PrzecieŜ warto inwestować w sport i młodzieŜ na miejscu.               
                     
SPOTKANIE POKOLEŃ 
 12 października br. o godzinie 1500 mszą świętą rozpoczęło się spotkanie nauczycieli – obecnych i byłych pracowników 
szkoły w Nędzy. Organizatorki spotkania: Lidia Pielczyk, Anna Gądzikiewicz i Eleonora Czekała dotarły z zaproszeniem do 
72 osób. Na spotkanie przybyło 39 nauczycieli, w tym dwóch księŜy. Niektórzy z nich zaczynali swoją pracę pedagogiczną na 
początku lat 50-tych. W czasie mszy świętej wspominano wszystkich Ŝyjących i zmarłych pedagogów. 
 Dalsza część spotkania to wspominanie dawnych czasów „przy kawie”. Atmosfera była miła, rodzinna, czuło się więzi, 
jakie łączy grono pedagogiczne. Wspomnieniom nie było końca. Przerwał je na jakiś czas program artystyczny, który 
przygotowała młodzieŜ ZSG w Nędzy pod okiem nauczycielki Kornelii Czogalik. MłodzieŜ przygotowała swój występ oczywiście 
o tematyce szkoły, było nawet przedstawienie pt. „co się dzieje współcześnie w szkole”.  Ponadto kaŜdy gość otrzymał 
pamiątkowy papierowy kwiat, który był zrobiony przez wychowanków Edyty Pali. Do kwiatka były doczepione piękne Ŝyczenia, 
których motto brzmiało „Piękne są tylko chwile”. Uczestnicy spotkania twierdzą, Ŝe w tym dniu powrócili do atmosfery szkolnych 
rad pedagogicznych. Niespodziankę „dla ucha” przygotował Zbigniew MuŜelak, który przygrywał na skrzypcach zarówno w 
kościele jak i podczas biesiadowania. Wszyscy zgodnie twierdzili, Ŝe takich spotkań nie moŜe nie być. Organizatorki piątkowego 
zjazdu nauczycieli dziękują koleŜankom i kolegom za udział w „spotkaniu pokoleń”.                    Eleonora Czekała 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 
WITAJ SZKOŁO! 
 Pod takim hasłem rozpoczęła się uroczystość "Pasowania na ucznia". W ZSG w 
Nędzy 2 października o godz. 16.00 w otoczeniu rodziców i w obecności dyrektora 
szkoły Marii Czerwińskiej do pasowania przystąpiło 35 uczniów. Wśród wierszy, 
piosenek o szkole i bezpieczeństwie w ruchu drogowym znalazły się Ŝyczenia uczniów 
starczych klas: śyczymy Wam na początek nowego roku samych szóstek i piątek, 
uczcie się, jak mawiacie "w dechę" i niech z Was szkoła ma pociechę.    
            ZSG w Nędzy, Anna Neuhof i Renata Skrobek 

KLASY III 
WCIELAJĄ SIĘ W MAŁYCH EKOLOGÓW 
 Dnia 2 października br. klasy III a i III b Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy wraz z wychowawcami 
Agnieszką Grzybowską i Barbarą Rerich pojechały na 
wycieczkę na poŜarzysko do Rud Raciborskich. Ta wycieczka 
to realizacja jednego z punktów programu ekologicznego Z 
ekologią za pan brat. W drodze na poŜarzysko dołączył do 
nas leśniczy z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Na miejscu 
pracownik Lasów Państwowych pokazał nam jak liczy się 
wiek sosen, jak wyglądają wieŜe obserwacyjne oraz 
lądowisko dla helikopterów poŜarniczych. Odwiedziliśmy 
takŜe miejsce pamięci ku czci poległych straŜaków w czasie 
wielkiego poŜaru 20 lat temu. Spacerując po lesie 
dotarliśmy do Zielonej Klasy, gdzie odbyły się zajęcia 
terenowe przeprowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Uwieńczeniem tych zajęć był test wiedzy z 
przyrody, który rozwiązywały klasy III wraz ze swoimi opiekunami. Wycieczka zakończyła się ogniskiem na polanie w radosnej 
atmosferze wszystkich uczestników. Wycieczka ta dostarczyła uczniom wielu cennych informacji na temat naszej najbliŜszej 
okolicy oraz poŜaru jaki strawił wiele tysięcy hektarów naszych lasów. Uczniowie wraz z wychowawcami dziękują Rodzicom, 

państwu Drewniak oraz pani Miebes za pomoc w 
organizacji wycieczki.        ZSG w Nędzy, Agnieszka 
Grzybowska i Barbara Rerich  
 
EUREKA! JUś WIEM, GDZIE JEST W SZKOLE 
BIBLIOTEKA! 

25 września br. pierwszoklasiści szkoły 
podstawowej ZSG w Nędzy mieli okazję uczestniczyć 
w swojej pierwszej lekcji bibliotecznej. Dzieci 
zapoznawały się ze zbiorami przeznaczonymi dla 
uczniów klas młodszych oraz z zasadami korzystania 
z biblioteki. Sprytni pierwszoklasiści szybko 
odgadywali zagadki: „Kto ma na półkach ksiąŜek bez 
liku i dba o ksiąŜki i czytelników?” ; „Z niej w szkole i 
w domu nauczysz się wiele. Szanuj ją i kochaj, jest 
Twym przyjacielem”. Po lekcji uczniowie umieją juŜ 
wyjaśnić pojęcia: biblioteka, czytelnia, 

wypoŜyczalnia, księgarnia. Wiedzą jak naleŜy się zachowywać w bibliotece. 
Głównym celem lekcji było rozbudzenie wśród najmłodszych nawyku czytania i korzystania z ksiąŜek oraz ich 

poszanowania. Dzieci wspólnie z bibliotekarką uzupełniły mapę myśli: „O co prosi ksiąŜka?”. Uczniowie klas pierwszych poznali 
rolę ksiąŜki w Ŝyciu człowieka. Teraz juŜ pierwszoklasiści wiedzą, Ŝe czytanie uczy myślenia, dzięki niemu mamy swoje zdanie, 
wyrabia światopogląd, pobudza wyobraźnię, rozwija umiejętność wysławiania się, wzbogaca słownictwo, wyrabia cierpliwość, a 
takŜe Ŝe czytanie to relaks i dzięki niemu zdobywa się wiedzę.  

Mali goście opuścili bibliotekę z piosenką na ustach i obiecali, Ŝe znowu przyjdą poczytać. Pierwszy kontakt dzieci z 
biblioteką szkolną minął w przyjaznej i serdecznej atmosferze.             ZSG w Nędzy, Maria Kobryń 

WYMIANA POLSKO – CZESKA W ZSG W NĘDZY 
 Od 3 do 5 października znowu wybraliśmy się do Czech. Na granicę pojechaliśmy naszym polskim autokarem, a w 
Czechach jak to w Czechach, zastał nas niesamowicie „luksusowy” bus. Niedogodności związane z podróŜą wynagrodził nam 
jednak pobyt na basenie w Krawarzu. KaŜdy musiał pokonać tam długość 4 basenów, w nagrodę dostaliśmy darmowy karnet ma 
basen. Ci, którzy cierpią na lęk wysokości musieli pokonać swój strach, jednak było warto. Mieliśmy okazję podziwiać panoramę 
Opawy z wieŜy. jednak najlepsze było wciąŜ przed nami. Czesi zorganizowali nam wspaniały wieczór, podczas którego mogliśmy 
się lepiej poznać i spędzić razem miło czas. Ponad nasze siły było zwiedzanie zamku na Brutalu, a przede wszystkim kapcie, w 
których czuliśmy się jak zawodowi łyŜwiarze. W tym dniu mieliśmy teŜ okazję do poznania uczniów szkoły w Velkich Hošticach, 
którzy nie byli zaangaŜowani w wymianę. Z niektórymi z nich naprawdę się zŜyliśmy i będziemy ich pamiętać przez bardzo długi 
czas. W piątek kaŜdy z nas niestety wiedział Ŝe przychodzi czas rozstania. Jednak wspólnie spędziliśmy jeszcze miłe chwile na 
koniach, oglądając walczące gęsi i pewnego Czecha wspinającego się na grzbiet kucyka. Po poŜegnalnym ognisku z oczami 
pełnymi łez zaczęliśmy się Ŝegnać i ściskać z naszymi przyjaciółmi z Czech. 
 Wydaje się, Ŝe trzy dni to bardzo mało, jednak wystarczająco by zŜyć się , bo Czechy to nie tylko most Karola i knedliki, 
ale przede wszystkim wspaniali ludzie i trwałe przyjaźnie.           ZSG w Nędzy, Monika Bajak 



UCZNIOWIE ZSP W BABICACH NA UROCZYSTEJ GALI W PAŁACU 
KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE  
 20 września w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miała 
miejsce  uroczysta gala programu Aktywnie po zdrowie, podczas której  
uczennice klasy III ZSP w Babicach: Zofia Chluba i Sabina Przybyła 
wraz z opiekunem Małgorzatą Kocjan odebrały wyróŜnienie w 
ogólnopolskim konkursie Zdrowo jem, więcej wiem!  
 Na gali nagrody wręczali przedstawiciele Banku Ochrony 
Środowiska. Gratulacje laureatom składali przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia, Edukacji Narodowej, Sportu i Turystyki, przedstawicielka Biura 
Rzecznika Praw Dziecka. Program prowadzili dziennikarze telewizyjni. Po 
uroczystości uczestnicy mieli okazję degustować zdrowe przekąski. 

Klasa III przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Zdrowo jem, 
więcej wiem! we wrześniu 2011r. Konkurs składał się z trzech etapów: 
Jesień, Zima, Wiosna i miał na celu promocję zdrowego stylu Ŝycia 
wśród uczniów, zwiększenie świadomości na temat roli, jaką odgrywa 
zdrowa Ŝywność oraz aktywność fizyczna w naszym Ŝyciu. W kaŜdym z 
III etapów konkursu opiekunka zespołu Małgorzata Kocjan musiała 
sporządzić i udokumentować zdjęciami 7 raportów, wynikających z programu konkursu. 
 W klasyfikacji ogólnej zespół z Babic zajął 16 miejsce na 389 zespołów klas II z całej Polski. W etapie Wiosna nasi 
uczniowie zdobyli 10. miejsce. Szczególne wyróŜnienie uzyskała „Gra planszowa utrwalająca wiadomości o Piramidzie Zdrowia” 
przygotowana przez Zosię i Sabinę. 
 Będąc w stolicy laureatki wraz ze swoją opiekunką nie omieszkały wjechać na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki, obejrzeć 
ekspozycję poświęconą bogatej działalności włoskiego mistrza Leonarda da Vinci, zobaczyć Złote Tarasy i Starówkę. To była 
niezapomniana, pełna emocji wycieczka.  

Do Warszawy uczestnicy mogli pojechać dzięki Pani Wójt, Annie Iskale, która  sfinansowała bilety kolejowe dla 
uczennic i opiekuna. Dziękujemy równieŜ Markowi Małkowi oraz Bankowi Spółdzielczemu w Raciborzu za pokrycie kosztów 
związanych z programem wycieczki.        ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

PRZEDSZKOLE W NĘDZY TAKśE PO ANGIELSKU 
 Od października ruszyły w Przedszkolu w Nędzy zajęcia dodatkowe 
z języka angielskiego. Zajęcia są odpłatne ale pomimo to cieszą się duŜym 
zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. Język angielski 
prowadzony jest w sposób bardzo atrakcyjny a nauczycielka Anita Zawada 
jest sympatyczną i otwartą na potrzeby dzieci osobą. Zajęcia prowadzone 
są poza podstawą programową w trzech grupach. Odbywają się dwa razy w 
tygodniu w poniedziałki i piątki: grupa I w godzinach 13.30- 13.50, grupa II 
w godzinach 13.55- 14.15, grupa III w godzinach 14.20- 14.40. 

Chętne dzieci do brania udziału w zajęciach językowych moŜna 
jeszcze zgłaszać do grupy II i III. Zapisy przyjmowane są w przedszkolu u 
nauczycielek.            Przedszkole w Nędzy, Małgorzata Procek 
 

DZIEŃ EUROPEJSKI W ZSP W BABICACH „WROCŁAW – HISTORYCZNA STOLICA DOLNEGO ŚLĄSKA” 
 26 września br. uczniowie ZSP w Babicach oraz w Zawadzie KsiąŜęcej w ramach Europejskiego Dnia Języków  udali się 
na jednodniową wycieczkę do wielokulturowego miasta Wrocławia – historycznej stolicy Dolnego Śląska oraz jednego z 
największych i najstarszych miast w Polsce, połoŜonego po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej. Organizatorem 
wycieczki była Stefania Niemiec, która co roku w ramach tego dnia proponuje uczniom ciekawy wyjazd. W programie  było 
zwiedzenie miasta, obejrzenie „Panoramy Racławickiej”, nowego Stadionu Miejskiego oraz relaksacyjny spacer po ogrodzie 
japońskim z kaskadą wodną, znajdującym się w Parku Szczytnickim. To niezwykłe miejsce powstało dzięki współpracy 
specjalistów z zespołu polsko – japońskiego oraz wsparciu ze strony miasta. Wrocław zyskał przez to kolejną atrakcję, którą 
chętnie odwiedzają nie tylko mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska, ale i  turyści z całego świata. Największe wraŜenie zrobił na 
uczniach pobyt na stadionie, gdzie pod okiem przewodnika młodzi mogli zwiedzić wszystkie zakamarki obiektu, m.in. szatnie 
piłkarzy i loŜe dla VIP-ów. Eliptyczny budynek przypomina swą bryłą chiński lampion. Wielkość i wyposaŜenie stadionu przeszły 

wszelkie wyobraŜenia dzieci. Miłe wspomnienia z wycieczki 
pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników i na 
pewno będą zachętą do ponownego  zwiedzenia Wrocławia, a 
moŜe i studiowania w tym pięknym mieście. 
                               ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

DZIEŃ CHŁOPCA W ZSP BABICE 
 2 października br. w ZSP w Babicach uczniowie 
obchodzili tradycyjnie juŜ Dzień Chłopca. Na apelu dziewczęta 
złoŜyły Ŝyczenia  wszystkich chłopakom, przedstawiły historię 
święta i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. 
Popołudniu odbyła się wspólna dyskoteka połączona z grami i 
zabawami dla młodszych i starszych uczestników. Wszyscy 
bawili się świetnie.                  ZSP w Babicach, Rozwita Sroka     
                      



 
ZAPRASZAMY NA… LISTOPAD W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Zakręceni w glinie i wiklinie - warsztaty rękodzieła dla starszych i młodszych 
mieszkańców Gminy Nędza" 
JeŜeli czujesz zamiłowanie do rękodzieła i prac manualnych, marzysz by zmienić coś w swoim otoczeniu, chcesz zintegrować się z 
lokalną społecznością i poznać bliŜej swoich sąsiadów, a przede wszystkim zrobić wspólnie coś dla innych, ten projekt jest dla 
Ciebie! Nie musisz nic umieć, wszystkiego Cię nauczymy! JeŜeli jesteś mieszkańcem gminy serdecznie zapraszamy do udziału w 
projekcie. Warsztaty w zakresie wikliniarstwa i ceramiki będą odbywały się raz w miesiącu. Pierwsze spotkanie - warsztaty 
wikliniarskie - juŜ 10 listopada (w sobotę) o godz. 10.00 w Filii GCK w Zawadzie KsiąŜęcej przy ul. Raciborskiej 53. 
Warunkiem uczestnictwa są wcześniejsze zapisy pod nr tel. 324104770 lub 506141501. Zajęcia poprowadzą artyści ze 
stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna.  Projekt dofinansowano ze środków programu Seniorzy w Akcji Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". 

15.11.2012 godz. 19.00 - Kąpiel w dźwięku gongów i mis dźwiękowych  w wykonaniu Maćka Hanuska. Kąpiel w dźwięku 
jest seansem relaksacyjnym, muzyczną podróŜą, w której słuchacze oddają się niezwykłym uzdrawiającym dźwiękom gongów i 
mis dźwiękowych. Taki koncert wysłuchacie Państwo w wygodnej pozycji leŜącej. Atmosfera jaką stwarzają misy dźwiękowe 
często powoduje tak mocne rozluźnienie, Ŝe zdarza się słuchaczom zasnąć, „wyłączyć” umysł - wszak celem relaksu jest po 
prostu puścić wszystko: stres, lęki, zmartwienia, wątpliwości oraz inne podobne uczucia. Wstęp 5 zł, bilety do kupienia w 
siedzibie GCK przy ul. StraŜackiej 2 w Nędzy. 

29.11.2012 godz. 19.00 - Koncert Andrzejkowy w wykonaniu Pawła Bulendy (skrzypce, gitara) i Krzysztofa 
Buratyńskiego (wokal, fortepian, instr. elektroniczne). Krzysztof Tworzy poezję śpiewaną do tekstów poetów krakowskich, 
klasycznych oraz własnych. Laureat „Grechuta Festival 2010”, festiwalu „śyciośpiewanie” oraz laureat plebiscytu "7 nadziei 
Krakowa 2011". We wrześniu 2011 premierował nowy spektakl teatralny "Dawno, dawno... dzisiaj" w duecie z aktorką Teatru 
STU, Agatą Klimczak.Oprócz twórczości indywidualnej, komponuje na potrzeby teatru i filmu, współpracuje z grupą teatralno-
musicalową Mandragora. Paweł Bulenda - 22- letni student III roku germanistyki w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w 
Raciborzu. Wokalista, muzyk. Od dziecka zakochany w muzyce, której poświęca się bezgranicznie. Wraz z Krzysztofem 
Buratyńskim uczestniczył w wielu projektach, w tym takŜe mieli okazję kilkakrotnie zaprezentować się krakowskiej publiczności 
w Piwnicy pod Baranami. Wstęp 5 zł, bilety do kupienia w siedzibie GCK przy ul. StraŜackiej 2 w Nędzy.                           
          Dyrektor GCK w Nędzy, Joanna MuŜelak



„CHWILA ZADUMY” 

Pochylamy swe czoła nisko 
Nad mogiłą kwiecistą 
Wracamy myślami daleko 
Zadajemy pytanie – dlaczego? 
Dlaczego to właśnie ty? 

Chwila zadumy i wspomnień 
Chwila cichej modlitwy 
Za ciebie ojcze, matko 
Za ciebie siostro i bracie 
Za ciebie nieznany człowiecze 

Opada jesienny liść 
Kwiaty tulą juŜ płatki 
Łzy smutku z moich oczu 
Powoli spadają na mogiłę 
Czy tak musiało być? 

Eleonora Czekała 

 

FIGURKA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM 
DEPCZĄCĄ SMOKA 

W ADAMOWSKIEJ PILE 

  Figurka z drewna lipowego 
przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku 
depczącą smoka pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII 
w., a umieszczona została w kapliczce ufundowanej, jak 
głosi miejscowa legenda, przez nieznanych kupców 
napadniętych w przysiółku Adamowska Piła (obecnie teren 
ośrodka wypoczynkowego „Aqua-Brax”) na początku XIX w. 
  Dzieło anonimowego rzeźbiarza wykonane z 
jednego pnia o wysokości ok. 1 metra ma dość bogatą 
symbolikę zaczerpniętą z Apokalipsy św. Jana (grec. 
„Áποκαλυφις Ιωάννου”), będącą jedną z najtrudniejszych do 
zrozumienia i bardzo róŜnie interpretowanych ksiąg 
biblijnych. 
 Centralną postacią rzeźby jest Matka Boska, 
odziana w purpurową suknię okrytą czarną peleryną spiętą 
na piersiach. Na głowie ma koronę z klejnotami, długie, 
czarne, rozpuszczone włosy. W lewej dłoni dzierŜy berło, a 
w prawej trzyma małego, nagiego Chrystusa, na której ma 
ozdobną obręcz. Jezus usadowione na jego nóŜkach jabłko 
królewskie podtrzymuje prawą rączką, a w lewej ściska 
dwie gałązki oliwne. Jego wzrok skierowany jest na berło. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korona, berło i jabłko to atrybuty władzy królewskiej. 
Gałązki oliwne symbolizują pokój i pojednanie. Jest to 

zapewne aluzja do motywu z Księgi Rodzaju, w której gołąb 
przynosi Noemu gałązkę oliwną jako zwiastun końca 
biblijnego Potopu. 
 U stóp Maryi leŜy przygnieciony jej stopami 
skarłowaciały, pokryty zgniłozielonym pancerzem smok. Ma 
wytrzeszczone oczy, oklapnięte w geście pokory uszy, 
wysunięty język z bezdechu. Jest uosobieniem wszelkiego 
zła na świecie. Jego pysk z ostrymi zębami symbolizuje 
bramy piekielne. W Apokalipsie zapisane jest: I zrzucony 
został ów Smok wielki, WąŜ starodawny, nazwany „diabłem 
i szatanem”, który zwodzi cały świat. 

 Niewiasta jest urzeczywistnieniem ideału wiary, 
pokory i czystości, wzorem wspólnoty zbawionych. I stanął 
Smok przed mającą rodzić Niewiastą, aŜeby skoro porodzi 
poŜreć jej dziecię. Bardzo interesujący i zagadkowy jest 
wyraz twarzy Matki Boskiej. Jej spojrzenie skierowane jest 
ku niebu. Wydaje się, Ŝe przez ten gest chce ludziom coś 
przekazać... Ludzie nie patrzą w niebo. Brak im odniesienia 
do perspektywy transcendentnej i przez to błądzą w 
labiryntach wątpliwej wiedzy, na próŜno szukając 
rozwiązania zagadki istnienia. Tymczasem niemoŜliwe jest 
zrozumienie świata bez odniesienia do sfery duchowej. 
Maryja, odchodząc, zostawia nam świadomość, która 
pozwala patrzeć na otaczający świat z perspektywy nieba. 
Milczące spojrzenie ku górze jest manifestem bliskości Boga 
i przynaleŜności do nieba. MoŜna przypuszczać, Ŝe to 
uniesienie emanujące z twarzy Niepokalanej jest paralelą 
Wniebowzięcia. 
 MoŜemy podziwiać, jak anonimowy, 
osiemnastowieczny artysta przetransponował 
apokaliptyczną wizję w swym dziele. 
 Pod koniec lat czterdziestych XX w. figura została 
odnowiona staraniem Pani Piechy, a następnie poświęcona 
w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki BoŜej 
RóŜańcowej w Nędzy. Na początku lat osiemdziesiątych 
wartościową rzeźbę zabezpieczono przed kradzieŜą, 
umieszczając ją w Kurii Biskupiej w Opolu.                      
     Krystian Okręt 

    



KARTY Z HISTORII… KALENDARIUM DZIEJÓW GMINY NĘDZA (CZ. II) 
Sołectwo ZAWADA KSIĄśĘCA, CIECHOWICE I ŁĘG                                                                      

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

 
Do opracowania danych korzystano z informacji z róŜnych czasopism, z kroniki oraz z opowiadań mieszkańców Zawady Ks. 

Opracowanie Jan Baron 

 
DATA 

 
WYDARZENIA 

 
1945  Powolne odradzanie się wsi po wojnie. Za pomocą starych maszyn oraz siły rąk znów uprawiano pola. 

Sołtysem zostaje Emanuel Walach. Odbywa się pierwsza msza w języku polskim. Odprawia ją ks. Ewald 

Pelka. Zawada zostaje przydzielona do gminy Markowice. Zaczyna działać siedmioklasowa szkoła 

podstawowa, na czele której stanął Bronisław Filiciak. 

1950  Plaga stonki. Powstaje przyszkolne boisko do gry w palanta. 

1956  ZałoŜono bibliotekę w Łęgu. 

1957  ZałoŜono kółko rolnicze. Do budynku szkoły dobudowano dwie klasy oraz sanitariaty. 

1964  Utworzono świetlicę wiejską. Jej kierownikiem został Erwin Wilczek. 

1971   Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej działa w Zawadzie. Powstaje kanalizacja deszczowa na ulicy 

Dzwonkowej. 

1972  Kapitalny remont świetlicy. 

1974  Sołtysem zostaje Jan Cycoń. 

1977  Wielka powódź. 

1978  Masowa emigracja do RFN. 

1984  Pierwszy kurs języka niemieckiego w Zawadzie Ks. 

1985  Zima stulecia. 

1986- 1987  Ulica Raciborska „skanalizowana”- zakryto rowy. Utwardzono ulice wsi i oświetlono je. 

1989  Umacnianie prawego brzegu Odry od Łęgu do Zawady. Powolny upadek Spółdzielni Kółek Rolniczych w 

Zawadzie. 

1990  Kapitalny remont świetlicy. Zakupiono 3 nowe dzwony do kościoła oraz wybrano zarząd DFK w Zawadzie Ks. 

1991  Pierwsza msza w języku niemieckim odprawiana przez ks. Rudolfa Berra. 

1992  Parafia Zawada KsiąŜęca w nowo utworzonej diecezji gliwickiej. Od uderzenia pioruna spłonął drewniany 

kościółek. ZałoŜenie przy DFK Kindertanzgrupe. 

1993  Rozbiórka po spalonym kościółku. 

1994  Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej przez DFK. Oddanie do uŜytku budynku OSP w Zawadzie Ks. 

1995  Telefonizacja wsi. Remont przedszkola. 

1996  Epidemia grypy. ZałoŜenie grupy tanecznej „ŁęŜczok”. Odnowienie ulic oraz cmentarza. 

1997  Powódź stulecia. Budowa kaplicy polnej przy drodze Szczyrkowej. 

1998-2000  Odnawianie wsi po powodzi. Remont ulic. 

2001  Budowa kaplicy cmentarnej. 

2004  Zorganizowano pierwsze w historii Zawady zawody skoków narciarskich. W Zawadzie odbyły się doŜynki 

gminne oraz utworzono punkt apteczny. 

2005  Dalsze remonty ulic. Otwarto salon fryzjerski. Odbyły się uroczystości 15-lecia DFK oraz stulecia OSP Zawada 

Ks. Przeniesienie przedszkola do budynku szkoły podstawowej. 

2006  Mija 50 lat poświęcenia kościoła w Zawadzie Ks. 

2008  Prezesem LKS ZGODA Zawada KsiąŜęca zostaje Ireneusz Białek. Zawiązanie Koła Gospodyń Wiejskich. 

2009  Uszkodzenie dachu kościoła przez wichurę. Modernizacja budynku OSP. 

2010  Grupa taneczna „ŁęŜczok” na mistrzostwach Polski staje na podium. 

2011  Powstanie stowarzyszenia „BAJTEL”. We wsi odbywają się doŜynki powiatowe. 

2012  Reorganizacja sieci placówek oświatowych w Zawadzie Ks. i Ciechowicach, utworzenie centralnego 

przedszkola w Łęgu. Wybrano nowy zarząd LKS-u ZGODA Zawada Ks. - prezesem zostaje Mateusz Zdrzałek. 

Grupy taneczne „ŁęŜczok” oraz „Arabeska” zdobywają kolejne nagrody. 
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NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY I WÓJTA GMINY A.D. 2012 WRĘCZONE 

 Z okazji Dnia Nauczyciela we wszystkich szkołach naszej gminy odbyły się uroczyste akademie, które poprzedziły 
rozdanie Nagród Dyrektora Szkoły oraz Nagrody Wójta Gminy. Za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu 
wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia Nagrodą Dyrektora Szkoły w 2012 roku zostali uhonorowani następujący 
nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi: 
� ZSP Zawada KsiąŜęca: Wanda Rutko, Ewelina Król, Dorota Klieryk, Zyta Porwoł, Karina Gzuk, Adrian Cichecki, Dorota Zając, 

Irena Gzuk, Jolanta Kalus, Weronika Zagolla, Renata Dunkel, Elwira Krentosz, Weronika Brauner, Celina Baron, Rita Ryszka. 
� ZSP Babice: RóŜa Chrubasik, Małgorzata Kocjan, Stefania Niemiec, Edyta Łyczek, Rozwita Sroka, Alicja Wiśniewska, Łukasz 

KrziŜek, Elwira Krentosz, Stanisław Niewrzoł, Ewa Cieślik-Machnik, Renata Dunkel, Katarzyna Hajduczek, Weronika BroŜa, 
Urszula Jenski, Klaudia BroŜa, Iwona Skorupa, Gabriela Augustyn, Adrian Cichecki, Edyta Pala, Wanda Rutko, Ireneusz Fiet, 
Bernadeta Popek. 

� ZSP Górki Śląskie: Katarzyna Dzierzenga, Halina Górska, Jolanta Napora, Ludmiła Jędrecka, Martyna Rezner, Monika Nielaba, 
Małgorzata Krauze, Elwira Krentosz, Eugeniusz Bittner, Bolesława Kołakowska, Marek Paskuda. 

� ZSG Nędza: Sylwia Linek, Sylwester Bobrzik, Bernadeta Oleszowska, Anita Grycman, Mirosława Teresiak, Małgorzata Krauze, 
Zygmunt Elsner, Marek Wołczyński, Krystyna Gorczycka, Maria Kontna, Elwira Krentosz, Urszula Ryschka, Krzysztof 
Janiszewski, Aneta Kobylańska-Bartczak, Małgorzata Kozielska, Anna Neuhof, Aleksandra Nieć, Edyta Pala, Izabela Pielczyk, 
Renata Skrobek, Joanna Trybańska, Bronisława Kaufman, Gizela Marondel, Teresa Nega, Doroteja Szynol, Teresa Tumulka, 
Renata Wieczorek. 

� Przedszkole w Nędzy: Ewelina Charuk, Kornelia Chyła, Maria Mrozek, Karina Raciborska, Teresa Rąpała, Danuta Kalus, Gizela 
Gwóźdź, Beata Rudek, Alicja Jordan, Teresa Matuszek, Teresa Augustyn, Anna Baszczok, Elwira Krentosz, Małgorzata Procek, 
Renata Dunkel, Alojzy Niewrzoł. 

Natomiast Nagrodę Wójta Gminy w roku 2012, m.in. za: pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na rzecz szkoły, 
wszechstronną współpracę ze środowiskiem, dbanie o bazę szkoły, zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań 
statutowych szkoły, umiejętne dysponowanie środkami przyznanymi w planie finansowym w sposób celowy i oszczędny 
otrzymały: Jolanta Kupczyk - dyrektor ZSP w Górkach Śląskich oraz Maria Czerwińska - dyrektor ZSG w Nędzy.   (j.b.) 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej druŜyny piłki siatkowej VT Nędza. 
� 05 października    VT Nędza   3:0  OKIS Gaszowice-Nieszporek Motocykle 
� 09 października:   Dwójka Świerklany Projtrans  3:1 VT Nędza 
� 17 października:   Jar-Trans FOX Pszów   3:2 VT Nędza 

 NiŜej GS publikuje zmiany kadrowe w druŜynie VT Nędza spisane przez Janusza Lazara w formie felietonu. Sylwetki 
„nowego narybku” druŜyny VT Nędza GS będzie publikowała na swoich łamach w kolejnych numerach gazety. 
3... 2...1... START czyli słów kilka o mieszaniu 
 Maszyna XIV sezonu Rybnickiej Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej juŜ ruszyła. W naszej druŜynie niemałe zmiany, więc 
chciałbym tym razem się nimi z Wami podzielić, bo pewnie niejednemu z Was przyszło do głowy pytanie "co tam u siatkarzy 
piszczy". A się dzieje i to sporo. Przede wszystkim ... gramy, co się oznacza, Ŝe mecze się odbywają i na nie serdecznie Was 
zapraszamy (szczegółowy terminarz naszych spotkań u siebie znajdziecie na www.vtnedza.pl). Uwierzcie duŜo lepiej się gra, gdy 
są z nami kibice i nas oczywiście wspierają. MoŜe jako urozmaicenie jakiegoś piątkowego popołudnia - wieczoru zapraszamy, by 
wpaść na salę LKS-u i nam pokibicować.  
 Z naszej druŜyny odszedł (nad czym mocno ubolewam) Roman Pinoczek. Niestety (jak sam twierdzi) jego stan 
zdrowia nie pozwala mu (na razie przynajmniej) czynnie uprawiać siatkówki. Choć nie ma go juŜ w naszym składzie, to na pewno 
pozostanie w naszych sercach i wiem, Ŝe zawsze mogę na niego liczyć. Roman - dziękuję za wszystko. W tym sezonie nie gra z 
nami takŜe Janek Franke. Niestety kontuzja barku, operacja i długotrwała rehabilitacja wyklucza go z gry. Chwilowo nie moŜe z 
nami takŜe grać Mikołaj Tapper ze względu na podjętą pracę. I tyle jeśli chodzi o obecno-sezonowe ubytki kadrowe.  
 Jednak trza się pochwalić "transferami", które poszerzyły nasz skład. Od tego sezonu są z nami jako new players: 
przyjmujący Mariusz Kempa, środkowy Łukasz Przybyła, atakujący Marcin Gonsior, atakujący Aleksander Siorak. 
 Oczywiście cała "stara gwardia" (z naciskiem na słowo "stara") pozostała. Co czyni z naszej druŜyny mieszankę 
młodzieńczej finezji i ... "zaokrąglonego" doświadczenia!  
 Cel i załoŜenia na ten sezon? SIATKÓWKA MA NAM SPRAWIAĆ RADOŚĆ - wyniki wtedy przyjdą same. Nic się nie 
zmieniło jeśli chodzi o mentalność - wygrywamy jako druŜyna i jako druŜyna przegrywamy.  
 Wpuszczenie do składu młodych, nowych zawodników pozwala na poszerzenie składu, co przy pracy na zmiany, 
chorobach, czy ewentualnych kontuzjach, pozwala na normalne funkcjonowanie druŜyny, a przede wszystkim polepsza jakość 
gry. Zaś zawodnicy bardziej doświadczeni gwarantują utrzymanie jakości tej 
jakŜe waŜnej w siatkówce sfery mentalnej, ich obecność, pozwala na 
stosowanie i wdroŜenie wypracowanych schematów gry.  
 Źle gdy się coś, ktoś kisi tylko we własnym sosie, bo okazać się 
moŜe, Ŝe ominęło go poznanie kogoś (czegoś) fantastycznego. Stąd decyzja o 
poszerzeniu naszego składu. Tylu zawodników ta druŜyna nie miała jeszcze 
nigdy. Ale to dobrze, Ŝe idzie to w tę stronę, bo to się oznacza, Ŝe 
zainteresowanie siatkówką w Nędzy rośnie.  
 KaŜda mieszanka ma swoje plusy dodatnie i jak to mawiał ... 
wiadomo kto ... plusy ujemne. Zawsze jest ryzyko, ale dziś kto nie ryzykuje - 
ten nie ma. My zaryzykowaliśmy - i ... dziś juŜ wiem, Ŝe warto było ... 
namieszać.       Janusz Lazar 


