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GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE  

W dniu 18.05.2013r. przeprowadzono w Górkach Śląskich gminne zawody sportowo – 
pożarnicze, w których wzięły udział cztery drużyny grupy „A”.  Komisję sędziowską powołał 

Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu w składzie: Sędzia Główny: mł. bryg.  Andrzej 
Charuk, członkowie: st. kpt. Paweł Sowa, mł. kpt. Mirosława Kochel, dh Jacek German, 
dh Józef Teresiak, dh Waldemar Kurowski, dh Sebastian Grzesik. 

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: 
 Ćwiczenie bojowe. 

 Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami. 

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco: 

 

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami: 
Grupa „A” 

1 miejsce OSP Górki Śląskie z wynikiem 63 pkt. 
2 miejsce OSP Zawada Książęca z wynikiem 65 pkt. 
2 miejsce OSP Szymocice z wynikiem 65 pkt. 

3 miejsce OSP Nędza z wynikiem 66 pkt. 
Ćwiczenie bojowe: 

Grupa „A” 
1 miejsce OSP Górki Śląskie z wynikiem 55 pkt. 

2 miejsce OSP Nędza z wynikiem 57 pkt. 
3 miejsce OSP Szymocice z wynikiem 67 pkt. 

4 miejsce OSP Zawada Książęca z wynikiem 109 pkt. 
 
KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

Miejsce 1 OSP Górki Śląskie, sztafeta 63 pkt, ćw. boj. 55 pkt, wynik łączny 118 pkt. 
Miejsce 2 OSP Nędza, sztafeta 57 pkt, ćw. boj.  66 pkt, wynik łączny 123 pkt. 

Miejsce 3 OSP Szymocice, sztafeta 65 pkt, ćw. boj. 67 pkt, wynik łączny 132 pkt. 
Miejsce 4 OSP Zawada Książęca, sztafeta 65 pkt, ćw. boj. 109 pkt, wynik łączny 174 pkt.  

Wyniki w poszczególnych konkurencjach uzyskano w systemie czasowym przeliczanym na punkty. Czym mniejsza ilość punktów tym lepsze miejsce 
w ogólnej klasyfikacji. 

Jednostka OSP Górki Śląskie zakwalifikowała się do powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych, które odbędą się w III kw. tego roku. 
Z okazji święta św. Floriana, patrona strażaków, decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. śląskiego zostały nadane 

medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki Strażak Wzorowy. Wręczenia dokonał sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach 

nadbryg. Piotr Buk. Medale otrzymali: 

Medal złoty: dh Waldemar Kurowski 

Medale srebrne:   dh Michał Michna, dh Stanisław Stokłosa. 

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:    dh Adrian Krętosz, dh Grzegorz Bieńkowski, dh Jacek Paprotny, dh Krzysztof Gorzolnik. 

Zarząd Gminny ZOSP RP w Nędzy składa serdeczne podziękowania jednostce OSP Górki Śląskie, jako gospodarzowi i organizatorowi, za 

wzorowe i regulaminowe przygotowanie tegorocznych zawodów. Dziękujemy również Pani Wójt Annie Iskale. za udostępnienie namiotu i wydanie 

poleceń związanych z przygotowaniem terenu wokół remizy i boiska, by zawody te mogły się odbyć w sposób prawidłowy.  

Leszek Pietrasz 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

 

PRZETARG NA GRUNT: 

Wójt Gminy Nędza ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej w Zawadzie Książęcej 

, która stanowi działkę nr 744/2 o powierzchni 0,1582 ha. Cena wywoławcza 

wynosi 100.000,00 złotych brutto, natomiast wadium to 10.000,00 złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013r. o godz. 8.00 w 

budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad). 

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI: 

Wójt Gminy Nędza ogłosił przetarg nieograniczony w trybie art.39 ustawy- Prawo zamówień publicznych, na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie  Gminy Nędza. Termin wykonania zamówienia od 

01.07.2013r do 30.06.2014r. Oferty należy składać do dnia 12.06.2013r do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej gminy pod adresem www.nedza.pl/bip/ oraz w siedzibie urzędu 

w pokoju nr 21. 

 

MAJĄTEK GMINY 

Wójt Gminy Nędza ogłosił przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ, model L090, rok produkcji 2000. Cena wywoławcza 

22.000,00zł. Termin składania ofert do dnia 31.05.2013r 

 

DZIEŃ DZIECKA: 

8 czerwca br. w Górkach Śląskich na boisku LKS-u odbędzie się Dzień Dziecka. Więcej szczegółowych informacji będzie można znaleźć na 

plakatach. 

 

 

MUZYKA W STARYM OPACTWIE – 2013, WSPÓLNOTA WIARY I SZTUKI  XVIII CYKL KONCERTÓW 

„Kościół zawsze zabiegał o ozdobę i piękno Domu Bożego. Z tej racji wydawał odpowiednie przepisy, dzięki którym mogłaby być 

zachowana i coraz bardziej ujawniała się godność świętych budowli. Ponadto wiara i pobożność chrześcijan wiele przyczyniły się do tego, by 

wzniesione w ciągu wieków świątynie stały się piękniejsze i godniejsze. Również i Papieże obdarzali szczególnymi tytułami wyróżniające się spośród 

innych kościoły, wśród których od przeszło 100 lat wylicza się tytuł Bazyliki Mniejszej” (dekret Domus Dei 1968r.) 9 

Godność tę w 2009 roku otrzymało również rudzkie Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej, co symbolicznie jeszcze bardziej pogłębiło 

duchowo-kulturową łączność szacownej cysterskiej świątyni z Rzymem i jego bazylikami większymi, z Janem na Lateranie oraz św. Piotrem – 

sercem Watykanu na czele.  

Tytuł bazyliki to jednak nie tylko godność i przywileje. To również wezwanie do szczególnych zadań oraz obowiązek promieniowania 

życiem religijnym i duszpasterskim (DDI4). Trudno zaś sobie wyobrazić duszpasterstwo oderwane od kultury. I to kultury wysokiej, bo w tej 

właśnie dziedzinie obserwuje się dziś coraz większy deficyt, a w każdą powstałą lukę nachalnie wciskają się produkty masowe, czyli niewiele 

wymagające od twórców, a jeszcze mniej od odbiorców.  

Festiwal „Muzyka w starym opactwie” nie zamierza ustępować pola i już po raz 18. w tym roku zaprasza  miłośników muzyki organowej 

(czasem podkreślonej innym akcentem) na koncertowe niedziele od maja do października (raz w miesiącu).  

Dbałość o muzykę i śpiew w kościele zdobnym w tytuł bazyliki jest czymś nie tylko naturalnym, ale wręcz nakazanym. Dokument Domus 

Dei zaleca, by w świątyni o tej randze istniała schola kantorów i by szczególną troską otaczano śpiew zarówno gregoriański, jak i polifoniczny (DD 

I4b, II8). Przede wszystkim chodzi, oczywiście, o oprawę liturgii, jednak cóż piękniejszego nad uzupełnienie i pogłębienie muzycznych wrażeń 

duchowo-artystycznych popołudniowym koncertem? 

Jeśli dodać do tego, że pierwotnie, jeszcze w starożytności, bazylika oznaczała salę ważnych zgromadzeń, czyli skupiała w sob ie 

najważniejsze sprawy życia publicznego, rudzkie koncerty uzyskają dodatkowy aspekt – jako zgromadzenie ludzi wrażliwych na muzyczne piękno i 

otwartych na epifanie Boga w dziełach ludzkiego geniuszu i ludzkiej pracy nad pomnażaniem otrzymanych od Niego talentów. 

 Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach ma bardzo wiele do zaoferowania miłośnikom świętowania niedzieli po Bożemu. Festiwalowe 

koncerty mogą stać się godnym tego świętowania uwieńczeniem. Ad majorem Dei gloriam i ku ubogaceniu własnej duszy.  

Ks. Prałat Bogdan Kicinger Organizator koncertów. 

Wykonawcy tegorocznych koncertów: 

23.06.2013  Brygida Tomala – organy (Babice - Katowice) 

21.07.2013  Marek Fronc – organy (Legnica) 

25.08.2013  Stanisław Pielczyk – organy (Raszczyce – Katowice) 

22.09.2013  Mariola Brzoska – organy (Zawada Książęca - Gliwice) 

20.10.2013 Zespół Kameralny Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku (Słowacja): Miriam Žiarna – sopran; Blanka 

Pavlovičowá – skrzypce Rastislav Adamko – skrzypce; Zuzana Zahradniková - pozytyw 

Koncerty odbywać się będą w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godzinie 17.00. O godz. 16.00 natomiast celebrowana jest Msza 

Święta.  Festiwal realizowany jest przy wsparciu środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Honorowy patronat Ordynariusz 

Diecezji Gliwickiej JE Ks. Biskup Jan Kopiec, Starosta Raciborski Adam Hajduk. 

 
 

BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIBORZU 

PUNKT KASOWY W NĘDZY TO ŁATWY I SZYBKI DOSTĘP DO BANKU 

Jeśli chcecie Państwo efektywnie zarządzać swoimi środkami pieniężnymi lub dopiero teraz planujecie założyć ROR Bank Spółdzielczy 

zaprasza do Punktu Kasowego przy Urzędzie Gminy Nędza. Oferujemy: rachunki osobiste dostosowane do potrzeb naszych klientów( ROR, ROR 

Senior, ROR Junior), niskie comiesięczne opłaty za prowadzenie rachunku, bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówki, wsparcie finansowe na dowolny cel, 

bezpieczeństwo i poufność świadczonych usług. 

Dodatkowo chcąc jeszcze bardziej usprawnić obsługę klientów w punkcie kasowym w Nędzy, Bank udostępnia terminal płatniczy POS (zamiast 

bankomatu), urządzenie pozwalające na wypłatę gotówki przy użyciu karty. 

http://www.nedza.pl/bip/


ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA- Prezes Klubu HDK Nędza ADAM FESZTER 

 

Od 1999 roku kiedy zaczął Pan po raz pierwszy oddawać krew, ma Pan już na swoim 

koncie oddanie ponad 31 litrów krwi. Zostało to docenione poprzez przyznanie Panu 

odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia i Narodu”- o czym także 

pisaliśmy na łamach GS. Jak to właściwie jest z tym „ byciem dawcą krwi”? Czy 

najtrudniej zacząć? 

Ma Pani rację, najtrudniej jest zacząć. Pamiętam, a było to w latach 80-tych, kiedy można było 

sobie zaznaczyć grupę krwi i laboratorium wstawiało taką ważną pieczątkę do dowodu ( były te 
stare –„zielone”), moja żona długo mnie namawiała. Były prośby, były groźby, aż w końcu 

udało się jej mnie namówić. Potem była długa przerwa. Urodziła się nam córka. Żona miała 
ciężki poród z komplikacjami. Trzeba było przetaczać krew. Wtedy coś we mnie pękło. 

Pomyślałem sobie, że gdyby nie krwiodawcy to może teraz byłbym sam. Myślę, że właśnie to 
głównie zainspirowało mnie do tego, żeby zostać honorowym dawcą krwi. Najpierw oddawałem 

krew w Regionalnym  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, następnie  
wstąpiłem do klubu w Rybniku. Po kilku latach członkowstwa w tymże klubie postanowiłem, 

żeby założyć taki klub w Nędzy. 
 

Adam Feszter to także współzałożyciel i zarazem prezes Klubu Honorowych Dawców 

Krwi Nędza. Czy w tak małej gminie idea założenia klubu się sprawdza? 

Myślę, że nie jest ważne gdzie jest siedziba klubu, ale ludzie, którzy chcą przyjść i oddać ten 

bezcenny lek. Może członków klubu nie ma zbyt wielu- chciałbym żeby było więcej- ale ważne, 
że klub istnieje, a na akcje organizowane przez nas przychodzą  zarówno nasi członkowie jak i 

osoby niezrzeszone bądź z innych klubów. 

 

Czy jest Pan zadowolony z działalności Klubu HDK Nędza? 

Jesteśmy młodym klubem, mimo to staramy się brać udział w różnego rodzaju zawodach 

sportowych organizowanych przez inne kluby działające przy RCKiK w Raciborzu ( Bełk, 
Czerwionka, Rybnik, Rydułtowy). Sami też mamy cykliczny turniej rozgrywany w grudniu. Jest 

to turniej tenisa stołowego. W tym miejscu muszę podziękować Pani Wójt Annie Iskała, że 
corocznie funduje nagrody na tę imprezę. 

 

Dlaczego warto być honorowym krwiodawcą? 

Dlaczego być honorowym krwiodawcą? Myślę, że każdy krwiodawca to czuje. To jest jak magnes. Raz się zacznie i już się w 
to wsiąka. Przecież gdyby nie krwiodawcy nie można byłoby przeprowadzić wielu operacji, wyprodukować leków 

krwiopochodnych, a nawet przeprowadzić różnego rodzaju doświadczeń. 
 

Co  według Pana zniechęca ludzi do oddawania krwi? 

Wiele czynników składa się na to, że ludzie boją się oddawać krew. Może to być strach przed igłą, strach przed zarażeniem 
się lub ktoś może sobie pomyśleć, że to może mi zaszkodzić. Tylko, że wszystko to fikcja. Do pobrań używane są 

jednorazowe igły, pielęgniarki pracują w rękawiczkach, a oddanie 450 ml krwi raz na trzy miesiące na pewno nikomu jeszcze 
nie zaszkodziło. 

 

Staje Pan na przysłowiowych rzęsach by zachęcić ludzi do brania udziału w akcjach oddawania krwi. 

Organizowane  akcje to liczne gadżety, upominki i losowania atrakcyjnych nagród dla dawców. 

Zgadza się. Staram się,  żeby na każdej akcji nasi dawcy oprócz przysłowiowej czekolady dostali jakiś drobny upominek od 

naszego klubu. Sam chodzę od firmy do firmy i próbuję  coś – jakiś drobny gadżet, choćby i za złotówkę – „ wydębić”. Mamy 
kilku stałych sponsorów, którzy  w poszczególnych akcjach chętnie nam pomagają. Nie ukrywam, że pozyskujemy też 

nowych, jednorazowych. W połączeniu z tymi stałymi na każdą akcję mamy przygotowanych około 50-ciu upominków dla 

naszych dawców. 
 

Czy według Pana krwiodawstwo w Polsce jest należycie dofinansowywane? 

Myślę, że nie mnie o tym sądzić. Jeśli ktoś jest krwiodawcą to z potrzeby serca, ale oczywiście Ministerstwo Zdrowia 

mogłoby popatrzeć na nas, dawców, jakimś” łagodnym okiem”. 
 

Jak ocenia Pan ostatnie akcje oddawania krwi w gminie? Czy 

przybywają nowe osoby? 

Muszę powiedzieć, że na każdą akcję przychodzą te same osoby, ale są też i 
nowe. Ktoś był akurat w naszej gminie i dowiedział się, że jest 

organizowana taka impreza i przyszedł. Na naszą ostatnią akcję ( 

12.05.2013r) przyjechał pan z Ciechowic. O terminie przybycia autokaru 
pod naszą gminę dowiedział się z plakatów. Pan ten pracuje od poniedziałku 

do piątku więc nie ma możliwości oddania krwi w Centrum Krwiodawstwa. 
Był zadowolony, że u nas akcje organizowane są w niedziele. Na następną 

akcję też przyjedzie. 

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na następną akcję, która 
odbędzie się w ostatnią niedzielę lipca, tj. 28.07.2012r. Jeśli nastąpią jakieś 

zmiany niezależne od nas, będą one podane na plakatach reklamowych.  
         

                          (k.g)  
 

 

 



Karty z historii... 92. rocznica wybuchu III powstania śląskiego 
 

   Każdego roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy obchodzimy w maju Święto Szkoły! 

Ale dlaczego akurat wtedy? Wydaje się, że w obecnej sytuacji społeczność szkolna raczej nie 

potrafi dokładnie uzasadnić tego terminu, a jest on nierozerwalnie związany z historią naszego 

regionu. Otóż łączyć go należy z faktem powstań śląskich, gdyż Szkoła Podstawowa w ZSG nosi 

imię Powstańców Śląskich. 

   W nocy 3 maja 1921 r. o godz. 2.00 (we wtorek) w 130. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 

1791 r. ludność deklarująca w plebiscycie górnośląskim 20 marca 1921 r. swą przynależność do Polski podjęła czyn zbrojny. Plebiscyt unaocznił 

jaskrawo zwycięskim państwom w I wojnie światowej dążenie polskiej ludności do zjednoczenia z odradzającym się państwem polsk im. Wynik 

plebiscytu na obszarze dzisiejszej gminy Nędza był następujący (co ilustruje poniższa tabela): 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik powyższy (46% za Polską, 54% za Niemcami) zdumiewająco przewyższa (o 6%) na korzyść Polski ogólny wynik plebiscytu górnośląskiego 

(odpowiednio 40% i 60%), co znalazło odzwierciedlenie w wydarzeniach, które wkrótce miały się rozegrać. 

   Niekorzystne wnioski Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku, powołanej na mocy art. 88 traktatu wersalskiego 

(podpisanego 28 czerwca 1919 r.) wpłynęły decydująco na fakt chwycenia przez ludność Śląska za broń przeciwko Niemcom. Sprawa powstania 

została podjęta podczas dramatycznych narad Polskiego Komitetu Plebiscytowego przez późniejszego dyktatora powstania (od 4 maja) Wojciecha 

Korfantego (1873-1939), mimo podjęcia przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uchwały z dnia 2 maja 1921 r. przeciwnej wybuchowi 

powstania. Plan działań powstańczych opracował m.in. Stanisław Baczyński (1890-1939), ojciec wybitnego poety „pokolenia Kolumbów” 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944). Realizacją zadań operacyjnych zajęła się Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. 

   Na terenie Raciborszczyzny walkami kierował Alojzy Seget (1897-1968), którego łącznikiem w działaniach był Arka Bożek (1899-1954). 

Powstańcy obsadzili front od Markowic (obecnie od 1977 r. dzielnica Raciborza) przez Łężczok, Łęg, Nędzę do Ciechowic (wtedy Szychowic). O 

przygotowaniach i pierwszych starciach Arka Bożek pisze w swych Pamiętnikach: 

  Gdy przyszła wiadomość o krzywdzącej decyzji podziału Śląska przez Radę Ambasadorów, 

oburzenia wśród społeczeństwa polskiego nie dało się powstrzymać. III powstanie było 

aktem buntu przeciwko lekceważeniu dążeń narodowych Śląska przez wielkich tego świata. 

Trzeba było wykazać światu, że lud śląski ma niezłomną wolę przynależenia do Polski. 

Rozkaz do powstania przyszedł do Markowic w sobotę [30 IV 21] po południu; kurier z 

Raciborza doręczył mi go w polu, gdy sadziłem kartofle. Nasza kompania miała się zebrać w 

nocy o godzinie dwunastej koło piaskowni. Miała tam również dotrzeć furmanka z bronią. 

Własnej broni mieliśmy jedynie piętnaście karabinów (…) Nasza kompania otrzymała rozkaz 

zajęcia dworca w Nędzy. Na zbiórkę przyszło około trzystu ludzi. Niestety, zapowiedziana 

broń z Rybnika nie nadeszła. W powiecie rybnickim zaczęła się strzelanina i już w godzinach 

popołudniowych w sobotę strzelanina ta zmobilizowała Niemców. Wywiad nasz doniósł nam, 

że na dworcu w Nędzy Niemcy mają dwa karabiny maszynowe oraz trzydziestu kolejarzy i 

piętnastu policjantów uzbrojonych w karabiny piechoty. Atakowanie dworca w Nędzy z 

piętnastoma karabinami uznaliśmy za niebezpieczne i ataku tego nie przeprowadziliśmy. Ta 

decyzja okazała się zbawienna, gdyż atak na Nędzę połączony byłby z dużymi stratami, a 

wynik niepewny. Rano zaś [1 V 21] Niemcy sami uciekli w popłochu, tak iż dworzec w 

Nędzy zajęliśmy bez walki (…) Nasz oddział, wysunięty najdalej na południe, opanował 

przejście na Odrze i z miejsca zajął stanowiska na wałach ochronnych nad Odrą (…) Racibórz został odcięty od północnego wschodu [s. 105-106].  

    4 i 5 maja niemieckie zgrupowanie SSOS (Selbstschutz Oberschlesiens) podjęło natarcia. Zostały one jednak odparte. 9 maja 1921 powstańcy 

utworzyli w Ciechowicach na lewym brzegu Odry przyczółek mostowy. Utrzymali go do 14 maja. Po wycofaniu się z tej pozycji spalili drewniany 

most. W walkach tych brali udział następujący powstańcy z Ciechowic: Franciszek Dobiasz, Bernard Dyrszka, Józef Dyrszka, Józef Goldman, 

Franciszek Gomółka, Adolf Grabowski, Wilhelm Krybus, Wiktor Leksza, Józef Pietruszka, Franciszek Przybyła, Adolf Warzok (członek 

Polskiego Komitetu Plebiscytowego). 

  Zgodnie z ustaleniami Międzysojuszniczej Komisji część obszaru zajętego przez powstańców Grupy „Południe” miała zostać obsadzona przez siły 

zbrojne aliantów. Tymczasem Markowice zajęli Niemcy, przeprowadzając stąd artyleryjski ostrzał Nędzy i Babic. W nocy z 12 na 13 maja powstańcy 

odbili i obsadzili Markowice udaremniając 26 i 27 maja kolejne próby przerwania frontu przez Selbstschutz z Raciborza. Działania zbrojne trwały do 

28 czerwca 1921 r., kiedy to nastąpiła ewakuacja wojsk powstańczych i SSOS z obszaru plebiscytowego.  

   20 października 1921 r. Rada Najwyższa Konferencji Ambasadorów Ligi Narodów dokonała podziału Górnego Śląska, zaakceptowanego 25 

października 1921 r. przez rząd polski. Wszystkie miejscowości dzisiejszej gminy Nędza pozostały w granicach Niemiec. 
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Współczesna 
nazwa 

miejscowości 

Liczba 
uprawnionych 

do głosowania 

Liczba 
głosujących 

Frekwencja 
wyborcza 

(%) 

Liczba 
głosów 

ważnych 

Wyniki głosowania 

POLSKA % NIEMCY % 

Babice 946 934 98,73 932 436 46,78 496 53,22 

Ciechowice 240 240 100,00 238 169 71,00 69 29,00 

Górki Śląskie 212 210 99,06 210 142 67,62 68 32,38 

Łęg 333 331 99,39 328 143 43,60 185 56,40 

Nędza 681 670 98,38 665 193 29,02 472 70,98 

Szymocice 123 122 99,19 122 80 65,57 42 34,43 

Zawada 

Książęca 
462 460 99,57 460 203 44,13 257 55,87 



                           Z ŻYCIA GMINY 

 

LIGOWA RYWALIZACJA 

Trampkarze młodsi 

naszej gminy (rocznik 2000 i 

młodsi) 10 maja br. rozegrali 

kolejny mecz ligowy w swojej 

mistrzowskiej grupie na boisku 

Pietrowic Wielkich. Rywalizacja 

rozpoczęła się od pierwszego 

gwizdka sędziego i przetaczała 

się raz pod bramkę rywali , a 

raz pod naszą . Do przerwy 

utrzymywał się wynik 0-0. 

Jednakże po zmianie stron 

decydującą bramkę dla naszej 

ekipy zdobył Jan Wainer i tak 

zakończył się mecz Pitrowice 

Wlk.-Nędza 0-1. Skład naszej 

drużyny: Mateusz Weiser, 

Tomasz Lis, Dominik Kaczmarczyk, Jakub Szenk, Dawid Afa, Grzegorz Sawoński, Ralf Bobrzik, Szymon Śmieszek, 

Grzegorz Dudek, Dawid Gmitruk, Eliasz Rudek, Jarosław Szyra, Sebastian Forajter i Jan Wainer,.   

            Sylwester Bobrzik. 

 

BIBLIOTEKA – PRZESTRZENIĄ DLA 

KREATYWNYCH 

W dniach od 8 do 15 maja 2013 r.  trwał X 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i przebiegał pod hasłem  

Biblioteka - przestrzenią dla kreatywnych.  Gminna Biblioteka 

Publiczna w Nędzy z tej okazji przygotowała dla czytelników 

kilka atrakcji, m. in. zapominalscy czytelnicy mogli zwrócić 

książki, bez naliczania kar za zwłokę. 14 maja 2013 r. pod 

hasłem Jestem czytelnikiem Biblioteki - odbyło się uroczyste 

pasowanie przedszkolaków z Przedszkola w Nędzy, na 

czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. W trakcie 

spotkania, 5 i 6-latki poznały tajniki pracy w bibliotece oraz 

przeniosły się w magiczny świat bajek, którego przewodnikiem 

był bohater dziecięcych książek – żółw Franklin. Na naszych 

małych milusińskich, w dniu 15 maja 2013 r. czekała 

prawdziwa niespodzianka. W spotkaniu z 

funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w 

Raciborzu oraz maskotką policyjną Sznupikiem 

uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym. 

Najmłodsi wysłuchali bajki pt. Mam przyjaciela 

policjanta, poznały tajniki pracy w policji i 

dowiedziały się, jak bezpiecznie podróżować oraz jak 

ustrzec się niebezpieczeństw podczas długiego 

wypoczynku. Dzieci miały również możliwość, 

zapoznać się z radiowozem policyjnym oraz jego 

wyposażeniem. Na wszystkich małych gości czekał słodki 

poczęstunek oraz pamiątkowe dyplomy.    

    GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

 

 



23 KWIETNIA - ŚWIATOWYM DNIEM KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w dniu 23 kwietnia 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy gościła Panią 

Elżbietę Bednarczyk - autorkę bajki Kłótnia w tornistrze. W spotkaniu z pisarką uczestniczyły zaprzyjaźnione z biblioteką przedszkolaki z 

Przedszkola w Nędzy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach. Nasz gość zabrał naszych najmłodszych czytelników w magiczną podróż po 

Australii. Opowiedział o zwierzętach i zwyczajach, które panują w tym kraju. Mali milusińscy chętnie wysłuchali również fragmentów książki Kłótni w 

tornistrze. Niezwykłą niespodzianką, którą przygotowała i poprowadziła Pani Elżbieta dla przedszkolaków i ich opiekunów, był kurs tańca 

egzotycznego. Na zakończenie autorka rozdawała autografy i zachęcała do czytania książek. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowane 

na ten wyjątkowy dzień zakładki do książek!        GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

NAJWAŻNIEJSZE JEST ŻYCIE 

W dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 17.00 Gminna Biblioteka Publiczna i Klub HDK w Nędzy, serdecznie zapraszają wszystkich 

mieszkańców do naszej książnicy, na spotkanie pod hasłem Twoja krew – moje życie, które poprowadzą państwo Ewa i Adam Fesztrowie. 

Uczestnicy dowiedzą się: jakie należy spełnić warunki, aby zostać honorowym dawcą, jak się do tego przygotować, jak dużą rolę spełnia ten ważny 

płyn ustrojowy w organizmie człowieka. Zapraszamy!        GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ZAKRĘCENI W GLINIE I WIKLINIE – WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH 

MIESZKAŃCÓW GMINY NĘDZA” 

Projekt, który Gminne Centrum Kultury w Nędzy realizowało od listopada 2012r w ramach zeszłorocznej edycji konkursowego Programu 

„Seniorzy w akcji”, dobiegł już końca. W całym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 40 osób z Gminy Nędza. Najmłodsi uczestnicy mieli po sześć 

lat, najstarsi – osiemdziesiąt. Idea wspólnych spotkań „przy glinie i wiklinie” przyciągnęła mieszkańców kilku sołectw: Łęgu, Ciechowic, Nędzy, a 

także dawnych pracowników koszykarni, która mieściła się na terenie Zawady Książęcej. Warsztaty z zakresu plecionkarstwa odbywały się raz w 

miesiącu i prowadzone były 

przez członków 

stowarzyszenia „Serfenta” z 

Cieszyna. Powstały różnego 

rodzaju ozdoby świąteczne, 

gwiazdy, kule, choinki, patery 

na owoce. Część warsztatów 

poświęconych wyplataniu 

koszy poprowadził lokalny 

wikliniarz Hubert Piechula 

wraz asystującymi mu Łucją 

Przybyłą-Roesler, 

Fryderykiem Zagolą i  

Leonem Wolnikiem. Drugą 

część projektu stanowiły 

warsztaty ceramiczne. Te z 

kolei, prowadzone przez 

lokalną artystkę, Panią 

Stanisławę Spychałę-

Walenko, odbywały się w Nędzy. Uczestnicy poznali podstawowe techniki wyrobu przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych z gliny. Gotowe prace 

zostały wypalone i szkliwione. Także każdy uczestnik miał okazję poznać cały proces wyrobu ceramiki od początku do końca.  

Oprócz korzyści edukacyjnych, odbiorcy projektu – mieszkańcy Gminy Nędza, seniorzy, osoby dorosłe, dzieci - mieli okazję poznać się, 

zintegrować i wymienić doświadczeniami w twórczej atmosferze wspólnego wysiłku i pracy. Zaś tradycja wyplatania została przekazana młodszemu 

pokoleniu w niezwykle przyjemny sposób i miejmy nadzieję, nie zniknie tak szybko z naszych terenów.  

Cieszę się, że najważniejszy cel projektu, jakim było aktywizowanie osób starszych do działania na rzecz społeczności lokalnej, został 

osiągnięty. Niemal połowę uczestników projektu stanowiły osoby powyżej 55 roku życia. Oni też najbardziej zaangażowali się w finałowe 

przedsięwzięcie.  

Akcja finałowa projektu odbyła się 27 kwietnia 2013r na terenie Przedszkola w Łęgu, gdzie warsztatowicze pod kierunkiem ekspertów z 

„Serfenty” zbudowali wspólnie szałas dla dzieci z wierzby energetycznej i wikliny amerykańskiej. Ponad trzymetrową wierzbę trzeba było nasadzić 

na głębokość 70 cm. Ażurowa ściana okrągłego szałasu została wypleciona z wikliny amerykańskiej według inwencji własnej uczestników. Tak 

przygotowany szałas po kilku tygodniach „zaczyna żyć”, zakorzenia się i puszcza piękne zielone pędy. Warto dodać, że projekt szałasu oraz miejsce 

jego postawienia, wspólną decyzją wybrali sami uczestnicy projektu. Ponadto wszystkie nasze prace z wikliny i ceramiki wykonane w okresie od 

listopada do kwietnia, można było oglądać podczas wystawy plenerowej na terenie GOSiRu w ramach Festynu Majowego w Nędzy. Zachęcamy 

również do oglądania wystawy zdjęć z przebiegu projektu, która zawiśnie w Filii GCK w Zawadzie Książęcej.  

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom projektu za tak wielkie zaangażowanie. Dziękuję Urzędowi Gminy za wszelkie wsparcie oraz 

Szkole Specjalnej nr 10 w Raciborzu za możliwość wypału ceramiki. Dziękuję wszystkim sponsorom rzeczowym za uatrakcyjnienie naszych spotkań 

smacznymi poczęstunkami: Pizzerii „Wega” z Nędzy, Domowi Przyjęć „Victoria”, Cukierni Markiewka, a także firmom: Foto-Tkacz, Foto-Flesz i 

Salonowi Fryzjerskiemu EMI. Projekt dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych 

„ę” w ramach programu „Seniorzy w akcji”.                           Tekst opracowali: Jan Baron – uczestnik warsztatów, Joanna Mużelak – dyrektor GCK  

 

 

CZERWIEC W GCK 

 

07.06.2013 piątek, godz. 11.00: 

„Sznurkowe Skrzaty” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Wielkie Koło z Będzina 

Bilety w cenie 5zł do nabycia w siedzibie GCK przy ul. Strażackiej 2. 

 

22.06.2013 sobota:  I Rodzinny Piknik Rowerowy  

Wspólny przejazd rowerowy przez najciekawsze zakątki gminy, zakończony w Szymocicach w „Leśnej Polanie” ogniskiem, konkursami i grami 

terenowymi. Zapraszamy mieszkańców wszystkich sołectw w każdym wieku. Zbiórka na placu targowym w centrum Nędzy o godz. 15.00. Uwaga, 

w czasie rajdu zostanie rozstrzygnięty konkurs na najstarszy i najciekawszy rower. Ponadto, na miejscu będzie można skorzystać z serwisu 

rowerowego firmy BOB z Raciborza.  Udział bezpłatny (obowiązują wcześniejsze zgłoszenia telefonicznie: 506141501). 

 

27.06.2013 czwartek, godz. 17.00  Zakończenie sezonu artystycznego 

W programie występy uczestników zajęć z GCK, wręczenie dyplomów i upominków, omówienie tegorocznej „Akcji Lato”. Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych.  Szczegóły na www.kulturanedza.blogspot.com      GCK w Nędzy, Joanna Mużelak 

http://www.kulturanedza.blogspot.com/


Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

MIĘDZYGMINNY KONKURS EKOLOGICZNY 

Tuż przed Dniem Ziemi w naszej placówce 17 kwietnia br. odbył 

się XI Międzygminny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas I-III  oraz IX 

Gminny Konkurs Ekologiczny dla przedszkolaków pod hasłem „Żyjemy w 

świecie pełnym zieleni”. Konkurs przygotowały: dyrektor placówki Hanna 

Kowalska oraz nauczyciele :Róża Chrubasik, Edyta Łyczek, Alicja 

Wiśniewska i Małgorzata Kocjan. Celem konkursu było kształtowanie 

postaw ekologicznych wśród dzieci, promocja różnych form działań człowieka 

na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także wspólna zabawa 

wszystkich uczestników.  

      W konkursie wzięło udział 6 drużyn z klas I-III oraz 4 drużyny 

reprezentujące przedszkola z Łęgu, Nędzy, Górek Śląskich oraz  Babic. 

Uczniowie odpowiadali ustnie na pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej i 

ekologicznej. Pytania ukryte były pod papierowymi dekoracjami.  

Zadbaliśmy też o aktywność ruchową uczestników. Bardzo spodobała się 

zabawa ruchowa z wykorzystaniem plastykowych nakrętek i kul zrobionych z 

gazet. Najlepsi otrzymali dodatkowe punkty. Komisja oceniała odpowiedzi, 

przyznając odpowiednio punkty, które drużyna gromadziła na stolikach w 

postaci cukierków. I miejsce zajęli uczniowie z ZSP w Górkach Śląskich i z  

ZSP w Lyskach, II miejsce uczniowie z ZSP w Bogunicach oraz uczniowie babickiej szkoły, III miejsce drużyna z Nędzy. Mile spędzony czas 

zakończono wspólnym poczęstunkiem oraz wręczeniem nagród i dyplomów. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom naszego konkursu: 

Wójtowi Gminy Nędza, Nadleśnictwu Rudy Raciborskie, Stacji Paliw BP w Markowicach, Bankowi Ochrony Środowiska, Firmie „MAN-TRANS”  za  

pomoc rzeczową i finansową. Cieszymy się, że możemy polegać na osobach, które rozumieją, że kształtowanie świadomości ekologicznej stanowi 

bardzo istotny element przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji.       ZSP w Babicach, Małgorzata Kocjan 

 

PORT LOTNICZY W PYRZOWICACH, KOMENDA MIEJSKA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOSNOWCU 

22 kwietnia br. uczniowie szkoły oraz grupa starszaków z 

przedszkola pojechali na wycieczkę do Pyrzowic a właściwie do Portu 

Lotniczego. Na miejscu odwiedzili strefę odlotów i przylotów oraz 

poznali procedury związane z odebraniem biletu, oddaniem bagażu i 

przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Jednak najbardziej 

ciekawym miejscem był taras widokowy, gdzie dzieci obserwowały 

samoloty szykujące się do startu oraz lądujące. Nie był to koniec 

wycieczki. Opuszczając Port Lotniczy w Pyrzowicach autokar 

skierował się w stronę Sosnowca, gdzie mieści się Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu było wiele atrakcji, m. in. 

prezentacja wozu strażackiego. Dzieci miały okazję przymierzyć 

część stroju strażaka, wsiąść do wozu strażackiego, a nawet 

zobaczyć jak strażacy wyjeżdżają na akcje, ponieważ podczas naszej 

wizyty dwa razy rozległ się sygnał syreny. Na koniec tego miłego 

spotkania było pieczenie kiełbasek.  ZSP w Górkach Śląskich, 

Monika Nielaba 

DZIEŃ KSIĄŻKI. Z KSIĄŻKĄ W PODRÓŻ PRZEZ STULECIA 

Potrzeba utrwalenia i przekazania myśli jest tak stara jak ludzkość. Oczywiście od początku nie 

istniała książka w dzisiejszej postaci. Jej wygląd zmieniał się w ciągu wieków, a przyczyniały się do tego 

kolejne wynalazki. 13 maja uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Nędzy mieli okazję zobaczyć, jak 

wyglądała książka w różnych momentach historii i w różnych kulturach. Zaproszeni do szkolnej biblioteki goście 

uczestniczyli w lekcji, której głównym celem było poznanie historii książki od początków do współczesności. 

Uczniowie należący do kółka bibliotecznego zaprezentowali przedstawienie poświęcone losom książki przez 

wieki. Aktorzy byli poprzebierani w stroje z różnych epok, co szczególnie ubarwiło spektakl. Po przedstawieniu 

mali słuchacze mogli wykazać się wiedzą z lekcji rozwiązując quiz na przygotowanych kartach pracy. Dzień 

książki został zorganizowany w związku z minionym Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, który rozpoczyna tydzień 

bibliotek.         Nauczyciele  z ZSG w Nędzy  

 

ZAJĘCIA OTWARTE 

Środa 17 kwietnia 2013 roku była bardzo 

ważnym dniem w życiu grupy "Biedronek" 

Przedszkola w Nędzy. W tym dniu pani z 

niemieckiego Anita Grycman przeprowadziła zajęcie 

otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających do grupy 

"Biedronek". dzieci przychodząc rano do przedszkola 

były tym wydarzeniem bardzo podekscytowane, gdyż 

takie zajęcie to forma pokazu, ale również egzaminu. 

Obserwujący zajęcia rodzice zobaczyli jak dzieci 

bawią się w "niemieckie zabawy", którą z nich lubi 

najbardziej ich dziecko. Wysłuchali kilka piosenek, z których dzieci poznają niemieckie 

słowa. Anita Grycman wyjaśniła rodzicom zasady, według których prowadzi zajęcia z 

języka obcego w tak młodej grupie dzieci. Głównym celem tej pracy jest to, by dzieci 

przede wszystkim polubiły język niemiecki i osłuchały się z nim. Podczas całej imprezy  

było bardzo wesoło, śpiewnie i zabawowo. Rodzice mieli na pewno wiele satysfakcji, gdy 

patrzyli na swoje dzieci wyrywające się do głównych ról w zabawach. A niektórzy z nich może nawet nauczyli się nowych słówek z języka 

naszych sąsiadów?         Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 



ŚWIĘTO STRAŻAKA 

Nietypowo rozpoczęły świąteczne spotkanie ze strażakami w dniu 6 maja br. przedszkolaki z Przedszkola w Nędzy. O godz inie 11.15 w 

budynku zawyła syrena alarmowa oznaczająca pożar. Na szczęście był to tylko 

okresowy próbny alarm przeciwpożarowy. Dzieci ze wszystkich grup szybko 

zostawiły swoje zabawki, którymi się bawiły w tym czasie i bardzo sprawnie 

opuściły swoje sale zajęć. Najszybciej na podwórze wyszły najstarsze "Żabki", ale 

zaraz potem w ogrodzie przedszkolnym znalazły się najmłodsze "Biedronki", które 

dodatkowo musiały zejść ze schodów. Moment później dołączyły do nich "Myszki" i 

"Kotki". Ewakuacja wszystkich przebywających w budynku przedszkola osób 

trwała kilka minut i przebiegła w wielkim spokoju. A w ogrodzie przedszkolnym 

czekała na dzieci niespodzianka. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędzy 

przy udziale przedstawicieli z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

przygotowali dla dzieci pokaz strażackich działań. 

Przyjechali do placówki czerwonym bojowym wozem 

strażackim "Magirus". Zdjęli z niego strażackie węże i 

pokazali dzieciom jak potrafią lać z nich wodę do 

wyznaczonego celu. Tego mogły potem spróbować 

chętne przedszkolaki. Po chwili okazało się, że chętne 

są wszystkie! Przy pomocy strażaków z OSP w Nędzy 

Mirosława Paszka i Damiana Grzesika oraz 

przedstawiciela PSP w Raciborzu aspiranta Leszka 

Olszewskiego każde dziecko przez moment lało 

wodę i mogło poczuć się prawdziwym strażakiem. Po pokazie pracy z wodą strażacy przynieśli z wozu bojowego ogromny tajemniczy pojemnik. Po 

chwili okazało się, że jest on pełny piany do gaszenia pożarów, a zaraz potem prawie cały ogród przedszkolny pokryty był bezpieczną białą pianą, 

co wszystkim bardzo się podobało. Przebieg alarmu przeciwpożarowego oraz spotkania ze strażakami podobał się też chyba nadzorującemu 

przebieg ćwiczeń ze strony PSP w Raciborzu młodszemu kapitanowi Tomaszowi Brańskiemu z działu prewencji, bo minę miał bardzo zadowoloną. 

Przedszkolaki podziękowały strażakom wręczając kwiatki wykonane z ekologicznych materiałów.     

           Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 

 

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ 
W drugiej połowie kwietnia br. roku dzieci z grup "Biedronki", "Myszki", "Kotki" i "Żabki" Przedszkola w Nędzy zapoznawały się z bardzo 

trudna tematyka zdrowia i ekologii. Nie jest tajemnicą, ze problemy te wzajemnie się wiążą i przenikają. Ekologia to czyste środowisko a czyste 

środowisko to zdrowie. Podsumowaniem tego zagadnienia było spotkanie wszystkich przedszkolaków z pielęgniarką Stacji Caritas w Nędzy Jolantą 

Młynek. Ubrana w biały uniform i troszeczkę przestarzały już symbol pielęgniarki - biały czepek z czarnym paskiem - za to przystrojona 

przepięknym uśmiechem, Pani Jola opowiadała dzieciom o swojej trudnej pracy w roli pielęgniarki środowiskowej. Dzieci z otwartymi buziami 

słuchały o tym, jak pielęgniarka odwiedza w domu starszych, niedołężnych, samotnych i chorych ludzi i ile ma przy nich pracy. Pielęgniarka 

przedstawiła dzieciom akcesoria typu strzykawki, zabandażowała kilka zranionych rączek, a nawet mierzyła dzieciom ciśnienie, które mimo emocji 

związanych ze spotkaniem, było książkowo prawidłowe. W drugiej części spotkania Jolanta Młynek przeczytała dzieciom, w ramach akcji "Cała 

Polska czyta dzieciom", bardzo wzruszającą historię o jelonku Bambi. W podziękowaniu pielęgniarka otrzymała od dzieci piosenkę zaśpiewaną przez 

grupę "Żabki", a od grupy "Biedronki" czerwone serce z kwiatkami, które 

obiecała powiesić w siedzibie stacji Caritas w Nędzy. Może kiedyś to 

przedszkolaki pójdą w odwiedziny do pielęgniarek stacji Caritas i zobaczą miejsce 

przechowywania sprzętu medycznego i swoje prezenty.   

    Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 

WIZYTA W MUZEUM 

W dniu 07 maja grupa „Żabki” i czworo dzieci z grupy „Kotki” pojechały 

na wycieczkę do pobliskiego miasta Racibórz. Mieliśmy dużo szczęścia, gdyż w 

tym dniu była wspaniała pogoda: niebo jasne, słonecznie i gorąco, choć rano nie 

wskazywało na to, iż będzie tak pięknie. Wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty w 

muzeum. Tutaj mieliśmy okazję zobaczyć: zbiór wyrobów cynowych 

pochodzących z terenu Śląska z okresu XVII-XX wieku; wystawę prezentującą 

rzeźbę i malarstwo od XV-XVIII wieku, po konserwacji; narzędzia i wyroby 

bednarskie; narzędzia do znakowania browarniczego; efekty prac badawczych i 

konserwatorskich w prezbiterium kościoła św. Ducha – grobowce znanych postaci 

związanych z Raciborzem; ekspozycję prezentującą przedmioty używane w 

stomatologii i technice dentystycznej; jedyną ekspozycję na Śląsku przedstawiającą 

zespół zabytków starożytnego Egiptu: mumia Egipcjanki Dżet-Amonet-ius-anch wraz 

z kartonażem i dwoma sarkofagami. Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się na 

raciborski rynek do księgarni w celu zakupienia książeczek. Pani w księgarni 

pozwoliła nam wybrać sobie książeczkę, która nam się najbardziej podobała. 

Oczywiście pamiętaliśmy o tym, że należy za książeczki zapłacić. Następnie 

poszliśmy na Rynek na ławeczki. Odpoczywając, skonsumowaliśmy nasze słodycze, 

chrupki i soczki, nie zapominając o tym, że należy się podzielić z kolegami i 

koleżankami. Na zakończenie wycieczki zrobiliśmy wspólne zdjęcie pod Kolumną 

Maryjną. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. Polecamy wszystkim 

wizytę w Raciborskim Muzeum!   Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 
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Informacja: Józef Zagola 

 

Szczebel 

rozgrywek 

 

 

Data 

 

Przeciwnicy 

 

Wynik 

 

Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

 

 

 

 

 

V liga 

okręgowa 

K-ce III 

 

11.05.2013 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

Naprzód Rydułtowy 

1 3  

Maciej Paskuda 

 

04.05.2013 

 

Naprzód Syrynia 

 

LKS 1908 Nędza 

 

3 1  

Bronisław Kłosek 

 

01.05.2013 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

Rafako Racibórz 

3 3  

Bronisław Kłosek (2),  

1-bramka samobójcza 

 

27.04.2013 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

Czarni Gorzyce 

0 0  

---------- 

 

20.04.2013 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

LKS Krzyżanowice 

1 0  

Bronisław Kłosek 

Klasa A 

Grupa 

Racibórz 

 

11.05.2013 

 

LKS Górki Śląskie 

 

Buk Rudy Wielkie 

2 2  

Tomasz Zawada, Andrzej Buliński 

 

05.05.2013 

 

LKS Studzienna 

(Racibórz) 

 

LKS Górki Śląskie 

4 0  

---------- 

 

01.05.2013 

 

LKS Górki Śląskie 

 

Unia Turza Śląska 

1 3  

Mateusz Talik 

 

28.04.2013 

 

Ocice Racibórz 

 

LKS Górki Śląskie 

7 2  

Mateusz Talik, Tomasz Zawada 

 

20.04.2013 

 

LKS Górki Śląskie 

 

LKS Cyprzanów 

1 0  

Tomasz Zawada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa C 

Grupa 

Racibórz I 

 

20.04.2013 

 

Sparta Babice 

 

LKS Grzegorzowice 

 

2 

 

3 

 

Sebastian Ziętek, Tomasz Nowak 

 

20.04.2013 

 

LKS Rudnik 

Zgoda Zawada 

Książęca 

3 4  

Artur Brzoska (3) 

 

28.04.2013 

 

Zgoda Zawada 

Książęca 

 

LKS Wojnowice 

5 1  

Artur Brzoska(3), Jan Gomułka, Arkadiusz 

Mika 

 

28.04.2013 

 

LKS Adamowice 

 

Sparta Babice 

5 1  

Sebastian Ziętek 

 

01.05.2013 

 

Sparta Babice 

LKS II Studzienna 

(Racibórz) 

3 0  

walkower 

 

01.05.2013 

 

KS Pietraszyn 

Zgoda Zawada 

Książęca 

0 7 Artur Brzoska (2), Leszek Floriańczyk (2), 

Piotr Niestój (2), Jan Gomółka (1) 

 

05.05.2013 

 

Zgoda Zawada 

Książęca 

 

LKS Jankowice 

4 0  

Artur Brzoska (2), Leszek Floriańczyk (2) 

 

05.05.2013 

 

LKS Czernica 

 

Sparta Babice 

5 1  

Sebastian Ziętek 

 

11.05.2013 

 

Sparta Babice 

 

Zgoda Zawada 

Książęca 

5 4 Artur Brzoska (2), Leszek Floriańczyk (2) 

Sebastian Ziętek (2), Krzysztof Merkel, 

Hildebrand Paweł, Tomasz Kalus 



Dla Mamy 

Patrzę smutno w siną dal 

Widzę Twą drobną postać 

Twarz zawsze pogodna 

Choć nieraz było ci smutno 

Myśli wolno krążą wokoło 

Szukają słowa pociechy 

Wiem co to troska i ból 

Wciąż czekam na kilka rad 

Potrafiłaś pocieszyć każdego 

Stworzyć szczęśliwy dom 

Dom pełen miłości i ciepła 

Dom, który od ciebie mam 

Dziękuję Ci za to wszystko  

Za miłość, dobroć i uśmiech 

Wiem, że mnie słyszysz mamo 

Wiem, że wciąż czuwasz i trwasz. 

        Eleonora Czekała 

 

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: 
Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 

redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 

K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

 

Gorące życzenia dla wszystkich mam śle Zarząd Koła Emerytów i Rencistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA W PIGUŁCE 

25 marca 2013 roku na sesję Rady Gminy przybyło 13 radnych. Nieobecni byli Rafał Lincner i Krystian Płaczek. Przewodniczący Rady 

Gminy złożył informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Także wójt gminy złożyła sprawozdanie z wykonania podjętych uchwał 

oraz o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

 Sesję otworzyła dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w 2013 roku. Po wyjaśnieniu przez panią wójt, że ustawa nakłada na Gminę obowiązek corocznego 

uchwalania programu opieki nad zwierzętami Rada Gminy jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

 Kolejną uchwałą podjętą przez radę prawie jednogłośnie, była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nie dłuższy niż 6 lat, na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonych pod eksploatację 

kruszywa, a położonych w sołectwie Babice.  

 Sesja rady przyniosła także dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze 

darowizny. Fragmenty przedmiotowych nieruchomości obrębu Nędza a dokładniej ulicy Leczniczej stanowią drogę dojazdową do zabudowań, które 

są własnością prywatną. Pani wójt wyjaśniła, że drogi te od lat istnieją w rejestrze dróg gminnych i jest sytuacja prowadząca do wyprostowania 

stanu prawnego. Rada Gminy przyjęła uchwały 12 głosami za i jednym głosem przeciw przy 13 głosujących.  

Następnie głos zabrała skarbnik gminy, która przedstawiła treść wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na rok 2013r. dotyczących 

zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu do GOPS zasiłku stałego. Rada Gminy jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

 Radni wysłuchali również informacji skarbnik gminy o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza, gdzie jednogłośnie 

uchwałę przyjęli. 

Ostatnią podjętą uchwałą na sesji było wyrażenie zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Nędzy, gdzie 100% udziałów ma gmina. Zwiększenie kapitału zakładowego spółki związane jest z rozbudową zaplecza zgodnie z 

uchwalonym wieloletnim planem spółki. 

Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza można znaleźć na stronie internetowej http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. 

 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 
Janusz Lazar – przyjmujący VT Nędza  i zarazem twórca Felietonów z kwadratu -  podsumował miniony czas tak: 

 
REPETITIO EST MATER STUDIORUM 

Sezon 2012/2013 (prawie) już za nami. Nie na darmo przytaczam tą łacińską sentencję w tytule, bo chcę by zdanie, 

które będę dziś powtarzał zapadło w Waszej pamięci. „Ten sezon był najlepszy w historii naszej drużyny”.   
Ktoś mi ostatnio powiedział „Nie gadaj, bo mogliśmy walczyć o czwórkę, mamy pakę na finał” …. To tak samo jakby 

powiedzieć, że szklanka do połowy wypełniona wodą jest do połowy pusta. Ale ja patrzę, że ona jest do połowy PEŁNA !!! Już słynny kabaret TEY 
uczył nas pozytywnego myślenia, omawiając słynny, uszkodzony traktor, że nie należy mówić, (cyt).” jedno koło jest zepsute”. Trzeba mówić (cyt) 

„trzy są dobre”. Poza tym, wypowiedź w stylu „mogliśmy”, czyli tzw. „gdybanie” kompletnie nic nie wnosi.  Tak, mogliśmy walczyć o czwórkę …. 
tak, jak każda, inna drużyna.  Równie dobrze moglibyśmy walczyć  o utrzymanie w I Lidze... jak każda, inna drużyna. Wynika to jednak z mojej 

natury; zdecydowanie wolę patrzeć na napełnioną część szklanki.  
TEN SEZON BYŁ NAJLEPSZY W HISTORII NASZEJ DRUŻYNY !!! Nigdy nie byliśmy tak wysoko w tabeli na zakończenie sezonu. Tym razem ugraliśmy 
tyle i z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość.  

TEN SEZON BYŁ NAJLEPSZY W HISTORII NASZEJ DRUŻYNY … mimo iż na wyjazdach (wg wyliczeń mojego bratka, inż. Marka) wygraliśmy tylko 
jeden (słownie: jeden !!) mecz.  

TEN SEZON BYŁ NAJLEPSZY W HISTORII NASZEJ DRUŻYNY … mimo iż drużynę trapiły kontuzje, nieobecności powodowane pracą, delegacjami, 
chorobami i …. sprawami, z którymi poradziliśmy sobie między sobą.  

TEN SEZON BYŁ NAJLEPSZY W HISTORII NASZEJ DRUŻYNY … bo mieliśmy Marcina Gonsiora, który wygrywał nam mecze, czasem już przegrane.  
TEN SEZON BYŁ NAJLEPSZY W HISTORII NASZEJ DRUŻYNY … bo nawet gdy było pod górkę, wydawałoby się, że drużyna traci formę, braliśmy „d…. 

w troki” i forma była.  Umieliśmy znaleźć antidotum, sposoby na sytuacje, które stawiał przed nami sezon. Np. Marek, nominalny rozgrywający 
zaczął grać na Libero, Maciek - przyjmujący, z którego z reguły „łachamy”, wziął na siebie ciężar rozegrania w meczu i zagrał superos. Dalej 
Piotrek, podstawowy rozgrywający, gra jak natchniony na przyjęciu. Jak na początku nie mógł grać Alek, nagle pojawia się i w 2 meczach 

technicznymi zagraniami doprowadza do szału rywali. Nasz najmłodszy – Łukasz P. – w tamtym sezonie wystraszony nieopierzony qrczak (Qri nie 
gniewaj się), teraz podstawowy środkowy.  Nie można zapomnieć o „Kacie nad katami wszystkich katów” czyli Łukaszu „Kacie” Kołodzieju. 

Wielki to był come back.  
TEN SEZON BYŁ NAJLEPSZY W HISTORII NASZEJ DRUŻYNY … bo byliśmy ze sobą na dobre i na złe, bo mieliśmy siebie, chłopaki się super 

uzupełniali, wspierali w trudnych dla nas chwilach.  
Więc gdybanie zostawmy sobie na inny czas. Na tu i na teraz możemy się cieszyć, bo TEN SEZON BYŁ NAJLEPSZY W HISTORII NASZEJ DRUŻYNY i 

nikt i nic nie zabierze mi tej radości z osiągniętego wyniku.  
Skoro repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką nauk) – to uczmy się, wyciągajmy wnioski, chcąc (co najmniej) powtórzyć wynik w 
przyszłym sezonie ;-))). 

J.L 
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