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W NĘDZY WYREMONTUJĄ ULICĘ KOPERNIKA,  
W CIECHOWICACH – DOJAZD DO PÓL 

 

                                                 Przedsiębiorstwo  "M+" 

                                           z Kędzierzyna-Koźla złożyło 

najkorzystniejszą ofertę w przetargu na remont ul. 

Kopernika w Nędzy. Wartość zadania - 268.274,65 zł. 

Ul. Kopernika powinna być gotowa do 25 września. 

    W najbliższych miesiącach zostanie też wykonana 

modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie 

Ciechowice (za ul. Odrzańską). Gmina otrzymała 

dofinansowanie do remontu od Marszałka Województwa 

Śląskiego, które wyniesie 59 proc. kosztów. 

    - Odcinek za ul. Odrzańską biegnący wzdłuż wałów w 

kierunku Zawady Książęcej jest już wykonany, teraz 

chcemy wyremontować fragment biegnący w drugą stronę. 

Oprócz tego, że droga służy rolnikom, to też, ze względu na 

urokliwe położenie, stanowi przyjemne miejsce do 

spacerów czy wypadów rowerowych - mówi wójt Anna 

Iskała. ● 
 

Ul. Kopernika jest drogą gminną o długości ponad 580 m 

i średnią szerokością ponad 5 m. Łączy ul. Borowiec z ul. 

Leśną.  

    - To droga bardzo uczęszczana, bo znajduje się przy niej 

ośrodek zdrowia, stanowi dojazd do kościoła i na cmentarz, 

a nawierzchnia jest już w bardzo złym stanie - przyznaje 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała. 

    Jezdnia posiada studzienki i wpusty drogowe kanalizacji 

deszczowej, w których należy dokonać regulacji pionowej 

z dostosowaniem do nowych poziomów jezdni. 

Zabudowana jest obustronnie krawężnikiem betonowym.     

    Pobocze drogi pomiędzy krawężnikiem a ogrodzeniem w 

przeważającej części posiada betonową zabudowę i 

zmienną szerokość, którą należy rozebrać i zastąpić 

żwirkiem.  

    Posesje przyległe do drogi posiadają w kilku 

przypadkach wykonane przez właścicieli zjazdy z kostki 

brukowej, które to należy utrzymać i odtworzyć po 

remoncie drogi.  

    W miejscu wszystkich istniejących betonowych zjazdów 

jak i nieutwardzonych należy zabudować krawężniki 

najazdowe i wykonać zjazdy do granicy posesji z 

nawierzchni asfaltobetonowej. Na pozostałym odcinku 

jezdni zabudować obustronnie krawężniki. 

    Prace obejmą również zerwanie chodnika, likwidację 

istniejącego parkingu przy ośrodku zdrowia oraz położenie 

tam asfaltobetonu wraz z krawężnikami. 
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NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW 

 

Do strażaków z Zawady Książęcej za kwotę 9.322,00 zł 

wkrótce trafią: buty strażackie sznurowane i specjalne, 

ubranie ochronne, mundur koszarowy, rękawice 

strażackie, hełm bojowy oraz węże. 

     Z kolei OSP w Nędzy wzbogaci się o sprzęt wartości 

9.070,00 zł. Będą to: piła do betonu i stali, detektor 

wielogazowy, kurtyna wodna, zbiornik brezentowy oraz 

detektor prądu przemiennego. 

     To już kolejna część sprzętu, która w tym roku 

doposaży gminne jednostki OSP. W styczniu do 

strażaków trafił sprzęt wartości blisko 50 tys. zł - kwota w 

części pochodząca z budżetu Gminy oraz Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP.  

     Jedną z doposażonych wtedy jednostek była OSP w 

Szymocicach. Otrzymała aparat ochrony dróg 

oddechowych z sygnalizatorem bezruchu. Prezes straży, 

Jacek German ma pewność, że nowy sprzęt bezpośrednio 

przekłada się na bezpieczeństwo strażaków, a to z kolei na 

poziom bezpieczeństwa mieszkańców. –W razie np. utraty 

przytomności przez strażaka,  sygnalizator bezruchu 

zaczyna emitować coraz głośniejszy alarm. Dzięki niemu 

pozostali strażacy wiedzą, że coś się stało, że potrzebna 

jest pomoc. O wiele większe szanse na ocalenie ma nie 

tylko sam strażak, ale też ludzie, którzy czekają na pomoc 

- tłumaczy prezes OSP w Szymocicach. ● 

                                                             Blisko 7 tys. zł Gmina 

przeznaczyła                                  Nędza przeznaczyła 

na zakup nowego sprzętu dla dwóch jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej - w Zawadzie Książęcej i 

Nędzy. Pozostałą część kosztów pokryła dotacja 

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP. 

Do OSP w sołectwach Zawada Ks. oraz Nędza wkrótce 

trafi nowy, specjalistyczny sprzęt, który znacząco 

podniesie standard pracy strażaków. Jednostki same 

wskazują, jaki sprzęt jest im akurat najbardziej potrzebny.  

 

ZMIANY W AGLOMERACJI NĘDZA sieci kanalizacyjnej. Gmina musiała więc opracować nowy 

plan i wystąpić do Marszałka Województwa Śląskiego o 

zmianę aglomeracji Nędza. 

    W związku z tym z aglomeracji konieczne było 

wyłączenie: w całości miejscowości Szymocice oraz Górki 

Śląskie, a także rejonów położonych na obrzeżach 

pozostałych sołectw, dla których budowa sieci kanalizacji 

byłaby nieopłacalna.  

    - Chcemy uspokoić mieszkańców tych terenów. 

Wyłączenie z aglomeracji nie odbiera możliwości 

podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Oczywiście będzie to 

możliwe, ale Gmina będzie musiała to zrealizować 

wyłącznie z własnego budżetu, ponieważ środki 

zewnętrzne będą mogły być wykorzystane tylko na 

budowę sieci w granicach aglomeracji - tłumaczy Wójt 

Gminy Nędza Anna Iskała.  

    Ostatecznego wyznaczenia aglomeracji dokona w 

drodze uchwały Sejmik Województwa Śląskiego po 

akceptacji propozycji planu aglomeracji Nędza przez: 

Radę Gminy Nędza, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska oraz właściwego Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej. ● 

                                   Zmieniły się przepisy, dlatego, by                         

                                  utrzymać w gminie aglomerację, 

potrzebna była modyfikacja jej granic. Zabieg był 

konieczny, by nie stracić możliwości np. ubiegania się 

o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji. 

Radni Gminy Nędza o zmianie planu aglomeracji Nędza 

zdecydowali na ostatniej sesji.  

     Dotychczasowa aglomeracja została wyznaczona 

rozporządzeniem Wojewody Śląskiego w 2008 roku.  

    Ponieważ    Gmina Nędza w całości położona jest na 

terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich, w świetle obowiązujących 

ówcześnie przepisów, nie obowiązywał minimalny 

wskaźnik koncentracji liczby mieszkańców do długości 

planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej, stąd 

też aglomeracją objęto cały obszar gminy Nędza.  

    Przepisy zmieniły się w lipcu 2014 roku. Nakazały, by 

na obszarach objętych formami ochrony przyrody 

wskaźnik koncentracji był nie mniejszy niż 90 

mieszkańców na 1 km przewidywanej do wybudowania 
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GMINA DOPOSAŻA PLACE ZABAW 
                                    Blisko 25         Blisko 25 tys. zł 

                                                                             przeznaczono na 

nowe urządzenia zabawowe na placach zabaw na 

terenie gminy Nędza. Nowy sprzęt pojawił się w Nędzy, 

Ciechowicach i Babicach. 

 

stanęły: huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, 

piaskownica i karuzela (również ze środków funduszu 

sołeckiego). Natomiast na placu zabaw przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Babicach pojawiła się 

huśtawka typu "bocianie gniazdo".  

    Przypomnijmy, że w ubiegłym roku rozbudowano też 

plac zabaw w Przedszkolu w Łęgu. Przeznaczono wtedy 

na urządzenia ponad 14 tys. zł z funduszu sołeckiego. ● 

Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Nędzy pojawiły się nowe urządzenia zabawowe: bujak, 

huśtawka wagowa, piaskownica, karuzela i ławeczka. Z 

nowego placu zabaw mieszkańcy mogą korzystać od 

ubiegłego roku - wtedy to na GOSiR trafiły pierwsze 

urządzenia. Obie partie urządzeń zakupione zostały ze 

środków funduszu sołeckiego. 

    Na placu zabaw uwielbiają "szaleć" bliźniaki 

Aleksander i Jakub. Przychodzą tam z babcią albo mamą. 

- Myśmy w dzieciństwie takich warunków nie mieli. 

Dobrze, że teraz jest inaczej i oby jak najwięcej takich 

miejsc - mówi pani Adelajda Lepiarczyk z Nędzy, babcia 

bliźniaków. Mama Alka i Kuby chwali też lokalizację 

placu. - Dobrze, że akurat tutaj. Po pierwsze miejsce z 

dala od ruchliwych ulic, po drugie - z doświadczenia 

wiem, że dzieci niekoniecznie interesuje to, co dzieje się 

na boisku, więc można z maluchami w trakcie meczu 

przyjść na plac zabaw - uśmiecha się pani Zuzanna Depta. 

    Z nowych urządzeń korzystać też mogą dzieci w innych 

sołectwach. Przy budynku dawnej szkoły w Ciechowicach 
 

RADA SENIORÓW WYBRAŁA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

W skład rady seniorów weszli: Józef Zagola, Tadeusz 

Krzyśko, Jan Flut, Walter Kuśka, Elżbieta Michalska, 

Eleonora Czekała, Adam Grzybowski, Tadeusz Czepczor, 

Władysława Rerich i Weronika Czerny. Rada będzie 

obradować do 2018 roku, czyli końca kadencji Rady 

Gminy Nędza. 

    - Życzę państwu dużo zadowolenia z działalności rady i 

satysfakcji z rozwiązywania problemów, których, być 

może młodzi nie widzą, wójt i rada gminy nie widzi, ale 

wy na pewno je dostrzeżecie - mówiła obecna na 

pierwszym posiedzeniu rady seniorów wójt Anna Iskała. 

    - Przecież seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę 

społeczną i to oczywiście nie tylko w naszej gminie, ale w 

całym kraju. Wsparcie na co dzień oraz zagospodarowanie 

czasu seniorom to dziś tematy bardzo pilne - mówiła 

Elżbieta Michalska, członkini rady seniorów, 

przewodnicząca aktywnie działającego koła emerytów, 

rencistów i inwalidów w Babicach. 

    - Spraw będzie wiele do załatwienia. Społeczeństwo się 

starzeje, wiemy, że nie każdy ma siłę i odwagę pójść w 

swojej sprawie do urzędu - mówiła Eleonora Czekała, 

członkini rady seniorów. - Mam doświadczenie jako 

przewodnicząca koła emerytów w Nędzy i wiem, że na 

panią wójt zawsze  możemy liczyć. Jestem pewna, że tak 

samo będzie z radą seniorów - podkreślała. ● 

 

                                 Adamowi Grzybowskiemu           

                                 jednogłośnie powierzono funkcję 

przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Nędzy. 

Głosowanie odbyło się podczas pierwszego posiedzenia 

rady, której statut Rada Gminy w Nędzy uchwaliła już 

w ubiegłym roku. 
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W MIEJSCU DAWNEJ WĄSKOTORÓWKI MOGŁABY 
POWSTAĆ ŚCIEŻKA ROWEROWA 

 

                                  Od lat mówi się o ścieżce rowerowej                    

                                  między Raciborzem a Szymocicami. 

Mogłaby poprowadzić nasypem dawnej kolei 

wąskotorowej, która zaczynała się w Markowicach i 

prowadziła przez Babice, Szymocice, aż do Rud. 

Karb Wąskotorowy - Markowice Raciborskie. W latach 

1902 - 1945 odcinek, na którym znajduje się ta stacja był 

częścią kolei Gliwice Trynek - Rudy - Racibórz na linii 

Gliwice – Racibórz. Została otwarta w 1902 roku, a 

zamknięta dla ruchu pasażerskiego (zawieszenie 

kursowania pociągów pasażerskich) w roku 1966. W 

1945 roku rozebrano tory kolejowe, które po latach 

odbudowano.  

    Dawniej były nawet plany przywrócenia na trasie 

ruchu kolejowego, ale właściwie trudno dziś szukać 

jakichkolwiek śladów wąskotorówki. Na terenie gminy 

Nędza najbardziej widoczny jest jeszcze fragment na 

tzw. Małej Nędzy w pobliżu stacji kolejowej. Pozostał 

tam krótki kawałek torów, zaś w Szymocicach przy 

cmentarzu widoczny jest nasyp kolejowy z fragmentem 

podkładów.  ●  
 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
URZĄD GMINY NĘDZA POSZUKUJE 

OPIEKUNKI NA CZAS PRZEWOZU DZIECI Z 
TERENU GMINY NĘDZA DO SZKÓŁ 

SPECJALNYCH W RACIBORZU. 
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA 

URZĄD GMINY W NĘDZY, POK. NR 10, 
NR TEL. 32 410 20 18 w. 41 

 

Inwestycja jest wieloetapowa. Na samym początku 

konieczne było przejęcie wąskotorówki przez PKP, bo były 

to osobne majątki. To udało się już zrobić.  

    - My wystąpiliśmy do PKP o nieodpłatne przekazanie 

tego terenu na rzecz Gminy. Kolej długo się wahała. 

Niedawno pokazało się światełko w tunelu - PKP jest 

skłonne teren przekazać pod warunkiem, że Gmina 

przeznaczy go na cele transportowe - wyjaśnia Wójt Gminy 

Nędza Anna Iskała.  

    Niestety teren objęty jest nadzorem konserwatorskim. To 

cały proces mocno komplikuje. - Obecnie chcemy 

doprowadzić do spotkania z panią konserwator, najlepiej w 

terenie, tak, by mogła na własne oczy się przekonać, że z 

wąskotorówki właściwie nie zostało już ani śladu. Zależy 

nam na rezygnacji z opieki konserwatorskiej, co z kolei 

umożliwi nam, już jako  właścicielom, ubieganie się o 

środki zewnętrzne na budowę ścieżki - dopowiada wójt 

Anna Iskała. Nędza Wąskotorowa to dziś jedynie nazwa 

otwartej na początku XX wieku stacji kolei wąskotorowej 

w Nędzy. Obecnie budynek jest mocno zdegradowany, a 

PKP wystawiło nieruchomość na sprzedaż.  

    Z wikipedii: Nędza Wąskotorowa - stacja kolejowa 

zlokalizowana w kilometrze 55,0 linii kolejowej Bytom  
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UCZCILI OFIARY MARSZU ŚMIERCI 

  

                                      - Dobrze, że mieszkańcy wracają                           

                                    pamięcią do tych tragicznych 

wydarzeń sprzed 70 lat. Musimy o nich pamiętać, bo w 

ludziach wciąż jest wiele możliwości uruchamiania zła 

- mówiła Barbara Adamczyk z Towarzystwa Opieki 

nad Oświęcimiem podczas uroczystości w Górkach 

Śląskich upamiętniających ofiary tzw. marszu śmierci. 

historii - mówił ks. Maciej Górka, proboszcz parafii p.w. 

Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich. 

    Obecny na uroczystości Jan Delowicz, pracownik 

Muzeum Miejskiego w Żorach, materiały dotyczące 

marszów śmierci zaczął zbierać 30 lat temu. - Szkoda, że 

nikt wtedy nie pomyślał, żeby zanotować numery na 

pasiakach. Znalibyśmy dziś nazwiska ludzi pochowanych 

w mogile na tutejszym cmentarzu - żałuje. 

    Historykowi udało się w Górkach Śl. dotrzeć do 

świadków tamtych wydarzeń. - Mieszkańcy nie tylko stali 

na chodniku i przyglądali się kolumnie. Próbowali rzucić 

chleb, podać wodę, ryzykując śmiercią. Zdarzało się, że 

konwojenci strzelali do ludzi za każdą próbę pomocy - 

opowiada Jan Delowicz. 

    Dziadek Barbary Adamczyk był więźniem Auschwitz. 

Marsz śmierci udało mu się przeżyć. - Był wspaniałym 

człowiekiem. Przeżył 92 lata i proszę sobie wyobrazić, że 

nigdy nie wspominał tamtego okresu - przyznała. Ona 

sama od wielu lat poświęca się intensywnej pracy w 

Towarzystwie Opieki nad Oświęcimiem. 

    Z obozu Auschwitz-Birkenau wyruszyło 17 stycznia 

1945 roku około 56 tys. osób. Szacuje się, że około 15 tys. 

marszu nie przeżyło. ●  

23 stycznia 1945 rok. Górki Śląskie przemierza kolumna 

zabiedzonych ludzi w pasiakach. Po wyjściu z obozu mają 

nadzieję na wolność. Wielu nie przeżyje marszu... Na 

tutejszym cmentarzu spoczywa 17 więźniów KL 

Auschwitz. Zginęli w drodze, z wyczerpania, głodu i 

mrozu.  

    Mieszkańcy uczcili pamięć ofiar w 

70. rocznicę wyzwolenia obozu - 

najpierw mszą św., potem modlitwą na cmentarzu. 

Żołnierze Wojska Polskiego przy mogile zaciągnęli wartę 

honorową. Po części oficjalnej już w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym uczniowie przedstawili wzruszający 

program artystyczny. - Pojawiło się pragnienie, by 

przypomnieć o historii. Szczególnie młodym ludziom, dla 

których dzisiejsza uroczystość jest konkretną lekcją  
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KAŻDY SPOSÓB DOBRY NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA 
                       Gminna Biblioteka w Nędzy rozumie, że 

docierać      do czytelników trzeba obecnie docierać w 

różny sposób. Niedawno,  dla tych, u których przygoda 

z książką dopiero się zaczyna, biblioteka 

zorganizowała spotkanie z leśnikiem. Głównym 

punktem programu było oczywiście głośne czytanie. 

 

mówić o zasadach, trzeba wyjaśniać i to najlepiej od jak 

najwcześniejszych lat. Każda forma edukacji jest dla nas 

cenna - twierdzi leśnik Karolina Witek. 

    Bibliotekę w Nędzy odwiedziło w 2014 roku 

(wypożyczyło książki, wzięło udział w zorganizowanych 

wydarzeniach) ponad 11 tys. osób. - Rynek wydawniczy 

jest bardzo bogaty. Staramy się sprostać oczekiwaniom 

naszych czytelników i dobierać wydawnictwa zgodnie z 

ich gustem i życzeniami - mówi Iwona Czorny, dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. ● 

Maluchy z Przedszkola w Nędzy doskonale wiedzą, że 

książki mogą opowiadać różne historie.  - No na przykład 

mogą to być bajki. O księżniczce, albo smoku - mówi 

Julka. - Albo o dżungli. Albo o żołnierzach - dopowiada 

Bartek. - Książki mogą być bardzo śmieszne, albo mniej 

śmieszne, albo nawet poważne - dodaje dziewczynka.     

Biblioteka w Nędzy do czytelników chce docierać na 

różne sposoby. Regularnie organizuje spotkania, których 

głównym punktem programu jest głośne czytanie. 

Niedawno z dziećmi spotkała się przedstawicielka 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, dlatego też książeczka 

była o lesie. Ale poza czytaniem Karolina Witek ciekawie 

opowiedziała też przedszkolakom o zawodzie leśnika. 

    - Z pewnością edukacja jest konieczna. Jako leśnicy 

spotykamy się z bardzo różnymi zachowaniami, często 

bardzo skrajnymi. Z jednej strony, zdarzają się nielegalne 

wycinki, z drugiej - na szczęście są i tacy ludzie, którzy 

rozumieją zasady gospodarowania w lasach. Trzeba  

 

„MYSZKI” I „BIEDRONKI” 
POŻEGNAŁY SWOJE PRZEDSZKOLE 

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego było dla 

części dzieci pożegnaniem z ukochanym przedszkolem. - 

Trudno się rozstawać, bo człowiek zdążył się przywiązać 

- przyznała pani Urszula, babcia małej Julki.  

    Zakończenie roku było uroczystością pożegnalną dla 

grup "Myszki" oraz "Biedronki". Absolwenci Przedszkola 

w Nędzy, dziewczynki i chłopcy, pięknie recytowali 

wierszyki, w których wspominali swoje pierwsze dni w 

przedszkolu: wspólne zabawy,  naukę szlaczków i literek. 

Były piosenki, a nawet polonez!  

    Były też wzruszające podziękowania dla 

wychowawczyń. W niejednym oku zakręciła się łza. 

Także na dzieci czekały niespodzianki - każde dziecko 

otrzymało dyplom ukończenia przedszkola, pamiątkowe 

tablo i książeczkę z dedykacją.  

    Po uroczystości rodzice, dziadkowie i wszyscy 

zaproszeni goście wrócili do domu, a dzieci spędziły w 

przedszkolu zieloną noc! - Były bajki, rozmowy, figle, a 

w nocy przybył zielony duszek i pomalował wszystkich 

na zielono - śmieje się dyrektor przedszkola Monika 

Kupczyk. - Trudno się było pożegnać, ale przed dziećmi 

przede wszystkimi wakacje i nowy etap w życiu.  ● 

 

                        Absolwenci Przedszkola w Nędzy 

pięknie             recytowali wierszyki, w których 

wspominali swoje pierwsze dni w przedszkolu: 

wspólne zabawy, naukę szlaczków i literek. Na 

zakończenie roku przedszkolnego był nawet polonez! 

  GMINA NĘDZA – TU SIĘ DZIEJE                             Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2015    



8 | S t r o n a  

 

ZŁOTE „ARABESKI” NA PODIUM 
MISTRZOSTW EUROPY! 

W Hali „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się X 

Mistrzostwa Europy Mażoretek. W imprezie wzięły udział 

54 zespoły, a wśród nich zespoły z Zawady Książęcej: 

Arabeska II (kadetki) oraz Arabeski I (miniformacja 

juniorek). 

    - Dzięki dziewczynom dwa razy na mistrzostwach 

można było usłyszeć hymn Polski! Śpiewaliśmy go z 

ogromną radością na całe gardła! - cieszy się Weronika 

Riemel, kierownik zespołu.  

    Złote medale dziewczyny zdobyły za przemarsz z 

pomponami oraz za mix (pałka i pompony) pt. "Pinokio". 

Ponadto 4 srebrne medale za: układ sceniczny z 

pomponami, duet z pomponami Wiktorii Gatnar i Nadii 

Kowalczyk, duet 2xpałka Wiktorii Szyry i Nadii 

Kowalczyk oraz minimix juniorki "Arabeska I". Brązowe 

medale w: minimix "Arabeska II" (kadetki) oraz solo 

2xpałka Nadii Kowalczyk. 

    Choreografią zespołów "Arabeska" z Zawady Ks. 

zajmuje się Aldona Krupa-Gawron, zaś trenerkami są 

Katarzyna Łabińska oraz Martyna Nowak /minipałka oraz 

solo z pałkami/.  ● 
 

 

                                           Dziewczyny z „Arabeski" 

                                           działającej na co dzień w 

Zawadzie Ks., znowu na podium! Z X Mistrzostw 

Europy Mażoretek wróciły do domu ze złotymi, 

srebrnymi i brązowymi medalami! 

 

„GÓRKI CUP” Z POKAZEM MISTRZA POLSKI 
                                         Na boisku w Górkach Śl.                

                                         odbył się trzeci już turniej 

piłkarski dla najmłodszych „Górki Cup”. 

Organizatorem tego turnieju, rozgrywanego pod 

patronatem Wójta Gminy Nędza jest zarząd klubu. W 

tym roku o tytuł najskuteczniejszej walczyło 13 drużyn 

z całego regionu. 

 

NAGRODY INDYWIDUALNE W TURNIEJU: 
KRÓL STRZELCÓW ŻAKI           -  Maksymilian Włodarczyk  

                                                            (AP Kuźnia R.) 

NAJLEPSZY ZAWODNIK ŻAKI  -  Jakub Bębenek  

                                                             (AP Kuźnia R.) 

KRÓL STRZELCÓW ORLIKI       - Jakub Kuczera (Rob-Mar) 

NAJLEPSZY ZAWODNIK ORLIKI - Jakub Pochcioł  

                                                               (KS Szczerbice) 

NAJLEPSZY BRAMKARZ               - Oliwier Wiśniewski  

                                                              (Orzeł Jankowice) 

PUCHAR FAIR PLAY: 

ORLIKI – LKS Górki Śląskie 

ŻAKI – AP Kuźnia Rac. II 

NAJLEPSZY KIBIC – Piotr Badura  
 

- Miejmy nadzieję, że „Górki Cup” stanie się wizytówką 

naszej miejscowości i na długie lata wywalczy sobie stałe 

miejsce w kalendarzu - mówią organizatorzy.  

    Z roku na rok udział w nim bierze coraz więcej drużyn, 

zawodników i kibiców, oprawa jest coraz bogatsza, 

pojawiają się też dodatkowe atrakcje – w tym roku był nią 

rewelacyjny występ mistrza Polski w piłkarskim freestylu 

Dawida Krzyżowskiego.  

    Podczas trzeciej edycji na turniejowych boiskach 

wystąpiło 13 drużyn. 8 w kategorii „Orliki”, będącej 

główną kategorią wiekową oraz 5 w kategorii „Żaki”, w 

której występowali najmłodsi adepci sztuki piłkarskiej.  

Łącznie wystąpiła rekordowa liczba 149 zawodników. ● 

  

SZCZEGÓŁOWĄ RELACJĘ Z TABELAMI 

WYNIKÓW, MATERIAŁEM WIDEO ORAZ 

ZDJĘCIAMI AUTORSTWA ŁUKASZA KAŁUŻY, 

MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
WWW.LKSGORKI.SLASK.PL 
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PODSUMOWANIE SEZONU 2014/2015 KLUBU LKS 1908 NĘDZA 
                           Drużyna  seniorów grająca w nowej                      

                           grupie ligi okręgowej zakończyła sezon 

na bardzo dobrym  3. miejscu, zdobywając  rekordowa 

ilość 64 punktów, a zawodnik Mariusz Frydryk po raz 

kolejny został najlepszym strzelcem całej grupy 

zdobywając 27 bramek. 

Drużyny trampkarzy starszych oraz  młodzików 
prowadzone przez trenerów Adriana Cicheckiego i 

Sylwestra Bobrzika  radziły sobie  bardzo dobrze w 

swoich grupach  rozgrywkowych, gdzie drużyna 

trampkarzy jako jedyna grała na szczeblu wojewódzkim. 

    Bardzo udany sezon ma za sobą drużyna orlików, 

Ogromny sukces odniosła drużyna juniorów, która 

podobnie jak w zeszłym sezonie zdobyła mistrzostwo 

podokręgu Racibórz, tym razem w kategorii  Junior 

Starszy. To już kolejny trzeci sezon, gdzie drużyna 

prowadzona przez trenera Mateusza Skwiruta zdobywa 

mistrzostwo grupy, a w przyszłym sezonie zagra w lidze 

wojewódzkiej.  

prowadzona przez duet trenerski: Piotr Widera-Michał 

Stroka, która wygrała wszystkie swoje  mecze w grupie,  

zdobywając ponad 100 bramek.  Zainteresowanych grą 

klub zaprasza do udziału w treningach. Od sierpnia 

ruszają zajęcia we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Zostaną utworzone kolejne drużyny, a zajęcia prowadzone 

będą już z dziećmi cztero- pięcioletnimi. ● 

 

ZMARŁ JAN BARON włączył się w szeroko pojętą działalność społeczną: w 

LKS-ie pełnił różne funkcje (ostatnio jako kierownik i 

trener drużyny trampkarzy), był wieloletnim opiekunem 

świetlicy środowiskowej, od lat 90-tych aktywny 

działacz miejscowego DFK, w latach 1998-2002 radny 

Rady Gminy Nędza (członek Komisji Oświaty oraz 

Komisji Kultury i Sportu). 

    Niepozorny, spokojny, przyjaźnie nastawiony do 

środowiska, niezwykle aktywny, do którego idealnie 

pasowałyby słowa Josepha Conrada: Tylko praca daje 

okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, kim 

naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy. 

    Przez całe swoje życie interesował się etnografią. Pisał 

głównie prace folklorystyczne dotyczące regionu, 

prezentujące różne dziedziny kultury ludowej, które 

obecnie stanowią bezcenne źródło wiedzy o zwyczajach, 

obyczajach, gwarze miejscowej, stosunkach społeczno-

obyczajowych polsko-niemieckich. Stał się kronikarzem 

rodzinnych stron. Większość swych pism opublikował w 

latach 2009-2011 na łamach „Gazety Samorządowej 

Gminy Nędza” w cyklu zatytułowanym Pasja ponad 

wszystko. Zawadzianin z krwi kości. Rodzinnej wsi 

poświęcił wszystkie swoje umiejętności i wolny czas. 

Tam też zmarł 27.06.2015 r. Takim Go zapamiętamy.                                                                                                                                                              

                                                                          /K.O./ 

Urodził się 28.03.1933 r. w 

Zawadzie Ks. (wtedy Zawada-

Herzoglich) jako Johann Emanuel 

syn Antona i Margarethy z d. 

Szczuka. Nauczyciel, działacz 

społeczny i samorządowy. Po 

ukończeniu Państwowego Liceum 

Pedagogicznego w Raciborzu 

rozpoczął w 1951 r. pracę 

zawodową w siedmioklasowej 

Szkole Podstawowej w Stodołach 

(obecnie dzielnica Rybnika) 

odległej od rodzinnej 

miejscowości ok. 20 km, gdzie 

dojeżdżał rowerem. Po odbyciu 

służby wojskowej w 1956 r. 

pracował w Zespole Szkół 

Technicznych (placówka ta przechodziła szereg 

reorganizacji) w Kuźni Raciborskiej. W międzyczasie 

ukończył studia magisterskie w WSP w Opolu 

(pedagogika). Nauczał przedmiotów zawodowych, fizyki 

i wychowania fizycznego.  

    W 1959 r. zawarł związek małżeński z Barbarą Joanną 

z d. Bulenda (1937-2014), mieszkanką Zawady Ks., gdzie 
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● Informacje zebrał: Krystian Okręt 

5400 sekund                   
czyli gminna piłka nożna w statystyce    
 

 Data meczu Drużyny wynik Strzelcy bramek dla drużyn z gminy Nędza 

 

21.03.2015 LKS 1908 Nędza Wawel Wirek RudaŚl. 1

    

0 Mariusz Frydryk  

29.03.2015 Buk Rudy Wlk. LKS 1908 Nędza 1 1 Marcin Stasiowski 

11.04.2014 Zamkowiec Toszek LKS 1908 Nędza 0 5 Mariusz Frydryk (2), Marcin Stasiowski (2), Sebastian Margeciok 

18.04.2015 LKS 1908 Nędza Wilki Wilcza 2 1 Patryk Karnas,  Artur Potaczek 

25.04.2015 Wyzwolenie Chorzów LKS 1908 Nędza 3 2 Mariusz Frydryk,  Michał Stroka 

28.04.2015 LKS 1908 Nędza Energetyk ROWII Rybnik 0 1 -  

01.05.2015 LKS 1908 Nędza Urania Ruda Śl. 1 0 Sebastian Margeciok 

09.05.2015 MKS Zabrze-Kończyce LKS 1908 Nędza 0 2 Mariusz Frydryk, Szymon Maślanka 

16.05.2015 LKS 1908 Nędza Tempo Pniówek 1 1 Marcin Stasiowski 

23.05.2015 LKS 1908 Nędza Zuch Orzepowice 3 1 Mariusz Frydryk, Robert Kurzeja, Mariusz Kalus 

26.05.2015 ŁTS Łabędy  LKS 1908 Nędza 0 0 - 

31.05.2015 LKS 1908 Nędza Czarni Pyskowice 3 1 Marcin Stasiowski (2),  Mariusz Frydryk 

06.06.2015 Sokół Orzesze LKS 1908 Nędza 0 1 Sebastian Margeciok 

13.06.2015 LKS 1908 Nędza Orzeł Mokre Mikołów 3 1 Mariusz Frydryk (2), Artur Potaczek 

20.06.2015 KS 94 Rachowice LKS 1908 Nędza 1 7 Adam Baron (3), Artur Potaczek (2), Ernest Chroboczek, Mariusz Frydryk 

       

 28.03.2015 Sparta Babice LKS Górki Śląskie 2 0 Paweł Hildebrand,  Dawid Ciemięga 

29.03.2015 LKS 07 Markowice Zgoda Zawada Ks. 2 1 Artur Brzoska 

04.04.2015 LKS Górki Śląskie Dąb II Gaszowice 2 2 Damian Tomiczek, Dariusz Gawron   

04.04.2015 Zgoda Zawada Ks. LKS Brzezie 1 0 Błażej Bochenek 

04.04.2015 LKS Pstrążna Sparta Babice 1 2 Sebastian Ziętek,  Paweł Hildebrand 

12.04.2015 Sparta Babice LKS Adamowice 2 0 Robert Rudek,  Dawid Ciemięga 

12.04.2015 LKS Ruda Kozielska LKS Górki Śląskie 1 1 Damian Tomiczek 

12.04.2015 Płomień Kobyla  Zgoda Zawada Ks. 4 0 - 

18.04.2015 LKS Rudnik LKS Górki Śląskie  3 4 Jakub Pytel, Damian Tomiczek (2), Adrian Brańka 

19.04.2015 Zgoda Zawada Ks. Sparta Babice 4 1 Dla Zawady Ks.: Marcin Koczy (3), Marek Kolodziej 

Dla Babic: Robert Rudek  

25.04.2015 Sparta Babice LKS 07 Markowice 1 0 Krzysztof Merkel 

26.04.2015 LKS Grzegorzowice LKS Górki Śląskie 0 2 Jakub Pytel, Waldemar Wycisk (samobójcza) 

26.04.2015 Dąb II Gaszowice Zgoda Zawada Ks. 1 4 Błażej Bochenek, Dawid Sachs, Leszek Floreańczyk, Kamil Niemietz 

01.05.2015 LKS Brzezie Sparta Babice 6 1 Robert Rudek 

01.05.2015 LKS Górki Śląskie LKS Siedliska 1 0 Adrian Kuś 

03.05.2015 Zgoda Zawada Ks. LKS Ruda Kozielska 2 0 Piotr Niestrój, Artur Brzoska 

09.05.2015 LKS Lyski LKS Górki Śląskie 0 0 - 

09.05.2015 LKS Rudnik Zgoda Zawada Ks. 3 2 Dawid Sachs,  Leszek  Floreańczyk 

09.05.2015 Sparta Babice Płomień Kobyla 8 2 Dawid Ciemięga (4), Paweł Hildebrand (3),  Krzysztof Merkel 

16.05.2015 Sparta Babice LKS Lyski 3 3 Dawid Ciemięga, Andrzej Źrebiec, Łukasz Wystyrk 

17.05.2015 LKS Pstrążna LKS Górki Śląskie 0 3 Rafał Bobrzik, Mateusz Jureczko, Krzysztof Janoszek 

17.05.2015 Zgoda Zawada Ks. LKS Grzegorzowice 7 0 Błażej Bochenek (2), Jacek Trzeciak (2), Piotr Niestrój (2), Artur Brzoska 

23.05.2015 LKS Górki Śląskie LKS Adamowice 2 1 Adrian Brańka, Jakub Pytel 

23.05.2015 Dąb II Gaszowice Sparta Babice 3 3 Dawid Ciemięga (2), Łukasz Wystyrk 

23.05.2015 LKS Siedliska Zgoda Zawada Ks. 1 7 Artur Brzoska (3), Piotr Niestrój (2), Jacek Depta, Kamil Niemietz 

30.05.2015 Sparta Babice LKS Ruda Kozielska 2 2 Dawid Ciemięga, Robert Rudek 

31.05.2015 Zgoda Zawada Ks. LKS Górki Śląskie 7 1 Dla Zawady: Artur Brzoska (4), Jacek Depta (2), Piotr Niestrój 

Dla Górek: Krzysztof Janoszek 

04.06.2015 LKS Górki Śl.  LKS 07 Markowice 0 2 - 

04.06.2015 LKS Rudnik Sparta Babice 3 4 Robert Rudek (3), Krzysztof Merkel 

04.06.2015 LKS Pstrążna Zgoda Zawada Ks. 1 1 Artur Brzoska 

06.06.2015 LKS Brzezie LKS Górki Śl. 5 1 Arkadiusz Gronert 

06.06.2015 Sparta Babice LKS Grzegorzowice 4 0 Paweł Hildebrand (2), Dawid Ciemięga, Marcin Andrzejczak 

06.06.2015 Zgoda Zawada Ks. LKS Adamowice 5 4 Marek Kolodziej (2),  Dawid Sachs,  Artur Brzoska, Kamil Niemietz 

14.06.2015 LKS Górki Śl.  Płomień Kobyla 0 10 - 

14.06.2015 LKS Lyski Zgoda Zawada Ks. 3 3 Marek Kolodziej, Leszek Floreańczyk, Artur Brzoska 

14.06.2015 LKS Siedliska Sparta Babice 4 8 Robert Rudek (2), Dawid Ciemięga (2), Paweł Hildebrand (2),  

Kamil Bytomski, Piotr Szyszka 

       

 LKS 1908 NĘDZA III  MIEJSCE 64  pkt.     bramki:  77 - 26 (+51)  

ZGODA ZAWADA KS. II   MIEJSCE 51  pkt.     bramki:  72 - 40 (+32) 

SPARTA BABICE IX  MIEJSCE 36  pkt.     bramki:  60 – 73 (-13) 

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE X   MIEJSCE 36  pkt.     bramki:  36 – 62 (-26) 


