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Wszyscy lubią te nasze 
Adwentowe kiermasze 

Te stroiki, świecidełka,  
Smakołyki i jasełka, 

Pełne stoły, pełne kramy – 
Za pół darmo 
Zapraszamy! 

 
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy zaprasza 

na XI Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 07 grudnia 2008r. od godz. 

15.00. na placu obok szkoły, przy ul. Leśnej. 

Na kiermaszu można będzie kupić: 

     - stroiki świąteczne, 

     - kartki świąteczne ,                                    

      - ozdoby okienne, 

     - wyroby z ceramiki, 

     - wyroby z gipsu, masy solnej i z drewna. 
 

 
 

KONTROLA SZAMB ZA POMOCĄ 

KAMERY TERMOWIZYJNEJ 

Na przełomie lutego i marca 2009 r. we 

wszystkich sołectwach będzie przeprowadzana 

kontrola szczelności szamb (odprowadzania 

nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej) 

za pomocą kamery termowizyjnej. 

OPŁATEK WIGILIJNY 

13 grudnia 2008 roku o godzinie 16.30. 

Zarząd OSP organizuje coroczny opłatek wigilijny 

przy współudziale Wójta Gminy oraz Starosty 

Raciborskiego w jednostce OSP Zawada Książęca.



 

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

1. 30 października 2008 r. Wójt Gminy na spotkaniu w Warszawie odebrał nagrodę dla Gminy Nędza za 
„kompleksowe wdrażanie energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”. W 
wyniku poprawy efektywności oświetlenia ulicznego osiągamy następujące wskaźniki: 

wskaźniki przed wymianą po wymianie 
ilość lamp 881 951 
moc 135 kW 85 kW 
zużycie energii na rok 542 918 kWh 344 011 kWh 
szacowany koszt zużycia energii na rok 208.000,00 131.600,00 

 Do końca roku zawieszone zostaną lampy, w tych punktach, które zgłoszone były przez 
 mieszkańców. Natomiast w Ciechowicach zakończono także wymianę słupów oświetlenia ulicznego. 
2. 14 listopada zakończono budowę w stanie surowym sali gimnastycznej w Górkach Śląskich. 

Zakończenie prac planowane jest w 2009 roku. Prace będą obejmowały budowę kotłowni, 
wykończenie sali gimnastycznej wewnątrz oraz zewnętrzne ocieplenie. 

3. Zakończona została budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól w Babicach; 
długość drogi 1.430m, a koszt wykonania to 335.500,00zł. 60% kosztów pozyskanych zostało z 
Urzędu Marszałkowskiego. Prócz nawierzchni zostały wyremontowane wszystkie przepusty (mostki), 
zrobione zostało odwodnienie, zostały udrożnione rowy. 

4. Odtworzono 450m rowów w Ciechowicach przy ulicy Odrzańskiej oraz w Nędzy przy ulicy 
Spółdzielczej. Koszt przeprowadzonych prac wynosi 50.000,00 zł. W roku następnym będą 
prowadzone dalsze prace związane z udrażnianiem rowów. 

5. Zakończono I etap prac przy ul. Strażackiej – termoizolację budynku wielofunkcyjnego (ocieplanie 
dachu). 

6. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę części chodnika na odcinku Babice 
– Mała Nędza. W przyszłym roku nastąpi realizacja tej części projektu, a także zostanie opracowana 
dokumentacja na budowę chodnika Mała Nędza – PKP Szymocice. Projekt jest współfinansowany 
przez Marszałka Województwa Śląskiego. 

7. Rozpoczynają się prace nad wykonaniem sieci wodociągowej łączącej studnię głębinową przy ulicy 
S.Konarskiego ze stacją uzdatniania wody w Nędzy. 

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła 
betoniarskiego” nakłada na inwestora obowiązek budowy ekranów akustycznych w celu ochrony 
sąsiednich działek przed hałasem. Urząd gminy wystąpił do inwestora z wnioskiem, aby ekrany te 
zlokalizować tak, by tereny mieszkaniowe zostały odizolowane również od hałasu pochodzącego z 
drogi wojewódzkiej. 

9. Gmina Nędza złożyła do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej 
na modernizacji kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Zawadzie Książęcej. Zadanie to zostanie 
zrealizowane w roku 2009, a Gmina skorzysta z nowych zasad WFOŚiGW i oprócz pożyczki 
zawnioskuje również o dotację na ww. inwestycję. 

10.  Pomyślnie została zakończona procedura utworzenia na terenie naszej gminy aglomeracji-czego 
dowodem jest wpis do Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego pod Nr 76/08 z dnia 14 
listopada 2008 r. Utworzenie aglomeracji pozwala bowiem rozpocząć procedurę tworzenia projektu 
kanalizacji – wpisu do Krajowego Rejestru Oczyszczania Ścieków Komunalnych i ubiegania się o 
dofinansowanie budowy kanalizacji na terenie gminy zarówno z programów krajowych, jak i 
unijnych. 

11.  W czerwcu tego roku Gmina Nędza złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego o przyznanie dofinansowania na przebudowę dróg: ul. Leśna i ul. Nad 
Koleją w Górkach Śląskich. Gmina otrzymała informację, że wniosek przeszedł pomyślnie etap 
weryfikacji pod względem formalnym i zakwalifikował się do oceny merytorycznej. Ocena 
merytoryczna powinna zakończyć się do 27.12.2008 roku. 

12.  Na terenie Gminy Nędza znajdują się opuszczone posesje, których właściciele zmarli nie 
pozostawiając spadkobierców. W tym roku GN wystąpiła z wnioskami do Sądu Rejonowego w 
Raciborzu o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeksu Cywilnego: 

 § 1. W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały   
 spadek przypada jego małżonkowi. 
 § 2. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom,   
 rodzeństwu i  zstępnym rodzeństwa. 
 § 3. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy,   
 spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako    
 spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli  miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w   
 Rzeczpospolitej Polskiej nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy   
 znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. 
 W chwili obecnej wszystkie wnioski Urzędu Gminy Nędza są w trakcie rozpatrzania przez Sąd 
 Rejonowy w Raciborzu. 

 
 



 
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W 

GÓRKACH ŚLĄSKICH – DYREKTOR mgr JOLANTA KUPCZYK 
 
 
 Moim zamiarem jako dyrektora jest kierowanie zespołem, który będzie kształcił najmłodsze pokolenie 
na wysokim poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka, które 
będzie się czuło w naszej placówce bezpiecznie i szczęśliwe. 
Głównym zadaniem naszej placówki jest stworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju 
dzieci oraz przygotowanie ich do realizacji nauki na różnych etapach kształcenia. 
Zarówno szkoła jak i przedszkole zapewnią wszystkim dzieciom zaspokojenie podstawowych potrzeb takich 
jak: bezpieczeństwo, uznanie, samorealizacja. 
W stosunku do rodziców będziemy spełniać zarówno funkcję doradczą, jak i wspierającą ich działalność 
wychowawczą. 
Celem nauczycieli będzie nie zastąpienie i przejecie roli rodziców, ale przyjście im z pomocą. Efektywność 
tego oddziaływania w dużej mierze zależeć będzie od systematycznej współpracy obu stron, przebiegającej 
w atmosferze dobrej woli i zaufania. 
W dzisiejszych czasach to właśnie placówki oświatowe powinny jak najwięcej uczynić dla wychowania 
młodego pokolenia. Coraz głębsze ubożenie materialne wielu rodzin, szerzące się bezrobocie, a także brak 
umiejętności pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego – wpływa na wzrost zachowań patologicznych. 
W związku z tym zespół nasz powinien współpracować z rodzicami oraz społecznością lokalną, aby praca 
wychowawczo – profilaktyczna była możliwa. Rolą zespołu jest dbanie o to, aby uświadomić dzieciom zło i 
wskazać właściwe drogi postępowania.  
 
 

PLANOWANE DZIAŁANIA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NA LATA 2008 – 2013 
 
I Wychowanie i opieka 
Organizacja pracy w zespole jest zgodna z ramowym planem nauczania, co każdorazowo jest potwierdzane 
akceptacją projektu przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. Bieżące i śródroczne 
ocenianie oraz klasyfikowanie uczniów jest zgodne ze skalą i formami przyjętymi przez zespól oraz 
opisanymi w WSO. Każdy blok tematyczny i przedmiot ma ustalone wymagania edukacyjne wynikające z 
realizowanego programu. Wszystkie zainteresowania i uzdolnienia dzieci będą rozpoznawane przez 
nauczycieli i odpowiednio ukierunkowane. Zadaniem nauczycieli będzie rozpoznawanie oraz analiza przyczyn 
powodujących trudności edukacyjne wszystkich dzieci. Nauczyciele na wszystkich zajęciach dążą do 
wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci.  
 
II Współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym 
Jako dyrektor wraz z nauczycielami dbam o promocję osiągnięć i sukcesów w najbliższym i dalszym 
otoczeniu. Nawiązaliśmy współpracę z innymi placówkami ( szkoła w Bogucicach). 
Pozyskaliśmy znaczne środki na doposażenie naszej placówki. Współpraca z rodzicami układa się dobrze. 
Rodzice biorą czynny udział w życiu placówki. 
 
III Organizacja i zarządzanie 
Jako dyrektor dbam o podnoszenie kwalifikacji podległych mi pracowników, a także udzielam różnorodnej 
pomocy. Dyrektor jest wykonawca polityki oświatowej i to jego zadaniem jest respektowanie ustaleń 
odpowiednich władz oświatowych i samorządowych. Dyrektor powinien być postrzegany jako osoba wysoko 
wykwalifikowana, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje i ciągle nad sobą pracuje. W zawodzie pracuję 
17 lat, dyrektorem jestem osiem lat. W tym okresie nabyłam umiejętności i wiadomości, które pomagają mi 
w pracy. Liczne szkolenia oraz narady pozwalają mi zgłębiać tajniki pracy dyrektorskiej. W przyszłym 
pięcioleciu zamierzam podjąć dokształcanie w zakresie wykorzystania środków z Unii Europejskiej, 
technologii informatycznych. 
 
IV KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 
W zespole dominuje zdemokratyzowany system podejmowania decyzji, nauczyciele maja prawo do 
wybierania i kreowania planów i programów edukacyjnych, za realizacje, których są odpowiedzialni. 
Uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu zawodowego odbywa się zgodnie z prawem oświatowym i 
określoną procedura w tym zakresie. 
W ostatnim czasie został opracowany system motywacyjny, który został zaakceptowany przez wszystkich 
współpracowników. Jestem przekonana, że zespół dalej będzie funkcjonował tak dobrze jak do tej pory , 
jeśli pracownicy stanowią zwartą społeczność i mają poczucie realizacji wspólnego celu.   

 

 
 
 



 
UCZNIOWIE W SZKÓŁCE LEŚNEJ 

 
 

 Dnia 24.10.08r. uczniowie klasy III i II b Zespołu Szkolno – 
Gimnazjalnego w Nędzy skorzystali z zaproszenia Nadleśnictwa Rudy 
Raciborskie do udziału w akcji „Dzień Otwarty Lasu”. Dzieci miały 
możliwość obejrzenia filmu instruktażowego, następnie pracownica 
szkółki przeprowadziła ciekawą pogadankę oraz oprowadziła dzieci po 
szkółce leśnej i omówiła etapy przygotowywania sadzonek 
mikoryzowych.  Uczniowie pod okiem leśniczego spacerowali po lesie i 
w terenie konfrontowali zdobyte wiadomości. Wizyta w szkółce 
zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. 
 

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU „BEZPIECZNE ROLNICTWO POWIATU RACIBORSKIEGO” 

  W Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbył się Finał Powiatowy Konkurs „Bezpieczne Rolnictwo 
Powiatu Raciborskiego” dla uczniów gimnazjów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w 
rolnictwie, pod patronatem Starosty Raciborskiego. W finale wzięło udział 39 uczniów z trzynastu gimnazjów 
z terenu powiatu raciborskiego, zwycięzców eliminacji szkolnych. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu 
wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie, ubezpieczeń społecznych i rolników i znajomości 
zagadnień związanych z pożarnictwem i ochroną środowiska. Test składał się z 40 pytań. 
III miejsce w kategorii drużynowej zajęło Gimnazjum w Nędzy – 91 pkt. 

 
 

FINSTERWALDER  SÄNGER 2008 

 Klaudia Stabik, doskonaląca warsztat wokalny w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu, zajęła 
trzecie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Jazzowej i Popularnej, Finsterwalder Singer 2008, 
który zorganizowało niemiecki powiat Elbe Elster – partner zagraniczny Märkischer Kreis. Na festiwalu 
regionalnym zaprezentowały się Klaudia Stabik oraz Justyna Okręt, jednak doskonały występ Klaudii okazał 
się przepustką do międzynarodowej części festiwalu-jurorzy zadecydowali o zakwalifikowaniu wokalistki do 
popołudniowych występów. O godzinie 18.00. Powiat Raciborski w zmaganiach wokalnych reprezentowały 
solistki: Hanna Hołek oraz Klaudia Stabik. Obie wykonały trzy utwory: jazz, pop, soul, w tym jeden w języku 
narodowym. Klaudia zaśpiewała: Show me heaven, Taki miód i cud oraz You’ve got a friend i tym samym 
wyśpiewała sobie trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

„Świąteczny bieg” 

Już po raz VIII młodzież Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 
uczestniczyła w Biegu Niepodległości zorganizowanym przez Miejski 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jak również Urząd Miejski oraz 
ZSOiT z Kuźni Raciborskiej. W Biegu uczestniczyło 245 
zawodników, z czego reprezentacja naszej gminy stanowiła 
najliczniejszą grupę (61 osób). Jak co roku nasza szkoła poszczycić 
się może zajęciem wielu czołowych miejsc w różnych kategoriach 
wiekowych:  
Szkoła podstawowa: 
I miejsce – Szymon Napora, 
Gimnazjum chłopcy: 
I miejsce – Rusok Michał, 

             III miejsce – Gzuk Patryk, 
             Gimnazjum dziewczyny: 
             II miejsce – Sandra Skupnik. 
 W drużynowej klasyfikacji generalnej biegu szkoła podstawowa zajęła II miejsce, z kolei tradycją 
gimnazjalistów ZSG w Nędzy stało się już utrzymanie pierwszej lokaty. Jako opiekunowie chcieliśmy 
podziękować wszystkim zaangażowanym za spędzenie wolnego czasu promując aktywny i zdrowy tryb 
życia. 

Ilona Sadowska i Grzegorz Swoboda 

 



RAPORT z OSP GÓRKI ŚLĄSKIE 

 W dniu 15.06.2008.r,odbyły się w Zawadzie Książęcej Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w 
których zwyciężyła drużyna OSP Górki Śląskie.        
 Następnie reprezentowaliśmy naszą Gminę w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 
Rudach 19.09.2008r zajmując piąte miejsce, szkoda bo niektórym zabrakło „chęci”, a „pudło” było w 
zasięgu. Startowaliśmy na wyremontowanej motopompie PO-5 – koszt remontu wyniósł 4500 zł .  
 Kolejnym etapem z życia OSP był remont kapitalny naszej remizy, gdzie wymieniono okna na 
plastykowe (używane w bardzo dobrym stanie technicznym) nieodpłatnie przekazał je na rzecz OSP dh 
Waldemar Kurowski. Wymieniono poszycie dachowe i obróbki blacharskie , zastosowano papę 
termozgrzewalną typu „Junior” - koszt 2.621,93 zł, dodatkowe materiały to: gaz – 98,00 zł oraz silikon 
dekarski i dacholeum 157.36,00 zł. Zabezpieczono i ponownie wytynkowano jedną ścianę w garażu nr II 
koszt – 360,00 zł. W garażu nr I wykonano nową wylewkę betonową (ze względu na zapadnięcie się starej) 

z betonu klasy B-20 - koszt 1.146,80 zł. 
 Remiza została wymalowana farbami 
emulsyjnymi na zewnątrz jak i w środku, obydwa 
garaże -628,80 zł. Wszystkie prace wykonali 
nieodpłatnie strażacy z OSP i jeden społecznik 
Sylwester Zientek , który nie tylko nam doradzał , 
ale również pracował razem z nami i tą drogą 
chcemy mu serdecznie podziękować. Suma 
summarum „sumka” niezła – około 10.000,00 zł.
 A wszystko to tylko koszt zakupu materiałów, 
jako że roboty wykonane zostały całkowicie 
nieodpłatnie i za wszystko chcemy złożyć tą drogą 
serdeczne podziękowania władzom Gminnym w 
osobie pani wójt mgr Annie Iskale, specjaliście 
Józefowi Zagoli, inspektorowi nadzoru 
Waldemarowi Kalusowi. 

Prezes OSP Górki Śląskie Bernard Antoni Piszczek 

 

 
NAGRODY DLA NAJPIĘKNIEJSZYCH 

Rozstrzygnięto V Edycję Konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” 
 
    W lipcu i sierpniu br. Komisja konkursowa na podstawie wizji lokalnych oceniła zgłoszenia do V Edycji 
Konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego”. 
Nagrody przyznano w trzech kategoriach: 

- „Najpiękniejsza wieś”, 
- „Najpiękniejsza zagroda”, 
- „Najpiękniejsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. 

Właściciel „Najpiękniejszej zagrody” wiejskiej musiał zadbać o estetykę całości gospodarstwa. Oceniano 
zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, a także czynniki rozwoju i wzrostu 
gospodarczego. Wymogi te najlepiej spełnili: 

- I miejsce – państwo Cecylia i Jerzy Cycoń, Gmina Nędza – pow. Raciborski. 
W tegorocznej V edycji konkursu łączna wartość nagród wyniosła 85 tys. zł. W rywalizacji uczestniczyło 30 
gmin, zgłoszono 55 projektów. 
Nagrody zostaną wręczone 24 listopada br. podczas Forum Sołtysów w Katowicach. Konkurs promuje 
działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców 
wsi. Jego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie 
ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. 



 
PIŁKA SIATKOWA W GMINIE 

   
 Od września rozpoczęła się kolejna runda rozgrywek ligowych. 
Do udziału zgłosiła się rekordowa liczba drużyn, w tym również po raz 
II drużyna Baterex’u Nędza w składzie: 
 
1.Marcin Andrzejczak 
2.Rafał Bondaro 
3.Adrian Broża 
4.Sebastian Gabzdyl 
5.Łukasz Granieczny 
6.Michał Gzuk 
7.Marek Kurczyk 
8.Michał Kuśka 
9.Adam Kwaśniewicz 
10.Tomasz Mozgawa 
11.Sebastian Pastuszek 

12.Roman Panoczek 
13.Mateusz Skorupa 
14.Krzysztof Stanienda 
15.Grzegorz Swoboda 
16.Maciej Wroński 
 
Do drużyny dołączyli:  
- atakujący: Tomasz Mozgawa wieloletni doświadczony zawodnik niegdyś reprezentujący  barwy Rybnika. 
- wystawiający: Pinoczek Roman- Prezes TSV Volley mający na swoim koncie wieloletnie doświadczenie gry w  
najlepszych klubach ligowych. 
 Faza grupowa okazała się dosyć trudna zespół w rozgrywkach natrafił na bardzo wymagających przeciwników 
m.in. Albion Rybnik, Artus Żory, (z powodu kontuzji oraz wyjazdów 5 zawodników nie mogło uczestniczyć w 
rozgrywkach). W końcowym rozrachunku zespół znalazł się w III lidze. 
1.Olimpia Kamień 
2.Impacto LKS Chałupki 
3.Albion Team Original-Gramy dla Kuby 
3.Baterex Nędza 
3.Catering Parys Rydułtowy 
3.Śląskie Centrum Rybnik 
7.Rafbol Żernica 
8.Dach Decker-Budohen Wilcza 
9.KS94 Rachowice 

Dla zainteresowanych klub zaprasza na otwarte treningi w każdy  poniedziałek godz. 17.30. oraz na mecze ligowe w 
czwartki o godz.18.00. 

 
TRZY PYTANIA DO… GRZEGORZA SWOBODY– LAUREATA TEGOROCZNEJ NAGRODY WÓJTA GMINY NĘDZA 

 
Gazeta Samorządowa: Został Pan w tym roku uhonorowany Nagrodą Wójta za szczególne zaangażowanie w pracy na 
rzecz szkoły i środowiska. Wiemy, że jest Pan wielkim entuzjastą siatkówki, która w naszej gminie jest mało popularna. 
Proszę bliżej przedstawić naszym Czytelnikom, na czym polega Pana determinacja w popularyzacji tej dyscypliny 
sportu? 
 
Grzegorz Swoboda: Od kilku lat staram się zaszczepić wśród młodzieży naszej gminy pewien entuzjazm do uprawiania 
wszelkich sportów, dlatego też zająłem się promocją aktywnego trybu życia. Od dwóch lat na terenie gminy istnieje 
drużyna piłki siatkowej, skupiająca liczne grono osób zarówno młodzieży jak i dorosłych, biorących udział w 
cotygodniowych treningach.  
Efektem naszej pracy jest gra w Rybnickiej Lidze Piłki Siatkowej,  a także pierwsze miejsce podczas Turnieju Gmin. 
 
Gazeta Samorządowa: Jak Panu pracuje się z młodzieżą gimnazjalną w placówce w Nędzy, w której jest Pan 
zatrudniony jako nauczyciel wychowania fizycznego? 
 
Grzegorz Swoboda: Muszę powiedzieć że mamy świetną, zdolną młodzież, w którą warto inwestować. Pracuję od 
sześciu lat w ZSG w Nędzy. Muszę powiedzieć,  iż zadomowiłem się tu na dobre . Praca nauczyciela wf-u przynosi mi 
wiele satysfakcji, a uzyskane przez młodzież wyniki jeszcze większą. Osobiście cieszy mnie fakt, iż młodzież pod 
względem sportowym uzyskuje znaczące wyniki w  przeróżnej rangi zawodach począwszy od regionu kończąc na 
ogólnopolskich.  
 
Gazeta Samorządowa: Jakie Są Pana pasje i zainteresowania? 
 
Grzegorz Swoboda: Do podstawowych oczywiście różne formy rekreacji jazda na nartach, piłka siatkowa, tańce. 
Aha, moją pasją na pewno nie jest piłka nożna ( przeraża mnie co dzieje się w PZPN  i jak wygląda poziom naszej ligi). 
Do pasji zaliczyć mogę podróże, staram się wraz ze znajomymi zwiedzać ciekawe zakątki świata. 
 
Gazeta Samorządowa: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, a szczególnie 
sukcesów sportowych w dalszej Pana karierze. 
  

 Grzegorz Swoboda: Również bardzo dziękuję. 

 



 
NAZWY MIEJSCOWE GMINY NĘDZA (3)                         

 
      Przedstawiamy dalszy ciąg nazw miejscowych Gminy Nędza. 
 
Babice (nazwa patronimiczna, wieś sołecka, ok. 864 mieszkańców). 

Określenie  wywodzi się prawdopodobnie od przezwiska Baba (być może założyciela osady); następnie 
nazwę przeniesiono na potomków rodu założyciela poprzez dodanie przyrostka –ice, charakterystycznego 
dla zbiorowego określania mieszkańców danej miejscowości.  Do 1936 r. istniał  zapis Babitz, w latach 
1936-1945 Jungbirken. 

   W obrębie sołectwa znajdują się następujące przysiółki: 

 Kępa (nazwa topograficzna) od rzeczownika pospolitego kępa w znaczeniu małej wyniosłości w 
podmokłym, bagnistym terenie w kształcie wysepki; przysiółek znajduje się nie opodal skupiska 
pocysterskich stawów zwanego Łężczok. 

 Łężczok (nazwa topograficzna), rezerwat przyrody, oznacza las łęgowy, którego drzewostan (gównie 
liściasty) zajmuje obszary podmokłe; rezerwat obejmuje obszar kilku stawów, fragment starorzecza 
Odry z rzeką  Łęgoń; nazwa funkcjonuje w formie gwarowej (w literaturze fachowej używa się formy 
Łężczak). 

 

Górki Śląskie (nazwa topograficzna, wieś sołecka, ok. 921 mieszkańców). 

Pojęcie wskazuje na charakterystyczne ukształtowanie terenu; przydawkę Śląskie dodano celem 
odróżnienia, gdyż na terenie kraju znajduje się bardzo dużo miejscowości o identycznej nazwie (np. Górki 
Wielkie koło Ustronia u podnóża Beskidu Śląskiego). W niemieckiej ortografii zapis miał postać Gurek, 
natomiast od 1936 zniemczono na Waldeck. 

   Przysiółki: 

 Na Piątym (nazwa pamiątkowa), numeryczne oznakowanie przejazdu kolejowego licząc od 
Raciborza w stronę Rybnika (Markowice, Wielka Nędza, Nędza Wieś, Szymocice). 

 Szymocice-Basen (nazwa pamiątkowa). Basen (obecnie pod szyldem Aqua-Brax) leży w granicach 
administracyjnych sołectwa Górki Śląskie przy ul. Basenowej. Nazwa bardzo myląca (do 
miejscowości Szymocice jest stąd ponad 2,5 km). W chwili powstania obiektu w 1935 r. jako 
jednego z niemieckich ośrodków przygotowań olimpijskich zdecydowana większość ludzi docierała 
tutaj pociągiem, wysiadając na stacji Szymocice  (obok znajdował się również przystanek kolejki 
wąskotorowej). Zastanawiająca jest również osobliwa lokalizacja ośrodka wtedy (osiemset metrów 
od granicy państwowej). Zadecydowały o tym specyficzne walory klimatyczne tego miejsca (w latach 
trzydziestych XX w. w Niemczech przeprowadzono na szeroko zakrojoną skalę badania 
klimatologiczne). Do 1945 r. obiekt był przeznaczony dla inwalidów z I wojny światowej oraz na 
kolonie dla dzieci i młodzieży. 

 Za Lasem (nazwa topograficzna) oznaczająca teren za lasem (obecnie również tak nazywa się w tym 
obrębie ulica). 

 

Szymocice (nazwa patronimiczna, wieś sołecka, ok. 304 mieszkańców). 

Nazwa wsi pochodzi od imienia Samota – człowieka żyjącego samotnie; w XIV w. miejscowość notowana 
była w formie Samocice, potem pod wpływem niemieckim z biegiem lat ukształtowała się obecna forma 
Szymocice. Do 1936 r. zapis miał postać Schymotchütz, wtedy urzędowo zmieniono na Simsforst. 

 

Krystian Okręt 

Bibliografia: 
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S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin, Wrocław 1984. 

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978-81, t. 1-3. 

A. Świętochowski, Klemens Boruta, [w:] Nowele i opowiadania, Wrocław 1965, s.78-128. 
W. Taszycki, Słowiańskie nazwy miejscowe, [w:] Rozprawy i studia polonistyczne, Wrocław 1958. 



 
 

BIESIADA W SZYMOCICACH 
 

 25 października od godziny 19.00. w Sali OSP Szymocice 
można było się zabawić na biesiadzie zorganizowanej przez Sołtysa 
wsi, OSP i świetlicę w Szymocicach. Wszystkich zebranych swoim 
dowcipem raczył kabaret „TO NIE MY”. Jak to na biesiadzie można było 
się napić piwa, posmakować golonki oraz osłodzić kołaczem. 
Zebrani biesiadnicy bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce, 
o którą zadbał DJ Zbycho. 
 

 
TROCHĘ TRADYCJI… 

 
  Święta, te ważniejsze i mniej ważne - ale istotne dla naszej moralności jak i 
świadomości ludowej, są głęboko wpojone i zakorzenione w kulturze. Ile z nich 
przetrwało? Czym są dzisiaj? 
Święta to nie tylko dni wolne od pracy, to także zwykłe, robocze dni poświęcone pamięci 
wydarzeń, rocznic, osób, zawodów czy sytuacji. O niektórych dziś już nikt nie pamięta, 
inne wydają się reliktem 
zamierzchłej przeszłości, jeszcze inne, tworzone sztucznie dla potrzeby chwili, nie 

wzbudzają entuzjazmu. Te, w których zawarta jest część kultury ludzkości i pamięć historii narodów, 
przetrwały i są wciąż kultywowane. Tak jest właśnie z andrzejkami, które przypadają na noc z 29 na 30 
listopada, w wigilię św. Andrzeja. Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do 
nieznanej przyszłości.  
 Św. Andrzej był apostołem, pochodził z galilejskiej miejscowości Betsaida i zanim został powołany, 
trudnił się rybactwem. Według tradycji poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, ustawionym pochyło (w 
kształcie litery X), zwanym od tamtej pory krzyżem świętego Andrzeja.  Święto pochodzi ze Szkocji, gdzie 
jest to święto bankowe. Tam czci się je hucznie, jedząc i pijąc. 

Andrzejki, znane też jako jędrzejki, mają długą tradycję. Kiedyś uczestniczyły w nich tylko kobiety. 29 
listopada, czyli w wigilię imienin Andrzeja dziewczyny zbierały się, by wywróżyć sobie imię małżonka i 
przyszłość. Należy wspomnieć, że św. Andrzej jest opiekunem panien na wydaniu i może stąd ta tradycja. 
Tego dnia na wróżby umawiają się nie tylko dziewczęta ale również i panowie.  

Jak mówi stare, polskie przysłowie: Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja. Wigilia św. 
Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.  

Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości. Andrzejkowe wróżby łączą się z 
wierzeniami, według których w tym okresie z zaświatów przybywają na Ziemię duchy. Możemy więc za 
pośrednictwem wróżb zapytać je, co nas czeka w najbliższym czasie. 

Podczas, gdy św. Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkryciu przyszłości, chłopcy spotykali się na 
podobnych wróżbach w wigilię św. Katarzyny, czyli 24 listopada: W święto Katarzyny są pod poduszką 
dziewczyny.  

Jednak z czasem katarzynki uległy zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy są połączone i obchodzone 
równocześnie jako tradycyjne andrzejki. 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „INICJATYWA” 

 Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Żorach realizując projekt „Inicjatywa” współfinansowany z 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza wszystkie kluby 
sportowe, artystyczne, obywatelskie, działające dla dzieci i młodzieży, organizacje pomagające 
najuboższym, parafie i organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne, pracy i inne na bezpłatne szkolenia i 
doradztwo od października 2008 r. do grudnia 2009 r. Szczegółowe informacje można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Gminy. 
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