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Szanowni Mieszkańcy! 

W wydaniu „Nowin Raciborskich” z dnia 30 czerwca 2009 r. ukazał się list Pana Manfreda Wrony, 
przewodniczącego Rady Gminy w Kuźni Raciborskiej, jako odpowiedź na artykuł Znowu poszło o Ŝwirownię i 
betoniarnię. Długo zastanawiałam się, czy na tego rodzaju list zareagować. JednakŜe wielu ludzi, oburzonych 
stwierdzeniami autora listu, skłoniło mnie do udzielenia odpowiedzi. Mieszkańcy gminy Nędza powinni dokładnie 
wiedzieć, czego dotyczy niezrozumiała w swej treści wypowiedź Pana M. Wrony. 

List ten nie zawierał najwaŜniejszej informacji! Pan Wrona postanowił, Ŝe na terenie gminy Nędza nie 
powstanie Ŝwirownia, poniewaŜ obładowane samochody niszczą drogi przejeŜdŜając przez gminę Kuźnia 
Raciborska. Zaznaczam, Ŝe od 1 września 2008 r. Ŝwirownia w Babicach jest nieczynna. Oznacza to, Ŝe Ŝaden 
samochód załadowany Ŝwirem nie mógł z niej wyjechać, mimo, iŜ ilość tirów przejeŜdŜających przez gminę Kuźnia 
Raciborska ciągle wzrasta. Gmina Nędza nie moŜe ponosić za to Ŝadnej odpowiedzialności. TakŜe na terenie gminy 
Kuźnia Raciborska znajduje się Ŝwirownia, która rozwija się, zwiększając swoją powierzchnię. Załadowane Ŝwirem 
samochody poruszają się takŜe po drogach gminy Nędza, niszcząc je. Rozumiem stanowisko Pana Wrony jako  
przewodniczącego rady sąsiedniej gminy, który walczy o porządek na drogach z uwagi na napływające skargi 
mieszkańców Kuźni Raciborskiej dotyczące wzmoŜonego ruchu załadowanych Ŝwirem samochodów cięŜarowych. 

Jednak problem polega nie na ograniczaniu rozwoju gmin, lecz na takiej organizacji ruchu na drogach, 
która przede wszystkim ograniczy ładowność i prędkość pojazdów. 

Pan Wrona gościł na posiedzeniu Rady Gminy Nędza w dniu 11 grudnia 2008 r. Jego obecność miała na 
celu sprowokowanie protestu przeciwko planom otwarcia Ŝwirowni w Nędzy. Natomiast porządek sesji uniemoŜliwił 
mu to, poniewaŜ nie zawierał takiego punktu. Obecność Pana Wrony na tejŜe sesji została przez radnych i 
zebranych mieszkańców naszej gminy potraktowana jako impertynencja. Pan Wrona oświadczył wtedy, iŜ 
Ŝwirownia na terenie „jego” gminy powstała bez pozwolenia – pozwolenie było wydane na stawy rybne. Wszyscy 
byli zaskoczeni, tym bardziej, Ŝe działo się to najprawdopodobniej juŜ w trakcie aktywnej pracy samorządowej 
Pana przewodniczącego Wrony. Byłby to dowód na to, Ŝe tam, gdzie porządku trzeba pilnować na swoim terenie, 
Pan Wrona jest nieobecny. 

Szanowni Mieszkańcy!  
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pozwalające na utworzenie nowej Ŝwirowni i terenów 

pod działalność usługowo-przemysłową zostały ogłoszone przez Wojewodę 7 kwietnia 2009 r. i stały się 
obowiązujące. Po prawie dwóch miesiącach organ nadzoru stwierdził pewne niedogodności w planach i skierował 
na nie skargę do sądu, który to ma rozstrzygnąć, kto ma rację: Wojewoda czy Gmina Nędza. JednakŜe mimo 
skargi skierowanej do sądu, uchwalone zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego są waŜne i nadal w 
myśl prawa obowiązują. 

Pan Wrona jest oburzony i piętnuje moje słowa zawarte w artykule, którego nie autoryzowałam, a który w 
samym tytule zawiera kłamstwo, poniewaŜ plany zagospodarowania przestrzennego, o których mowa, absolutnie 
nie dotyczą terenów, na których znajduje się betoniarnia. Autorce artykułu została zwrócona uwaga na ten błąd. 

Szanowni Mieszkańcy! 
Tego rodzaju wyjaśnienie piszę do Was po raz pierwszy i mam nadzieję, Ŝe ostatni. Wierzę teŜ, iŜ juŜ nikt 

inny z zewnątrz nie będzie nam dyktował, jak rozwijać ma się nasza gmina. Do samorządu przyszłam pracować, a 
nie zabawiać się w uprawianie polityki! 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

1. Od września 2009 r. roczne przygotowanie przedszkolne moŜe być realizowane takŜe w innych formach 
wychowania przedszkolnego. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała 27 maja br. 
rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i 
organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Nowe rozporządzenie jest konieczne po nowelizacja 
ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, poniewaŜ umoŜliwia w punktach przedszkolnych i 
zespołach wychowania przedszkolnego realizację całej podstawy programowej. Zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie róŜnych form wychowania przedszkolnego w zaleŜności od liczby dzieci w grupie minimalny 
tygodniowy wymiar tych zajęć moŜe się zmieniać. W grupie liczącej od 3 do 15 dzieci wynosi 12 godzin. W 
grupie od 16 do 19 dzieci wynosi 16 godzin, a w grupie od 20 do 25 dzieci – 20 godzin. Zdaniem Rzecznika 
Praw Dziecka podany w rozporządzeniu w sprawie róŜnych form wychowania przedszkolnego minimalny 
wymiar godzin zajęć moŜe być niewystarczający dla realizacji podstawy programowej. Zbyt duŜa jest 
równieŜ dopuszczalność liczebności grupy w przypadku zróŜnicowania wiekowego. 

2. O utworzeniu lub likwidacji straŜy gminnej będzie decydować rada gminy, po zasięgnięciu opinii 
wojewódzkiego komendanta Policji i powiadomieniu wojewody. JeŜeli opinia z Policji nie dotrze w ciągu 14 
dni, radni będą mogli rozstrzygać sami. Według nowelizacji ustawy o straŜach gminnych nadzór nad 
straŜami będzie sprawował wojewoda, a nie jak obecnie – Komendant Główny Policji. Największe zmiany 
nowelizacja ustawy o straŜach gminnych wprowadza w zakresie uprawnień straŜników, które znacząco 
rozszerza. Największe kontrowersje wzbudzają propozycje przyznające straŜnikom prawo do dokonywania 
kontroli osobistej, przeglądania podręcznych przedmiotów i bagaŜy oraz uŜywania koni słuŜbowych i 
paralizatorów. Według nowelizacji ustawy i straŜach gminnych straŜnik będzie mógł dokonać kontroli 
osobistej w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą 
kary oraz w przypadku, gdy taka osoba będzie stwarzać w sposób oczywisty bezpośrednie zagroŜenie dla 
Ŝycia lub zdrowia ludzkiego czy mienia. Kontrola będzie mogła takŜe dotyczyć osoby doprowadzonej do 
izby wytrzeźwień, ale tylko w sytuacjach, gdy funkcjonariusz będzie miał uzasadnione obawy, Ŝe posiada 
ona przedmioty niebezpieczne dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego. 

3. Od 22 czerwca br. wszyscy obywatele ubiegający się o paszport w kraju, a od 29 bm. za granicą będą 
musieli dołączyć odcisk linii papilarnych. Zintensyfikowanie działań UE w kierunku skuteczniejszej walki z 
fałszerstwami, przestępczością, terroryzmem i nielegalną imigracją nasiliło się po zamachu 11 września 
2001 r. Głównym ich ogniwem są elektroniczne zapisy dwóch cech biometrycznych. Pierwsza – obraz 
twarzy, natomiast druga to linie papilarne. Wydaje je wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego 
pobytu osoby ubiegającej się, a za granicą – konsul. Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca, bez 
względu na rodzaj, zachowują waŜność do upływu terminów w nich określonych. Nie zmienia się teŜ 
wysokość opłat paszportowych. Składający w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu ma 
obowiązek złoŜenia odcisków 2 palców. Odciski mogą być wykorzystywane jedynie do sprawdzenia 
autentyczności dokumentu i toŜsamości jego posiadacza. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny 
określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość 
związaną z kradzieŜą toŜsamości i fałszerstwami dokumentów.  

4. Rozstrzygnięto przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Budowy Systemu 
Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nędza – etap I sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i 
Ciechowice. Wybrano ofertę firmy MGGP S.A. 33 – 100 Tarnów ul. Kaczkowskiego 6, której wartość to 
kwota 694.180,00 zł brutto, natomiast termin wykonania 30.03.2010 r. 

5. 25 czerwca ogłoszono przetarg pn Przebudowa ul. Nad koleją w Górkach Śląskich, termin składania ofert 
upływa 16 lipca br. Zamawiająca określiła termin wykonania zadania na 30 września br. 

6. Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nędza został oceniony pozytywnie i kwalifikuje się do oceny 
merytoryczno-technicznej. 



TROCHĘ TRADYCJI… 
         

Sobótka, czyli noc z 23 na 24 czerwca, to czas 

magiczny. W dawnych czasach palono na wzgórzach 

ogromne ogniska, aby uczcić zenit mocy Słońca. Noc 

kupały lub kupalnocka – tak nazywaną tę noc na Rusi i 

na wschodnich obszarach Polski. Jedni wywodzili nazwę 

od Kupały, starosłowiańskiego bóstwa, a inni po prostu 

od obrzędowego kąpania się w tę noc. Po wprowadzeniu 

chrześcijaństwa Kościół, doceniając potęgę tradycji w 

wierzeniach i obrzędach, postanowił włączyć Kupałę do 

kościelnego kalendarza, a patronem uczynić św. Jana 

Chrzciciela, licząc, Ŝe nadanie chrześcijańskiej treści 

staremu świętu okiełzna pogańskie rozpasanie. Zmiana 

patrona nie zmieniła jednak istoty święta związanego z 

wyobraŜeniami i praktykami zabobonnymi. Tę najkrótszą 

noc w roku wiąŜe się z oczyszczaniem przez wodę i 

ogień, główną więc atrakcją sobótki jest rozpalanie 

ognisk, przy których zbiera się ludność wioski lub 

miasteczka. 

Na wsi polskiej sobótka, wianki, noc 

świętojańska, kupalnocka – obchodzone były „nieco po 

chrześcijańsku, trochę po ludowemu”, a wszystko miało 

swoje proporcje i znaczenie. W wigilię św. Jana, po 

zachodzie słońca, gospodynie i dziewczęta zebrane na 

łące nad strumieniem, rozpaliwszy kupalnockę, patrzyły, 

czy zebrały się wszystkie; gdyby nie było której, to tę 

uwaŜano za czarownicę. Następnie biesiadowały, 

tańczyły przed ogniem i z kaŜdego gatunku 

przyniesionych pęków ziół rzucały po gałązce w ogień, 

wierząc, Ŝe dym z tych ziół zabezpieczy je od złego. 

Resztę zabierały do domów, aby pozatykać w strzechy 

chat, obór i stodół. „Około północy, mocniejszy 

roznieciwszy ogień, pozostałe napoje weń wlały, a jedna 

z dziewcząt wieniec, uwity z bylicy i ziół innych, rzucała 

na wodę strumienia.” Powszechnie wierzono, Ŝe osobom 

biorącym udział w sobótkowych zabawach, tańcach i 

skokach przez ogień nic złego stać się nie moŜe. Według 

starych rybackich zwyczajów „święty ogień” często 

puszczano na wodę. Poświęcano do tego niejednokrotnie 

starą łódź. Świętojański ogień był takŜe palony nad 

brzegami rzek, jezior, na morskich płyciznach. Tam 

palono beczki napełnione smołą lub smolnymi 

szczapami. Płonącą beczkę mocowano na wysokim 

drągu wbitym na brzegu. Mieszkańcy rozrzucali teŜ 

zapalone świeŜe zioła, które dymiąc, miały okadzać pola 

i okolice. 

Z symboliką roślinną wiązało się takŜe 

puszczanie wianków – czas odprawiania wróŜb 

miłosnych. Tradycja ta wywodzi się ze zwyczaju 

rzucania ziół i kwiatów 

do wody, co było swego 

rodzaju ofiarą. 

Dziewczęta wiły wianki, 

rzucały je do ognia lub 

puszczały na wodę, a wszystko po to, aby dowiedzieć 

się, kiedy wyjdą za mąŜ. Na wianki czatowali męŜczyźni 

w czółnach i natychmiast skakali do wody, aby je 

wyłowić. Wyłowienie wianka wróŜyło dziewczynie 

szybkie zamąŜpójście. By wróŜba się spełniła wianek 

musiał być uwity z siedmiu ziół. 

Do sobótkowych zwyczajów naleŜało teŜ 

zbieranie ziół do przystrajania domów. Najbardziej 

obrzędowym świętojańskim ziołem była bylica. Zioła 

zerwane w dzień św. Jana miały najsilniejsze 

właściwości lecznicze. Świętojański okres był teŜ 

uwaŜany za najlepszy czas na przeprowadzki do nowego 

domu. Czyszczono w tym dniu wszystkie studnie, by 

woda w nich była czysta „Gdy Jan chrzci wszystkie 

wody, juŜ nie zrobią nikomu szkody”. 

W całej Europie, wraz z obrzędami sobótkowymi 

utrzymywała się wiara w istnienie legendarnego kwiatu 

paproci. Ten, któremu udałoby się go zerwać, miał 

zapewnione szczęście i wszelkie powodzenie w Ŝyciu. 

Cudownego kwiatu szukali w noc świętojańską tylko 

męŜczyźni. W Polsce bardzo wielu młodzieńców 

próbowało znaleźć ten magiczny kwiat, wierząc, Ŝe ten, 

kto go znajdzie, posiądzie wszystkie ukryte w ziemi 

skarby. Ale kwiatu i związanych z nim skarbów  

zazdrośnie strzegły niewidzialne moce, czarty, wyjące 

groźnie straszydła, robiące wszystko, aby śmiałków nie 

dopuścić. I jak dotąd Ŝadnemu się to nie udało. Legendy 

o rozkwitającym ognistą gwiazdą kwiecie paproci 

przetrwały do dziś w podaniach i baśniach wielu krajów 

niewiele się od siebie róŜniąc. W polskich, czeskich i 

niemieckich podaniach, szczęśliwy zdobywca kwiatu 

paproci powinien szukać skarbów w ciemnym borze, we 

francuskich – biec z tym kwiatem jak z pochodnią na 

najwyŜsze wzgórze w okolicy, by tam, rozgarniając 

ziemię gołymi rękami, odkryć Ŝyłę złota lub drogie 

kamienie promieniujące niebieskawym światłem, 

natomiast w rosyjskich klechdach młodzieniec, 

zerwawszy gorejący kwiat paproci, powinien go rzucić 

jak najwyŜej w powietrze i tam, gdzie spadnie w postaci 

złotej gwiazdy, szukać skarbów.  

Sobótka znana jest we wszystkich krajach 

Europy jako noc zabaw, wróŜb i magicznych zaklęć. 

(j.p.) 



Z śYCIA GMINY 
 

� Z okazji Dnia Dziecka świetlica w Zawadzie KsiąŜęcej 
zorganizowała, dla stałych bywalców zajęć 
rekreacyjnych – aŜ 20 uczestników, 3-godzinne zawody 
rekreacyjne. Rywalizacja miała miejsce na boisku LKS 
Zawada Ks. Program zajęć był bardzo bogaty: gry 
zręcznościowe, zawody piłki noŜnej druŜyn 6-
osobowych szkoły podstawowej i gimnazjum, strzelanie 
z wiatrówki. Mimo, iŜ pogoda nie dopisała, uczestnicy 
zawodów wykazali się wielkim zaangaŜowaniem. Marek 

Zdrzałek otrzymał puchar za najaktywniejszego 
uczestnika zajęć rekreacyjnych w okresie zimowo-
wiosennym, Adam Mika zdobył I miejsce w strzelaniu z 
wiatrówki, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali 
nagrody w postaci słodyczy.        Informacja: Jan Baron 

 

� W przedszkolu w Nędzy w nocy z 18 na 19  czerwca juŜ po 
raz ósmy dzieciaki kończące edukację na poziomie 
przedszkolnym brały udział w zielonej nocy organizowanej 
przez dyrekcję. W godzinach popołudniowych odbyło się 
oficjalne zakończenie roku przedszkolnego, na które 
zostali zaproszeni takŜe rodzice przedszkolaków. Atrakcją 
było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po części oficjalnej 
rodzice pomogli się przygotować swoim pociechom do 
spania. Dzieci przyniosły z domu swoje ulubione 
przytulani, kocyki i śpiwory. Nauczycielki czytały na 
dobranoc bajeczki, światełka powoli przygasały i około 
2300 wszystkie dzieci smacznie spały, jednak tylko do 400 
rano, kiedy to była juŜ pierwsza pobudka jednego z 
przedszkolaków. Oczywiście jak to zielona noc, nie mogła się obyć bez smarowania buzi pastą do zębów, o 
którą to zadbało grono pedagogiczne. Następny dzień rozpoczął się nietypowym „zielono nocnym 
śniadaniem”. Niektóre z dzieci zostały jeszcze cały dzień w przedszkolu, natomiast inne udały się ze swoimi 
rodzicami do domu. Wszystkie przedszkolaki grzecznie przespały całą noc, jednak grono pedagogiczne 
posiadało zabezpieczenia w formie telefonów do rodziców. 

Informacja: Alicja Jordan 
 

INWESTYCJE NA TERENIE NASZEJ GMINY 
 

� Wybrano w procedurze przetargowej firmę i rozpoczęto prace remontowe przy budynku wielofunkcyjnym w 
Zawadzie KsiąŜęcej (wymiana kotła i kanału doprowadzającego ciepło do drugiego budynku). 

� Ruszył remont sali gimnastycznej w ZSG w Nędzy. Do końca sierpnia przewidziano zakończenie robót 
wewnątrz budynku, natomiast zakończenie robót zewnętrznych przewidziane jest na koniec roku. 
Inwestycja obejmuje m.in. wymianę okien w Sali gimnastycznej, montaŜ instalacji wentylacji z odzyskiem 
ciepła, docieplenie ścian i dachu sali gimnastycznej. 

� WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzje o przyznaniu dofinansowania dla inwestycji mającej na celu remont 
przedszkola w Łęgu. Cała planowana inwestycja jest obecnie na etapie przygotowywania procedury 
przetargowej. 

� Ogólnodostępny plac zabaw w Górkach Śląskich oraz w Nędzy otrzymał dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego; w ramach zadania  nastąpi zakup urządzeń zabawkowych; prace na terenach placów 
zbaw powinny zakończyć się do końca sierpnia br. 

� Dla ogólnodostępnego placu zabaw w Babicach został złoŜony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW; 
obecnie wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej. 

� Zostały zakończone i odebrane prace będące przedmiotem wniosku dla Budynku wielofunkcyjnego na              
ul. StraŜackiej w Nędzy o dofinansowanie z WFOŚ. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe oraz mające 
na celu zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 



SZKOLNE SUKCESY NASZYCH POCIECH W ROKU SZKOLNYM 2008/09 
 

Uczniowie, którzy  otrzymali świadectwa z wyróŜnieniem 
w roku szkolnym 2008/2009 

 
� ZSG Nędza 

Natalia Bajer, Julia Rogosz, Tomasz Waldyra, Agnieszka Preiniger, Karina Szczuka, Judyta Burdzy, Kamil Jezusek, 
Karolina Lampart, Małgorzata Metz, Szymon Pannek, Natalia Ptok, Ismena Okręt, Aleksandra Zaczyk, Nikol Zając, 
Martyna Elsner, Sylwia Himel, Angelika Nowak, Aleksandra śyła, Dawid Lasak, Martin Rydygel, Linda Tomańska, 
Kamil Jarzombek, Tomasz Preiniger, Arnold Stabik, Sebastian Stuka, Ewa Dziedzioch, Ewelina Jureczko, Agnieszka 
KrziŜek, Małgorzata Kuska, Katarzyna Kwiecień, Iwona Ryschka, Katrin Zaremba, Maria Badura, Artur Langosz, 
Weronika Stanek, Martyna Szczuka, GraŜyna Wałach, Marek Wydra. 
 

�  ZSP Zawada KsiąŜęca 
Nicole Mikołajec, Andrzej Mika, Agata Mika, Katarzyna Gregorowicz, Agata Chrubasik, Beata Szczuka, Aneta 
Bluszcz, Nicole Jezusek, Justyna Błaszczok, Ewa Gregorowicz, Marta Jezusek, Linda Pannek, Dominika Zips. 
 

� ZSP Górki Śląskie 
Karolina Swoboda, Julia DroŜdŜ, Agnieszka Badura, Tymoteusz Szopa, Iwona Czerny, Weronika Polczyńska. 
 

� ZSP Babice 
Hanna Czogalik, Dorota Łyczek, Kamil Jarzombek, Aneta Nowak, Violetta Flut, Magdalena Łukowska, Karolina Luda, 
Tomasz Muzykant, Krzysztof Tomański. 

 
� ZSO Rudy 

Natalia Czogalla, Klaudia Kieś, Oliwia Janyga, Kamil Wojtek. 
 
 
 

Uczniowie, którzy  brali udział w konkursach, olimpiadach oraz turniejach 
w roku szkolnym 2008/2009 

 
� ZSG Nędza  
1. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Święta w poezji dziecięcej”: I miejsce Wiktoria Achtelik. 

2. Konkurs „Opowiadać znaczy klycić” organizowany w ramach tygodnia bibliotek w Raciborzu: II miejsce 
Wiktoria Achtelik i Paweł Czogalik, III miejsce Martyna Elsner i Natalia Ptok. 

3. Regionalny Konkurs Młodych Choreografów - Grand Prix: Kasia Pala, Maja Rymarska, Dominika Krumpietz. 

4. Rejonowy Konkurs Muzyczno- Literacko – Plastyczny: 
a) kategoria wiersz „Moja rodzina” – I miejsce Hanna Galas, 
b) kategoria piosenka – I miejsce Hanna Galas, Katarzyna Pala. 

5. Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej w Raciborzu, kategoria piosenka: I miejsce Hanna Galas, 
Katarzyna Pala. 

6. Powiatowy Konkurs na Ozdobę Wielkanocną, kategoria kartka wielkanocna: I miejsce Marek Pielczyk,  II 
miejsce Aneta Rydygel. 

7. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pikomat 2009”: IV miejsce Julia Czerwińska; III etap Małgorzata 
Kuska i Katarzyna Kwiecień. 

8. Olimpiada Języka Niemieckiego: finalista Paweł Myszak. 

9. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii, laureat: Martin Rydygel. 

10. Konkurs Regionalny „Młody Chemik” - II miejsce: Martin Rydygel. 

11. Wojewódzki Konkurs Recytatorski: etap wojewódzki Agnieszka KrziŜek. 

12. Konkurs Recytatorski im. Zbigniewa Herberta: finał Agnieszka KrziŜek. 



13. Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej III miejsce: Patryk Cyran, Michał Rusok, Dawid Waga, Leszek Florianczyk, 
Kamil Jarzombek, Sebastian Skupnik, Arnold Stabik, Marcin Broza. 

14. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej II miejsce: Martin Waga, Robert Dziedzioch, Arnold Stabik, Marcin 
Broza, Wojciech Krzywtala, Mateusz Strzelczyk, Michał Rusok, Sebastian Skupnik, Marek Sobala. 

15. Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy parki  krajobrazowe Polski”, II miejsce w III etapie: Natalia Ptok, 
Karolina Bluszcz, Martyna Elsner, Małgorzata Kuska. 

16. Powiatowy Turniej „Coca-Cola Cup 2009” III miejsce: Patryk Harbacz, Arkadiusz Straszewski, Rafał 
Bobrzik, Mateusz Rudek, Dawid Waga, Paweł Rerich, Paweł Czogalla. 

17. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej II miejsce: Martin Waga, Robert Dziedzioch, Arnold Stabik, Marcin 
Broza, Wojciech Krzysztala, Mateusz Strzelczyk, Michał Rusok, Sebastian Skupnik, Marek Sobala. 

18. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego III miejsce: Wojciech Krzysztala, Paweł Rerich, Rafał Bobrzik, Andrzej 
Leksza. 

19. Powiatowy Turniej Piłki NoŜnej I miejsce: Damian Napora,  Robert Dziedzioch, Arnold Stabik,  Marcin 
Broza, Wojciech Krzysztala,  Łukasz Machnik, Michał Rusok,  Leszek Florianczyk, Kamil Jarzombek,  Patryk 
Cyran, Adam Ryszka, Martin Waga. 

20. Powiatowy konkurs Bezpieczne rolnictwo w powiecie „ raciborskim” III miejsce: Martin Rydygel, Linda 
Tomanska, Sylwia Himel. 

 
 

� ZSP Zawada KsiąŜęca 
1. Wojewódzki Konkurs Piosenki Niemieckiej, II miejsce: Justyna Błaszczok, Dominika Zips, Sylwia Wałach, 

Linda Pannek, Oliwia Malcherek, Sandra Lamla, Ewa Gregorowicz. 

2. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, III miejsce: Justyna Błaszczok. 

 
� ZSP Górki Śląskie 
1. Konkurs „Opowiadać znaczy klycić” organizowany w ramach tygodnia bibliotek w Raciborzu: I miejsce 

Karolina Swoboda. 

2. Regionalny Konkurs Plastyczny o Tematyce Religijnej „Gloria in exelsis Deo”: II miejsce Julia DroŜdŜ. 

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.”Moje spotkanie z folklorem”: wyróŜnienie Julia DroŜdŜ. 

4. Konkurs zorganizowany przez pracowników Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: 
wyróŜnienie specjalne Julia DroŜdŜ. 
 
 

� ZSP Babice 
1. Konkurs OLIMPUS: historia: I miejsce Krzysztof Tomański, IX miejsce Karolina Luda; matematyka III 

miejsce Krzysztof Tomański; j. niemiecki XI miejsce Kamil Jarzombek. 

2. Gminny Konkurs Gwary Śląskiej: I miejsce Hanna Czogalik, Dagmara Skorupa. 

3. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, V miejsce: Piotr Tomański, Tomasz Kowalski, Sandra Muzykant. 

4. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”: Krzysztof Tomański – dyplom z wyróŜnieniem II 
stopnia Piotr Tomański i Krzysztof Tomański, Łukasz Wydra – dyplom z oceną bardzo dobrą. 
 

� ZSO Rudy 
1.  Rejonowy Konkurs Muzyczno – Literacko - Plastyczny „Moja rodzina”, w kategorii literackiej III miejsce 

Oliwia Janyga. 
2. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2009” – nagroda II stopnia Kamil Wojtek. 

(j.p.) 
 



JAK WYGLĄDAŁA MIEJSCOWOŚĆ NĘDZA DWA TYSIĄCE 
LAT TEMU? – cz. I 

 
Pytanie postawione w tytule jest bardzo frapujące i wydawać by 
się mogło, Ŝe niemoŜliwa jest odpowiedź na nie. A jednak 
dysponujemy materiałami archeologicznymi, które pozwalają 
zrekonstruować wygląd zabudowań, zabytków ruchomych 
(naczyń ceramicznych, koła garncarskiego, zespołu piecowego) 
oraz zasięg osady. 
   Pierwsze wzmianki o odkryciu na terenie Nędzy materiałów 
archeologicznych pochodzą z początków XX w., jednakŜe 
dopiero na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia 
przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę badania 
wykopaliskowe. Ślady osadnictwa rozciągają się od północy 
wzdłuŜ doliny rzeki Suminy porośniętej rzadkim parkowym 
lasem bukowo-grabowym, pasmem od zachodu obecną ulicą 
Mickiewicza w kierunku wschodnim do ulicy Sienkiewicza na 
długości ok. 800 m, natomiast w kierunku południowym od 

doliny Suminy do nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Akacjowej (tzw. Stara Nędza) o szerokości ok. 120  
m  (ryc. u góry).  

Badania w wyŜej opisanym miejscu przeprowadzone były w latach 1978 oraz 1980-1981 przez zespół 
studentów Koła Naukowego Archeologów przy Katedrze Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, z których 
sporządzono szczegółowe sprawozdania, które stały się podstawą napisania rozprawy naukowej przez Jerzego 

Piekalskiego zatytułowanej Osada z okresu wpływów rzymskich w Nędzy, woj. Katowice, zamieszczonej w 
specjalistycznym piśmie „Silesia Antiqua” (t. XXX, 1988 r., s. 123-164). Wszystkie informacje w niniejszym 
opracowaniu pochodzą z cytowanej pracy, udostępnionej mi dzięki uprzejmości Andrzeja Pustelnika, kustosza 
Działu Historii Muzeum w Raciborzu. 
   Określenie okres wpływów rzymskich odnosi się do czasów kontaktów ludów zamieszkujących środkową Europę 
z imperium rzymskim, trwających od początku naszej ery do końca IV w. W literaturze fachowej pojawia się teŜ 
pojęcie kultura przeworska, które pochodzi od nazwy miejscowości Przeworsk (obecnie w woj. podkarpackim), 
gdzie po raz pierwszy odkryto ślady zabytków archeologicznych okresu neolitu i odnosi się do nieco późniejszych 
czasów wczesnośredniowiecznych. 
   Rozwój rolnictwa, hodowli, rękodzieła, zwłaszcza uzyskiwanie i obróbka Ŝelaza, sprzyjały rozszerzaniu się 
wymiany wewnętrznej i nawiązywaniu kontaktów handlowych z cesarstwem rzymskim. Kontakty te wywarły 
znaczny wpływ na postęp gospodarczy i kulturalny ludności. Wpływy rzymskie wyraŜały się głównie w 
naśladowaniu przywoŜonych przez kupców naczyń i ozdób, zwiększyła się produkcja narzędzi. 
   Zabudowania 
   Budynki posiadały dach dwuspadowy, ściany były 
prawdopodobnie plecionkowe, oparte na jednym z ciągów 
słupów. Ściany szczytowe jednego z budynków były otwarte. 
Przemawia za tym brak na ich miejscu jakichkolwiek śladów po 
słupach oraz funkcja budynku – kuźnia. Wnętrze składało się z 
izby na planie prostokąta o wymiarach 3,5 m X 3,75 m, tj. o 
powierzchni 13,12  m² , przy czym część znajdowała się nieco 
wyŜej, nie oddzielona ścianą. W stropie odkryto ślady po 
legarach (ryc. obok).  Palenisko znajdowało się w północno-
wschodniej części izby. Zachował się po nim łańcuch otoczaków i 
łupanych kamieni w  układzie zbliŜonym do prostokąta o 
wymiarach 1 m X 1,6 m. Opisana część budynku miała przeznaczenie mieszkalne. Świadczy o tym znaczny 
komfort wnętrza (podłoga, duŜe palenisko, sprzęt zamocowany w 
podłodze, stosunkowo  duŜa liczba zabytków ruchomych). 
   Ciekawym odkryciem jest zespół piecowy (ryc. obok), odkryty na 
wtórnym złoŜu wczesnośredniowiecznej kultury przeworskiej. Składał się z 
pieca garncarskiego i przylegającej do niego jamy przypiecowej. Piec 
zbudowany był w całości z gliny pomieszanej z piaskiem. Domieszka taka 
wpłynęła dodatnio na spoistość masy. Zachowały się z niego komora 
paleniskowa i ruszt. Umieszczenie wlotu do komory w części zachodniej 
pozwala przypuszczać, Ŝe był to kierunek najczęściej wiejących wiatrów 
korzystnych w czasie pracy pieca. W jamie odkryto znaczne ilości węgla 
drzewnego, co wskazuje na wykorzystanie go jako paliwa. 

Opracowanie: Krystian Okręt 



STATYSTYKA REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku ewidencji ludności i dowodów osobistych w Gminie Nędza moŜna 
przedstawić następującą statystykę: 

 
Informacja: Maria śyła 

 

  
!!!UWAGA !!! 

                   PRZYPOMINA  SIĘ  MIESZKAŃCOM GMINY – WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI -  O OBOWIĄZKU  
UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU   NA  TERENIE NIERUCHOMOŚCI .  
                    W ZWIĄZKU  Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAGROśENIEM POśAROWYM, PROSZĘ MIESZKAŃCÓW 
O PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW. 
 
 PODSTAWA PRAWNA: 
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 
2008 z późn. zm. , 
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.  
 
W przypadku trudności związanych z wykaszaniem informujemy , Ŝe Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w 
Nędzy ul. Nad Suminą 2, przyjmuje zlecenia wykaszania nieruchomości. 
 
Dokonano przeglądu  nieruchomości leŜących na terenie gminy , jak równieŜ przyjmowane są zgłoszenia dotyczące 
nieruchomości szczególnie zaniedbanych (tel.032/410-23-99). W związku z powyŜszym proszę o uporządkowanie 
nieruchomości ( np.  wykoszenie traw , uprzątnięcie odpadów).   
 
Ponowny przegląd kontrolny odbędzie się pod koniec czerwca bieŜącego roku  - w stosunku do właścicieli 
nieruchomości, które stwarzają szczególnie zagroŜenie dla bezpieczeństwa środowiska zostaną podjęte stosowne 
kroki prawne. 
 

 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30.06.09 

 
Liczba ludności w Gminie Nędza: 

� Nędza 
� Górki Śląskie 
� Babice 
� Zawada KsiąŜęca 
� Ciechowice 
� Łęg 
� Szymocice 

 

 
7.405 
3.461 
892 
900 
863 
503 
473 
313 

 
7.435 
3.485 
909 
902 
855 
490 
473 
321 

 
7.414 
3.477 
923 
891 
840 
486 
473 
324 

 
7.340 
3.415 
933 
885 
831 
482 
471 
323 

 
7.273 
3.384 
919 
883 
825 
487 
464 
311 

 
7.183 
3.344 
921 
864 
816 
483 
451 
304 

 
7.107 
3.284 
935 
865 
804 
474 
444 
301 

 
7.133 
3.299 
938 
873 
805 
473 
446 
299 

Ogólna liczba urodzeń 
w  Gminie Nędza 

59 52 48 50 52 47 59 26 

Ogólna liczba zgonów 
w Gminie Nędza 

55 59 54 56 56 83 70 32 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 
w Gminie Nędza 

334 708 592 550 785 1437 547 178 

Liczba wymeldowań  
za granicę 
w Gminie Nędza 

60 44 58 81 38 26 20 4 

GAZETA SAMORZGAZETA SAMORZGAZETA SAMORZGAZETA SAMORZĄDOWADOWADOWADOWA    
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: 
Justyna Ploch 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nędzy w roku 2009 
w ramach POKL 2007-2013 
realizuje projekt Systemowy pt.: 
„SZANSA – Program aktywnej 
integracji w Gminie Nędza”. 
Głównym załoŜeniem projektu jest 
szkolenie w celu nabywania 
nowych kwalifikacji i umiejętności 
przez osoby bezrobotne z terenu 
Gminy Nędza. 
 


