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SZCZĘŚCIA, ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI… 

 
Zazwyczaj to te słowa najczęściej były kierowane do 

par, które w tym roku obchodzą swoje Złote Gody. Z tej to 

okazji 8 września o godzinie 1000 wójt gminy Anna Iskała 

odznaczyła następujące pary za długoletnie poŜycie 

małŜeńskie: KLINIK Florentyna - Alfons, DEPTA Anna - 

Reinhold, CZOGAŁA Maria - Jerzy, JEZUSEK Krystyna - 

Hubert, WEINER Regina - Eryk, KOWOL Maria - Jerzy, 

LEPIORZ Jadwiga - Gerard, GWOŹDŹ Aniela - Franciszek, 

KOWOL Hildegarda - Walter, POPOW Anna - Albert, 

MASARCZYK Agnieszka - Joachim, BOSZCZON Gertruda - 

Rudolf, ZEBRAŁA Helena - Rudolf, JARZOMBEK Marta - 

Ginter, DOBIASZ Adelajda - Alfred, KUSNIK Rita - Eryk, 

MROZEK Agnieszka - Ewald, BRZOSKA Adelajda - Rudolf, 

KALUS Aniela - Oswald, WYROBCZYK Anna - Józef, 

WEINER Adelajda - Ryszard, GORECKI Maria - Oswald, 

BACIEK Hildegarda - Rainer, SKORUPA Georgina - Jerzy, 

ŁYCZEK Rozalia - Antoni, CYRAN Anna - Zygfryd, GACKA 

Maria - Hubert, MORCINIEC Gerda - Walter, BARON 

Barbara - Jan, WYCISK Matylda - Oskar, śOK Gertruda - 

Leon. 

Jubilaci prócz medali nadanych przez prezydenta RP 

Lecha Kaczyńskiego, otrzymali upominki w formie listu 

gratulacyjnego oraz pamiątkową księgę. Na jubileusz 

zaproszono gości, m.in. senatora RP Antoniego Motyczkę 

oraz przedstawiciela biura poselskiego posła RP Henryka 

Siedlaczka. Uroczystość uświetnił występ Marka 

Niewrzoła. 

Cała impreza upłynęła w atmosferze Ŝyczliwości i ciepła. 

Przy kawie i słodkim poczęstunku zebrani wspominali 

między sobą „stare czasy”, wymieniali się faktami ze 

swojego Ŝycia i wyraŜali swoją radość z tego spotkania „po 

latach”.       (j.p.) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

1. Serdeczne podziękowania wójta gminy dla mieszkańców sołectwa Górki Śląskie i wszystkich 
innych osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przygotowania tegorocznych 
doŜynek gminnych oraz za trud i zaangaŜowanie włoŜone w organizację naszego wspólnego 
święta! 

2. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna 
się na podstawie wniosku. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na 
wniosek małŜonków, jednego z małŜonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, 
opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby 
upowaŜnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Wniosek składa się w 
urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wymienionych wyŜej osób. Na podstawie 
nowego rozporządzenia zmianie ulegają szczególnie wzory niektórych wniosków i zaświadczeń, w tym wzór 
zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Ponadto w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa 
rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących 
się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

3. Rada Ministrów wyraziła zgodę na  udzielenie gwarancji Skarbu Państwa na emisję obligacji o wartości 
nominalnej 600 mln zł. Obligacje wyemituje Bank Gospodarstwa Krajowego, a uzyskane środki przekazane 
będą Krajowemu Funduszowi Drogowemu i przeznaczone na budowę autostrad i dróg ekspresowych. 

4. W dniu 7 września została podpisana umowa dzierŜawy nieruchomości połoŜonych we wsi Babice o łącznej 
powierzchni 13,2848 ha, przeznaczonych pod eksploatację kruszywa naturalnego, z firmą Usługowo 
Handlową MAN-TRANS Tychy. Umowa została podpisana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nędza na okres 
10 lat. 

5. W dniu 7 września br. upłynął termin składania ofert na zamówienie publiczne pn. Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Zawada KsiąŜęca. W dniu 11 września została wybrana oferta 
PHU TRANSKOM Robert Białdyga, 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1. Wartość oferty to 255.353,99 zł 
brutto, natomiast termin wykonania został wyznaczony na dzień 23 października br. Oferent zobowiązuje 
się udzielić gwarancji przez okres 36 miesięcy. 

6. Na najbliŜszej sesji Rady Gminy Nędza zostanie przedstawiony projekt niskiej emisji, który zakłada 
dofinansowanie dla mieszkańców naszej gminy na zakup solarów i pieców c.o. 

 
 

DEWASTACJA NASZEGO WSPÓLNEGO MIENIA! 
 

Apeluje się do mieszkańców naszej gminy o uszanowanie naszego wspólnego mienia! W ubiegłym miesiącu 
zdewastowano ogólnodostępny plac zabaw w Nędzy, którego budowa kosztowała ponad 41.000,00 zł! Są to 
ogromne koszty i gminy nie stać na remont tuŜ po zakończeniu inwestycji – plac został oddany do uŜytku na 
początku sierpnia, a juŜ nosi ślady zniszczenia! Ideą było stworzenie miejsca spotkań dzieci zarówno podczas zajęć 
szkolnych, jak i w czasie wolnym, dlatego plac zabaw stał się ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich 
mieszkańców. Prosi się mieszkańców o zgłaszanie zachowań noszących miano dewastacji! Zareagujmy, 
nim wandale zniszczą pozostałe dobra gminy! 

 
 

PROJEKT SZANSA 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy w 2010 roku rozpocznie kolejną edycję projektu 

systemowego „SZANSA – program aktywnej integracji w gminie Nędza” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, w związku z tym prowadzony jest nabór uczestników do tego projektu na rok 2010. Mogą 
zgłaszać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby niepracujące, osoby 
korzystające ze świadczeń ośrodka pomocy i świadczeń rodzinnych. Zgłoszenia przyjmowane są od miesiąca 
września 2009 r. w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 4, Tel 032/ 410 20 50. 



 
TROCHĘ TRADYCJI…

DoŜynki to największe w roku święto 
gospodarskie rolników. Jest ono ukoronowaniem ich 
całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu 
wszystkich najwaŜniejszych prac polowych i zebraniu 
plonów, a głównie plonu zbóŜ. 
      W dawnej Polsce zwano je równieŜ Wieńcowem - 
od najwaŜniejszego ich symbolu wieńca ze zbóŜ i 
kwiatów lub OkręŜnem - od starodawnego obyczaju 
jesiennego obchodzenia, lub objeŜdŜania, czyli 
okrąŜania pól po sprzęcie zboŜa.  
     Tradycja ta sięga pierwotnego rolnictwa Polan 
nad Wisłą i Wartą, od których przejmowały go 
plemiona pruskie i litewskie. DoŜynki obchodzono w 
Polsce prawdopodobnie juŜ w XVI lub na przełomie 
XVI i XVII wieku, gdy na naszych ziemiach rozwinęła 
się gospodarka folwarczno - dworska. Urządzali je 
właściciele majątków ziemskich dla Ŝniwiarzy, słuŜby 
folwarcznej i pracowników najemnych.  

Bogaty w swej ceremonii obrzęd kończący 
Ŝniwa wyprawiany był zazwyczaj przez właściciela 
majątku albo zamoŜnego gospodarza. Obchody skła-
dały się z trzech etapów. Pierwszy etap to obrzędowe 
„ścięcie przepiórki”, a więc ostatniej kępy nie zŜętego 
w trakcie Ŝniw zboŜa, z którego to wykonywano 
wieniec. Wiły go kobiety z kłosów Ŝyta, pszenicy, 
jęczmienia i owsa. Splecione kwiaty, jagody, drobne 
jabłka i kistki jarzębiny, udekorowane wstąŜkami, a 
w niektórych regionach Polski nawet złoconymi 
orzechami i róŜnymi wypiekami z piernika, przybie-
rały zazwyczaj kształt potęŜnej piramidalnej korony. 
W przeszłości umieszczano w nich takŜe Ŝywe (a z 
czasem sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, bo 
miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek 
gospodarski. Skromniejsze zaś wieńce miały postać 
kwiecistego koła lub zwykłych pęków zboŜa. Wieniec 
doŜynkowy symbolizował szczęśliwe zakończenie 
prac polnych w roku. Wieniec niesiono do kościoła, 
do poświęcenia. Następnie ze śpiewem w uroczystym 
pochodzie udawano się do dworu lub do domu 
właściciela pola - gospodarza doŜynek. Ten 
dziękczynny dar niesiony był w uroczystej procesji 
przez Ŝeńców. Ziarno ze splecionych kłosów 
dodawano potem do ziarna siewnego - miało to 
zagwarantować obfitość przyszłych plonów poprzez 
odrodzenie się ducha zboŜa. Prócz wicia wieńców 
waŜnym zwyczajem było pieczenie chleba. Jedna z 
gospodyń wypiekała duŜy bochen chleba. Taki 
pachnący dar wieziono do dziedzica. śeńcy 
uformowani w orszak, ubrani w robocze stroje, z ko-
sami, sierpami i grabiami ruszali w stronę dworu, a 
za nimi wyjeŜdŜał drabiniasty wóz z muzykantami i 
resztą uczestników. Gospodarz doŜynek, którym 
najczęściej bywał dziedzic, z szacunkiem przyjmował 
wieniec, osobiście wnosił go do domu i ustawiał na 
stole, po czym prosił gospodynię doŜynek do tańca. 
Następnie prowadził wszystkich do stołów, 
ustawionych na dziedzińcu lub w stodole i częstował 

ich dobrym jedzeniem i napitkiem. I tak 
rozpoczynano trzeci etap wspólnego świętowania – 
zabawę przy muzyce i śpiewach do późnych godzin 
nocnych. 

Wspólne biesiadowanie było okazją do 
pokazania najlepszych okazów koni, krów, owiec i 
świń, a takŜe nowego sprzętu rolniczego. RównieŜ 
gospodynie mogły zaprezentować swoje wyroby, 
wśród których moŜna było podziwiać haftowane 
obrusy, misternie wydziergane serwety.  

DuŜym zainteresowaniem cieszyły się 
organizowane w tym dniu zawody między parobkami. 
Zgromadzeni na pastwisku czy wygonie, brali udział 
w wyścigach wozów konnych. Zaś dla tych, którzy 
pragnęli poszczycić się swoimi krowami organizo-
wane były zawody w dojeniu, gdzie o wygranej 
decydowała ilość udojonego mleka. Jedną z naj-
trudniejszych konkurencji było wejście na 
posmarowany mydłem słup. Chętnych było wielu, bo 
i nagroda była nie byle jaka. Zdobywca dostawał 
wszystkie zawieszone na słupie fanty, między innymi 
butelkę wódki i kiełbasę. Wspólnym śpiewom, 
tańcom i radości nie było końca. 

Pierwotnie sens obrzędowy praktyk 
związanych z zakończeniem Ŝniw miał istotne 
znaczenie dla kaŜdego gospodarza. Nawet jeŜeli 
gospodarstwo było tak małe, Ŝe całego sprzętu zboŜa 
dokonywano w ciągu jednego dnia, to gospodarz 
kończąc Ŝniwa wyplatał wianek z kłosów, wkładał go 
na kosę i tak wracał do domu, gdzie Ŝona 
przyjmowała go wieczerzą, składającą się zazwyczaj 
z jajecznicy ze słoniną. Z upływem czasu, kiedy to 
doŜynki wyprawiane były przez dwór, zaczęto je 
traktować bardziej jako zabawę i rodzaj dodatkowego 
wynagrodzenia dla Ŝniwiarzy, niŜ praktykę 
obrzędową. Natomiast w okresie międzywojennym i 
po II wojnie światowej, kiedy do organizowania 
doŜynek przyłączały się organizacje społeczne, 
gospodarcze i polityczne, doŜynki stały się zabawą 
ludową, połączoną z występami artystycznymi, 
kiermaszami, wystawami sprzętu rolniczego, czy 
zawodami sportowymi.  

Tradycja doŜynek przetrwała do dnia 
dzisiejszego. Z bogatego rytuału pozostało pieczenie 
chleba i wyplatanie wieńców. To właśnie doŜynkowy 
bochen, kwieciste korony i pęki zbóŜ są utrwalonym 
w tradycji symbolem łączącym radość z dokonanych 
zbiorów i nadzieję na urodzaj podczas kolejnych 
Ŝniw. 

     (j.p.)



 
DOśYNKI GMINNE A.D. 2009

Gospodarzem tegorocznych doŜynek 13 sierpnia było 
sołectwo Górki Śląskie. DoŜynki rozpoczęły się o godzinie 1130 
Mszą Świętą w intencji rolników w kościele pw. Dobrego 

Pasterza celebrowaną przez księdza proboszcza Gotfryda 
Fesser, który homilię poświęcił świętowaniu i radości, ale 
takŜe trudzie jaki jest związany ze Świętem Plonów.  

Zaszczytną rolę starostów doŜynek pełnili Maria 
Sikora oraz Norbert Franica. To oni właśnie jako gospodarze 
dopełnili obowiązku dzieląc się chlebem najpierw z władzami 
kościelnymi, a następnie władzami gminy i przybyłymi gośmi.  

Przemarsz korowodu doŜynkowego o godzinie 1400 
spod placu kościelnego na boisko, gdzie odbywały się dalsze 
uroczystości, z całą pewnością pomógł uświadomić zebranym 
jak wielką rangę uzyskały obchody Święta Chleba. Oprócz 
wpisanych w tradycję doŜynkową obrzędów nie zabrakło takŜe 
atrakcji uprzyjemniających biesiadowanie. Program artystyczny 
rozpoczął występ naszych pociech z ZSP Górki Śląskie oraz z 
ZSG w Nędzy. Swój program artystyczny zaprezentował teŜ 
stały bywalec wszystkich imprez gminy Nędza – Zespół 
Taneczny „ŁęŜczok” z Zawady KsiąŜęcej. O humory 
uczestników zadbali z powodzeniem Krzysztof Gromotka 
prezentując swój monolog w gwarze śląskiej oraz Piotr Scholz 
i jego biesiadnicy. Wiele miłych wraŜeń dostarczyła gwiazda 

naszej gminy – Klaudia Stabik ukazując swój potencjał w 
godzinnym występie. Po godzinie 2100 nadszedł czas na 
zabawę taneczną z gwiazdą wieczoru – zespołem Leszek i 
Kornelia Filec. W programie Święta Plonów nie zapomniano 
takŜe o najmłodszych, dla których to przygotowano program 
artystyczny, konkursy, gry i zabawy. Realizacja zamierzonego 
planu imprezy doŜynkowej spoczywała na barkach 
konferansjera Rafała Lincnera. 

Wielu mieszkańców Górek Śląskich poczuło się 
gospodarzami doŜynek i odpowiedziało na apel pięknie 
przystrajając swoje posesje, potęgując tym doŜynkową 
atmosferę. Światło dzienne ujrzały dawno zapomniane stare 
sprzęty i maszyny rolnicze. MoŜna było podziwiać dorodne 
owoce i warzywa, które prezentowali gospodarze tegorocznych 
doŜynek przed swoimi posesjami. Dlatego teŜ jednym z punktów programu doŜynkowego było rozstrzygnięcie 
konkursu o nagrodę wójta gminy na najładniej ustrojoną posesję; pierwsze miejsce zajęła rodzina Henryka i 
Sylwii Ryszka, miejsce drugie przyznano Zygfrydowi Rzodeczko, a na trzecim uplasowała się posesja 
Bernarda Balcar. Nadano takŜe dwa wyróŜnienia – dla rodziny Świdergoł oraz rodziny Krentosz. 

Organizatorzy doŜynek składają gorące podziękowania wszystkim osobom, które były bezpośrednio i 
pośrednio zaangaŜowane w organizację uroczystości, a szczególnie pracownikom obsługi i osobom 
czuwającym nad porządkiem i bezpieczeństwem imprezy.

(j.p.) 



POWSTANIE I HISTORIA OSP NĘDZA 
Historia jednostki OSP rozpoczyna się w 1909 roku, gdy wiosną grupa męŜczyzn  zorganizowała zebranie 

załoŜycielskie, które odbyło się w szkole podstawowej w Nędzy. Na zebraniu tym uznano statut OSP Racibórz- 
Ostróg i wybrano zarząd jednostki OSP w Nędzy, prezesem został Pausel a naczelnikiem Antoni Franosz. Na 
wyposaŜeniu jednostka posiadała sikawkę ręczną z majątku Trawniki. W roku 1911 jednostka pozyskała sikawkę 
konną zakupioną ze środków społeczeństwa, zakładu ubezpieczeń i księcia raciborskiego. W tym roku została 
równieŜ wybudowana pierwsza drewniana  straŜnica. W dniu 8 czerwca 1913 roku odbył się pierwszy Zjazd 
Powiatowy Związku OSP, w którym uczestniczyła równieŜ jednostka z Nędzy (zdjęcie zamieszczone poniŜej 
najprawdopodobniej pochodzi z tego okresu). W roku 1932 mieszkańcy wsi ufundowali pierwszy sztandar  z 
wizerunkiem św. Floriana. Sztandar ten jednak zaginął w czasie akcji pod kryptonimem „Sztandar”  kiedy to 
władze hitlerowskie zmusiły do oddania sztandaru.  

W  latach 1933-1936 trwała budowa straŜnicy, której przewodził Emil Godula. W 1936 r. OSP Nędza 
otrzymała pierwszy samochód bojowy marki „Mercedes”, który mógł pomieścić 6 straŜaków ochotników. 
Samochód ten zaginął w akcji prowadzonej w Czechosłowacji w roku 1945, najprawdopodobniej zarekwirowany 
został przez wojsko niemieckie. Po zakończeniu wojny pierwsze walne zebranie odbyło się  dopiero w 1947 roku, 
wybrano na nim nowego prezesa Franciszka Wittek  oraz naczelnika Jana Kaszta. WyposaŜenie jednostki było 
wtedy bardzo skromne (6 wiader i jeden kombinezon), ale juŜ w roku 1948 jednostka została doposaŜona w 8 
mundurów, 150 metrów węŜy oraz motopompę marki SCAMNEL. W roku 1954 jednostka została wyposaŜona w 
motopompę PO1 LEOPOLIA oraz samochód „DODGE ¾”. 7 czerwca 1965 roku samochód DODGE ¾  został 
zastąpiony samochodem GM-8, który wraz z motopompą PO3 POLONIA został przekazany z ZSP Racibórz. Pojazd 
GM-8 nie sprawdzał się jednak w poŜarach lasu i został zastąpiony  13 listopada 1971 roku samochodem GBAM a 
GM-8 został przekazany do OSP w Sudole.  Na zebraniu Zarządu w 1973 r. postanowiono powiększyć straŜnicę. 
Jednak pomysł ten okazał się trudny do zrealizowania; po napotkanych trudnościach straŜnicę oddano do uŜytku 
19 lipca 1979 r. W między czasie jednostka wzbogaciła się o motopompę PO5 POLONIA. W roku 1981 delegacja 
OSP Nędza uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 15 
października 1982 roku OSP otrzymało samochód śuk 151 GLM-8 oraz przyczepkę PG8. Kolejnym samochodem 
jaki pozyskała jednostka w Nędzy był Jelcz GCBA 6/32 - zastąpił on samochód GBAM, który przekazano do OSP 
Rudyszwałd.  W październiku 1983 roku OSP otrzymało kolejną motopompę PO5 POLONIA.  

W dniu 26 sierpnia 1992 roku w lasach Kuźni Raciborskiej wybuchł największy poŜar lasu w Europie. 
Jednostka posiadała wtedy juŜ 21 członków. W akcji gaszenia brało udział miedzy innymi 4700 straŜaków, w tym 
straŜacy z OSP Nędza. Dogaszanie trwało do 12 września, spaleniu uległo 8500 hektarów lasu. W 1992 roku OSP 
Nędza brała udział równieŜ w gaszeniu kościoła w Zawadzie KsiąŜęcej, w akcji tej obraŜeń doznał kierowca wozu 
straŜackiego.  
1 lipca 1995 roku jednostka została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). 

W lipcu 1997 roku gmina Nędza został dotknięta przez powódź tysiąclecia. Jednostka OSP Nędza brała 
udział w działaniach 
ratowniczych i obronnych w 
czasie powodzi.  

14 października 1998 
roku na stan jednostki został 
przekazany samochód śuk-A 
0701 D ufundowany przez  
Franciszka Pełechatego, 
poprzedni Ŝuk  uległ wypadkowi i 
nadawał się juŜ tylko do kasacji. 
29 listopada 2003 roku został 
zakupiony samochód Iveco 
Magirus GBA2,4/16. Samochód 
ten został sprowadzony z 
Niemiec, a dokładnie z jednostki 
zawodowej w Wuppertalu. 
Pojazd udało się pozyskać dzięki 
ówczesnemu wójtowi 
Franciszkowi Marcolowi. 
Dzięki niemu udało się równieŜ 

pozyskać kolejny samochód tym razem GCBA 5/24 równieŜ marki Iveco Magirus. Samochód ten sprowadzono 30 
grudnia 2004 z Niemiec, a dokładnie z jednostki OSP w mieście Kelserbach.   

Od 15 lutego 2003 roku prezesem jest Joachim Halfar, a naczelnikiem Mariusz Pendzich. Od 18 lutego 
2008 roku przy jednostce działa Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe. 

Opracowanie: Sebastian Grzesik 



JUBILEUSZU CZAS… 

W bardzo podniosłej atmosferze odbyły się 6 
września br. uroczystości związane z jubileuszem 100-
lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nędzy. Mszę 
jubileuszową celebrował ks. Joachim Miksa, który to 
teŜ swoją homilią nawiązał do święta druhów z Nędzy. 
Jubileusz uświetniły poczty sztandarowe górników, 
kolejarzy i koła róŜańcowego. 

Dalsze świętowanie przeniosło się na teren 
GOSiR-u, gdzie prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Leszek 
Pietrasz oraz wójt gminy Anna Iskała powitali zgromadzonych mieszkańców naszej gminy oraz 
przybyłych gości. W uroczystościach prócz 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP (z Szymocic, Zawady 
Ks., Górek Śl., Babic, Siedlisk, Turza, Bystrej, Sidziny, 
Suminy i Velkich Hostic) uczestniczyli równieŜ: wójt 
gminy Bystra - Sidzina Aureliusz Kania, komendant 
Powiatowy PSP w Raciborzu Jan Pawnik, wicestarosta 
raciborski Andrzej Chroboczek, prezes powiatowy 
ZGOSP RP w Raciborzu Edward Morciniec, wiceprezes 
wojewódzki ZGOSP RP w Katowicach Jerzy Szkatuła 
oraz starosta miasta Velke Hostice Alfons Pospiech. 
Swoją obecnością zaszczycili nas takŜe europoseł 
Marek Migalski oraz poseł na sejm RP Henryk 
Siedlaczek. 

WaŜną częścią uroczystości było nadanie odznaczeń i podziękowań za dotychczasową 
nienaganną słuŜbę w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Nędzy. Za zasługi dla poŜarnictwa złoty medal otrzymał 
Stefan Grzesik, medal srebrny Damian Syrnik, 
natomiast brązowe otrzymali: Bernard Depta, 
Krystian Przybyła oraz Jan Lepiorz. Odznaką 
Wzorowego StraŜaka zostali wyróŜnieni druhowie: 
Marcin Syrnik, Damian Syrnik, Marek Kuśka, 
Kamil Majcher oraz Jan Lepiorz.  
Jednak to nie koniec wyróŜnień spośród druhów OSP 
Nędza, poniewaŜ nadano w tym dniu takŜe tytuły 
honorowego członka OSP Nędza, otrzymali je: Edward 
Mrozek, Władysław Kustoś, Herbert Podeszwa i 
Gerard Gromnica. 
 Organizatorzy zadbali takŜe o bogatą część artystyczną imprezy. W programie był występ 
gawędziarza Krzysztofa Gromotki, lokalnej artystki 
Klaudii Stabik, swój czas miał teŜ Piotr Scholz. Do 
Nędzy na jubileusz przyjechał Norbi z zespołem. 
Odbyły się konkursy straŜackie – m.in. rozwijanie linii 
gaśniczej (zwycięzca Sylwester Kalemba) oraz 
zwijanie węŜa w krąg podwójny w kategorii kobiet 
(zwycięŜczyni Justyna Piela). RównieŜ dla dzieci 
przewidziano atrakcje w postaci dmuchanego zamku, 
eurobandŜi, gier i zabaw. MoŜna było takŜe zobaczyć 
straŜaków w akcji na pokazie ratownictwa 
technicznego; pokaz został zorganizowany przy 
współpracy z PSP Racibórz z wykorzystaniem sprzętu 
OSP i PSP (ostatnie zdjęcie po prawej).  
 CóŜ, pozostaje nam tylko Ŝyczyć dalszych takich jubileuszów.      (j.p.) 



 

Z śYCIA GMINY 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy jak co roku nie 
zapomniał o dzieciach z naszej gminy, i wspólnie z 
Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizował dla nich 
wyjazd na letni wypoczynek. Dzięki pomocy GOPS-u w tym 
roku mogło wyjechać na wakacyjne wojaŜe aŜ 33 dzieci. 
Kuratorium Oświaty zapewniło wyjazd do pięknie połoŜonych 
nadmorskich miejscowości - do Ustki, Rewalu i Kokotka 
wyjechało łącznie 6 dzieci. Natomiast GOPS wysłał 14 dzieci 
na wakacje do Pleśnej i Muszyny, a do śagiestowa Zdroju 13 
małych podopiecznych. Pobyt dzieci trwał 14 dni, więc było mnóstwo czasu na lokalne wycieczki, gry 
terenowe, wieczorne ogniska, kąpiel w morzu i opalanie. Dzieciaki, by okazać swoją radość z moŜliwości 
wyjazdu, przesłały pocztówki wraz z pozdrowieniami i 
opisami swoich niezapomnianych i pełnych wraŜeń wakacji. 

� Od chleba aŜ do nieba – wszystko pracą zdobyć trzeba – tak 
brzmiało motto przewodnie tegorocznych doŜynek 
powiatowych, których gospodarzem w dniach 29-30 sierpnia 
wspólnie z Powiatem raciborskim była gmina Krzanowice. 
Naszą gminę reprezentowało sołectwo Górki Śl. jako 
gospodarz Dni Chleba swojej gminy. Obchody doŜynek 
powiatowych zaczęły się 29 sierpnia wieczorem występem 
zespoły Mirka Szołtyska. Następnie rozpoczęła się zabawa 
taneczna trwająca aŜ do godz. 300

  nad ranem.  Część 
oficjalna rozpoczęła się w niedzielę przejściem korowodu 
doŜynkowego z kościoła, gdzie odbyła się msza św. w intencji rolników, na plac na którym czekała juŜ 
część artystyczna imprezy. Obchody zakończyły się po 2200 pokazem pirotechnicznym.  

� Świetlica w Zawadzie KsiąŜęcej pomogła tego lata dzieciom 
spędzić wakacyjny czas. Mali mieszkańcy Zawady Ks. mogli 
korzystać ze świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach 
900 – 1200, natomiast dalsza część zajęć odbywała się na 
boisku w godzinach 1700 – 1900. Podczas zajęć w świetlicy 
dzieci korzystały z tenisa stołowego, piłkarzyków i gier 
komputerowych. Na wolnym powietrzu królowała oczywiście 
gra w piłkę noŜną. Została teŜ zorganizowana wycieczka 
rowerowa do Łubowic i trzykrotny wyjazd na kąpielisko do 
Kuźni Raciborskiej. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przyznała dotację dla świetlicy na 
zakup napojów dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Dzieci 
z Zawady KsiąŜęcej skorzystały takŜe z zorganizowanej w gminie Nędza „akcji lato 2009”.   
             (j.p.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

Jan Baron, 
urodzony w 
1933 r. w 

Zawadzie 
KsiąŜęcej, 
działacz 

społeczny w 
pełnym tego słowa znaczeniu, który 
zasłuŜył się jako pasjonat m.in. 
gwary swej rodzinnej miejscowości, 
jednocześnie równieŜ działacz 
sportowy, a obecnie jeszcze 
prowadzący świetlicę w Zawadzie 
KsiąŜęcej. W latach 1998-2002 był 
radnym gminy Nędza. Pracował 
jako nauczyciel w ZST w Kuźni 
Raciborskiej. Znany ze swej 
niesamowitej Ŝywotności w pracach 
społecznych, angaŜujący się we 
wszelkie poczynania na rzecz 
Zawady KsiąŜęcej. Ostatnio przysłał 
do redakcji naszej gminnej Gazety 

Samorządowej swoją pracę (pisaną 
na maszynie do pisania), która jest 
opracowaniem słownictwa gwary 
mieszkańców Zawady KsiąŜęcej. 
Jego Ŝyczeniem było, aby 
opracowany materiał dotarł do 
dzieci i młodzieŜy naszej gminy, 
dlatego egzemplarz jego 
maszynopisu został przekazany 
bibliotece Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Nędzy. Z jego 
osiągnięć mogą w przyszłości 
skorzystać nie tylko uczniowie, ale 
równieŜ ich rodzice. Z podziwem 
naleŜy spojrzeć na efekty dociekań 
Jana Barona, który zadał sobie 
niesamowity trud nie tylko w 
przywróceniu do pamięci ok. 2.700 
rzadko uŜywanych słów w naszej 
gwarze, ale równieŜ starał się 
wskazać źródła zapisanych 
wyraŜeń. W swych rozmyślaniach 

(sam w liście do redakcji skromnie określił je jako swoje wypociny) zauwaŜa, Ŝe gwara nasza niestety juŜ 
stopniowo zanika. Autor zdaje sobie sprawę z faktu, Ŝe współczesna młodzieŜ zdobywa coraz szersze 
wykształcenie i funkcjonowanie rodzinnej mowy (dialektu) nawet w środowisku domowym zaczyna zanikać. 
Pragnie jednak ocalić od zapomnienia pewne zabytki mowy, aby ten język ojczysty jeszcze przetrwał. Autor z 
pokorą stwierdza, Ŝe jego skromnym zamierzeniem było pozostawienie w pamięci (…) uszczuplonego 

(zapomnianego) zasobu słownictwa, które gdzieś jest (szczególnie przez starszych ludzi) jeszcze uŜywane, a 
niestety młodzieŜ juŜ nie zna jego znaczenia. Lecz chyba naturalną koleją rzeczy jest, Ŝe społeczeństwo się 
zmienia i ulega przekształceniom jego język. Gwara śląska ulega zmianie, a nawet, co zauwaŜa Jan Baron, po 
prostu zanika i integruje się z językiem literackim. 

 
Panie Janie! Redakcja składa Panu serdeczne podziękowania za współpracę. 

W kolejnych numerach GS zamierzamy publikować ciekawsze fragmenty opracowania.  

Jan Baron, „Słownictwo w gwarze mieszkańców Zawady KsiąŜęcej”, maszynopis, stron 20. 

Opracowanie: Krystian Okręt 



5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 
 

 
 

Szczebel 
rozgrywek 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Bramki 

dla zespołów 
z gminy Nędza Gospodarze Goście 

 
V liga 

okręgowa 
K-ce III 

 
15.08.09 CzyŜowice Nędza 

 
1 

 
4 

Szymon Cichecki (2), Rafał 
Ochojski, Michał Pieczka 

 
22.08.09 Nędza Syrynia 

 
1 

 
0 

Bronisław Kłosek 

 
26.08.09 Jedłownik Nędza 

 
3 

 
0 

 
_ 

 
29.08.09 Nędza Szczejkowice 

 
5 

 
0 

Szymon Cichecki (2), Bronisław 
Kłosek, Rafał Ochojski, Michał 
Pieczka 

 
06.09.09 Skrzyszów Nędza 

 
2 

 
4 

 
Szymon Cichecki (3), Michał Pieczka 

 
12.09.09 Nędza Gorzyce 

 
5 

 
0 

Michał Pieczka (3), Bronisław 
Kłosek, Łukasz Dudek 

 
Klasa A 

R-rz 

 
08.08.09 Ocice Górki Śl. 

 
3 

 
2 

Jan Depta (2) 

 
15.08.09 Górki Śl. Kornowac 

 
1 

 
2 

Marcin Rezner 

 
23.08.09 

 
Rzuchów Górki Śl. 

 
2 

 
3 

Jan Depta (2), bramka samobójcza 

 
29.08.09 

 
Górki Śl. Turza Śl. 

 
2 

 
1 

Stanisław Gorus (2) 

 
06.09.09 

 
Brzezie  Górki Śl. 

 
3 

 
0 

 
_ 

 
12.09.09 

 
Górki Śl. Nowa Wieś 

 
0 

 
2 

 
_ 

 
Klasa B 

R-rz 

 
08.08.09 Pawłów Babice 

 
1 

 
6 

Bogusław Zientek, Jacek Zamborski, 
Krzysztof Merkel, Dariusz Chluba 
(2), Damian Lorenc 

 
15.08.09 Babice Ruda Koz. 

 
3 

 
2 

Krzysztof Merkel, Dariusz Chluba, 
Damian Lorenc 

 
23.08.09 PstrąŜna Babice 

 
3 

 
3 

Bogusław Zientek, Dariusz Chluba, 
Damian Lorenc 

 
29.08.09 Lyski Babice 

 
1 

 
3 

Denis Przybyła, Jacek Zamborski, 
Damian Lorenc 

 
05.09.09 Babice Dzimierz 

 
3 

 
2 

Dariusz Chluba, Damian Lorenc, 
Krzysztof Merkel 

 
12.09.09 Buków Babice 

 
2 

 
0 

_ 

 
Klasa C 
R-rz II 

 
30.08.09 Owsiszcze Zawada Ks. 

 
10 

 
2 

Paweł Floriańczyk, Tomasz Białek 

 
30.08.09 Adamowice Górki Śl. II 

 
4 

 
1 

Adam Hanusek 

 
30.08.09 Nędza II Bolesław 

 
8 

 
2 

Marcin Andrzejczak (3), Paweł 
Wollnik (2), Mariusz Kalus, Patryk 
Kornas, Martin Sobeczko 

 
06.09.09 Zawada Ks. Adamowice 

 
1 

 
3 

Mateusz Joszko 

 
06.09.09 Kobyla  Górki Śl. II 

 
5 

 
0 

 
_ 

 
06.09.09 Raszczyce Nędza II 

 
1 

 
3 

Gerard Przybyła (2), Tomasz Kalus 

 
12.09.09 Górki Śl. II Zawada Ks. 

 
1 

 
6 

dla Górek: Henryk Postawka 
dla Zawady: Mateusz Joszko (4), 
Krzysztof Kalisz, Damian Kułaga 

 
13.09.09 Nędza II Jankowice 

 
0 

 
1 

 
_ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
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. 
 


