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MAJÓWKA 2011 

Tradycja rzecz święta, więc zgodnie z tą 
zasadą w Nędzy początek maja rozpoczęto festynem 
rodzinnym. Po raz XVIII na obiektach sportowych 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzorowo 
przygotowano liczne atrakcje i niezapomniane 
przeŜycia dla wszystkich wielbicieli udanej zabawy. 
KaŜdy kto chciał miło i rodzinnie spędzić czas                     
i wybrał się na majówkę przy ulicy Sportowej, nie 
Ŝałował swojej decyzji. Organizatorami imprezy są 
rokrocznie Ludowy Klub Sportowy i Urząd Gminy w 
Nędzy, którzy zadbali o to, by kaŜdy znalazł na 
festynie coś dla siebie. Najmłodsi mogli bawić się do 
woli na dmuchanym zamku, balonie na wodzie i 
karuzelach. Dla nich przygotowano równieŜ gry i 
zabawy z clownem i Sznupkiem. Pierwszy dzień 
festynu odbył się w atmosferze biesiady śląskiej, czyli 

Piotr Scholz, Duet Karo, Janusz i Dominika 
śyłka. Zebrani pod namiotem artyści nie musieli 
zapraszać publiczności do wspólnego biesiadowania. 

Gwiazdą 
wieczoru był 
zespół Wawele, 
który promował 
swój najnowszy 
album „Ballady 
z walizki”, prezentując równieŜ swoje znane utwory. 
Publiczność wyśpiewała razem z zespołem „Białego 
latawca” i „Na peronie”, nie obyło się teŜ bez bisów. 
O godzinie 2200 niebo rozświetlił pokaz sztucznych 
ogni, a na zakończenie pierwszego dnia majówki 
odbyła się zabawa taneczna. Kolejny dzień festynu 
rozpoczął się występem zespołów świetlicy, po 
którym zaprezentował się zespół MiraŜ z grupą 
taneczną i Zbigniew Foryś band. Swój owacyjny 
występ przedstawiła teŜ raciborska popowo – 
rockowa kapela A4, po której zebrany kilkutysięczny 
tłum przywitał zespół IRA. Mocne gitarowe brzmienie, 
charakterystyczny wokal Artura Gadowskiego 
spowodowały, Ŝe fani nie przestawali bisować. 
Majówkę zakończyła zabawa taneczna. Słowa 
podziękowań naleŜą się w tym momencie 
organizatorom, straŜakom i wszystkim osobom, które 
zadbały o dobrą oprawę majówki i bezpieczeństwo jej 
uczestników. Z powodu niesprzyjających warunków 
pogodowych, trzeci dzień majówki został 
przeniesiony na 4 czerwca, program prezentujemy 
poniŜej. Zdjęcia z festynu rodzinnego znajdują się na 
stronie internetowej gminy w zakładce galeria. 

W następnym numerze GS wywiady z 
gwiazdami festynu majowego.                          (a.b.)

             
PROGRAM FESTYNU RODZINNEGO – 04.06.2011 r. 

1530 – Kabaret Gustliki. 
1600 – Biesiada Śląska „Wesoły Masorz”. 
1730 – I tura Konkursu Wiedzy o Gminie i Festynach. 
1800 – Recital Klaudii Stabik. 
1900 – Disco Dance ETNA. 
2030 – Koncert EWELINY FLINTY. 
2200 – II tura Konkursu Wiedzy o Gminie i Festynach. 
2230 – zabawa taneczna. 

Nr 5 
 

maj 
2011 



OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

           Informuję, Ŝe w dniu 29 (środa) czerwca 2011 roku odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów elektrycznych i 
elektronicznych z terenu Gminy Nędza. Szczegóły planowanej zbiórki zostaną w najbliŜszym czasie opisane na 
specjalnych plakatach oraz będą dostępne na stronie internetowej Gminy i pod numerem telefonu 32/4102399 
wewnętrzny nr 25. 
 

           Informuję, Ŝe w dniu 06.06.2011r.(poniedziałek) o godz. 17.30. w Urzędzie Gminy w Nędzy, odbędzie się  
spotkanie dotyczące moŜliwości  uzyskania dofinansowania do zadań polegających na montaŜu instalacji solarnych. 
Wszystkich zainteresowanych ww. tematem serdecznie zapraszam. 
 
Obowiązek wykaszania. 
Przypomina się mieszkańcom gminy – właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości. Proszę mieszkańców o podjęcie działań zapobiegawczych, w szczególności wykoszenie traw i chwastów. 
 
Odpowiedzialność za wypalanie roślinności. 
Z kolei wypalanie roślinności podlega karze. Przy karaniu nie ma znaczenia czy ktokolwiek poniósł szkodę. Ustawodawca przyjął 
bowiem zasadę, Ŝe takie zachowanie po prostu samo w sobie zagraŜa bezpieczeństwu osób i mienia. Art. 131 § 4 ustawy z 20 
maja 1971r Kodeks wykroczeń stwierdza, Ŝe kaŜdy kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości 
mniejszej niŜ 100 m od zabudowań, lasów, zboŜa na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący 
zakłócenia w ruchu drogowym, a takŜe bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany. Nieświadomość tego, Ŝe wypalanie roślinności jest zagroŜone kara nie wyłącza odpowiedzialności, chyba Ŝe 
nieświadomość była usprawiedliwiona. 
 
Opieka nad małymi dziećmi. 
Od 4 kwietnia br. obowiązuje większość przepisów ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku o lat 3. W Ŝłobku 
opieka nad dziećmi jest sprawowana od ukończenia 20 tygodnia Ŝycia, natomiast w klubie opieka nad dziećmi jest sprawowana 
od ukończenia pierwszego roku Ŝycia. śłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Prowadzenie Ŝłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością 
regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 
Ŝłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zaleŜności gdzie dany Ŝłobek lub klub 
dziecięcy się znajduje. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Ŝłobku lub klubie ustala rada gminy. Gminy mogą otrzymywać 
dotacje z budŜetu państwa na dofinansowanie z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech. 
W Babicach powstaje Ŝłobek i przedszkole dla dzieci z róŜnymi dysfunkcjami. Trwa nabór na rok 201/2012. Więcej informacji 
udziela GOPS w Nędzy. 
 
Zmieniono beneficjenta corocznej dotacji. 
W tym roku Gmina Nędza zdecydowała przyznać dodatkową kwotę dotacji wynoszącą 5.000,00 zł na rzecz Zespołu Mniejszości 
Niemieckiej ŁęŜczok działającego przy świetlicy w Zawadzie KsiąŜęcej. Pieniądze te będą wydatkowane na zakup przez zespół 
strojów i obuwia do tańca dla 70 członków. Zespół to ludzie którzy dbają by obecne i przyszłe pokolenia pielęgnowały to, co w 
kulturze, tańcu i muzyce było obecne w dawnych czasach.  
 

KANALIZACJA W NASZEJ GMINIE

 Dla inwestycji pn. Ochrona źródeł zaopatrzenia 
mieszkańców Gminy Nędza w wodę pitną poprzez budowę 
systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy zakończył się juŜ etap projektowania. Gmina 
Nędza posiada juŜ wszelkie prawomocne decyzje o 
pozwoleniu na budowę. TakŜe wszyscy mieszkańcy, którzy 
wyrazili zgodę i podpisali porozumienie z Gminą Nędza na 
„wejście w teren ich posesji”  otrzymali juŜ zwrócony jeden 
egzemplarz podpisanej umowy – porozumienia. 

Następstwem etapu projektowania jest etap 
wyboru wykonawcy inwestycji w drodze przetargu. Aby 
gmina mogła przystąpić do tego etapu, musi mieć 
zabezpieczone 100% środków finansowych potrzebnych na 
realizację inwestycji. Gmina Nędza takie zabezpieczenie 
posiada w formie dotacji i poŜyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, który w ramach porozumienia z Zarządem 
Województwa Śląskiego przygotował pomoc finansową z 
zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla tych jednostek 
samorządu terytorialnego, które nie otrzymały 
dofinansowania unijnego w dwóch konkursach ogłoszonych 

w ramach RPO na lata 2007-2013. Jednak obecne przepisy 
prawa uniemoŜliwiają gminie skorzystanie z tej pomocy. 
 Największym problemem dla Gminy Nędza stały się 
nowe zasady określania wskaźnika zadłuŜenia gmin ujęte w 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. Zgodnie z tymi zasadami kaŜda gmina od 1 
stycznia 2014 roku winna spełniać tzw. indywidualny 
wskaźnik zadłuŜenia. Jednak po wprowadzeniu poŜyczki w 
kwocie 7.403.080,00 zł zadłuŜenie Gminy Nędza i spłata 
poŜyczki do roku 2028 okazały się zbyt duŜe w stosunku do 
dochodów gminy. 

Mając na uwadze przeszkody jakie stanęły gminie 
na drodze uzyskania pomocy finansowej ze strony 
WFOŚiGW oraz prawdopodobnie bardzo podobne problemy 
innych jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Nędza 
wystąpiła do WFOŚiGW w Katowicach o zmianę zasad 
finansowania tej inwestycji. W szczególności gmina stara się 
o zwiększenie przez WFOŚiGW przyznanej kwoty dotacji. 

Gmina Nędza wykorzysta kaŜdą moŜliwość złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej.          (j.b.)



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – LEON WOLNIK 

Leon Wolnik to osoba, która stara się dotrzeć do historii powstania i dziejów wsi Zawada KsiąŜęca; 
wszystko skrupulatnie analizuje i notuje. Czego dokładnie Pan szuka? Skąd czerpie informacje? 
Szukam dokumentu, który potwierdza początki powstania wsi Zawada KsiąŜęca, Łęg i Ciechowice. Korzystam z 
Państwowego Archiwum w Raciborzu, z Państwowego Archiwum w Opolu, z Internetu oraz z niemieckiej ksiąŜki 
wydanej w 1896 r. pt. „Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats” autora dr Augusta Weltzla - księdza z 
Tworkowa. WaŜną informację moŜna znaleźć w ksiąŜkach pisanych gotykiem czy łaciną. Te pisane gotykiem 
czytam sam, a te pisane łaciną tłumaczył mi ksiądz. 
 
Co skłoniło Pana do tak Ŝmudnych poszukiwań: dokumentów, map, informacji? 
Byłem stałym bywalcem biblioteki w Zawadzie KsiąŜęcej często podchodzili do mnie uczniowie i studenci dopytując się o historię 
naszej wsi, bo mieli to jako zadanie domowe. Pomyślałem wtedy, Ŝe od ponad stu lat nie było wydanej Ŝadnej monografii o 
Zawadzie Ks., a jest ona potrzebna dla przyszłych pokoleń, więc zacząłem intensywnie poszukiwać informacji i  dokumentów oraz 
opracowań, Ŝeby taką monografię napisać. 

 
Co udało się juŜ Panu ustalić, znaleźć odnośnie początków powstawania 
Zawady Ks.? 
Dokument z dnia 18 lutego roku 1493, w którym ksiąŜę raciborski przekazuje wieś 
Zawada Ks., Ligota KsiąŜęca i Bieńkowice dla klasztoru Dominikanek w Raciborzu. Fakt 
ten zwolnił te miejscowości od danin na rzecz zamku w Raciborzu. 
 
Jakie jest Pana najciekawsze odkrycie dotyczące wsi Zawada KsiąŜęca? 
KaŜdy ma inne zainteresowania, stąd trudno określić najciekawszy znaleziony 
dokument lub informację. Moje zbiory dotyczą początków powstania wsi, kościoła, 
tradycji i wydarzeń w Zawadzie Ks. na przełomie dziesiątek lat. 
 

Czy były momenty, kiedy chciał Pan wszystkim rzucić w kąt? 
Nigdy nie rezygnowałem z podjętej decyzji, choć czasami było trudno o niektóre 
informacje, a jeszcze gorzej o zdobycie dokumentów. 
 
Jak dowiedziała się GS współpracuje pan z Henrykiem Postawką i Markiem 
Czogalikiem. Co daje taka znajomość? 
Obaj panowie interesują się historią, więc prosiłem ich o informacje o naszej wsi, więc 
wymieniamy między sobą wiedzę, publikacje i zdobyte dokumenty. 
 
Czy Pana wiedzą interesował się juŜ ktoś z poza Gminy Nędza? 
Owszem, krewni i koledzy z Niemiec, którzy się dopytują kiedy wreszcie ukaŜe się 
ksiąŜka. Ale odwiedzili mnie kilkakrotnie dziennikarze z prasy lokalnej z terenu powiatu. 
Często odwiedzają mnie teŜ dzieci i młodzieŜ, by skorzystać z zebranych przeze mnie materiałów do prac zadanych w szkole. 
 
Zamierza Pan opublikować swoje opracowania? 
Po skompletowaniu wszystkich informacji, dokumentów i zdjęć marzy mi się wydanie monografii ksiąŜkowej. KsiąŜka byłaby 
podzielona na działy tematyczne, więc kaŜdy mógłby łatwo znaleźć interesujący go temat. Jednak myślę, Ŝe dopiero znalezienie 
sponsora zawaŜy na wydaniu mojej ksiąŜki.  
 
Jest Pan juŜ na zasłuŜonej emeryturze. Czy dopiero teraz mógł Pan się zająć takim hobby? 
Notatki prowadzę od 1954 roku, zapisuję waŜne wydarzenia związane z budową nowego kościoła, remontem starego drewnianego, 
który spłonął 19 czerwca 1992 roku. Zapisuję takŜe waŜne dla naszej wsi dni, kaprysy pogody; na przykład moim prezentem dla 
Jana Barona, który obchodził 50-tą rocznicę ślubu, było opowiedzenie mu jaka pogoda była w jego wesele, o której godzinie była 
msza w kościele i kto ją celebrował, przypomniałem mu teŜ jaki zespół przygrywał na jego weselu 50 lat temu. 
 
A co interesuje Pana poza odkrywaniem historii swojej rodzinnej wsi? 
Jako pielgrzym uczestniczę w wycieczkach autokarowych organizowanych na terenie naszej gminy, ale częściej poświęcam swój 
czas na rower, którym zwiedzam okoliczne wsie. Ale moją pasją jest równieŜ malowanie, dzięki któremu uwieczniam na papierze 
obrazy mojej młodości, oblicza wsi Zawada z dawnych lat, których juŜ dziś nie moŜemy zobaczyć. Maluję kapliczki, kościoły, 
budynki, krajobrazy. Na rysunkach stare probostwo i pałac w Łubowicach.       (j.b.) 

 SIATKÓWKA W GMINIE 

  Wyniki końcowe XII edycji Ligi Piłki Siatkowej zdecydowały, Ŝe druŜyna VT Nędza spadła do II ligi. 
Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 
Rozegrane spotkania: 

� 29 kwietnia  VT Nędza   0:3  Kredyty Chwilówki Rybnik 
� 29 kwietnia:       Kredyty Chwilówki Rybnik  3:0  VT Nędza 
� 21 maja  Olimpia Goetin Rybnik   2:1  VT Nędza 

 
 



Jan Paweł II był naszym papieŜem. 
Chodził drogą Boga i mówił szczerze. 

Chodźcie do mnie dzieci, 
Wy jesteście dzieci BoŜe. 

PokaŜę wam właściwą drogę, 
by Ŝyć w pokorze. 

 

SESJA W PIGUŁCE 

Na sesji Rady Gminy zwołanej w dniu 16 maja 2011 r. obecni byli wszyscy radni. Przewodniczący Rady Gminy Nędza 
Gerard Przybyła złoŜył informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy Anna Iskała złoŜyła 
informację o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.  
 Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą 
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2010 r., przyjęte zostały takŜe: „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nędzy” oraz „Strategia Rozwiązywania problemów społecznych Gminy Nędza na lata 2011-2020”. Została 
zmieniona uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza. Radni przyjęli uchwałę w sprawie poparcia budowy zbiornika „Racibórz 
Dolny”, zbiornika „Kotlarnia” oraz przyspieszenia prac z tym związanych. Sesja ta przyniosła uchwałę w sprawie przekazania 
środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.  
 Uchwalono równieŜ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru 
obejmującego sołectwa Szymocice, Nędza, Babice i Łęg w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów. Zostały zmienione: 
uchwała budŜetowa na rok 2011, uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwała w sprawie zwolnień 
przedmiotowych od podatku nieruchomości. Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Nędza wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 r. Rada Gminy przyjęła w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości z 
obrębu Ciechowice, które zostaną przeznaczone na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Nędza – etap I – sieć kanalizacji dla miejscowości Nędza i Ciechowice”, wyraŜono równieŜ zgodę na 
sprzedaŜ jednej nieruchomości w obrębie Nędzy w drodze przetargu. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy moŜna znaleźć na stronie internetowej: 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.html          (j.b.) 

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona, 
w tym numerze Most w Ciechowicach. 
 Most drewniany w Ciechowicach (Szychowicach) zbudowany 
16.09.1885 r. Długość mostu wynosi 173 m. szerokość 8,4 m. Łączy 
Ciechowice (Schichowitz) z Grzegowicami. 14 Maja 1921 został podpalony 
przez powstańców, którymi dowodził porucznik „Konstanty” z Jejkowic. 
Powstańcy bronili Odry od Zawady do Turza. Magazyn broni znajdował się u 
Warcoków. Dobrze słuŜył ludności do 1945 r. Wówczas cofające się wojska 
niemieckie wysadziły go w powietrze chcąc opóźnić marsz na południe Armii 
Czerwonej.  
 Do dnia dzisiejszego mostu nie odbudowano. Mówi się, Ŝe zakazało tego ponoć wojsko, bo wróg miałby ułatwioną 
przeprawę. Dla nikogo po obu stronach Odry w sąsiadujących ze sobą gminach nie jest jednak tajemnicą, Ŝe niedaleko od niego 
dno rzeki jest wyłoŜone płytami betonowymi. Ten "tajny" betonowy bród ma ułatwić przejazd czołgów.                   
                    Jan Baron 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KAROLA WOJTYŁY I O BŁOGOSŁAWIONYM  

JANIE PAWLE II 

Uczennica klasy III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach Śl. 
Karolina Swoboda zdobyła wyróŜnienie specjalne za własną twórczość poetycką w IV 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Błogosławionym 
Janie Pawle II w Toruniu.  

Droga uczennicy do tak wysokiego wyniku rozpoczęła się po uzyskaniu I  
miejsca w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, który był I etapem, następnie wzięła 
udział w II etapie regionalnym w Chorzowie, gdzie zdobyła II miejsce tym samym 
kwalifikując się do etapu ogólnopolskiego w Toruniu.  Uczniowie z całej Polski 
rywalizowali w swoich grupach wiekowych w Szkole Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 
3 i V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Konkurs odbywał się w dniach 6 – 7 maja 
2011 roku. W pierwszym dniu przeprowadzono przesłuchania uczestników, po czym 
wszyscy uczestnicy zwiedzali Toruń oraz uczestniczyli w pokazie filmu o powstaniu 
miasta Torunia – 3D. Drugiego dnia (7 maja) odbyła się uroczysta gala wręczenia 
dyplomów i nagród. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego, Prezydent 
Miasta Torunia oraz Ordynariusz Diecezji 
Toruńskiej.  

Karolina do konkursu została przygotowana przez wychowawczynię 
Czesławę Wranik. Do Torunia pojechała pod opieką wychowawczyni oraz w 
towarzystwie swojej mamy Joanny Swoboda. Droga do Torunia była bardzo 
daleka i kosztowna. W sfinansowaniu wyjazdu pomogła Rada Rodziców przy ZSP 
im. Jana Pawła II w Górkach Śl. Za otrzymaną pomoc i wsparcie serdecznie 
dziękujemy i Ŝyczymy Karolinie dalszych sukcesów.   

  
 ZSP Górki Śl. Jolanta Kupczyk, Czesława Wranik 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" przy Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy uzyskał dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia dodatkowe (z 
naciskiem na zajęcia na basenie) w wysokości 27.192 zł 
(to 80% projektu), pozostałą kwotę 6.798 zł (20% 
projektu) zapewnił Urząd Gminy w  Nędzy (kwota całego 
projektu to 33.990 zł). Program jest realizowany od  
1.03.2011 do 30.11.2011. Zapewnia on wyjazdy dzieci na 
basen, lodowisko, zajęcia z piłki noŜnej, piłki siatkowej, 
piłki ręcznej oraz tenisa stołowego a takŜe na zakup 
sprzętu sportowego. Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" w 
Nędzy działa od 1996 r. jego załoŜycielem był były 
dyrektor Zbigniew MuŜelak. Początkowa działalność polegała przede wszystkim na planowaniu i organizowaniu Ŝycia 
sportowego dla uczniów w oparciu o  moŜliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną 
rodziców i sympatyków klubu. Obecnie UKS "Zryw"  posiada pełną osobowość prawną: zostały mu nadane numery NIP i REGON, 
wpis do  ewidencji, statut, zarząd, konto stowarzyszenia... W skład obecnego zarządu UKS-u "Zryw" wchodzą: Sylwester 
Bobrzik - prezes, Maria Czerwińska - wice prezes, Agnieszka Sienczak - sekretarz, Ilona Sadowska  - skarbnik. Głównym 
inicjatorem i pomysłodawcą projektu do Ministerstwa Sportu i  Turystyki był Sylwester Bobrzik. Warto zaznaczyć, iŜ był to 
pierwszy projekt o który starał się UKS "Zryw" i został rozpatrzony pozytywnie!                                              Sylwester Bobrzik 

Od września 2010 r. do kwietnia 2011 r. Zespół 
Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy realizował program 
profilaktyczny poświęcony bezpieczeństwu na drodze pt. 
„Droga i ja”. Program, którym objęte były klasy I-III 
poruszał kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
ostroŜności, przestrzegania przepisów. KaŜdy uczeń biorący 
udział w tym przedsięwzięciu został wyposaŜony w zeszyt 
ćwiczeń, w którym stopniowo w domu i w szkole wykonywał 
zawarte w nim ćwiczenia. Program o bezpieczeństwie 
obejmował między innymi następującą tematykę: UwaŜam 
na drodze, Poznaję kodeks drogowy, JeŜdŜę samochodem, 
rowerem, na rolkach oraz autobusem, Poruszam się w 
mieście i na wsi, Umiem zachować się w momencie kiedy 
jest wypadek. Dodatkową atrakcją tego programu jest jego 
bohater Woosh, który wędruje z dziećmi poznając tajniki 
bezpieczeństwa. Podsumowaniem tego programu jest film, który w zabawny sposób ilustruje waŜne kwestie pedagogiczne oraz 
test sprawdzający wiadomości nabyte przez podopiecznych.                                          Agnieszka Grzybowska, Renata Skrobek 

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy brali udział w zajęciach 
warsztatowych w ramach II edycji ogólnopolskiego programu edukacji 
antytytoniowej pt.  Nie pal przy mnie, proszę.  którego organizatorem jest 
Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program 
miał charakter profilaktyczny, głównym jego celem  było zmniejszenie 
naraŜenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Zajęcia prowadzone były przez 
nauczycieli wychowawców. Uczniowie w ramach zajęć zapoznali się z 
maskotką programu, wiewiórką Wiki, która towarzyszyła im podczas kaŜdych 
zajęć. Maskotka, poprzez zabawę, kształtowała u uczniów poczucie 
odpowiedzialności za własne zdrowie. Program został  podsumowany 
konkursem plastycznym.      Renata Skrobek 

 
28 kwietnia 2011r. juŜ po raz drugi odbył się w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy  Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas I – III 
Szkoły Podstawowej, organizowany przez anglistki Annę Wojtek i 
Izabelę Pielczyk. Konkurs ma na celu popularyzację języka angielskiego, 
rozwijanie zdolności muzycznych dzieci oraz naukę przez zabawę. 
Jury w składzie Joanna Galas, Sylwia Linek i Monika Sosna oceniało 
zdolności językowe i muzyczne oraz prezentację sceniczną uczestników. W 
konkursie brało udział 20 małych artystów. WyróŜnienia otrzymali 
Partycja Paszenda i Łukasz Burdzy, natomiast miejsca na podium 
zajęli: Natalia Pielczyk - III miejsce, Edyta Gądzikiewicz – II miejsce i 
Patrycja Paris – I miejsce. Grad Prix konkursu otrzymała Martyna 
Wiesner. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. W czasie obrad jury klasa 
II a zaprezentowała przedstawienie pt. „Toy Shop” pod kierunkiem Anny 
Wojtek. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i zaangaŜowanie oraz 
zapraszają na kolejny konkurs w przyszłym roku.              Izabela Pielczyk 



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie KsiąŜęcej podjął się w roku 
szkolnym 2010/2011 realizacji projektu międzyprzedmiotowego „Jan Paweł II. 
Santo subito - Santo sempre”, który przeznaczony został dla uczniów klas I-
VI. 
 Celem projektu było przypomnienie najwaŜniejszych wydarzeń z Ŝycia 
Karola Wojtyły oraz pontyfikatu Jana Pawła II z ukazaniem niezwykłości jego 
osoby oraz wzbudzenie w uczniach wdzięczności za osobę Jana Pawła II. 

Uczniowie, zapoznając się z bogatą 
osobowością papieŜa Jana Pawła II, 
zaangaŜowali się na polu róŜnych 
przedmiotów z którymi spotykają się na co 
dzień w Ŝyciu szkolnym. Tym razem jednak 
tematy i formy prowadzonych zajęć 
koncentrowały się na osobie Ojca Świętego 
- błogosławionego Jana Pawła II. 
 Odpowiedzią nauczycieli i uczniów na propozycję projektu było duŜe zainteresowanie i 
zaangaŜowanie w realizację wszystkich zadań, które zakładał harmonogram projektu. Były to 
m. in. konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs plastyczny, konkurs na prezentację 
multimedialną, jak równieŜ wycieczka na Górę św. Anny. Ponadto, młodsze dzieci napisały  list 
do papieŜa. 
 Całość projektu wieńczył montaŜ słowno-muzyczny pt. „Wspomnienia Jana Pawła II”, 
który odbył się 29 kwietnia (piątek) o godz.18. w kościele Św. Józefa Robotnika w Zawadzie 
KsiąŜęcej.  ZSP Zawada Ks., Karina Garbas, Foto: Katarzyna Kowolik  i Aleksandra Fronia 

 
Bardzo piękną i właściwie całkowicie 

zapomnianą juŜ tradycją jest „chodzenie z Goikiem” czyli „ choszanie”. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu zwyczaj ten był bardzo popularny. Polegał on na tym, Ŝe w 
niedzielę poprzedzającą niedzielę palmową dziewczyny z pięknie przystrojonym 
„goikiem” odwiedzały domostwa, gdzie mieszkali chłopcy i tam „chorzały” czyli 
śpiewały ludową przyśpiewkę, za co zostawały obdarowywane jajkami i 
słodkościami. 

Pragnę, aby zwyczaj ten przetrwał przynajmniej na etapie edukacji 
przedszkolnej. Uczę więc dzieci przyśpiewki pt. „Choszu, choszu siedzi panna w 
koszu …”, a dzieci przy mojej pomocy wykonują „goik”, który przyozdabiają 
kolorowymi kwiatkami, motylkami i wstąŜkami z bibuły. Maszerujemy z nim przez 
wieś i odwiedzamy domy w pobliŜu przedszkola. Mieszkańcy Ciechowic zachwyceni 
są tym pomysłem i zawsze bardzo chętnie nas goszczą.      Ewelina Król 
 

 
Po raz dziewiąty w ZSP w Babicach odbył się Międzygminny Konkurs 

Ekologiczny dla klas I – III oraz dzieci przedszkolnych, tym razem pod hasłem: „Wiosna w sadzie, na polu i łące.” 
W tym roku organizatorkami były: Alicja Wiśniewska, RóŜa Chrubasik oraz Edyta Łyczek. Konkurs ten zawsze cieszy się 
duŜym zainteresowaniem, równieŜ w sąsiednich gminach, i dzieci chętnie w nim uczestniczą, a i dobrze się wśród nas czują. W 
tym roku gościliśmy przedszkolaków i  uczniów z ZSP Lyski -  oddział Bogunice, z ZSP Zawada KsiąŜęca,  z Ciechowic, Nędzy, 
Suminy oraz Lysek. 
 Celem spotkania była wspólna zabawa połączona z kształtowaniem świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz z 
promowaniem róŜnych form działań człowieka na rzecz ochrony środowiska. Dwuosobowe druŜyny z poszczególnych szkół 
odpowiadały pisemnie na pytania konkursowe,  wśród których  znalazły się takŜe krzyŜówki, zagadki, logogryfy, rebusy. 
Odpowiedzi uczniów oceniała komisja złoŜona z nauczycieli – opiekunów druŜyn biorących udział w konkursie. DuŜą wiedzą 
wykazali się wszyscy uczniowie, a największą trzecioklasiści z ZSP Lyski – Bogunice, którym serdecznie gratulujemy. 

 Finaliści i wszyscy uczestnicy  otrzymali  nagrody 
ksiąŜkowe i dyplomy oraz globus dla swojej szkoły. Do konkursu 
przystąpiły równieŜ przedszkolaki. Wszystkie otrzymały ksiąŜki i  
dyplomy oraz puzzle. 
 Po wspólnej zabawie cała szkoła oraz przybyli goście 
zostali zaproszeni na teatrzyk profilaktyczny pt. „Zdrowie i 
higiena to moja domena”, po którym przyszedł czas na integrację 
przy pieczeniu kiełbasek. 
 Dyrektor szkoły, Hanna Kowalska, serdecznie dziękuje 
wszystkim nauczycielom, rodzicom i pracownikom obsługi za 
pomoc w organizacji konkursu. 
Mamy nadzieję, Ŝe wszyscy miło spędzili u nas czas. Zapraszamy 
za rok!              Rozwita Sroka 
 
 

GS podaje poprawny numer telefonu sołtysa wsi Babice Jana Fluta: 32/418 62 32 



           KONKURS „BEZPIECZNA WIEŚ” ROZSTRZYGNIĘTY 

Znamy juŜ zwycięzców Gminnego Konkursu Plastycznego „Bezpieczna Wieś”. Zorganizowany został przez Urząd Gminy w Nędzy , 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach , Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Raciborzu, Państwową StraŜ 
PoŜarną w Raciborzu, Komendę Powiatową Policji w Raciborzu  i  odbywał się pod patronatem Starosty Raciborskiego i Wójta 
Gminy Nędza. Przeznaczony był dla uczniów klas I-III z Gminy Nędza a jego uczestnicy mogli wybraną przez siebie techniką 
plastyczną wykonać prace dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Do konkursu przystąpiło 215 uczniów a jego finał na którym 
wyłoniono 20 wyróŜnionych prac, odbył się 18 maja w Urzędzie Gminy. W skład komisji wchodził Wójt Gminy Anna Iskała, 
Krzysztof Sporny (kierownik referatu ochrony środowiska), Jarosław Krzystanek (przedstawiciel PIP), ElŜbieta Zaborowska 
(kierownik PT KRUS w Raciborzu), Paweł Sowa (przedstawiciel Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu) oraz Mirosław 
Szymański (przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu). Nagrody dla młodych artystów ufundował Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Katowicach, Urząd Gminy w Nędzy, Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. PoniŜej prezentujemy listę zwycięzców, gratulując jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu. Galeria zdjęć z 
finałowego spotkania znajduje się na stronie internetowej gminy w zakładce galeria.                            (a.b.) 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Babice: Wiktoria Bednarska, Zofia Chluba, Robert Tkocz. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny Górki Śląskie: Dominika Gronert, Maurycy Kot, Jakub Wonisławczyk. 
Zespół  Szkolno – Przedszkolny  Zawada KsiąŜęca: Michaela Wallach, Tobiasz Placzek, DŜesika Bluszcz, Laura Błaszczok. 
Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nędza: Justyna Kawecka, Piotr Marcol, Amelia Tylka, Natalia Halama, Kacper Muszala, Oliwia 
Beer, Wiktoria Kuszka, Patrycja Paszenda, Wiktoria Achtelik, Karolina Bartuzelska. 
 

ZESZYTY HISTORYCZNE GMINY NĘDZA. POCZĄTKI POWSTANIA WSI NĘDZA… 

Sołectwo Nędza jest co prawda wsią największą 
obecnie z ponad 3,4 tysiącami mieszkańców, lecz jest 
najmłodszą w stosunku do pozostałych wsi naszej gminy. 
Pierwsze zabudowania na terenie dzisiejszej wsi Nędza 
zostały postawione wzdłuŜ odnogi rzeki Suminy o nazwie 
mało komu dziś mówiącej Borowy Potok czy Borowo 
Rzyczka. Wszystkie te chłopskie chałupy zostały 
wybudowane i zamieszkane przez młynarzy. Poruszając się 
z nurtem rzeki najpierw napotkaliśmy na młyn o ówczesnej 
nazwie Adamowska Piła, leŜący na gruncie adamowickim 
przy granicy z Szymocicami. Młyn ten leŜący obecnie na 
terenie tzw. Szymocice Basen (AquaBrax) został po raz 
pierwszy wspomniany w 1480 roku i przez wiele lat stanowił 
majątek naleŜący do Adamowic.  

Drugi z kolei młyn został załoŜony przy stawie 
Borowym (obecnie naleŜącym do Pana Kuczery), przy ulicy 
Stawowej a zwanym jeszcze do dzisiaj Gorywoda na tzw. 
Małej Nedzy. Ten młyn po raz pierwszy wspomniano w 1561 
roku. Tereny opodal młyna Gorywoda leŜały na gruncie 
raszczyckim, co moŜe zdumieć kaŜdego z nas.  

Wreszcie trzecim i ostatnim młynem na terenie tym 
razem babickim znajdował się w okolicy dzisiejszej ulicy 

Mickiewicza i budynku wodociągów o nazwie ReŜny Młyn 
(pierwsza wzmianka z 1510 roku) połoŜonym nieopodal 
obiektów sportowych w Nędzy od strony ulicy Mickiewicza 
na miejscu (mniej więcej) jedynej w okolicy zachowanej 
drewnianej chałupy oraz budynków wodociągów gminnych. 
Ten fakt teŜ moŜe dziwić, Ŝe aŜ pod samo serce Nędzy 
podchodziła granica sąsiednich Babic. Ale nie naleŜy się 
temu dziwić, gdyŜ jeśli naszej Nędzy nie było jeszcze na 
mapie za to gospodarzyli juŜ  na terenach najbardziej 
atrakcyjnych – wzdłuŜ rzek i potoków młynarze, które 
dostarczały niezbędnej energii do poruszania koła 
młyńskiego przez całe stulecia. W ten sposób płynący 
równolegle Potok Borowo Rzyczka (proponuję 
wprowadzenie tejŜe urokliwej nazwy do powszechnego 
uŜycia)  do rzeki Suminy zasilał kolejno trzy wodne młyny, 
leŜące kolejno na gruntach kolejnych trzech wsi: 
Adamowska Piła w Adamowicach, Gorywoda Młyn w 
Raszczycach i wreszcie ReŜny Młyn (Sobeczko) w Babicach. 
Dopiero zgodnie z umowną datą powstania w 1620 roku 
hrabia Mettich dał początek nazwie pierwotnej wsi Bogata 
Nędza. Rysunek obok to mapa das Furstenthum Ratibor. 

Opracowanie Henryk Postawka 
 

  
 
 
 
 
 W następnych numerach GS 
będziemy zamieszczać kolejne części 
opracowania Henryka Postawki. 
Autor tych opracowań, radny wsi 
Górki Śląskie, poszukuje do 
współpracy  osób zainteresowanych 
przeszłością Śląska a w szczególności 
naszej Gminy Nędza (historyków 
lokalnych i amatorów w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu).                                                                                                                             
  



5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 

 
Szczebel 
rozgrywek 
 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Bramki dla zespołów z gminy 

Nędza 
 

 
V liga 
okręgowa 
K-ce III 

16.04.11 Nędza Pszów 0 0 - 

 23.04.11 Jedłownik Nędza 0 0 - 
30.04.11 Nędza Szczejkowice 2 1 Bronek Kłosek (2) 
03.05.11 Gorzyce Nędza 0 0 - 
07.05.11 Nędza Lubomia 2 0 Szymon Cichecki, Bronek Kłosek 
15.05.11 Pietrowice  Nędza 1 6 Adrian Cichecki (2), Szymon Cichecki, 

Bronek Kłosek (3) 
21.05.11 Nędza Skrzyszów 2 1 Adrian Cichecki, Michał Stroka 

 
Klasa A 
R-rz- 

17.04.11 Górki Śląskie Ruda 
Kozielska 

4 0 Zbigniew Gutt (2), Tomasz Sobeczko, 
Piotr Sobeczko 

 23.04.11 Samborowice Górki Śląskie 0 2 Zbigniew Gutt, Tomasz Czerny 
01.05.11 Górki Śląskie Buków 1 0 Tomasz Zawada 
08.05.11 Zawada Górki Śląskie 1 0 … 
14.05.11 Górki Śląskie Rzuchów 1 0 Marcin Mikler 
22.05.11 Kuźnia Racib. Górki Śląskie 0 0 - 

 
Klasa B 
R-rz 

17.04.11 Adamowice Babice 3 6 Michał Jambor (3), Martin Waga, 
Damian Lorenc (2) 

 23.04.11 Babice Nieboczowy 1 1 Michał Jambor 
30.04.11 Lyski Babice 2 0 - 
07.05.11 Bieńkowice Babice 1 1 Damian Lorenc 
14.05.11 Babice Pawłów 3 2 Damian Lorenc (2), Dariusz Kwapik 
22.05.11 PstrąŜna Babice 3 1 Michał Jambor 

 
Klasa C 
R-rz 

17.04.11 Zawada Ks. Górki Śl. II 5 0 Paweł Floriańczyk (3), Grzegorz 
Zdrzałek, … 

 01.05.11 Gaszowice II Zawada Ks. 3 2 … 
03.05.11 Górki Śl. II Bogunice 0 2 - 
30.04.11 Nędza II Kobyla 1 0 Jan Depta 
08.05.11 Siedliska  Nędza II 2 5 Artur Chroboczek, Jan Depta (2), 

Marcin Andrzejczak (2) 
08.05.11 Zawada Ks. Lyski II 2 2 … 
15.05.11 Zawada Ks. Jankowice 2 2 … 
15.05.11 Górki Śl. II Kobyla 0 3 - 
14.05.11 Nędza II Czernica 3 1 Jan Depta, Patryk Kornas, samob. 
22.05.11 Jankowice Nędza II 0 9 Jan Depta i Marcin Andrzejczak (4), 

Paweł Wolnik, Łukasz Kudla (2), 
samobójcza 

22.05.11 Siedliska Górki Śl. II 5 1 Szymon Gronert 
22.05.11 Bogunice Zawada Ks. 0 1 … 

(a.b) 
ZAPRASZAMY NA… 

1. Gmina Nędza oraz Raciborski Ośrodek Aikido zapraszają od 4 do 15 lipca br. na Wakacje ze Sztukami Walki. Zajęcia odbywać 
się będą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśna Polana za darmo od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1200. 
Zapisy do udziału w zajęciach pod nr tel. 32/4102399. Zachęcamy do aktywnego spędzenia wakacji! 

2. Sołtys wsi Szymocice Karol Kalemba, Rada Sołecka, Zarząd OSP oraz świetlica w Szymocicach zapraszają serdecznie 
wszystkich na coroczny festyn rodzinny w Szymocicach. Impreza organizowana jest 18 czerwca br. na placu przed straŜnica 
OSP w Szymocicach. Na dzieci czekają prezenty, poczęstunek i mnóstwo radości z organizowanych zabaw. A na opiekunów 
dzieci prócz dobrze zaopatrzonego bufetu czekają zespoły muzyczne Bajery i Acort. 

3. Zapraszamy wszystkich mieszkańców dobrego serca 5 czerwca na imprezę charytatywną na boisko sportowe do Modzurowa. 
Dochód z festynu poświęcony jest na rehabilitację dla cięŜko poparzonej mieszkanki Modzurowa – małej Paulinki. 
Organizatorzy festynu, do których przyłączyła się OSP Szymocice, od godziny 14.00. oferują bogato zaopatrzony bufet śląski 
m.in. grochówkę z kotła oraz mnóstwo dobrej zabawy, którą zapewni zespół B.A.R., Tereska Szulc oraz szymocickie Gustliki 
z Krzysiem Gromotką. 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Piegus 
Składniki: 2 szklanki mąki, 250g margaryny, 1 ½ szklanki cukru, 4 jajka , 1 łyŜeczka proszku do pieczenia, 1 szklanka suchego 
maku, 1 szklanka mleka 
Sposób przyrządzenia: Mleko gotujemy z margaryną i studzimy. śółtka ucieramy z cukrem, łączymy z mąką i proszkiem. 
Wlewamy mleko i wsypujemy mak + piana z białek. Formę smarujemy i wysypujemy. Pieczemy 50 minut w temp. 170oC.  

             
Przepisem podzieliła się Michalina Pawliczek 



SZYBKA PIŁKA 

Na łamach GS kontynuujemy cykl galerii poświęconej sylwetkom piłkarzy grających w gminnych klubach 
piłki noŜnej – w tym numerze: LKS Górki Śląskie, LKS 1908 Nędza i LKS Zawada KsiąŜęca. 
 
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 

Tomasz Sobeczko (Lyski)      

Numer na koszulce: 17    
Pozycja na boisku: pomocnik 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: siatkówką 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: 
gra na PlayStation 
Piłkarski wzór: Andres Iniesta i Xavi 
 
 

Tomasz Czerny (Zwonowice) 
Numer na koszulce: 9 
Pozycja na boisku: pomocnik 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: tenis ziemny 
W wolnej chwili relaksuje mnie: 
sen 
Piłkarski wzór: Lionel Messi 
 
 
 

 
LKS ZGODA ZAWADA KSIĄśĘCA 

Tomasz Białek (Nędza) 
Numer na koszulce: 5 
Pozycja na boisku: pomoc 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie 
Zająłbym się: pracowałbym 
W wolnej chwili relaksuje mnie: 
dyskoteka 
Piłkarski wzór: Waldes 
 
 
Grzegorz Zdrzałek (Zawada 
KsiąŜęca) 
Numer na koszulce: 8 
Pozycja na boisku: pomocnik 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie 
zająłbym się: nauką 
W wolnej chwili relaksuje mnie: 
jazda na rowerze 
Piłkarski wzór: Ireneusz Białek 
 

Łukasz Pogoda (Górki Śląskie) 
Numer na koszulce: 6 
Pozycja na boisku: obrońca 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: siatkówką 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: 
słuchanie muzyki 
Piłkarski wzór: Roberto Carlos 
              

Artur Wałach (Zawada 
KsiąŜęca) 
Numer na koszulce: 13 
Pozycja na boisku: obrońca 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie 
zająłbym się: nie wiem 
W wolnej chwili relaksuje mnie: 
muzyka, bieganie, samochód 
Piłkarski wzór: Manuel Neuer 

Marcin Czorny (Górki Śląskie) 
Numer na koszulce: 4 
Pozycja na boisku: obrońca 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: turystyką górską 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: 
dobry film 
Piłkarski wzór: Ryan Giggs 
 
 
Piotr Kwiatkowski (Bogunice) 
Numer na koszulce: 14 
Pozycja na boisku: obrońca 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: kolarstwem 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: 
dziewczyna 
Piłkarski wzór: Gary Neville 
 

 
 

LKS 1908 NĘDZA 
 
Tomasz Przeliorz (Rydułtowy) 
Numer na koszulce: 13 
Pozycja na boisku: środkowy obrońca 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie  
zająłbym się: bieganiem, jazdą na rowerze 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: 
Słuchanie muzyki (RAP) 
Piłkarski wzór: Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Gerard Piqué 
 



GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza 
tel./fax 032 410 23 99 
 www.nedza.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Justyna Brząkalik 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
A. Bluszcz 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

DLA MOJEJ MAMY 
Kiedy byłach ganc mało, durch  Ŝech mamie uciekała. Roz do omy roz do ciotki, roz na 
łąka, roz do konta. Muter mie szukała, fater se śmiał, za szezlongiem Ŝech siedziała. 
Jorguś jak koziczka podskakiwoł i w szranku se urzyndowoł. Oma udowała, Ŝe mie szuko, 
opa se szałoty oglondoł. Jo Ŝech choby mysz siedziała w koncie se trocha drzimała. Mama 
trocha poryczała, ale hibów nie dostałach. Jo se słodko uśmiechała, mama ronczkami 
obłapiała. Fajny klajdzik se oblykłach, szlajfka do włosów bioło. I z mamom Ŝech 
pomaszerowała, wele ciotki pomału hopsała.                                        Eleonora Czekała 

Jest jedno magiczne słowo, a brzmi MATKA. 
KaŜdy z nas w swym Ŝyciu matkę ma lub miał. 
Dała nam Ŝycie ten największy skarb, 
Jej piersi nas karmiły, piersi kołysały, 
dniem i nocą nad nami czuwały. 
Nauczyć nas w Ŝyciu wszystkiego chciała, 
i to co najlepsze nam dawała. 
Jej miłość do nas jest piękna, 
szlachetna, wielka i niekończąca się. 
KaŜda matka swoje dziecko bardzo kocha, 
nieustannie aŜ po Ŝycia kres. 
Gdy matka od nas odchodzi, 
to ją dopiero doceniamy jaki to skarb mamy. 
My Ci za wszystko dziś wielkie dzięki 
składamy, 
i zawsze w pamięci Cię mamy, 
bo bardzo CIĘ KOCHAMY… 

Magdalena Janda 

Z śYCIA GMINY 

ŚWIĄTECZNA KALKAWADA W ZAWADZIE KSIĄśĘCEJ 
Pięknie przystrojone bryczki, wypielęgnowane zwierzęta ubrane w 

ozdobne ogłowia. Amazonki, ułani, kowboje w galowym oporządzeniu. Tradycja 
ta, zwana wielkanocnymi kalkawadami zachowała się po dzień dzisiejszy głównie 
w zachodniej części województwa śląskiego. 25 kwietnia po raz 28. odbyła się 
dziękczynno – modlitewna procesja wielkanocna. Wyruszyła o godzinie 13 spod 
placu przy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Zawadzie KsiąŜęcej. Prowadzona przez 
jeźdźca z krzyŜem procesyjnym, przejechała przez ulice trzech sołectw: Zawady 
KsiąŜęcej, Ciechowic i Łęgu, kończąc na  wyścigach konnych parami przed 
wjazdem w zabudowania. W bryczce ksiądz proboszcz Antoni Śmieszek, za nim zaproszeni goście – wicestarosta Andrzej 
Chroboczek i przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła. Kolejno traktory i rolnicy z okolicznych sołectw powiatu 
raciborskiego i województwa opolskiego z Bernardem Ryszką jadącym na czele procesji. Objazd pól miał jeden cel – błagalna 
modlitwa o dobre plony i pogodę.  

Po wyścigu odbył się festyn rodzinny na placu za kościołem, na który pomimo niesprzyjającej pogody tłumnie zebrali się 
miłośnicy koni i tradycji. Wszyscy uczestnicy wielkanocnej precesji otrzymali pamiątkowe statuetki. Organizatorzy zadbali 
równieŜ o atrakcje – dobrą muzykę, pokazy kaskaderskie i ujeŜdŜanie koni.                                                                              (a.b.)  

MŁODZI ARTYŚCI DOCENIENI NA FESTIWALU 
W dniach 4-17 kwietnia odbył się IV Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej. Zorganizowany przez Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu i MłodzieŜowy Dom Kultury w Raciborzu we współpracy z Centrum Społeczno Kulturalnym w Pietrowicach 
Uczestnicy zaprezentowali się w kategorii recytatorskiej, tańca, piosenki i przeglądu teatralnego. Wzięło w nim udział ponad 700 
uczestników z całego Powiatu Raciborskiego z wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego. 

MłodzieŜ szkolna z naszej gminy, biorąca udział w festiwalu pokazała, Ŝe pracowitość i talent to droga wiodąca do 
sukcesu. W konkursie recytatorskim dla szkół podstawowych III miejsce zajął Paweł Czogalik ze Szkoły Podstawowej w Nędzy 
a wyróŜnienie specjalne za zdolności aktorskie – ciekawe kreowanie postaci otrzymała Wiktoria Achtelik z tej samej placówki. 
W konkursie piosenki dla szkół podstawowych  w kategorii klas I-III I miejsce zdobył Zespół GAMA z Zespołu Szkolno – 
Gimnazjalnego  a wyróŜnienie otrzymały ANIOŁKI WALDIEGO z Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. W kategorii klas IV – VI I 
miejsce zajął duet: Katarzyna Pala i Hanna Galas z ZSG. W konkursie piosenki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
wyróŜnienie otrzymały 2 zespoły wokalne naszej gminy: LIS i BLUES SISTERS z Gminnej Biblioteki Publicznej z Nędzy. W 
konkursie tańca w kategorii szkół podstawowych – zespoły folklorystyczne I miejsce zajął zespół ŁĘśCZOK II Towarzystwa 
Społeczno – Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego w Raciborzu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – zespoły folklorystyczne 
II miejsce zajął zespół ŁĘśCZOK I TSK-u Niemców Woj. Śląskiego w Raciborzu a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 
miniatury taneczne III miejsce zajął zespół ARABESKA I ze Świetlicy Środowiskowej w Zawadzie KsiąŜęcej. W konkursie 
przeglądu teatralnego w kategorii gimnazjum II miejsce zdobyły GUSTLIKI ze Świetlicy z Szymocic, które otwierały całą galę 
skeczem Romeo i Julia po Śląsku. Zespół GUSTLIKI tworzą: Martyna Bogacz, Agata Jureczko, Oliwia Janyga, Patryk 
Hamiga, Natalia Czogalla, Klaudia Kieś i Krzysztof Gromotka.                                (a.b.) 

 

KOBIETY AKTYWNE W MOSZNEJ 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin zorganizowało 17 maja wycieczkę do Mosznej. Znany z bogactwa 

kulturalnego kompleks oferuje turystom wiele atrakcji i niezapomnianych wraŜeń. Oprócz niespotykanej architektury zamku, 
moŜna skorzystać z psychoterapii, zwiedzić galerię zamkową, wernisaŜe 
fotograficzne, oranŜerię czy stadninę koni. Od roku 1972 zamek pełni funkcję 
szpitala leczenia nerwic, licząc 365 pomieszczeń i 99 wieŜ. W stały program 
zamku wpisało się Muzyczne Święto Kwitnących Azalii. Uczestniczki wycieczki 
najbardziej jednak podziwiały park w Mosznej, w którym zakwitły pierwsze 
azalie i rododendrony a turystów zachwyca parkowy staw nazywany przez 
właścicieli Wyspą Wielkanocną.  (a.b.)                       
   

 
 
 
 
 

 
 

 


