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śyczymy Wam Świąt pogodnych, spokojnych. 
Wszystkimi barwami tęczy malowanych kraszanek. 

Niech radość i szczęście pozostaną z Wami, 
a wiosenne motyle niech tańcem cieszą Wasze oczy 

przez rok cały. 
Lany poniedziałek niech zaś przyniesie deszcz 

wszelkiego bogactwa. 

WÓJT  GMINY oraz REDAKCJA 

 

Zdjęcia prezentują prace dzieci z Przedszkola w Nędzy; foto: Małgorzata Procek 

 

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI PROCESJ KONNEJ W ZAWADZIE KSIĄśĘCEJ 

Miejsce: Zawada KsiąŜęca, ul. Raciborska. 
Termin: 9 kwietnia 2012 r. 
Zbiórka uczestników: godz. 13 00 na parkingu Kościoła 
pw. Świętego Józefa Robotnika. 
Harmonogram procesji: 
• udzielenie Błogosławieństwa BoŜego uczestnikom, 
• formowanie i wymarsz procesji – godz. 13 00 – 13 15, 
• przejazd ulicami sołectw: Zawada Ks. (ul. Betonowa 

do ul. Ciechowickiej), Ciechowice (ul. Odrzańska); 
powrót do Zawady Ks. (ul. Południowa), przejazd 
polami do ul. Wesołej do Łęgu (ul. OkręŜna); powrót 
do Zawady Ks. na ul. Leśną, następnie wyścigi konne 
parami, a po nich korowód udaje się na miejsce 
uroczystości – plac za kościołem, 

• godz. 14 40 – prezentacja procesji – przejazd 
uczestników, 

• wręczenie statuetek uczestnikom procesji konnej przez Wójta Gminy Nędza, 
• godz. 15 00 – pokazy kaskaderskie: skoki przez przeszkody – ujeŜdŜanie koni, 
• 1630 – wspólny poczęstunek uczestników procesji oraz gości, 
• 1700 – zakończenie procesji konnej.        

Informacja: Józef Zagola 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

KANALIZACJA 
Gmina Nędza do dnia 13 kwietnia br. złoŜy wniosek o dofinansowanie projektu „OCHRONA ŹRÓDEŁ 
ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY NĘDZA W WODĘ PITNĄ ORAZ OBSZARÓW CHRONIONYCH POPRZEZ 
BUDOWĘ SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla Działania 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno –ściekowej. Ze wstępnych wyliczeń gminy wynika, Ŝe po 
otrzymaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie moŜliwa realizacja inwestycji budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ciechowice do kwoty 4 mln zł brutto.  
 
INWESTYCJE 
- Zakończenie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Ks. przy ul. Raciborskiej 55 (przychodnia, 
biblioteka i Gminne Centrum Kultury). 
- ZłoŜenie wniosku o przyznanie dofinansowania na wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w 
Zawadzie Ks. przy ul. Raciborskiej 55 a (OSP w Zawadzie Ks. oraz apteka). 
- Zakończenie termomodernizacji budynku OSP w Szymocicach. 
- Kapitalny remont budynku OSP w Babicach – inwestycja dotyczy budynków przy ulicy Szkolnej, które wraz z 
gruntem zostały w tym roku przekazane przez Skarb Państwa Gminie Nędza w formie komunalizacji. 
- Zakończenie remontu wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy Leśnej  w Górkach Śląskich. 
- Budowa chodnika od cmentarza w kierunku ulicy Astrów w Górkach Śląskich. Wspólna inwestycja z Powiatem 
Raciborskim. 
- Projekt chodnika pomiędzy Ciechowicami a Zawadą KsiąŜęcą. 

 
ZAPRASZAMY NA… KWIECIEŃ W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

12.04.2012 godz. 18.00. – Slajdowisko Dawida Wacławczyka ”Tajlandia – Laos – KambodŜa” 
Zapraszamy na kolejną podróŜ fotograficzną, tym razem po Azji południowo-wschodniej. Dawid Wacławczyk jest 
przewodnikiem górskim, pilotem wycieczek, organizatorem turystyki. Z zamiłowania animator kultury i działacz 
społeczny. W roku 2000 brał udział w wyprawie dziennikarzy i etnologów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do 
Mongolii, Chin i Tybetu. W roku 2002 zwiedził Indie i Nepal, odwiedzając główne zabytki północnych Indii i 
docierając do bazy pod Annapurną w Himalajach. Kieruje działalnością Grupy Rosynant, której sztandarową 
imprezą jest Raciborski Festiwal PodróŜniczy WIATRAKI. Wstęp 2 złote. 
 
19.04.2012 godz. 11.45. – „śywność przemysłowa i Ŝywność ekologiczna” – wykład organizowany w 
ramach zbliŜającego się Światowego Dnia Ziemi. Prelegentem będzie Piotr Dominiak, socjolog, radny Miasta 
Racibórz, dziennikarz magazynu „Nowa Energia”, trener edukacji ekologicznej. Wstęp wolny.  
 
20.04.2012 godz. 18.00. – Wieczorek taneczny dla uczestników kursu Tańca Towarzyskiego i Latino 
Solo. Wstęp wolny. 

GCK w Nędzy ogłasza nabór do nowo powstającego chóru kameralnego 
 Zapraszamy wszystkich miłośników  śpiewu, którzy pragną spędzać twórczo wolny czas, rozwijać swój 
talent, występować i cieszyć się owocami wspólnej pracy, a takŜe reprezentować gminę na zewnątrz. 
 Repertuar chóru będzie obejmował róŜne style i epoki, utwory dawne, współczesne, świeckie i religijne. 
Chętnie będziemy sięgać równieŜ do muzyki ludowej, gospel i utworów wokalno-instrumentalnych. Docelowo 
pragniemy takŜe uczestniczyć w Ŝyciu religijnym uświetniając waŜne uroczystości kościelne. Próby będą odbywały 
się w kaŜdy piątek o godz. 17.00 w sali GCK na ulicy StraŜackiej 2. 
 Zgłoszenia naleŜy dokonać osobiście w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu 504862495 
Termin pierwszego spotkania zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. Zapraszamy gorąco! 

Zapraszamy na zajęcia taneczne HIP-HOP, które rozpoczną się juŜ w maju! 
 Zajęcia kierowane są do młodzieŜy klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku od IV-VI 
klasy szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się w Nędzy w siedzibie GCK (środa, czwartek) oraz filii w 
Zawadzie KsiąŜęcej przy ul. Raciborskiej 53 (poniedziałek). Obowiązuje strój sportowy i sportowe obuwie. 
 Hip hop niesie w sobie witalność, niezaleŜność, fantazję, beztroskę i energię Ŝyciową, wyrabia poczucie 
rytmu,  pozwala zaimponować zwinnością i zręcznością, odwagą i wyobraźnią. Poszczególne elementy tańca hip 
hop pozwolą wam na tworzenie własnych układów, będąc jednocześnie dobrą zabawą. 
 Zapisy do końca kwietnia w siedzibie GCK lub pod numerem telefonu 517333445. Cena 10 zł za miesiąc 
obejmuje 4 spotkania. Instruktorka: Magda GoraŜdŜa.  

www.kulturanedza.blogspot.com 
Joanna MuŜelak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – KORNELIA CZOGALIK

Porozmawiajmy o pasjach. Akurat w Pani 
przypadku są one dość oryginalne. Proszę nam 
uchylić rąbka tajemnicy Pani osiągnięć… 

Rozmowa o pasjach to zawsze niekłamana 
przyjemność i grozi zagadaniem na śmierć, choć z tą 
oryginalnością to w moim przypadku jednak 
przesada. Bo cóŜ szczególnego jest w zajmowaniu się 
językiem, literaturą i amatorskim teatrem? A właśnie 
do tego, mówiąc nieco ogólnie, moje pasje się 
sprowadzają. W konkretniejszym ujęciu: tłumaczę 
znane utwory literatury polskiej na gwarę śląską, 
zdarzyło mi się teŜ przetłumaczyć dwa niewielkie 
dziełka z języka niemieckiego na polski 
(jedyne zresztą moje oficjalnie wydane 
pozycje ksiąŜkowe, bo była to praca na 
zlecenie krakowskiego wydawnictwa 
„Astraia”), piszę teksty na uŜytek 
prowadzonych przeze mnie, w 
szkole i w parafii, grup 
kabaretowo-teatralnych, 
a takŜe – co moŜe 
zabrzmi mało 
romantycznie – 
teksty na 
zamówienie. 
Największym z nich i 
najświeŜszej daty, a 
zarazem jedynym trochę 
szerzej znanym, jest tekst 
oratorium stworzonego w zeszłym 
roku specjalnie dla bazyliki rudzkiej. 
Nosi ono tytuł: ”DróŜki Matki Boskiej 
Pokornej”. Muzykę skomponował znany 
śląski kompozytor Henryk Jan Botor, a dzieło 
spotkało się z ogromnie Ŝywym i Ŝyczliwym 
przyjęciem wyjątkowo licznie zgromadzonej w 
Rudach publiczności. Jak na razie wykonano je tylko 
raz, gdyŜ wymaga ono wielkiego nakładu sił 
muzycznych (orkiestra, soliści, organy, recytacja, 
chór). Premierowe wykonanie jest juŜ dostępne na 
płycie, co podaję do wiadomości zainteresowanych, 
którzy o to pytali. Co się zaś tyczy wyŜej 
wymienionych translacji, noszą one tytuły 
„KsiąŜeczka o owieczce” i „Co oznacza ta ryba?” 
Autorem obu jest Werner Künstenmacher, a są to 
bardzo ciekawe, erudycyjne i dowcipne opracowania 
biblijnych motywów owcy i ryby. Trafiły do mnie, 
poniewaŜ wydawca szukał tłumacza uprawiającego 
gry językowe, w których mam niejaką wprawę, a bez 
których spora część tekstu okazałaby się 

nieprzetłumaczalna, ale 
o tym za długo by 
mówić, ostrzegałam, Ŝe 
to temat, który nie ma 
końca... 

 
Jak Pani przyjęła 
wiadomość o 
przyznaniu Nagrody 

Mieszka A.D. 2011 za twórczość literacką? 
No właśnie. Brzmi to niewątpliwie zbyt 

szumnie jak na moje dokonania na tym polu, bo 
twórczość literacka tak mało widoczna i tak ulotna 
jak moja moŜe budzić wątpliwości. Zresztą jestem 
przekonana, Ŝe w powiecie znalazłoby się jeszcze 
sporo osób, które powinny dostać tę nagrodę przede 
mną. Nie ukrywam, Ŝe starałam się wymigać od 
kandydowania, choć z drugiej strony fakt bycia 
docenionym jest niewątpliwie sprawą miłą i 
przyjemną. Skoro więc ktoś uznał, Ŝe warunki do 
kandydowania spełniam, a w dodatku jakieś 

gremium uznało, Ŝeby spośród trzech kandydatur 
wybrać mnie, pozostało mi tylko się ucieszyć i 

z wdzięcznością wyróŜnienie przyjąć. Taki 
dar przychylnych a dysponujących 

nagrodami instancji jest tym milszy, 
im mniej się wyróŜnień 

spodziewamy i mniej do nich 
dąŜymy. MoŜe zresztą dalszą 

pracą uda mi się jeszcze ex 
post bardziej na tę 

nagrodę zasłuŜyć… 
 

A plany na 
przyszłość?  

No cóŜ, poniewaŜ 
aktywność, o której tu 

mówimy, nie jest dla mnie ani 
źródłem utrzymania (choć 

gratyfikacja, jeśli się zdarzy, jest 
miłym zastrzykiem dla portfela), ani 

okazją do robienia kariery, nie zaprzątam 
sobie głowy jakimiś konkretnymi planami. Po 

prostu dalej będę, zgodnie z receptą 
Młynarskiego, robić swoje. Niezmiennie teŜ jestem 

otwarta na  propozycje i – jeszcze raz powtórzę – 
zamówienia. Bo w moim przypadku bynajmniej nie 
wykluczają się one z natchnieniem, przeciwnie - 
działają niezmiernie inspirująco. Po prostu lubię 
wiedzieć, Ŝe ktoś czeka na efekt mojej pracy, 
potrzebuje go i będzie miał z niego poŜytek – czy to 
będzie wielkie oratorium, tłumaczenie ksiąŜki, 
trzygodzinny program kabaretowy dla 200 ludzi, 
pieśń patronalna dla nowego kościoła czy scenka na 
złote wesele dziadków. Bo na pisanie wyłącznie z 
porywu serca, kiedy juŜ zrealizuję te wszystkie 
zamówienia (Ŝe juŜ nie wspomnę o zajęciach 
zawodowych), mam bardzo mało czasu. Mogę jednak 
zdradzić pewne plany emerytalne, czyli z woli 
miłościwie nam panujących coraz dalsze; zebrać 
mianowicie co się da i uporządkować wszystko, co 
juŜ napisałam i co jeszcze przed emeryturą napiszę, i 
spróbować (jednak bez szczególnej determinacji) coś 
wydać lub teŜ w formie pamiątki wnukom zostawić, 
jeśli w ich czasach jeszcze w ogóle będzie istniała 
umiejętność czytania.    
         Rozmawiał Krystian Okręt 

Foto: Nasz Racibórz



SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej druŜyny piłki siatkowej VT Nędza. Wszystkie nasze mecze u siebie są 
rozgrywane w piątki o godzinie 18.30 na sali LKS-u. Więcej na oficjalnej stronie internetowej druŜyny www.vtnedza.pl. 

� 02 marca:  Edytor Suszec   3:0  VT Nędza 
� 09 marca:  VT Nędza   3:0 Impacto LKS Chałupki 
� 23 marca:  Fundacja Elektrowni Rybnik 1:3  VT Nędza 

 

  GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny VT Nędza: Piotr to młodszy brat 
Janusza – cóŜ – to nie jego wina. Piotrek – to kąśliwa zagrywka w czasie gry. Chłop, który nigdy nie 
pęka. W ataku zawsze otwarte oczy, zawsze dostrzeŜe ten niekryty przez rywala kawałek boiska. 
Poza boiskiem – wokalista najlepszego na tej szerokości geograficznej zespołu muzycznego „Vizard”. 
Super koleś, lubiący śpiew i dusza towarzystwa. 

� Imię: Piotr 

� Nazwisko: Lazar. 

� Wzrost:  185 cm. 

� Pozycja: przyjmujący. 

� Numer na koszulce: 11. 

� Zainteresowania: od dziecka sport, muzyka "wyczynowo", historia i… balangi. 

� Jeśli nie siatkówka to .... piłka noŜna, sędziowanie.  
 

 NiŜej GS publikuje cykl zaczerpnięty z www.vtnedza.pl – pt.: Felietony „z kwadratu”. Autor felietonu Janusz Lazar – 
jak sam o sobie mówi ma naturę humanisty, brzydzi się cyframi. Energię, która zostaje po rozegranych meczach szef druŜyny VT 
Nędza, wykorzystuje chociaŜby na „spisywanie przemyśleń przy połówce” . 

KROWA I BOCIAN … czyli… ZIMOWE PRZEMYŚLENIA PRZY „POŁÓWCE”. 
 Zima w tym roku się leni, więc moŜe ja czymś sypnę. Sypnę (skoro zimie się nie chce) nieco … statystykami. Nie 
przepadam za cyframi, ale dziś się nimi z Wami podzielę. Nie to, co mój kolega Henio – inŜynier, który mawiał, Ŝe „statystycznie 
krowa i bocian mają po 3 nogi”. Nie wiem czemu, ale wstałem dziś z tą myślą, moŜe to tęsknota za wiosną … 
 Za nami połowa sezonu ligowego, więc nadarza się idealna okazja by podsumować pierwszą rundę. 
VT Nędza rozegrała na razie w tym sezonie 12 spotkań. 3 razy wygrywaliśmy 3-0 (2 mecze u siebie, 1 na wyjeździe), 6 razy 3-1 
(3 razy na wyjeździe i 3 razy u siebie) i 2 razy 3-2 (oba mecze na wyjeździe). PoraŜka u siebie w stosunku 1-3. Sety więc 
wyglądają nieźle: 34 zdobyte, 13 straconych. Jak „jasno” wynika 11 razy schodziliśmy z boiska jako zwycięzcy, raz (28.10.2011 
u siebie z Edytor Suszec) jako pokonani. Od nieszczęsnego meczu z Edytorem wygraliśmy 7 meczów z rzędu. Na chwilę obecną 
najczęściej MVP spotkania zostawał Janek (5 razy), po 2 razy Sebastian i Maciek i po jednym razie – na razie - Mateusz eS. i 
ostatnio Darek. W pierwszej rundzie mieliśmy 2 mecze przełoŜone na prośbę naszych rywali. 
Teraz trochę pomarudzę. 
 Jak na boisku nam (na razie) idzie, tak niestety siatkówka nie oszczędza nam niektórych graczy. Na razie z boiskiem 
rozbrat wzięło 3 zawodników: Tomek Em, Romek TT oraz Janek eF. Ten trzeci powoli wraca po kontuzji do gry, ale pozostałych 
czeka jeszcze niestety przerwa. Ich powaŜne urazy nie pozwalają na come back. A szkoda, bo to znakomici gracze. Ale cóŜ. 
Kontuzja jak nieproszony gość, czasem po prostu przychodzi. Przekonaliśmy się teŜ, Ŝe czasem nie warto przekładać (zgadzać 
się na przekładanie) meczów, bo doprowadza się do sytuacji trudnej, gdzie niektórzy zawodnicy grają 3 mecze w tygodniu !! A 
przecieŜ … statystycznie … w II Lidze RALPS jest zgłoszonych 210 zawodników, co … statystycznie … daje 16,15 zawodnika na 
druŜynę !! Więc nie przekładajmy, bo ma kto grać. Ale dość marudzenia! 
 Plusy: Na pewno pojawienie się w druŜynie Romana, Janka, Piotrka i Darka. To były udane transfery; mocna psychika, 
która nie pozwala się podłamywać, gdy nie idzie i zachować „chłodną głowę” gdy idzie; zaangaŜowanie ludzi; świadomość bycia 
druŜyną i … radość z siatkówki. 
 Podsumowując: 
Połówka sezonu 2011/2012 wypada na razie nieźle. Przed nami jednak jeszcze w tym sezonie mnóstwo grania, bo jak mawiał 
rozgrywający Świerklan – sezon dłuuugi. Na koniec idąc tokiem myśli o statystyce krowy i bociana autorstwa mojego kolegi, 
inŜyniera Henia – obyśmy pod koniec sezonu byli po stronie bociana, bo jemu statystycznie przybyło. 

Wszystko o druŜynie na www.vtnedza.pl 
 

„TRZI CHŁOPY” 
Józik: Obejrzyj se Francik tam idzie Hajnel, a coś dźwigo. 
Francik: A jak to przykrywo, co on tam mo pod tom parzom? 
Józik: Przeca on nigdy nic nie nosi, ani se nie schyli po papiorek, taki z niego wielki panoczek! 
Francik: Jerucha jo juŜ wiym! Dzisiej je Dziyń Kobiet i mono se chce Hajdelce podlizać. 
Józik: Mosz recht, Hajdelka padała mojej babie, Ŝe durch se wacho i pomału mo go dość. Dycko zmynczony, zabuczony i skokać 
trza koło niego choby koło malowanego jajca. 
Francik: Dołbych Hajdelce recht, bo ona loce choby szuparga: do roboty, do szkołki, doma, a on wielki pon co za biurkiym 
siedzi. Obejrzyj idzie ku nom. 
Józik: Hajnel a ty co tak dźwigasz, Ŝe aŜ se pocisz? 
Hajnel: A mom was! Ach skuli świynta kupiył Ŝech tyj mojej taki robot co som miyszo, warzy, piecze. Bydzie miała lekszy, a po 
druge jest jakoś obraŜono. 
Francik: No nareszcie Ŝeś pomyślał o Hajdelce a nie yno robota i ryby. 
Józik:Widzisz Francik jaki dobry chłop z niego!A my dwa boroki na ryncie, co jeszcze nom baby jom bierom, momy yno na tulpa. 

Eleonora Czekała 



 



KARTY Z HISTORII… KALENDARIUM DZIEJÓW GMINY NĘDZA (CZ. II) 
Sołectwo: NĘDZA 

 
 Redakcja Gazety Samorządowej kontynuuje cykl „Kalendarium dziejów Gminy Nędza” przedstawiający historię 
poszczególnych sołectw w datach. 

DATA WYDARZENIA 

1881 Ukazuje się monografia ks. Augusta Weltzla Geschichte der Stadt Ratibor, w której zawarto szereg istotnych 
informacji o Nędzy. 

1902 Otwarcie linii kolei wąskotorowej z Gliwic przez Nędzę najpierw do Markowic, potem do Raciborza Płoni 
(fragment trakcji z Rud do Raciborza budowała firma Oberschlesische Dampfstrassenbahn  G.m.b.H – inf. M. 
Czogalik). 

1905 Proboszcz parafii w Markowicach Alojzy Reif wszczął starania o zgodę na budowę kościoła filialnego w Nędzy. 

1907 Powstaje projekt budowy kościoła filialnego w Nędzy. 

20 IV 1908 Następuje uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła. W trakcie ceremonii ks. Reif 
wygłosił kazanie po niemiecku, a ks. Smykalla  z Kuźni Raciborskiej po polsku. Następnie odczytano 
dokumenty sporządzone w dwóch językach i zamurowano je w fundamenty świątyni  (inf. R. Niklewicz).  

4 X 1908 W pierwszą niedzielę października poświęcenia ukończonej budowy kościoła dokonał ks. proboszcz Alojzy 
Reif. Ze względu na moment ukończenia inwestycji patronką świątyni została Matka Boska Królowa RóŜańca 
Świętego.  

1908 Powstaje pierwszy związek sportowy (Sportverein) z sekcją palanta. 

1909 Powstaje ochotnicza straŜ poŜarna. Pierwszym prezesem zarządu zostaje Johann Parusel (1885-1935). 

1910 Miejscowość Nędza zmienia nazwę z Nendza na Nensa. 

16 X 1911 Urodził się ks. Józef Damek CM (zm. 1965), późniejszy misjonarz w Brazylii (1939-1965). 

1911 Ks. A. Reif zostaje przeniesiony do Królewskiej Huty (obecnie Chorzów). Nowym administratorem zostaje ks. 
Edgar Wolf. 

V 1914 Powstaje cmentarz wokół kościoła. Pierwszy na tym cmentarzu zostaje pochowany wójt Józef Czogalla. 

1914-1918 I wojna światowa. 

3 XI 1919 Do Nędzy przybywają siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr SłuŜebniczek Najświętszej Marii Panny – siostra 
przełoŜona Maria Aniela Zimny i siostra Medarda Kokot. 

28 I 1921 Pobyt Kazimierza Nitscha (1874-1958) w Nędzy z odczytem nt. śląskiej polszczyzny. 

20 III 1921 Plebiscyt na Górnym Śląsku. Liczba głosujących w Nędzy wynosiła 670. Za Niemcami głosowały 472 osoby, 
za Polską 193 (28,8%). 88 osób (13%) urodzonych w Nędzy przybyło z głębi  Niemiec. Frekwencja 98,38%. 

V-VI 1921 III powstanie śląskie. Propozycja angielsko-włoska  podziału obszaru plebiscytowego przyznawała Nędzę 
Polsce, ale ogólnie była ona dla nowo odradzającego się państwa polskiego wielce niekorzystna. Po Decyzji 
Rady Ambasadorów Ligi Narodów  z 12 X 1921 r. Nędza pozostała w granicach Niemiec. 

1921 Za cenę posagu zmarłej młodej panny rodzina Śmieszków zamieszkująca blisko kościoła ufundowała stacje 
Drogi KrzyŜowej.  

24 XII 1925 Na pasterkę zapaliły się po raz pierwszy elektryczne lampy oświetleniowe w kościele. 

21 VI 1926 Uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego klasztoru dla sióstr (w którym umieszczono równieŜ 
przedszkole) nakładem Niemieckiego Związku Kobiet z Raciborza.  

25 X 1926 Następuje oddzielenie się filialnego kościoła od parafii w Markowicach. Do Nędzy przybywa pierwszy stały 
duszpasterz ks. proboszcz Jerzy Wotzka. Nędza staje się samodzielną parafią. 

2 I 1927 W szpitalu w Bytomiu umiera w wieku 57 lat ks. A. Reif. Zgodnie z jego wolą zostaje pochowany w Nędzy w 
przykościelnej kaplicy.  

1928 Rozbudowa kościoła parafialnego. Nadzór techniczny i budowlany sprawował architekt z Nędzy Józef Pak. 
Przy okazji nad grobem ks. A. Reifa powstaje pamiątkowa krypta. 

30 I 1929 Pierwsza prymicja w Nędzy ks. Antoniego Połomskiego.  

1929 Ukończenie budowy plebanii. 

1930 Rozruch roszarni lnu, której właścicielem był Ernest Exner. 

1930 Obok plebanii powstaje Dom Parafialny pw. św. Jerzego (Jugendheim). 

1930 Miejscowość Nędza zmienia nazwę z Nensa na Buchenau w wyniku odgórnej decyzji administracji 
niemieckiej. 

1933 Dojście do władzy nazistów pod wodzą Adolfa Hitlera. Powstanie III Rzeszy. 

1934 Ks. Jerzy Wotzka sprowadza z Jägerndorfu nowe organy marki Rieger. 

1 X 1937 Ks. Jerzy Wotzka zostaje przeniesiony do Kędzierzyna.  

  
Opracowanie Krystian Okręt 



Z śYCIA GMINY 

W BIBLIOTECE... AROMATYCZNIE 
 5 marca Biblioteka Publiczna w Nędzy zorganizowała wyjątkowe 
spotkanie. W odświętnie udekorowanej czytelni, przy blasku świec i pośród 
zapachu ksiąŜek spotkały się panie z całej gminy. Okazją był oczywiście 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Panie miały okazję dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy na temat aromaterapii. Wąchając przeróŜne zapachy, 
zapoznały się ich działaniem na organizm oraz na Ŝycie codzienne. Po prelekcji, 
którą przeprowadziła Aleksandra Mamełka nasi goście mogli przekonać się na 
własnej skórze o dobroczynnym działaniu aromaterapii poddając się masaŜowi twarzy, który wykonała Celina Nowakowska. 
 Całość spotkania została uwieńczona pachnącą kawą, pysznym kołaczem ufundowanym przez piekarnię państwa Sass 
oraz napojami ufundowanymi przez państwo Gądzikiewicz. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom oraz 
gościom za liczne przybycie i wspólnie spędzony czas. GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 

AUDYCJA RADIOWA Z OKAZJI 8 MARCA 
 Z okazji Dnia Kobiet straŜacy z Szymocic wraz z GCK oraz sołtysem i radą sołecką 
zorganizowali dla kobiet specjalną audycję radiową. Wszystko odbyło się 12 marca w remizie 
straŜackiej w Szymocicach. Na zaproszenie odpowiedziały 53 panie i na pewno nie poŜałowały 
wspólnego biesiadowania przy stole, bogatego poczęstunku przygotowanego i serwowanego 
tylko przez panów. Jednak największą z przygotowanych atrakcji okazała się niewątpliwie 
audycja radiowa prowadzona przez uczestników filii GCK pod okiem Sylwii Rybki. Młodzi 
mieszkańcy Szymocic wcielili się w redaktorów radiowych, którzy proszą słuchaczy o telefony 
do radia w sprawie Dnia Kobiet. Oczywiście na apel odpowiedzieli inni wychowankowie GCK i 
rozgorzała na „niby-antenie” prawdziwa dyskusja o kobietach – ich wadach, zaletach, 
humorach i charakterach. I tak samo jak to w prawdziwej audycji radiowej bywa, nie zabrakło 
takŜe przerywników muzycznych – tu dali z siebie wszystko członkowie zespołu Ex-Aequo.(j.b.) 
 
"PIERWSZY KROK DO ORIENTU" 
 1 marca br. odbyło się zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy slajdowisko – czyli spotkanie z 
podróŜnikiem Leszkiem Szczasanym. Była to pierwsza tego typu impreza z całego 
zaplanowanego przez GCK cyklu. Leszek pokazał przede wszystkim nieznane 
większości ludzi oblicze Turcji. Mówił jak za 100 euro moŜna zwiedzić kawałek świata, 
wtapiając się całkowicie w rytm codziennego Ŝycia mieszkańców tego skrawka ziemi. 
Po zakończeniu spotkania moŜna było kupić ksiąŜkę Leszka, która jest odmienna od 
tych wszystkich przewodników dostępnych w księgarniach. Jej autor dotarł do miejsc, 
gdzie nie dociera przeciętny turysta. Goście spotkania jeszcze bardziej mogli poczuć 
klimat Turcji popijając imbirową herbatkę i wdychając orientalne zapachy 
porozstawianych przez organizatorów kadzideł.     (j.b.) 

TURNIEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY NĘDZA 
 W dniu 17 marca br. na kompleksie sportowym Orlik w Nędzy odbył się kolejny turniej piłki noŜnej druŜyn 
sześcioosobowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nędza dla niezrzeszonych. W turnieju wzięło udział 5 druŜyn 
piłkarskich, w tym jedna z zaprzyjaźnionej Gminy z Czech – Velke Hoštice. Cztery druŜyny reprezentowały naszą gminę. Turniej 
przebiegał w duchu sportowej rywalizacji, a zawodnicy wykazali dobre przygotowanie piłkarskie. W tej atmosferze rywalizacji 
wygrała druŜyna z Górek Śl. wygrywając 4 mecze i tym samym odebrała puchar z rąk przewodniczącego Gerarda Przybyły.  
 Mecze rozgrywano systemem kaŜdy z kaŜdym – 2 razy po 10 minut. Oto wyniki: Pivexin – Nędza II 2-1, Nędza I- Velke 
Hostice 0-0, Velke Hostice-Nędza II 3-0, Pivexin-Górki Śl. 2-4, Nędza II- Nędza I 0-6, Velke Hostice - Górki Śl. 2-5, Pivexin-
Nędza I 2-3, Nędza II - Górki Śl. 1-9, Velke Hoštice-Pivexin 1-4, Górki Śl.- Nędza I 2-1. 
Składy: 
Nędza I:  Paweł Floriańczyk, Sylwester Bobrzik, Jarosław Rerich, Mirosław Cyran, Ireneusz Białek, Gerard Przybyła, Mirosław 
Mańka, Adam Porąbka.  
Nedza II: Konrad Kogut, Dawid Maślanka, Patryk Musioł, Michał Gzuk, Mateusz Depta, Damian Gawłowski, Michał Kochmański, 
Krzysztof Kułaga, Damian Szynol. 
Górki Śląskie: Eryk Hamerski, Przemysław Tecler, Krzysztof Król, Ryszard Król, Stanisław Kuczera, Piotr Rusinowicz, Artur 
Skrędzelewski, Marcin Czerner. 

Miejmy nadzieję, Ŝe za rok turniej odbędzie się przy większej ilości druŜyn i kibiców.  Więcej zdjęć na www.nedza.pl. 
             J. Zagola



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

ZSP W BABICACH MA LAUREATA 
Uczeń klasy VI ZSP w Babicach, Piotr Tomański, zdobył zaszczytne miano laureata w finale 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody, który odbył się 
21.02.2012 r. Gratulujemy Piotrowi, jego rodzicom oraz nauczycielom: RóŜy Chrubasik i Hannie 

Kowalskiej, którzy dostrzegli ponadprzeciętne zdolności matematyczne Piotra i przez lata 
systematycznie je doskonalili.                ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

 
WIOSNA 
Mieszkańcy Babic nie mają juŜ wątpliwości, Ŝe w ich 
wiosce zawitała wiosna, kiedy barwnym korowodem 
przeszli ulicami uczniowie i przedszkolaki naszej 
szkoły. Ubrani na zielono, z marzanną i gaikami Ŝegnali zimę. Najbarwniej w tym 
dniu zaprezentowały się przedszkolaki. Spośród przebierańców wybrali Panią i 
Pana Wiosnę. Wśród przedszkolaków wyróŜnieni zostali Zofia Przybyła i 
Krzysztof Swoboda, a wśród uczniów Emilia Marcalik i Aleksander 

Stasierowski. Na zdjęciu obok sylwetki zwycięzców.                  
ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

 
SŁOWNIK SLANGU 
MŁODZIEśOWEGO 
Gminna Biblioteka w Nędzy oraz 

jej filie w Zawadzie KsiąŜęcej  i Babicach w ramach współpracy ze szkołami i 
przedszkolami organizują zajęcia o róŜnorodnej tematyce dla dzieci i młodzieŜy. 
W marcu dzieci klas VI wraz z nauczycielką Iwoną Tomiczek uczestniczyły w 
lekcji bibliotecznej, której tematem było poznawanie słowników. Zajęcia miały 
charakter zabawy, dzięki czemu uczniowie mogli w przystępny sposób przyswoić 
wiedzę na temat korzystania z kompendiów wiedzy. DuŜe zaciekawienie 
wzbudziły nietypowe słowniki, np. hip-hopu oraz slangu młodzieŜowego.  

GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 
 
MACHINA POMYSŁOWOŚCI DALEJ W RUCHU 
W piątek 17.02.2011 roku w ZSG w Nędzy odbył się juŜ III Festiwal Nauki w ramach programu „Aktywny w szkole – aktywny w 
Ŝyciu”. Tematem przewodnim Festiwalu była Woda w Ŝyciu, gospodarce i działalności człowieka. 
 Na specjalne spotkanie z nauką zaproszeni zostali przedstawiciele władz lokalnych, Rady Rodziców, media oraz 
uczniowie naszego gimnazjum i Gimnazjum w Rudach. W programie imprezy zaprezentowano m. in. wyniki badań wody z rzeki 
Suminy, szkolnego akwarium oraz tzw. „kranówy”, które przeprowadzone zostały w laboratorium Politechniki Śląskiej w Rybniku. 
Omówiono proces produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, a takŜe wykorzystanie wody w Ŝyciu codziennym. 
 Jednym z punktów festiwalu był konkurs, w czasie którego uczniowie mieli moŜliwość popisania się wiedzą na temat 
wody w biologii, geografii, fizyce, chemii i … literaturze. Konkurencja była wielka, a zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 
drugiej Gimnazjum z Rud – Roman Kluger. 
 Przygotowaliśmy równieŜ wystawę zdjęć pt. Woda uchwycona w kadrze. Zdjęcia wykonane zostały przez uczniów naszej 
szkoły, członków kółka fotograficznego.  
 Niezwykłym wydarzeniem było równieŜ przybycie na nasz festiwal, w charakterze prelegenta, pana doktora Andrzeja 

Kędziorskiego, pracownika Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Pan doktor w interaktywnym 
wykładzie przybliŜył uczniom problematykę sposobu poznawania świata za pomocą zmysłów i konsekwencji, jakie z tego 
wynikają. 
 Grupa uczniów z sekcji informatycznej zaprezentowała moŜliwości robota Mindstorms 2.0 złoŜonego z klocków Lego i 
zaprogramowanego za pomocą komputera. 
  Był to juŜ ostatni festiwal realizowany przez naszą szkołę w ramach unijnego programu Aktywny w szkole, aktywny w 

Ŝyciu. Po cichutku jednak myślimy, Ŝe nie ostatni w naszej szkole. Rozpędziliśmy tę machinę pomysłowości, więc teraz musimy 
tylko zadbać, Ŝeby się nie zatrzymała!       ZSG W Nędzy, Bernadeta Oleszowska 

  



POWRÓT PIŁKARZY NA BOISKA, CZYLI ROZPOCZĘCIE RUNDY WIOSENNEJ 

 Gazeta Samorządowa kontynuuje publikację zmagań lokalnych druŜyn piłki noŜnej. Wszystkie druŜyny 
rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2011/2012. W tym numerze GS prezentuje zmiany 
kadrowe, jakie zostały dokonane w poszczególnych druŜynach. Ponadto informujemy, iŜ druŜyna LKS Górki Śląskie 
awansowała do V Ligii Okręgowej Katowice III, natomiast druŜyna LKS Sparta Babice znajduje się aktualnie w 
klasie C Racibórz I. 

 
V LIGA OKRĘGOWA KATOWICE III 

LKS 1908 NĘDZA 
Rok załoŜenia: 1908 
Barwy: Ŝółto-czerwono-niebieskie 
Mieczysław  Masłowski – trener. 
 
Z kadry ubyli:  
Maciej Paskuda - KKS Polonia Wrocław (wypoŜyczenie, studia), Martin Sobeczko - LKS 
PstrąŜna (wypoŜyczenie), Jacek Zamborski i Tomasz Adamczyk - nie wznowili treningów. 
 
Do kadry przybyli:  
Tomasz Wolski, Remigiusz Kubik – KS  Naprzód  Rydułtowy, Tomasz Czerny - LKS Górki Śląskie, Szymon Paskuda, 
Paweł Czogalla, Martin Waga, Mateusz Rudek - z druŜyny juniorów.  
 
 
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  
Rok załoŜenia: 1949 
Barwy: czerwono-niebiesko-zielone 
Mieczysław Masłowski – trener. 
 
Z kadry ubyli: 
Czerny Tomasz - LKS 1908 Nędza, Michał Biczysko- Naprzód Rydułtowy, Marcin Mikler - 
Sparta Babice, Eugeniusz Dudek - LKS Pawłów, Daniel Mrozek - LKS Lyski (powrót z wypoŜyczenia). 
 
Do kadry przybyli: 
Kamil Jurecki (1988 r.) - bramkarz (Naprzód Rydułtowy), Artur Kopka (1992) obrońca (Naprzód Rydułtowy), 
Robert Halama (1992) napastnik (Sparta Babice -powrót z wypoŜyczenia), Bartosz Mazurek (1989) - powrót z 
zagranicy. 
 

KLASA C RACIBÓRZ I 
LKS SPARTA BABICE  
Rok załoŜenia: 1951 
Barwy: zielono-czarne 
Jarosław Kuczera – trener.  
 
Z kadry ubyli: 
Robert Halama – powrót z wypoŜyczenia do LKS Górki Śl., Piotr Niestrój – został 
wypoŜyczony do LKS Nieboczowy. 
 
Do kadry przybyli: 
Jarosław Kuczera, Marcin Mikler, Ireneusz Słomiński, Paweł Kiebała, Piotr śurawiec, Tomasz Polok, Kamil 
Hadamiec, Krystian Neuman, Michał Brzezinka. 
 
 
LKS ZGODA ZAWADA KSIĄśĘCA  
Rok załoŜenia: 1950 
Barwy: niebiesko-zielone 
Aktualnie druŜyna poszukuje nowego trenera. 
 
Z kadry ubyli – nie wznowili treningów:                  
Ireneusz Białek, Tomasz Białek, Damian Kułaga, Marek Drewniak, Robert Sowa, Paweł Florianczyk, Piotr śyła.      
Do kadry druŜyny:                   
Artur Brzoska (powrót z wypoŜyczenia), Adam Ryszka, Paweł Świerczewski, Rafał Zdrzałek, Dariusz Bochenek, 
Patryk Gzuk (wolny transfer). 
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SESJA W PIGUŁCE 

 20 lutego 2012 roku na sesję Rady Gminy przybyli wszyscy radni. Wójt Gminy Nędza oraz przewodniczący 
Rady Gminy złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
 Podjęto uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza nr 58 (obejmującej 1 lokal mieszkalny 
o powierzchni 84,4 m2 będący przedmiotem najmu) stanowiącej własność Gminy Nędza oraz określenia warunków 
udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych. Przy sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej zabudowanej 
nieruchomości (obejmującej 1 lokal mieszkalny) rada dopuściła zastosowanie 80 % bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
  Rada zatwierdziła realizację projektu systemowego na lata 2012-2013 opracowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
„Promocja integracji społecznej„ Działanie 7.1..1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej pt. „SZANSA – Program aktywnej integracji w Gminie Nędza”. Uzasadnieniem potrzeby 
realizacji projektu jest konieczność i potrzeba zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i 
zawodowej na terenie Gminy Nędza wśród kobiet i męŜczyzn, moŜliwość udzielenia wsparcia finansowego w 
powiązaniu z instrumentami aktywnej integracji, a takŜe zakres i skala problemów występujących na terenie 
gminy - jak wynika z diagnozy, danych statystycznych i sprawozdań Gminy Nędza. Celem ogólnym projektu jest 
podniesienie aktywności zawodowej i społecznej w Gminie Nędza. Grupa docelowa projektu to kobiety i męŜczyźni 
– osoby korzystające z pomocy GOPS-u, lub osoby, które dotychczas nie korzystały z pomocy ośrodka: zagroŜone 
wykluczeniem społecznym i osoby o zdezaktualizowanych lub niskich i niewystarczających na aktualnym rynku 
pracy kompetencjach zawodowych. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny i będzie polegać na analizie 
danych GOPS-u oraz na przeprowadzeniu rozmów i ankiet. Następnym etapem będzie kwalifikowanie uczestników 
przez pracowników socjalnych. Wynikiem będzie lista ostateczna i rezerwowa. W przypadku rezygnacji osób 
deklarujących udział, zaplanowano dodatkowy nabór przez złoŜenie propozycji innym osobom. Proces rekrutacji 
będzie odbywał się zgodnie z zasadą równych szans kobiet i męŜczyzn. Do projektu zostanie zakwalifikowana 
grupa kobiet i męŜczyzn rozpoczynających udział w projekcie– 25 osób. Szkolenia, kursy zawodowe pozwolą na 
poszerzenie wachlarza juŜ posiadanych umiejętności, które przyczyniają się do zatrudnienia. Projekt będzie 
realizowany w oparciu o kontrakt socjalny. 
 Na sesji tej Rada Gminy wyraziła takŜe wolę współpracy w realizacji na terenie Gminy Nędza Programu 
”Dostarczanie Ŝywności najuboŜszej ludności Unii Europejskiej” w ramach Programu PEAD 2012. Partnerem 
realizacji Programu PEAD 2012 będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy. 
 Radni uchwalili takŜe, iŜ z dniem 31 sierpnia 2012 r. podejmuje się zamiar likwidacji: 
-oddziału przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie KsiąŜęcej mieszczącego 
się w Ciechowicach - przedszkole w Ciechowicach zostało zlikwidowane w 2004 roku. Obecnie jest tam tylko 
oddział przedszkola w Zawadzie KsiąŜęcej, 
- przedszkola w Zawadzie KsiąŜęcej. 
 Dzieci z Ciechowic i z Zawady KsiąŜęcej będą mogły kontynuować wychowanie przedszkolne w Publicznym 
Przedszkolu w Łęgu mieszczącym się przy ul. Wyzwolenia 8. Organ prowadzący przedszkole podejmując uchwałę o 
zamiarze likwidacji przedszkoli w Ciechowicach i Zawadzie Ks., jest zobowiązany zapewnić tym dzieciom moŜliwość 
kontynuowania wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu. W przedmiotowej sprawie organ prowadzący 
wskazuje inne przedszkole znajdujące się w sąsiednim sołectwie, a mianowicie w Łęgu. Przedszkole w Łęgu jest 
usytuowane w centrum sołectwa z łatwym dojazdem. Budynek przedszkola został zmodernizowany w roku 2010, a 
mianowicie poddany termomodernizacji dachu i ścian, z nową kotłownią, z całkowicie nową stolarką okienną i 
drzwiową, z nową instalacją centralnego ogrzewania. Dokonano teŜ pewnych zmian w zakresie robót 
elektrycznych. Obok budynku przedszkola znajduje się nowo wybudowany, estetyczny i przyjazny dzieciom plac 
zabaw. Przedszkole w Łęgu dysponuje duŜymi 2 salami, z których jedna jest z wyjściem na taras. W przedszkolu w 
Łęgu planuje się prowadzić zajęcia co najmniej 9 godzin. Dzieciom zapewni się dwa posiłki - śniadanie i obiad.  
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (j.b.)

                                                                     
 

DLA PAŃ - 8 MARCA 

Słoneczko raniutko wstało 
Promienie paniom posłało 
Kwiaty z rąk panów 
Dumnie dziś spoglądają 
Zapachem damy przyciągają 
KaŜdy pan dziś uśmiechnięty 
Walkczy o damy względy 
Kawa, ciasteczko, szampanik 
Skradziony całus i uścisk ręki 
 

Eleonora Czekała 


