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CO TAM U KOBIET AKTYWNYCH SŁYCHAĆ? 
 
 Z przyjściem wiosny kobiety ze 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin z 
Nędzy podjęły się nauki coraz bardziej popularnego w 
naszym kraju sportu zwanego nordic walking. Sport 
ten tylko z pozoru wydaje się nieskomplikowany i 
prosty. Wymaga jednak przestrzegania wielu zasad, 
Ŝeby ćwiczenie przyniosło korzyść dla organizmu, a 
nie szkodę. Aktywne zaprosiły więc do wspólnych 
ćwiczeń trenera nordic walking Krzysztofa Pakulca, 
który w cyklu pięciu spotkań wykładał zasady 
prawidłowych ćwiczeń z popularnymi „kijkami”. 
Wszystkie pani zaopatrzone w niezbędny do ćwiczeń 
sprzęt spotykały się na półtoragodzinnych zajęciach, 
na których teoria przeplatała się z praktyką. Pan 
Krzysztof cierpliwie tłumaczył jak ma poprawnie 
wyglądać postawa ciała i które mięśnie naleŜy 
zaangaŜować, Ŝeby spacer z kijkami nie przyniósł 
szkody dla organizmu. Najlepszą uczestniczką 
szkolenia okazała się Małgorzata Głuc. Wszystkie 
kobiety zgodnym chórem twierdzą, Ŝe kurs był warty 
zorganizowania, bo teraz mogą się spotykać nie tylko 
przy kawie, ale teŜ na spacerze z kijkami, po którym 
na pewno nie będą odczuwały zmęczenia, tylko 
efekty prawidłowo wykonanych ćwiczeń. 
 Maj i czerwiec to miesiące, w których 
szczególnie pamiętamy o naszych 
mamach i ojcach. Aktywne uczciły go 
22 maja w Gospodzie Spyrowka w 
Szymocicach. Razem z rodzinami 
zorganizowały spotkanie przy 

rozrywce. 
Kabaret 
Antyki z 
tamtejszej 
gospody 
przygotował 
inscenizację, 
konkursy 
wiedzy o 
Śląsku, 
wspólne 
śpiewanie 
regionalnych przyśpiewek. Właścicielka lokalu 
zajmowała gościom czas opowiadając skecze i Ŝarty - 
oczywiście wszystko to po Śląsku. Zorganizowanie 
spotkania było moŜliwe przy pomocy finansowej 
Justyny Kiedrowskiej, której członkowie 
stowarzyszenia jeszcze raz dziękują za umoŜliwienie 
spotkania przy „śląskim bojaniu”. Przewodnicząca 
stowarzyszenia Adelajda Lepiarczyk przyznaje, Ŝe 
warto organizować spotkania regionalne – takie jak 
na przykład to, na którym uczestnicy integrowali się 
przy śląskich nutach. 
 W czerwcu kobiety aktywne uczestniczyły w 
spotkaniu z onkologiem organizowanym w kilku 
miejscach naszej gminy. Badam się, więc mam 
pewność – to hasło przewodnie zaproszenia na 

bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne 
szyjki macicy. Spotkanie miało na celu przybliŜenie 
powagi problemu oraz metod profilaktyki, dzięki 
którym choroby wcześnie wykryte są całkowicie 
wyleczalne.      (j.b.) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY
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. 
 
PRZETARG NA GRUNTY 
Wójt Gminy Nędza ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w 
Nędzy stanowiącej działkę nr 147/7 o powierzchni 0,1643 ha. Cena wywoławcza wynosi 95.000,00 złotych brutto, natomiast 
wadium to 9.500,00 złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2012 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. 
Jana III Sobieskiego 5 (sala narad). 
 
PRZETARG NA KANALIZACJĘ 
Wójt Gminy Nędza ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Nędza – etap I sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i Ciechowice – zad. 1 – Ciechowice – część 1 - 
ulica Melioracyjna. Zadanie obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 200 w ulicy Melioracyjnej, budowę 
przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy nieruchomości (3 sztuki) oraz przebudowę nawierzchni w zakresie przedmiotowej ulicy 
(od ul. Dojazdowej do ul. Kosmonautów) na długości 148 metrów w pasie szerokości 3,5 m. Oferty naleŜy składać do dnia 
29.07.2012 r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 930 w siedzibie zamawiającej. Termin wykonania 
zamówienia to 15.09.2012 r. Wadium wynosi 5.000,00 zł. Więcej na www.nedza.pl. 
 
ODDAJ KREW 
Kolejna akcja honorowego oddawania krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego KrzyŜa  z 
Nędzy planowana jest na 29 lipca br. od godz. 900 do godz.1300. Akcja zostanie zorganizowana na placu przy Urzędzie Gminy w 
Nędzy. JuŜ teraz zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka na lipcową akcję. Oddanie krwi zabiera 
niewiele czasu, bo zaledwie 20 minut a właśnie od tego zaleŜy ludzkie Ŝycie i zdrowie. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe kaŜdy kto chce 
zostać krwiodawcą, musi mieć ukończone 18 lat i podczas akcji posiadać ze sobą waŜny dokument toŜsamości. Na początku 
wypełnia formularz a potem przechodzi badania lekarskie i tylko za zgodą lekarza, moŜe zostać pobrana krew. 
 
 

SESJA W PIGUŁCE 

 28 maja 2012 r. na sesję przybyło 14 radnych. Nieobecny był radny Krystian Placzek. Wójt Gminy Nędza oraz 
przewodniczący Rady Gminy złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Gerard Przybyła 
poinformował, Ŝe pełnił cotygodniowy dyŜur oraz brał udział w spotkaniu z przedstawicielami klubów sportowych. 
 Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budŜetu 
gminy za 2011 rok. Wójt Gminy Anna Iskała podziękowała radnym za udzielone absolutorium, za współpracę i wsparcie 
udzielane przez radnych w tych trudnych latach finansowych. 
 Radni przyjęli uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości w drodze przetargu. Są to działki przy 
dawnym przedszkolu na ulicy Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich. Do nieruchomości tych została ustanowiona droga 
dojazdowa. Po ich wydzieleniu i zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne i usługi 
dwie z nich przeznacza się do sprzedaŜy. 
 Radni jednogłośnie przyjęli teŜ uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Nędza. 
Uchwała ta zwolnienia od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części i 
budowle lub ich części stanowiące nową inwestycję, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 
2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927). Przedmiotowe zwolnienie przysługuje: 
1. mikroprzedsiębiorcy – przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały – nowej 
inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niŜ 200.000 zł i utworzenia – po wejściu w Ŝycie 
niniejszej uchwały – 2 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 
2. małemu przedsiębiorcy – przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały – nowej 
inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niŜ 600.000 zł i utworzenia – po wejściu w Ŝycie 
niniejszej uchwały – 8 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 
3. średniemu przedsiębiorcy – przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały – nowej 
inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niŜ 3.000.000 zł i utworzenia – po wejściu w 
Ŝycie niniejszej uchwały – 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 
4. przedsiębiorcy innemu niŜ mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca – przez okres 5 lat, w przypadku 
zrealizowania – po wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 
wyniosą nie mniej niŜ 10.000.000 zł i utworzenia – po wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały – 30 nowych miejsc pracy związanych z 
nową inwestycją w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie podlegają budynki lub ich części związane z 
działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami oraz budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw. 
Zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z 
zapłatą zobowiązań wobec budŜetu gminy Nędza. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm.          (j.b.) 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – MONIKA KUPCZYK

Jest Pani nauczycielem wychowania przedszkolnego 
w przedszkolu w Nędzy odkąd pamiętam. Ma Pani dla 
dzieci wiele cierpliwości. Dlaczego taki zawód? 
Pracę jako nauczyciel w Przedszkolu w Nędzy rozpoczęłam 
w 1999 roku, więc rzeczywiście jestem wieloletnim 
pracownikiem  tej placówki. Właściwie juŜ w Szkole 
Podstawowej wiedziałam co chcę robić w przyszłości. Moim 
marzeniem od zawsze była praca z dziećmi. Cieszę się, iŜ 
zrealizowałam swoje dziecięce marzenia, poniewaŜ dzisiaj 
robię to co kocham i co daje mi wiele satysfakcji i 
zadowolenia. W swej pracy staram się jak najwięcej z siebie 
dać, aby wszczepić  dzieciom to co najwaŜniejsze  i 
najcenniejsze w Ŝyciu czyli dobroć, miłość, zaufanie a 
przede wszystkim wiarę we własne siły. Cierpliwość, 
łagodność, serdeczność to niezbędne cechy zawodu 
nauczyciela przedszkola i polecam go kaŜdemu kto je 
posiada i kocha dzieci. 
 
Co najbardziej sprawia Pani przyjemność w pracy z 
dziećmi? 
Dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie wraŜliwe i 
podatne na bodźce i wpływy otoczenia. Jest to okres, w 
którym rozwijają się one najintensywniej pod względem 
fizycznym, psychicznym i społecznym. Oddziaływanie na 
mnie jako nauczyciela ma decydujący wpływ na 
wszechstronny rozwój dzieci. W związku z tym największą 
przyjemnością dla mnie jest kaŜdy sukces osiągnięty przez 
moich wychowanków, kaŜdy uśmiech na ich twarzach 
skierowany do mnie, miłe słowo płynące z ich ust  do mnie. 
Są to chwile bezcenne, które dodają sił do dalszej pracy.  
 
A jaki jest Pani sposób na niesfornych maluchów? 
Okres przedszkolny to czas beztroskich dziecięcych zabaw. 
Radość, pogoda i uśmiech jako atrybuty dzieciństwa 
niezwykle pozytywnie wpływają na rozwój zarówno 
fizyczny, jak i psychiczny. Poczucie humoru oraz uśmiech są 
niezmiernie cennymi cechami nauczycielki. Łagodne 
usposobienie a zarazem stanowczość ułatwiają proces 
komunikacji z dzieckiem. UwaŜam, iŜ taktownym Ŝartem w 
sposób  bardziej skuteczny moŜna  przywołać dziecko do 
porządku, niŜ za pomocą surowego upomnienia. 
 
Jak juŜ wiadomo wygrała Pani konkurs na stanowisko 
dyrektora przedszkola. Jaki jest powód, dla którego 
zdecydowała się Pani stanąć „za sterem” tej 
placówki? 
Przedszkole w Nędzy jest moim miejscem pracy od wielu 
lat, jestem związana nie tylko zawodowo ale i emocjonalnie 
z tym miejscem. Grono pedagogiczne jak i personel 
administracyjno-techniczny to ludzie, z którymi przez wiele 
lat współpracuję i z którymi łączą mnie dobre relacje. Nie są 
mi obce i obojętne sukcesy i problemy placówki. Mając na 
uwadze te przesłanki jako twórczy 
nauczyciel, inicjujący wiele nowych 
przedsięwzięć i konsekwentnie je 
realizujący, postanowiłam sprostać 
następnemu wyzwaniu zawodowemu 
i przystąpić do konkursu na 
stanowisko dyrektora przedszkola. 
Cieszę się, Ŝe się udało. 
 
Jak wyglądał Pani dzień, w 
którym wygrała Pani konkurs? 
Jakie emocje towarzyszyły Pani 
tego dnia? 

 Był to dzień bardzo udany, 
szczęśliwy otwierający 
przede mną nowe moŜliwości 
i wyzwania zawodowe. Nie 
ukrywam cieszyłam się z tej 
wygranej. 
 
Jaka jest Pani wizja 
funkcjonowania 
przedszkola?  
Jako dyrektor placówki, 
uwzględniając jej moŜliwości 
i zasoby pragnę stworzyć 
przedszkole twórcze otwarte zarówno dla dzieci jak i ich 
rodziców czyli Przyjazne przedszkole jako kawałek innego 
świata.  
 
Jak zapatruje się Pani na pozyskiwanie środków 
pozabudŜetowych na rzecz przedszkola? 
Zdobywanie środków pozabudŜetowych jest wielkim 
wyzwaniem dla dyrektora placówki. Mam kilka pomysłów na 
pozyskiwanie w ten sposób funduszy dla przedszkola. 
Myślę, iŜ uda mi się je zrealizować. 
 
Co nowego chciałaby Pani wprowadzić na stałe w 
mury przedszkola? 
Mijająca długoletnia kadencja pani dyrektor obfitowała w 
róŜnorodne przedsięwzięcia, począwszy od zmian wizerunku 
przedszkola poprzez wszechstronny rozwój placówki. Udało 
się bardzo wiele zrobić dzięki przychylności władz, 
personelowi przedszkola, współpracy z rodzicami naszych 
wychowanków a takŜe współpracy z róŜnymi instytucjami. 
Placówka funkcjonowała na najwyŜszym moŜliwym 
poziomie, dlatego teŜ moja koncepcja będzie kontynuacją 
zadań realizowanych przez obecną panią dyrektor połączona 
z moimi planami i pomysłami na jeszcze większy rozwój i 
sukces placówki. Pomysłami, planami i ewentualnymi 
zmianami  będę się chwalić po udanym wprowadzeniu je w 
Ŝycie przedszkola.  
 
Czy w przedszkolu w Nędzy odczuwa się tak 
nagłaśniany niŜ demograficzny? 
Przedszkole w Nędzy cieszy się bardzo dobrą opinią w 
środowisku lokalnym a takŜe  i poza nim, czego dowodem 
jest tendencja wzrostowa uczęszczających dzieci do 
przedszkola. Nie odczuwamy niŜu demograficznego, wręcz 
przeciwnie.  Na taką sytuację placówki na pewno ma wpływ 
bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 
bogata oferta edukacyjna, dostosowana do potrzeb 
wychowanków. Panuje u nas miła, serdeczna i rodzinna 
atmosfera. Dzieci są szczęśliwe, uśmiechnięte i z chęcią 
przekraczają progi przedszkola. A szczęśliwe dziecko to 

równieŜ zadowolony rodzic. 
 
A tak poza przedszkolem Pani 
Monika Kupczyk jest osobą…? 
Jestem osobą otwartą na nowe 
doświadczenia, ludzi i kulturę, 
potrafiącą cieszyć się Ŝyciem. 
DuŜe znaczenie ma dla mnie 
świadomość bycia potrzebnym 
innym ludziom. Wartościami, które 
cenię w Ŝyciu najbardziej są 
miłość, przyjaźń, bezpieczeństwo i 
spokój. 

Rozmawiała Marlena Wydra 
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TRZY PYTANIA DO PREZESA LKS 1908 NĘDZA – PIOTRA WIDERY 

Jest Pan wieloletnim działaczem klubu sportowego LKS 1908 Nędza, ostatnio skarbnikiem 
tego Klubu – co spowodowało, Ŝe podjął Pan decyzję o kandydowaniu na stanowisko prezesa 
klubu? 
Działam w Klubie od 1994 roku. W tym czasie współpracowałem z sześcioma prezesami LKS Nędza sam 
zajmując się głównie współpracą z druŜynami piłkarskimi w charakterze kierownika druŜyny, a ostatnio 
jako skarbnik bardzo  blisko pracowałem z prezesem klubu. Po ustąpieniu prezesa Gerarda Przybyły w 
czasie walnego zebrania członkowie klubu zaproponowali mi, abym objął stanowisko prezesa LKS 1908 
Nędza na co po dość długim namyśle i konsultacjach przystałem. 

Jakie widzi Pan potrzeby zmian w działalności klubu by mógł się prawidłowo rozwijać dalej? 
Nasz klub ma ponad stuletnią historię . W wystawionej na ostatnim jubileuszu księdze gości jako 

nagłówek napisałem: „aby nowoczesny klub łączyć z tradycją i historią”. W pojęciu nowoczesny klub mam na myśli klub, w 
którym jest wszystko poukładane, w którym co dzień odbywają się zajęcia róŜnych wiekowo grup sportowych, aby mieszkańcy 
Nędzy utoŜsamiali się z klubem. Jako priorytet powinna być praca wykwalifikowanych instruktorów sportu z młodzieŜą i dziećmi. 

Jak ocenia Pan na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia współpracę z innymi organizacjami i 
instytucjami działającymi na rzecz sportu w gminie? Co naleŜy zmienić lub poprawić w tym zakresie? 
Współprace na linii klub-Urząd Gminy w Nędzy oceniam bardzo wysoko mając doświadczenie w tym względzie mogę z całą 
stanowczością stwierdzić, Ŝe obecne władze samorządowe są przychylne sportowi lokalnemu wspierając go w miarę moŜliwości. 
RównieŜ korzystnie odbieram współpracę z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy oraz juŜ nie na niwie sportowej ze 
Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin z Nędzy. Osobiście mam nadzieję, Ŝe wzajemne dobre relacje z innymi klubami 
sportowymi z terenu Gminy Nędza będą dalej utrzymywane i będziemy się nawzajem wspierać w sportowych rywalizacjach. 

Józef Zagola 

„NA URLOP” 
Gerda: Hajdelko, wiysz jada nad morze. 
Hajdla: To se ale radujesz, bydziesz se durch moczyć we falach. 
Gerda: Toć, okropnie rada se pluskom. Kupiyłach skuli tego nowy badyancug. 
Hajdla: A bierzesz tyŜ Franka? 
Gerda: A tyś je gupio, na plaŜa, dyć by se yno za dziochami oglondoł. 
Hajdla: Ja, ale ty to se pozaglondosz na przystojne i opolone synki. 
Gerda: No wiysz, przeca jo ni mom osiymnoście, juŜ mi pizło piyndziysiąt piynć lot. 
Hajdla: To se yno tak godo, tyŜ byś se pojechała i pozaglądała. 
Gerda: Jak by to te nasze zmierzluchy słyszały. 
Hajdla: Dyć patrzynie nie kosztuje. Niech se tyŜ pozaglondajom. 
Gerda: ToŜ se trzimej, dom ci znać jak byda doma.                 Eleonora Czekała
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rozgrywek 
 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Strzelcy bramek dla zespołów z Gminy 

Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 
  
 
 

26.05.2012 Jedność 
Jejkowice 

LKS Górki 
Śląskie 

1 1 Jarosław Gawlas 

26.05.2012 LKS 1908 
Nędza 

Naprzód 
Zawada 
(Wodzisław Śl.) 

1 1 Michał Stroka 

02.06.2012 Rafako Racibórz LKS 1908 
Nędza 

0 2 Przemysław Kośmider (2) 

02.06.2012 LKS Górki 
Śląskie 

Naprzód Syrynia 0 5 - 

06.06.2012 Naprzód 
CzyŜowice 

LKS Górki 
Śląskie 

4 0 - 

06.06.2012 Jedność 
Jejkowice 

LKS 1908 
Nędza 

2 2 Bronisław Kłosek, 
 Szymon Cichecki 

9.06.2012 LKS 1908 
Nędza 

Naprzód Syrynia 2 2 Bronisław Kłosek, 
Tomasz Czerny 

9.06.2012 LKS Górki 
Śląskie 

Start Pietrowice 
Wielkie 

0 5 - 

Klasa C 
R-rz I 

27.05.2012  
LKS Bogunice 

LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

3 1 Michał Tatarczyk 

27.05.2012 LKS 
Grzegorzowice 

LKS Sparta 
Babice 

3 4 Sebastian Ziętek (3), 
Piotr śurawiec 

03.06.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Zameczek 
Czernica 

2 1 Sebastian Ziętek (2) 

03.06.2012 LKS Zryw 
Rudnik 

LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

6 0 - 

10.06.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Sparta 
Babice 

0 4 Sebastian Ziętek (2), Marcin BroŜa, Krzysztof 
Biskup 



 





Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY W NASZEJ PLACÓWCE 
W tym roku szkolnym ideą przewodnią programu społecznego Szkoły bez Przemocy 

było hasło „Kibicujemy fair play”. W naszej placówce zorganizowaliśmy kilka takich sportowych 
dni, podczas których uczyliśmy zasad bezpiecznego kibicowania, organizowaliśmy gry i zabawy 
sportowe, przygotowując się w ten sposób do Mistrzostw Europy 2012. Momentem 
podsumowującym organizację sportowych zmagań był Dzień Szkoły bez Przemocy 5 czerwca br. 

Podczas jednego z wielu dni sportu kaŜda klasa ubrała się na sportowo, demonstrując 
strój wzorowego kibica, przygotowała równieŜ plakaty z hasłami kibica, wiersz i piosenkę, biorąc 
w ten sposób udział w szkolnym konkursie.  

W Dniu Szkoły bez Przemocy prócz konkurencji sportowych odbyły się równieŜ gry i 
zabawy zespołowe, podczas których mieszane druŜyny międzyklasowe walczyły o zwycięstwo 
swojej druŜyny w konkurencjach na czas. Były to zabawy integrujące wszystkie klasy, 
promujące przede wszystkim współpracę, zabawę bez przemocy i agresji, mądre kibicowanie fair 
play i zasady dobrego zachowania oraz pomysły na miłe spędzanie wspólnego czasu. DuŜo emocji wzbudził mecz „ Dwa ognie” 
między druŜynami nauczycieli i uczniów. W klasowych rozgrywkach sportowych „Mistrz celności” uczniowie zdobywali punkty w 
poszczególnych konkurencjach. ZwycięŜyła uczennica klasy V Sandra Muzykant, miejsce II zajął uczeń klasy II Artur 

Jarzombek, a miejsce III Aleksander Walenko z klasy V.  
Podczas sportowych dni w naszej placówce przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego kibicowania na boisku i przed 

TV, wymieniliśmy się uwagami na ten temat, braliśmy udział w wielu konkurencjach, konkursach sportowych i zabawach. 
Słowem, miło i przyjemnie spędziliśmy ten czas. Podsumowaniem kaŜdego dnia sportu i Dnia Szkoły bez Przemocy było 
wręczenie nagród, pucharów i dyplomów przez Dyrektor szkoły Hannę Kowalską.                 ZSP w Babicach, Alicja Wiśniewska 
 
ZIELONA SZKOŁA 2012 
 24 kwietnia 2012 roku uczniowie klas trzecich SP wraz z 
opiekunami – Anną Neuhof, Renatą Skrobek oraz Joanną 
Trybańską wyjechali na „zieloną szkołę” do Jarosławca. 
Istotą wyjazdu była dla dzieci zmiana klimatu, zapoznanie z 
nowym regionem, promocja zdrowego stylu Ŝycia, dająca im 
radość i zadowolenie. 
   Nad morzem dzieci zamieszkały w Ośrodku 
Kolonijno – Wypoczynkowym oddalonym od morza o ok. 150 
m. Baza rekreacyjna ośrodka obejmowała boisko do piłki 
siatkowej, piłki plaŜowej, koszykówki i piłki noŜnej, stoły do 
ping – ponga, bilard, flippery, plac zabaw, dzieci miały 
okazję do codziennego korzystania z krytego basenu pod 
opieką ratownika, organizowane były równieŜ dyskoteki, 
wyjścia na suchy basen,  a takŜe ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Podczas całego pobytu na „zielonej szkole” uczniowie uczestniczyli w licznych wycieczkach. W całodniowej wycieczce z 
przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego - dzieci miały okazję poznać zagroŜone gatunki roślin i zwierząt w ich 
naturalnym środowisku, a takŜe pospacerować po ruchomych wydmach. Uczniowie zwiedzili centrum Darłowa, dziedziniec Zamku 
KsiąŜąt Pomorskich oraz Kościół Mariacki – wszystko pod opieką pilota przewodnika.  W Darłówku pospacerowali promenadą do 
latarni morskiej, obejrzeli port i nabrzeŜe. W trakcie tej wycieczki realizowany był rejs tramwajem wodnym po rzece Wieprz. 
Wycieczka zakończyła się wizytą w Parku Wodnym Jan. Dzięki wsparciu finansowemu sponsorów dzieci przeŜywały niesamowite 
przygody w Wiosce Hobbitów w Sierakowie Słowieńskim brały udział w  terenowej grze –„ Hobbit, czyli tam i z powrotem” – 
niebezpiecznej wyprawie śladami Bilbo Baginsa. Wycieczka zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz grami  i 
zabawami hobbickimi. Zaś w Jarosławcu uczniowie zwiedzili m. in latarnię morską. Pogoda sprzyjała codziennym nadmorskim 
spacerom, zabawom na plaŜy, zbieranu muszli i bursztynów.  
   śal było wracać do domu. Do Nędzy pełni niezapomnianych wraŜeń uczniowie wrócili 08 maja 2012 r.  RównieŜ tego 
samego dnia Gmina Nędza rozliczyła całkowity koszt wycieczki, który wyniósł 40.005 zł, z czego 6.870 zł było dofinansowaniem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt 14-dniowej wycieczki na jednego 
ucznia oscylował w kwocie 1.143 zł łącznie z dofinansowaniem.  ZSG W Nędzy, Anna Neuhof, Renata Skrobek 
 
"SZCZYPIORNISTKI I SZCZYPIORNIŚCI" W NĘDZY! 
 W ramach zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego Zryw z 
Nędzy utworzona jest grupa - głównie rocznika 2000 - która 
regularnie uczestniczy w zajęciach z piłki ręcznej. Największą ilość 
stanowią dziewczyny z V klasy szkoły podstawowej. Dwa razy w 
tygodniu regularnie ćwiczą, a raz w tygodniu odbywają się 
sparingowe mecze na chłopców ZSG Nędza. Uczniowie bardzo 
chętnie biorą udział w zajęciach a mecze sparingowe, jak to często 
w piłce ręcznej bywa, odznaczają się ostrą zaciętością i rywalizacją. 
W przyszłości planowane jest utworzenie klasy sportowej z rocznika 
2000 o profilu piłka ręczna dziewczyny oraz piłka noŜna chłopcy. 
Nasze szczypiornistki to: Olga Brianis, Karolina Fornal, Julia 

Przybyła, Anna Sierotka, Dominika Sowa, Patrycja Sowa, 
Agnieszka Badura, Wiktoria Konkol, Małgorzata KuŜmicz, 
Paulina Popow. Opiekun Sylwester Bobrzik.       ZSG w Nędzy, Sylwester Bobrzik 



Z śYCIA GMINY 

W BIBLIOTECE Z KUBUSIEM I WRÓśKĄ 
Z okazji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) w GBP w Nędzy 
przeprowadzono zajęcia dla czterech grup przedszkolaków. Najmłodsi czytelnicy mieli 
okazję zwiedzić bibliotekę, bawić się przy muzyce, a przede wszystkim poznać 
Kubusia Puchatka i WróŜkę, którzy specjalnie dla nich pojawili się w gościnnych 
progach biblioteki. Na zakończenie zajęć wykonano wspólne zdjęcie z Kubusiem, a na 
drogę powrotną do przedszkola dzieci zostały obdarowane łakociami.  
             GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO 
W czerwcu w GBP w Nędzy, we 
współpracy z policjantami z Komendy 

Powiatowej Policji w Raciborzu, przeprowadzono prelekcję dla grupy przedszkolaków 
z Przedszkola w Nędzy. Spotkanie odbyło się pod hasłem Bezpieczne Wakacje. 
Policjant tłumaczył małym słuchaczom m.in. jak zachowywać się na drodze i co robić 
w razie spotkania z obcymi zwierzętami. StróŜ prawa sprawdził ponadto znajomość 
oraz umiejętność korzystania przez dzieci z numerów alarmowych oraz przestrzegał 
przed korzystaniem z nich dla zabawy. Wraz z policjantem zawitał do GBP w Nędzy 
takŜe Sznupek, maskotka policyjna, z którą dzieci od razu się zaprzyjaźniły. Pod 
koniec spotkania gość zaprezentował dzieciom radiowóz policyjny, do którego mogły 
wsiąść i pooglądać jego fascynujące wnętrze.     GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 
 

KAśDY MUSI WIEDZIEĆ 
KIM JEST 
12 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy zorganizowała 
spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem – pisarzem, publicystą, 
dziennikarzem, fotoreporterem, nauczycielem historii, ale przede 
wszystkim Ślązokiem i autorem wielu poczytnych ksiąŜek o Śląsku. 
Autor prowadził Ŝywy dialog z gośćmi, nie stronił od trudnych pytań. W 
ciekawy sposób mówił o swojej drodze do wydawania ksiąŜek, latach 
szporowania, aby osiągnąć upragniony cel. Szołtysek wyznaje zasadę 
„małymi kroczkami ale wciąŜ do przodu”. UwaŜa, Ŝe kaŜdy musi 
wiedzieć kim jest, jakie są jego korzenie i tradycje. Autor pod koniec 
spotkania poczęstował zebranych „kopalniokami”, które niegdyś były 
dawane górnikom, by mogli oczyścić gardło i drogi oddechowe. Po 
spotkaniu moŜna było zakupić ksiąŜki wraz z autografem pisarza. 
Zorganizowanie spotkanie było moŜliwe dzięki wsparciu finansowemu 
Wójta Anny Iskały.   GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 

 
KONKURS "WZOROWY CZYTELNIK" ROZSTRZYGNIĘTY 

Zakończono konkurs czytelniczy w Filii Bibliotecznej w Zawadzie Ks. 
Uczniowie szkoły podstawowej w tym roku szkolnym rywalizowali o tytuł 
wzorowego czytelnika. Rekord naleŜał do uczennicy klasy trzeciej, a wynosił 
156 wypoŜyczonych ksiąŜek. Wzorowymi czytelnikami zostali: Wiktoria 

Gatnar, Wiktoria Wałach, Nadine Jezusek, Szymon Mikołajek, 
Michaela Wallach.  Natomiast wyróŜnienia otrzymali:  Marta Brauner, 
Anna Ładak, Tobiasz Placzek. Nagrodzonym i wyróŜnionym czytelnikom 
gratulujemy i Ŝyczymy, aby czytanie ksiąŜek wzbogacało i przynosiło wiele 
radości.  Filia Biblioteczna w Zawadzie Ks.  Małgorzata Franica-Skwierczyńska 
 
MILUSIŃSCY W KSIĄśNICY 
8 czerwca GBP w Nędzy miała przyjemność gościć w swoich progach uczniów 
z klas III A i III B wraz z nauczycielkami Anną Neuhof oraz Renatą 

Skrobek. Wizyta milusińskich w naszej ksiąŜnicy to pokłosie współpracy 
pomiędzy biblioteką a  ZSG w Nędzy. Tematem spotkania była historia pisma. 
Dzieci po prelekcji wykorzystały nabytą wiedzę w mini turnieju między 
międzyklasowym. Obie druŜyny wykazały się umiejętnościami potrzebnymi do 
udziału w wyścigach z ksiąŜką, wiedzą niezbędną do rozwiązywania zagadek 
oraz duchem walki i zdrowej rywalizacji.     GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 
 
W GMINNYM CENTRUM KULTURY ZAPACHNIAŁO… CHLEBEM 
19 czerwca GCK w Nędzy zorganizowało warsztaty pieczenia chleba, w których 
wzięło udział 18 osób. Tajniki przygotowania własnego zakwasu i kroki całego 
procesu pieczenia chleba zdradziła Edyta Pala. Uczestnicy szkolenia upiekli 
trzy rodzaje chleba: pszenny, orkiszowy i Ŝytni. Pachnące pieczywo było 
degustowane razem z własnoręcznie zrobionym masłem ziołowo-czosnkowym. 
Zdjęcie z archiwum Nowin Raciborskich.            GCK w Nędzy, Joanna MuŜelak 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

 NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów 
wspomnień Jana Barona.  W nawiązaniu do wywiadu z 
Hubertem Piechulą, który publikowaliśmy w GS nr 
5/2012, w tym numerze publikujemy skróconą historię 
koszykarni w Zawadzie KsiąŜęcej. Na zdjęciu obok kaplica w 
Łęgu obok Ŝwirowni „Dambiec”, rysunek autorstwa Leona 

Wolnika. 
 

Koszykarnię załoŜono w 1947 roku na Ŝyczenie 
miejscowych mieszkańców, przede wszystkim przez ludzi 
umiejących pleść koszyki. Kosze pleciono z wikliny (prącio) 
rosnącej nad brzegami Odry, między Łęgiem a 
Szychowicami. Za Zawadą, przy Odrze, równieŜ były 
załoŜone małe plantacje wikliny. 

WspółzałoŜycielami koszykarni byli: Karol Kalus, 
Franciszek Kalus, Wincenty Kalus, Tomala Alojzy i Wiktor 
Wollnik. Kierownikiem załoŜenia był przedstawiciel 
Spółdzielni Koszykarskiej z Kędzierzyna. Koszykarnia w 
Zawadzie Ks. była filią tej koszykarni. Koszykarnia w 
Kędzierzynie nosiła nazwę: Spółdzielnia Pracy Rękodzielnik, 
zmienioną później na Twórczość. 

Rut Tomala z Zawady Ks. została zatrudniona do 
prac biurowych w tej spółdzielni. Filią w Zawadzie Ks. 
kierował Wiktor Wollnik z Zawady Ks. z ulicy Betonowej. 
Majstrem był Karlik (Karol) Kalus, mieszkający w Babicach, 
a pochodzący z Zawady. Magazynem zarządzał Alojzy 
Tomala z Zawady KsiąŜęcej. Zatrudnieni przy produkcji byli: 
Franciszek Kalus, Wincenty Kalus, Andrzej Wałach, Hubert 
Wałach (Bera), Wiktor Tomański z Łęgu, Helmut Kalus, 
Norbert Dziedzioch z Babic, Marianna Tomala, Franciszka 
Czyszczoń, Bronisława Czyszczoń, Jadwiga Handszuch, 
Waleska Hadam, Anna Wolnik, Otylia Gorus, Krystyna 
Gorus, Otylia Wałach, RóŜa Wałach, Dorota Roezler, Helena 
Baron, Teresa Tomala, Gertruda Panek, Gertruda Wałach, 
Emilia Cyran, Matylda Cyran, Brygida Bulenda, Hildegarda 
Mucha, Gertruda Czyszczoń, Helena Wolnik, Erna Hadam, 
Jadwiga Kokoszyńska, Matylda Jurecki z Łęgu, Kwaśnica, 
RóŜa Stanek z Łęgu oraz Karol Jurecki. Było to pokolenie 
rocznika ok. 1935 (starsi i młodsi). Ludzie z ukończoną 
szkołą podstawową, nie kształcący się w szkołach 
zawodowych czy średnich. Byli oni typowymi ślązokami- 
ludźmi dla których praca zawsze była najwaŜniejsza.  

Wyrobami 
koszykarni były 
plecione kosze z 
wikliny zielonej, 
dwu- i 
trzymiarczoki oraz 
cetnorok. Wiklinę 
dostarczał magazyn 
koszykarni z 
Kędzierzyna, którą 
wycinano z plantacji w Oławie. W Nędzy, za Trawnikami, 
była równieŜ załoŜona plantacja wikliny. Wyrobami z wikliny 
okorowanej (białej) były: kosze do podróŜy (Reisekorb), 
kosze do bielizny (Waschkorb), kosze do brudnej bielizny, 
chodaki dla dzieci, łóŜeczka dla dzieci (Kinderbett) oraz 
małe koszyki do zbierania owoców.  

Prace były trudne. Wymagały siły i zręczności. 
Wiklina musiała być gotowana w duŜym kotle, poza 
budynkiem. Hala produkcyjna znajdowała się w obecnej 
świetlicy przy ul. Raciborskiej. Wodę dostarczał w specjalnej 
beczce furmanką Franciszek Gomółka z Ciechowic. Wyroby 
dowoŜono furmanką do stacji PKP w Nędzy, skąd koleją były 
dostarczane do odbiorców w całym kraju.  

W latach późniejszych funkcję kierownika placówki 
w Zawadzie Ks. przejęła Rut Tomala. Zły stan zdrowia 
dotychczasowego kierownika Wiktora Wollnika, nie pozwalał 
na dalsze kierowanie placówką. W roku 1959/60 
zlikwidowano filię w Zawadzie Ks. Prawdopodobnie stała się 
ona nierentowna. 

Po likwidacji placówki część załogi przeszła 
wówczas do koszykarni w Kędzierzynie, część wyrabiała 
koszyki chałupniczo, a inni zwolnili się i znaleźli pracę w 
okolicznych fabrykach. Rynek chłonął w ten czas kaŜdą siłę 
roboczą. 

Nasi koszykarze przed załoŜeniem spółdzielni plytli 
koszyki w domach. Zimą chodzili rzezać prącie do „wiklo” 
nad Odrą. Potem dzieci w domach musiały to prącie 
„szurgać”, oczyścić i według grubości sortować. W Zawadzie 
było duŜo rodzin dla których plecenie z wikliny było 
jedynym źródłem utrzymania. 

Jan Baron, 2012 
 

Szczegółowe dane uzyskano od Pani Rut Tomala z Zawady 
KsiąŜęcej.

  
 KOLEJNA GÓRA ZDOBYTA 

 3 czerwca br. na Górze św. Anny Śląskie 
Stowarzyszenie Samorządowe z Leśnicy zorganizowało XXI 
Przegląd Zespołów Dziecięcych i MłodzieŜowych Mniejszości 
Niemieckiej „Leśnica 2012”. Zespoły ŁęŜczok i Arabeska z 
Zawady KsiąŜęcej okazały się najlepsze w swoich 
kategoriach zajmując trzy pierwsze miejsca oraz uzyskując                                        

 
 

dwa wyróŜnienia. MaŜoretki ARABESKA II  ze 
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Bajtel zajęły 
pierwsze miejsce zarówno w grupie zespołów dziecięcych 
tańca nowoczesnego jak i w grupie zespołów młodzieŜowych 
tańca nowoczesnego. Zespół Mniejszości Niemieckiej 
ŁęŜczok przodował w grupie zespołów tańców 
folklorystycznych. Nie zabrakło takŜe indywidualnych 
nagród specjalnych – w tym roku trafiły one do Weroniki 

Stanek i Darii Rymarskiej. Wszystkie zespoły tańczą pod 
kierownictwem Weroniki Riemel, zaś choreografię dla 
zespołów tworzy Aldona Krupa – Gawron.     (j.b.)
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„Dla taty” 
 
Tato groźny, a jednako drogi 
Jaki byłby mój strat 
Gdyby nie Twoje spojrzenia 
No i buziaki raz po raz 
 
Brałeś mnie na ręce 
Sadzałeś na ramiona 
Lepiłeś bałwana duŜego 
Uczyłeś wbijać gwoździe 
 
Dziś doskonale wiem 
śe mina twa niby groźna 
Była pełna miłości 
I taki jest teraz mój świat. 

Eleonora Czekała 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 Po zakończonym sezonie został juŜ tylko czas na podsumowania. Janusz Lazar – przyjmujący VT Nędza  
i zarazem twórca Felietonów z kwadratu -  podsumował miniony czas tak: 

 
„ALFABET od „A” do „Z” – czyli siatkarski sezon 2011/2012 w VT Nędza” 

A – jak ANNA ISKAŁA – Pani Wójt – serdecznie dziękuję za wsparcie, wyraŜane w ciepłych słowach, zawsze była (i jest) Pani z 
nami. 
B –jak BRAK KIBICÓW – niestety, nasze mecze oglądało w tym sezonie niewielu fanów siatkówki  
z Nędzy. Oby w przyszłym sezonie było lepiej. 
C – jak CHARAKTER – Rydułtowy na wyjeździe, Top – Ten ZST Rybnik u siebie i na wyjeździe, to tylko kilka przykładów gdy 
naprawdę wyszedł nasz charakter. 
D - jak DAREK SZYKSZNIAN – „śaba”, z Tobą przyszła „SZARAAAAŃCZAAAA”.  
E – jak EDYTOR SUSZEC – w tym sezonie nie znaleźliśmy na nich sposobu. I u siebie i w Suszcu siatkarsko nas zlali. 
F – jak FRANKE JASIU– w ciągu zaledwie 14’tu rozegranych meczów zdobył tytuł najlepszego atakującego II Ligi RALPS. Zdobył 
najwięcej tytułów MVP w naszej ocenie. Gdyby nie ten bark…. Ale nowy sezon przed nami. Panie doktorze, pacjent będzie Ŝył.  
G – jak GĄSIOR PIOTREK – zwany (z jakiegoś powodu) „Gruby”. Jeden z bardziej uniwersalnych graczy jakich miałem okazję 
oglądać. Zaczął z nami grać w tym sezonie. To co wyprawiał na rozegraniu – to nie raz odmieniało losy naszych meczów. Na 
przyjęciu – pewniak. Słowem – dobrze, Ŝe gra z nami. 
H – jak HAPPY FRIENDS – czyli 5 przyjaciół naszej druŜyny: UG Nędza, Leśna Polana, Hyrbud, Proxeo, NextMarketing – 
DZIĘKUJEMY. 
I – jak INTEGRACJA – jesteśmy jedno, razem wygrywamy i razem przegrywamy. Cały czas poznajemy się wzajemnie.  
J – jak JUSTYNA BRZĄKALIK – Pani Justynko – Pani wie, Ŝe jest Pani członkiem naszej druŜyny hmmm. 
K – jak KURCZYK MAREK – ledwo wyleczył nogę, zaraz pojawił się na rozegraniu. Mózg naszej druŜyny, walczak bez dwóch zdań, 
popracował nad zagrywką i teraz sieje nią popłoch. Stwarza tzw. „wicher na sieci”.  QRI – your are Bad boy, ale bez Ciebie wiele 
rzeczy by nie powstało. 
L – jak LAZARÓW DWÓCH – nowi sędziowie w RALPS. Najgłośniej wrzeszczą w czasie meczów. 
Ł – jak ŁUKASZ GRANIECZNY – nie zagrał ani jednego, meczu w tym sezonie, choć był na wielu. I za to go szanuję. Ma na celu 
ZAWSZE dobro druŜyny. Wie, Ŝe nr „2” – jest dla niego. 
M – jak MACIEK WROŃSKI – 100 % obecności na meczach – jako jedyny. Warte odnotowania. Gdy trzeba było grał na „bombie” 
i z tego co wiem załapał bakcyla. 
N – jak NOWA SZATNIA – ciasna, ale własna. 
O – jak OPANOWANIE – muszę się go uczyć – serio. 
P – PAN ROMEK – on wie, czego nam trzeba. Zawsze z nami i na dobre (wtedy nas chwali) i na złe (wtedy po nas jedzie). 
Generalnie … pan Romek. 
R – jak ROMAN PINOCZEK – pojawił się u nas i pomógł zbudować tą druŜynę. Niestety kontuzja na razie wyeliminowała go z gry. 
Roman – jeszcze poczujemy tą adrenalinę i to w miejscu, które nazwałeś „miejscem, w którym zaczęło się coś fajnego”. Ty wiesz 
jaką. 
S – jak SKORUPA MATEUSZ – najlepszy środkowy II Ligi RALPS w tym sezonie, MVP II Ligi RALPS w tym sezonie. Nic dodać, nic 
ująć. Najbardziej wartościowy gracz Ligi – tak go oceniono. El Capitano. Congratulations. 
T – jak TOMEK MOZGAWA – alias „PAPCIO” – Blau-grana przegrała w tym sezonie z Chelsea, ale Tomek nie przegra z kontuzją. 
Nr 9 znów na Tobie zawiśnie. Czekamy. 

U – jak UTRZYMANIE SIĘ w I Lidze – poŜyjemy, powalczymy. 
V – jak VOLLEY KATOWICE – awansowali z nami do I Ligi, 3 razy z nami przegrali. 
Super ekipa. Kuba i s-ka. Dozo znowu. 
W – jak WOJTEK KAPELUSZ – wirtualny wspieracz naszej druŜyny. „Prezesie”, dzięki za 
wspólne nocki, wybacz moją zmierzłość, ale to dopiero początek. 
Y – jak YES, YES, YES – awansowaliśmy. 
Z – jak ZMIANA MENTALNA – jesteśmy druŜyną, której siatkówka sprawia radość. I 
niech tak pozostanie.  

J.L. 
 

Więcej na www.vtnedza.pl 
 

  


