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JAK SIĘ MIEWAJĄ KOBIETY AKTYWNE? 
PIELGRZYMKOWE ZMAGANIA 
 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin juŜ po raz kolejny podjęło się wyzwania zorganizowania 
poczęstunku dla pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. 30 lipca gospodynie ze stowarzyszenia przygotowały duŜe 
ilości rosołu, bigosu i bograczu. W menu przewidziały takŜe deser – kompot, kołacz, kawę i herbatę. Przedsięwzięcie 
początkowo miało być przygotowane dla 400 osób, jednak kiedy na boisku pojawiło się ponad 600 pielgrzymów aktywne 
zadrŜały, czy wystarczy posiłków. Na szczęście nikt nie pozostał głodny. Przedsięwzięcie nie udałoby się bez sponsorów: 
Justyny Kiedrowskiej, Państwa Skipirzepa, Piekarni Sass, Jerzego Przybyły oraz datków mieszkańców naszej 
gminy. „Aktywne” dziękują za wszystkie datki pienięŜne i artykuły spoŜywcze jakie podarowali ludzie dobrego serca oraz 
za udostępnienie boiska, na którym pielgrzymów mogły przyjąć. 

  
FESTYN RODZINNY 
 18 sierpnia br. stowarzyszenie zorganizowało juŜ kolejną 
edycję spotkań z niepełnosprawnymi z sołectwa Nędza. Zaproszenie 
skierowano do 20 gości, jednak nie wszyscy z niego skorzystali. Aktywne 
z własnego budŜetu zorganizowały poczęstunek oraz część artystyczną 
imprezy. Zadbano o słodkie wypieki i aromatyczną kawę. KaŜdy gość mógł sobie wybrać upominek 
spośród przygotowanych gier, zabawek, wisiorków czy biŜuterii. 
 Humorystyczne przedstawienie przygotowały Gertruda Bugdol i Magdalena Janda, 
które wcieliły się w postaci z bajki „O czerwonym Kapturku”. Historia została przeniesiona we 
współczesne czasy i opowiedziana w bardzo 
humorystyczny sposób. Czerwony Kapturek w 
swoim koszyczku miał słodycze i owoce dla 
gości. Część artystyczna to takŜe występ 
maŜoretki Wiktorii Tworuszki, która 
zaprezentowała układy taneczno-marszowe. 
Po takiej dawce śmiechu i ruchu na pewno 

moŜna zgłodnieć, więc organizatorki zregenerowały siły gości gorącą kolacją.  
 Opiekunowie dzieciaków ze łzami w oczach spoglądali na ich roześmiane buzie i 
twierdzili jednogłośnie, Ŝe takie spotkania dodają ich pociechom chęci do Ŝycia i odwagi w 
otwieraniu się na świat.   
 
ODPOCZYNEK W KUDOWIE ZDRÓJ 
 „Aktywne” zorganizowały 2-dniową wycieczkę w Góry Stołowe do Kudowy Zdrój i 
Polanicy. Mówi się, Ŝe góry są najpiękniejsze jesienią, stąd „Aktywne” wybrały termin 15-16 
września. 
 Pierwszy dzień został poświęcony na same miasto Kudowa Zdrój. Uczestnicy 
podziwiali park zdrojowy, odpoczywali wśród jego zieleni. Ozdobą Kudowskiego Parku w sezonie letnim są okazałe palmy ustawione wzdłuŜ głównej 
alei prowadzącej do Stawu Zdrojowego. W Parku Zdrojowym  wznosi się budynek Pijalni Wód Mineralnych, tak więc wycieczkowicze uzdrawiali się 
wodami pitnymi. Natomiast wieczorem wszyscy udali się na kolację do miejscowości PstrąŜna - na pstrąga. Restauracja oferowała moŜliwość 
złowienia ryby indywidualnie – było przy tym duŜo śmiechu i zabawy. 
 Następnego dnia grupę przywitała Polanica. Wycieczka udała się do kaplicy czaszek, 
wysłuchała historii związanej z tym miejscem. Po dość przygnębiającym punkcie programu uczestnicy 
zaczerpnęli świeŜego powietrza na miejscowym deptaku. Potem ruszyli zobaczyć ruchomą szopkę w 
Czermnej. Szopka mieści się w izbie mieszkalnej w starej sudeckiej chałupie. Budował ja przez około 20 
lat Franciszek Stephan. Wykonał 250 figurek, które były poruszane ręcznie. Dopiero w 1927 roku po 
podłączeniu prądu szopka została uruchomiona elektrycznie. Gdy artysta zmarł  rodzina postanowiła 
wspaniałomyślnie udostępnić jedną z izb, aby kaŜdy mógł zobaczyć, co moŜna osiągnąć wytrwałą pracą. 
Późnym wieczorem wycieczkowicze w doskonałym nastroju zawitali do Nędzy. 
 
RECEPTURA NA PIERNIK JEST TAJNA 
 26 sierpnia „Aktywne” wzięły udział w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” zorganizowanym w Chorzowie. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Warunkiem wystawienia 
swojego produktu w Chorzowie była akceptacja receptury przez komisję. „Aktywne” wystartowały w 
kategorii ciasto – recepturę na piernik podała Maria Witt. Udało się i przedstawicielki stowarzyszenia 
pojechały do Chorzowa zaprezentować swój wypiek. Komisja po przeprowadzonej degustacji wyróŜniła piernik z Nędzy. 
„Aktywne” zaskoczone, ale szczęśliwe odebrały nagrodę rzeczową.      (j.b.) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
PRZETARG NA GRUNTY 
1. Wójt Gminy Nędza ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w 

Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich stanowiącej działkę nr 197/7 o powierzchni 0,1052 ha. Cena wywoławcza 
wynosi 62.000,00 złotych brutto, natomiast wadium to 6.200,00 złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2012 
r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).  

2. Wójt Gminy Nędza ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w 
Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich stanowiącej działkę nr 197/5 o powierzchni 0,0878 ha. Cena wywoławcza 
wynosi 52.000,00 złotych brutto, natomiast wadium to 5.200,00 złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2012 
r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).  

 
KOMPUTEROWY KURS ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz filia w Zawadzie KsiąŜęcej zapraszają  na bezpłatny 
komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, 
które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. 
 Kurs angielski123.pl jest skonstruowany tak, aby jego uŜytkownik uczył się myśleć po 
angielsku. Składa się z czterech poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc 
interaktywnych ćwiczeń, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. System weryfikuje poprawność ich 
wykonania i pozwala na bieŜąco monitorować postępy w nauce. Osoba korzystająca z kursu ma takŜe 
moŜliwość samodzielnego sprawdzania poprawności wypowiadanych słów (do obsługi wystarczy 
mikrofon i słuchawki).  
 KaŜdy, kto przyjdzie do biblioteki, moŜe skorzystać z kursu samodzielnie. JeŜeli nigdy nie uczył 
się angielskiego, moŜe rozpocząć naukę od początku, od pierwszego poziomu. JeŜeli zna podstawy, 
moŜe wybrać poziom trzeci lub czwarty – dla średniozaawansowanych.  
 Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w 
bibliotece”. To wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. Funmedia udostępnia bezpłatnie bibliotekom takŜe kurs języka 
angielskiego dla dzieci funenglish.pl, z którego do tej pory korzysta ponad 900 bibliotek z całego kraju. 
 Informacji na temat komputerowego  kursu angielski123.pl udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, ul. StraŜacka 
2, tel. 324102003 oraz filia w Zawadzie KsiąŜęcej, ul. Raciborska 53. 

NASZE TALENTY – KINGA TWARDOWSKA I JEJ GRAFIKA 

Kinga Twardowska jest uczennicą trzeciej klasy gimnazjum w Nędzy. Od dzieciństwa pasjonuje się grafiką. Jej prace zostały 
wystawione z okazji Święta Szkoły – Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w 2012 roku. Wystawa spotkała się z Ŝywym 
zainteresowaniem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAMRATKI 

Marija: Hilda, kaś to tak długo była, moŜno w Rajchu? 
Hilda: A toć byłach u cerów i Ŝech se rychtyk odpocznyła. 
Marija: Trzi tydnie to trocha moc. 
Hilda: A kaj, jeszcze bych była, ale chłopy se doma zmierzlowały - za mocka mieli roboty. 
Marija: To Ci tam było rychtyk fajnie, takoś gryfno, łopolono. 
Hilda: Durch kaś byłach. Mocka my jeździli do inkszych państw. 
Marija: Zaroski odmłodniałaś. 
Hilda: Wiysz byłach nad morzym, obejrzałach se wielkie okrynty, byłach tyŜ na saunie, co my się solom i miodym mazali i takom 
wielkom rułom zjyŜdŜałach do wody. 
Marija: Nie bołaś se, dyć juŜ mosz sześdziesiont. A jakoś to jechała? Flugcojgym abo busym? 
Hilda: Terozki to yno flug, ani se nie odejrzysz i juŜ ześ je na dole i Ci kiwajom „mamo jo je tu”. 
Marija: Musza se tyŜ kiedy furgać i wybadać jako to je, trocha se boja. 
Hilda: Ach kaj, jak roz polecisz to juŜ dycko, jak se obejrzysz te niebo na wiyrchu to ci dech zaprze. 
Marija: Godosz. No ida łobiod waŜyć, bo Franc je doma. 
Hilda: ToŜ trzimej se, jo tyŜ mom tela roboty doma, nie wiym co najprzód.            Eleonora Czekała 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ANTONI CZOGAŁA 
ARTYSTA RZEŹBIARZ Z GÓREK ŚLĄSKICH 

Pan Antoni Czogała pochodzi ze Zwonowic. Do Górek Śląskich przeprowadził się w 1972 roku, kiedy wybudował tu 
dom. Początki jego przygody z rzeźbą sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku. Wówczas to, gdy pracował w Ryfamie (Rybnicka 
Fabryka Maszyn), podglądał kolegów rzeźbiących  z mydła róŜne postacie. - Pomyślałem sobie, Ŝe ja spróbuję z drewna i tak 
jakoś od początku mi to wychodziło – opowiada o swojej pasji pan Antoni. 

   
Pielgrzym ze starej lipy                       Chrystus Frasobliwy 

 
Jego prawdziwym debiutem artystycznym  była rzeźba głowy Chrystusa z koroną cierniową. Niestety, nie pozostała w 

Górkach, gdyŜ  została podarowana znajomemu. Po niej nastąpiły kolejne rzeźby. – Jak jedno się zrobiło, to przyszedł czas na 
następne – dodaje artysta. W ten sposób powstała szopka boŜonarodzeniowa z figurami świętej Rodziny dla kościoła parafialnego 
p.w. Dobrego Pasterza w Górkach Śl.  

 Na dobre zaczął jednak dłubać w 1997 roku po przejściu na emeryturę. NajwaŜniejszym dziełem pana Antoniego jest 
rzeźba Pielgrzyma wykonana z drzewa lipowego, które rosło na skrzyŜowaniu ulic Rudzkiej i Ofiar Oświęcimskich.  Lipa  dawała 
cień uczestnikom mszy świętej przy kapliczce w latach 70.  Drzewo zostało powalone przez wichurę i jej pień posłuŜył jako 
materiał na rzeźbę. Niegdyś wzdłuŜ ulicy Ofiar Oświęcimskich, głównej drogi prowadzącej przez Górki, rosło przynajmniej kilka 
okazów lip, ulubionych drzew rzeźbiarzy. Rzeźba Pielgrzyma, według opinii naszego lokalnego artysty, przypominać będzie o tym 
szczególnym miejscu dla lokalnej społeczności góreckiej.  

Jedną z kolejnych rzeźb był Chrystus Frasobliwy. – Dałem ją potem pewnemu lekarzowi z Radomia, który zbierał takie 
rzeczy – mówi Pan Czogała.  Bo figurki nie są na sprzedaŜ. Zdobią ogród przydomowy, strzegą wejścia do domu niczym straŜnik, 

wiszą w kapliczkach przydroŜnych.  Bardzo często się zdarza, Ŝe rozdaje je. Jedna z nich 
św. Huberta, zdobi fasadę domu w Górkach Śl. tak jak dawniej umieszczano figurki św. 
Antoniego czy Matki Boskiej. Na końcu ulicy Rudzkiej, prowadzącej do Alei Dębowej juŜ 
wkrótce zawiśnie jedna  z  rzeźb  Chrystusa . 
 Następnymi dziełami były wizerunki zarówno świętych postaci (w tym 
wielokrotnie Chrystusa Frasobliwego) jak równieŜ drwala (po śląsku śiongorza), 
Indianina, piekarza czy pustelnika.  

Najbardziej wyeksponowaną  bez wątpienia została rzeźba rycerza Wańka, 
legendarnego załoŜyciela Górek, który zszedł na zbójecką drogę. Rozmiarami nie 
imponuje, ma zaledwie 75 centymetrów wysokości. – Nie miałem większego kawałka 
drewna. śeby rycerz był bardziej postawny, trzeba było wziąć skądś półtorametrowy pień 
lipy. Nie jest łatwo o materiał – mówi z uśmiechem Antoni Czogała. PoniewaŜ nie istnieją 
podobne rzeźby rycerzy, na której moŜna by się wzorować, dlatego artysta musiał się 
posłuŜyć własną wyobraźnią. Jako rycerz – rozbójnik w jednej osobie został wyrzeźbiony 
z maczugą w prawej ręce oraz z mieczem w lewej. Dla Wańka wystawił drewnianą wieŜę 
zgodnie z legendą, którą moŜna przeczytać na specjalnej tablicy.  

Kolejnym wyzwaniem dla rzeźbiarza z Górek Śl. będzie figura Utopka, który 
zamieszka  podobnie jak „piyrwyj bywało” w  stawach tak licznych w tutejszej okolicy. 
Niestety autor nie chce ujawnić jeszcze jak będzie wyglądać. Mamy nadzieję, Ŝe nie 
będzie ostatnią.        Henryk Postawka               

 
Rzeźbiarz przed swoim domem z najnowszą rzeźbą. 



5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE
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Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

 
 
 
 
 
 
V liga 
okręgowa 
K-ce III 
  
 
 

11.08.2012 KS Kuźnia 
Raciborska 

LKS 1908 
Nędza 

0 3 Bronisław Kłosek (2), Michał Stroka 

15.08.2012 LKS 
KrzyŜanowice 
(koło Raciborza) 

LKS 1908 
Nędza 

0 4 Michał Stroka (2), Adrian Cichecki, 
Grzegorz Benedykt 

18.08.2012 Czarni Gorzyce LKS 1908 
Nędza 

0 3 Remigiusz Kubik, Bronisław Kłosek 
(2) 

25.08.2012 Rafako Racibórz LKS 1908 
Nędza 

0 0 - 

01.09.2012 LKS 1908 
Nędza 

Naprzód 
Syrynia 

6 2 Adam Baron (2),  Michał Stroka, 
Adam Jantas, Bronisław Kłosek (1+ 
1 samobójcza) 

08.09.2012 Naprzód 
Rydułtowy 

LKS 1908 
Nędza 

0 3 Adam Jantas,  Michał Stroka (2) 

15.09.2012 LKS 1908 
Nędza 

Naprzód 
Zawada 
(Wodzisław Śl.) 

3 1 Szymon Cichecki, Bronisław Kłosek 
(2) 

23.09.2012 Silesia Lubomia LKS 1908 
Nędza 

2 1 Adrian Cichecki 

Klasa A 
Grupa 
Racibórz 

11.08.2012 LKS Górki 
Śląskie 

KS 1905 
Krzanowice 

0 2 - 

15.08.2012 LKS Ruda 
Kozielska 

LKS Górki 
Śląskie 

4 1 Krzysztof Brzoska 

18.08.2012 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Dzimierz 1 4 Radosław Moskwa 

26.08.2012 KS Kornowac LKS Górki 
Śląskie 

3 1 Łukasz Duda 

01.09.2012 LKS Cyprzanów LKS Górki 
Śląskie 

2 0 - 

08.09.2012 LKS Górki 
Śląskie 

Ocice Racibórz 3 1 Krzysztof Brzoska (3) 

16.09.2012 Unia Turza 
Śląska 

LKS Górki 
Śląskie 

6 2 Krzysztof Brzoska, Mateusz Talik 

23.09.2012 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Studzienna 
(Racibórz) 

0 4 - 

 
 
 
 
Klasa C 
Grupa 
Racibórz I 

26.08.2012 LKS Zameczek 
Czernica 

LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

1 1 Artur Brzoska 

01.09.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Bogunice 2 1 Sebastian Zientek, Dawid Ciemienga 

08.09.2012 LKS 
Grzegorzowice 

LKS Sparta 
Babice 

1 1 Piotr Niestrój 

09.09.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Zryw 
Rudnik 

5 1 (wo) 

15.09.2012 LKS Wojnowice LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

5 3 Janusz Tomala, Artur Brzoska, 
Arkadiusz Mika 

15.09.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Adamowice 3 4 Krzysztof Merkel,  
Dawid Ciemienga, Paweł Hildebrand 

23.09.2012 LKS II 
Studzienna 
(Racibórz) 

LKS Sparta 
Babice 

4 4 Dawid Ciemienga (2), Marcin BroŜa, 

Piotr śurawiec 

23.09.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

KS Pietraszyn 7 2 Artur Brzoska (3), Leszek 

Floriańczyk (3), Mirosław Kalisz 



Z śYCIA GMINY 

NIEZWYKŁE PASJE NASZYCH MIESZKAŃCÓW 
Wystawa rysunku i malarstwa „Las – królestwo dzikich zwierząt i fantastycznych 

stworzeń” młodej artystki - Agnieszki KrziŜek rozpoczęła cykl promujący osoby mieszkające 
na terenie naszej gminy. Na co dzień Agnieszka jest mieszkanką Babic, skończyła liceum w 
Raciborzu, a obecnie rozpoczyna nowy etap w swoim Ŝyciu – studia  na Politechnice Śląskiej na 
kierunku chemia.  

To pierwsza taka wystawa, podczas, której mieszkańcy naszej gminy, a nawet powiatu, 
mogą zobaczyć, Ŝe w jednej osobie drzemie wiele wspaniałych i ukrytych talentów. Jako 
czytelniczka biblioteki Agnieszka pozwoliła nam odkryć swoją kilkuletnią juŜ pasję, bo jak mówi „zawsze lubiła rysować i malować 
na róŜnych materiałach”, ale teŜ dodając z humorem -  „koleŜankom w zeszytach”.  

Swoje inspiracje czerpie głównie z ksiąŜek, interesują ją  elementy fantastyki 
i miejsc jeszcze nieznanych. Niestety, tylko niewielką część prac plastycznych artystki 
udało nam się wystawić,  gdyŜ jest osobą, która kaŜdy nawet najmniejszy element 
swojej pracy chce dopracować do najmniejszego szczegółu.  

Liczymy, Ŝe kolejne prace uda nam się w przyszłości jeszcze pokazać. 
Korzystając z tej wspaniałej okoliczności, Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy 
pragnie podziękować Agnieszce KrziŜek za pomoc w przygotowaniu jakŜe magicznej 
wystawy, którą moŜemy podziwiać w naszej 
placówce. Natomiast osoby, które w dniu 21 
września 2012 r. spotkały się z nią na 
uroczystym wernisaŜu, mogły się 
przekonać, Ŝe warto podzielić się tym, co w 
nas jeszcze nie odkryte. Czekamy więc na 
kolejne utalentowane i „odwaŜne” osoby, 
które zajmują się rysunkiem, malarstwem, 
rzeźbiarstwem, fotografią itp. o kontakt z 
naszą biblioteką.   

 Dyrektor GBP w Nędzy 

Iwona Czorny 

 
 
Z MYŚLĄ O NASZYCH CZYTELNIKACH 
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy pragnie poinformować, Ŝe od 17 września 2012 r. wydłuŜa godziny otwarcia biblioteki, 
mieszczącej się przy ul. StraŜackiej 2 w Nędzy. Od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 18.00, kaŜdy potencjalny 
i stały czytelnik znajdzie dla siebie ciekawą pozycję ksiąŜką oraz dowie się o proponowanych przez nas imprezach, nie tylko 
dotyczących promowania ksiąŜek, ale równieŜ spotkań z ciekawymi osobami. Serdecznie zapraszamy!!!   
             Dyrektor GBP w Nędzy Iwona Czorny 

 
 

ZAPRASZAMY NA… PAŹDZIERNIK W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

19.10.2012 (piątek) godz. 18.00. – SLAJDOWISKO Leszka Szczasnego „MAURETANIA, CZYLI MUCHY GROŹNIEJSZE 
OD AL-KAIDY”. Wstęp 2 złote. 
 Slajdowisko jest efektem trzytygodniowego (wrzesień 2010) oswajania się z mało przyjaznym, pustynnym, dusznym i 
zmilitaryzowanym charakterem tego kraju. W cieniu toczącej się wojny z afrykańską odnogą Al-Kaidy toyotami 4x4 przemierzam 
szlaki, którymi podąŜał niegdyś rajd ParyŜ-Dakar. Piję przesłodzony bissap, do jedzenia podają mi mięso wielbłąda. Nie 
rozumiem, dlaczego tak wiele osób nosi niewygodne bubu. Podziwiam zabiegi kosmetyczne tutejszych kobiet. Telepię się 
najdłuŜszym pociągiem świata. Oglądam wyjątkową w skali Afryki mieszankę arabsko-murzyńską. Tonę w śmieciach i 
wszędobylskim pyle, wściekle odganiam się od much. Wiem, Ŝe jestem w prawdziwym trzecim świecie, który nie ma wcale 
ochoty na zmiany. I o tym wszystkim emocjonalnie opowiadam i pokazuję na zdjęciach, których wiele musiałem robić z 
ukrycia..." Bardzo pozytywnie przyjęta premiera miała miejsce podczas festiwalu podróŜniczego "Wiatraki" w Raciborzu 23 
października 2010 r. 
 
26 października, godz. 16.00 Warsztaty Filcowania cz. 1 "FILCOWANIE NA MOKRO"- Wprowadzenie do techniki 
filcowania. Wstęp 10 złotych. 
  Filcowanie jest jedną z najstarszych technik włókienniczych. Od kilku lat technika ta cieszy się coraz większą 
popularnością. Przy pomocy tej techniki moŜna wykonać biŜuterię, kwiaty, torebki, szale i mnóstwo innych rzeczy. Nie są 
potrzebne zdolności plastyczne. 
 Na pierwszych warsztatach poznamy technikę filcowania na mokro, przy pomocy której wykonamy: kulkę, dreda, 
bransoletkę okrągłą oraz bransoletkę płaską. Będzie to wstęp do wykonywania biŜuterii artystycznej z filcu.  
Zapraszamy dzieci i dorosłych. 
Prowadząca: Justyna Kudla – Bogaczyk, Cena 10 zł od osoby. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr telefonu: 517333445, 
324104770.         Dyrektor GCK w Nędzy Joanna MuŜelak 



JAPONIA NA WYCIĄGNIECIE RĘKI 
 
 20 września br. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy wraz z Gminnym 
Centrum Kultury w Nędzy podjęły się organizacji niecodziennego przedsięwzięcia jakim 
były Dni japońskie. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy zostali zaproszeni w podróŜ po 
Kraju Kwitnącej Wiśni czyli Japonii. Na zajęciach czekały liczne niespodzianki. W tym 
dniu moŜna było uczestniczyć w interesujących warsztatach, pokazach i prelekcjach 
związanych z kulturą, sportem i sztuką Japonii. W Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Nędzy odbyły się zajęcia poranne, a wieczorem dni kultury japońskiej kontynuowały 
zajęcia zorganizowane w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy. 
 
MARZENIA O WIELKICH PODRÓśACH – ZAJĘCIA PORANNE 
 W gościnne progi GBP przybyły  dwie grupy przedszkolne "Myszki" wraz z 
opiekunką Eweliną Chmaruk oraz "Kotki" z wychowawczynią Teresą Matuszek. 
Dzieci przywitał bibliotekarz przebrany w strój samuraja.  
 Nasi najmłodsi wysłuchali japońskiej bajki, a następnie dowiedzieli się wielu 
ciekawych rzeczy o Kraju Kwitnącej Wiśni. Kolejnym elementem spotkania było 
wydobywanie cukierków z miseczek z ryŜem za pomocą drewnianych pałeczek. Dzieci 
poradziły sobie z tym trudnym zadaniem znakomicie. Dzieci przygotowały teŜ własny 
wachlarz japoński. Ćwiczenia okazały się wspaniałą moŜliwością do pobudzenia 
dziecięcej wyobraźni. Na zakończenie  „wycieczki po Japonii” dzieci zostały obdarowane 
ciasteczkami z wróŜbą oraz chorągiewkami z japońską flagą.  

Dla pozostałej grupy odbiorców przygotowana została wystawa o Japonii, 
gdzie kaŜdy, chociaŜ przez moment, mógł przenieść się do tego niezwykłego kraju. 
MoŜna równieŜ było podziwiać ekspozycję ksiąŜkową oraz ciekawe rekwizyty, które w 
ramach współpracy dostarczył Jacek Ostrowski. Największą popularnością wśród odwiedzających osób w tym dniu bibliotekę 
cieszyły się ciasteczka z wróŜką. 

Podsumowaniem Dnia kultury japońskiej organizowanego przez GBP jest przygotowany dla odwiedzających fotoreportaŜ 
z imprezy p.t. Japonia – potęgą świata. Zapraszamy!     Dyrektor GBP w Nędzy Iwona Czorny 

         oraz starszy bibliotekarz GBP Katarzyna Machecka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAPOŃSKA SZTUKA – ZAJĘCIA WIECZORNE 
 W Gminnym Centrum Kultury w Nędzy odbył się Dzień kultury japońskiej w ramach I Interdyscyplinarnego Festiwalu 
Sztuki i Kultury Japońskiej BUDO.  
 W części wieczornej uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć, m.in. elementy treningu tradycyjnej japońskiej sztuki walki 
Ai Kido, w której podstawowym celem jest umiejętność opanowania agresji, samoobrony oraz panowania nad emocjami. Ponadto 
odbyły się warsztaty Origami oraz warsztaty Shodo - kaligrafii japońskiej, na których kaŜdy mógł spróbować tuszem i 
tradycyjnym japońskim pędzlem napisać kilka słów po japońsku. Wyświetlany wieczorem film Jacka Ostrowskiego 
(organizatora festiwalu) z pobytu w Japonii, świetnie oddał współczesny obraz kraju. Poza tym wystawa pocztówek, reprodukcji 
pięknych japońskich drzeworytów oraz aromat zielonej herbaty przeniosły na chwilę widzów w świat tradycyjnej kultury i sztuki 
Japonii.                                                        Dyrektor GCK w Nędzy Joanna MuŜelak 

 
 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

LIGA TRAMPKARZY 
31.08.2012 ruszyła liga trampkarzy młodszych 
(grupa II) pod opieką Sylwestra Bobrzika. 
Pierwszy mecz naszych młodych piłkarzy rozpoczął 
się na boisku w Adamowicach i po zaciętej sportowej 
walce i pogoni za wynikiem mecz zakończył się 
wynikiem 2-2. Bramki dla naszej druŜyny zdobyli: 
Ralf Bobrzik i Tymoteusz Szopa. DruŜyna składa 
się z dzieci urodzonych w 2000 r. i młodszych. Ma 
być przygotowaniem chłopców do klasy sportowej w 
gimnazjum. Trzeba takŜe podkreślić liczne 
zainteresowanie swoimi pociechami ze strony rodziców, o czym świadczy fakt duŜej liczby kibiców na meczu. Skład naszej 
druŜyny: Tymoteusz Szopa, Śmieszek Szymon, Jacek Marek, Sebastian Kałus, Tomasz Lis, Mateusz Waiser, Daniel 
Kalyciok, Michał Burdzy, Sebastian Forajter, Grzegorz Dudek, Jarosław Szyra, Robert Krautwurst, Filip Szopa, Ralf 
Bobrzik, Eliasz Rudek, Kamil Bochenek, Dominik Kaczmarczyk, Dawid Afa, Patryk Pendzich.         Sylwester Bobrzik 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
Od początku roku szkolnego 2012/2013 Przedszkole w Nędzy rozpoczęło akcję pt. CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Do akcji 
zapraszani będą rodzice i przyjaciele przedszkola jak i osoby znane w środowisku lokalnym. Zaproszeni goście będą prezentowali 
naszym przedszkolakom zarówno popularne bajki jak równieŜ mniej znane.Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
 17 września do akcji przedszkola przyłączyła się Iwona Czorny- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. Pani 
Iwona przeczytała dzieciom interesującą bajkę, po czym zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Wszyscy bawili się 
znakomicie! Zaś 18 września odwiedził przedszkole Henryk Siedlaczek - poseł na Sejm RP. Pan poseł, biorąc udział w akcji Cała 

Polska czyta dzieciom, przeczytał naszym przedszkolakom ciekawą bajkę O rybaku i złotej rybce. Dzieciaki były zachwycone 
gościem. Chętnie teŜ zadawały pytania zaproszonemu. Spotkanie, kaŜdy z uczestników z pewnością, będzie mile wspominać! 

   Przedszkole w Nędzy Małgorzata Procek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLICYJNA LEKCJA W PRZEDSZKOLU 

Miniony tydzień w Przedszkolu w Nędzy  upłynął pod hasłem 
bezpieczeństwa. Nauczycielki przez cały tydzień uświadamiały dzieciom 
kaŜdej z grup o zasadach bezpieczeństwa, jakich naleŜy przestrzegać w 
przedszkolu i w domu a takŜe na placu oraz w drodze do przedszkola. 
Prezentowane były róŜne plansze ze zdjęciami i numery telefonów 
alarmowych. Podsumowaniem całego tygodnia było spotkanie z policją.  

Zaproszony Pan policjant zaprezentował dzieciom swoje 
umundurowanie, broń oraz kajdanki. Policjant pokazywał sposoby obrony 
przed obcymi oraz tłumaczył jak wybrnąć z niebezpiecznych sytuacji. KaŜdy 
mógł teŜ usiąść w radiowozie oraz włączyć sygnał i tzw. „koguta”. Dla 
przedszkolaków to połączenie przyjemnego z poŜytecznym!  

Przedszkole w Nędzy Małgorzata Procek 

 
 

 
SPRZĄTANIE ŚWIATA 
Sprzątanie świata to akcja, w której przedszkolaki uczęszczające do 
Przedszkola w Nędzy biorą udział juŜ od kilku dobrych lat. W tym roku 
ze względu na pogodę dzieciaki sprzątały dopiero 14.09. Grupy 
starszaków („śabki” i „Kotki”) dokładnie wysprzątały plac przedszkolny i 
okolice przedszkola. Oprócz pozbierania świeci dzieci pamiętały o ich 
segregacji.                       Przedszkole w Nędzy Małgorzata Procek 



DUCH DWORKU MYŚLIWSKIEGO 

 ŁęŜczok jest jednym z najpiękniejszych polskich rezerwatów leśno-
stawowych. To przecudne miejsce, gdzie mieszkańcy okolicy odnajdują spokój 
i ciszę.  W 1783 r. powstał tam pałacyk myśliwski (w publikacjach róŜnią się 
nazwy zabytku, raz dworek, raz zameczek, raz pałacyk) wybudowany z 
inicjatywy Cystersów, właścicieli owych ziem. Zabytkowy budynek mieści się 
w południowej części rezerwatu między stawami Grabowiec i Brzeziniak.  W pobliŜu dworka rośnie Dąb 
Sobieskiego. W 1810 r. pałacyk przeszedł w ręce ksiąŜąt pruskich rodu Hohenlohe Waldenburg Schilingsfurst w 
wyniku kasaty klasztoru. Oba małŜeństwa landgrafa Wiktora Amadeusza von Hessen-Rothenburg były bezdzietne, 
dlatego za namową drugiej Ŝony, Elizy zu Hohenlohe-Langenburg przekazał swój majątek jej dwóm bratankom – 
Wiktorowi i Klodwigowi, ksiąŜętom zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst. Wiktor jako pierworodny syn 
otrzymał księstwo raciborskie i sekularyzowane opactwo Corvey, natomiast Chlodwig majątek w Hesji. 
 15 października 1840 Wiktor złoŜył hołd królowi pruskiemu, Fryderykowi Wilhelmowi IV, który nadał mu 
godność ksiąŜęcą. Wiktor I miał prawo od tej pory tytułować się jako ksiąŜę von Ratibor i ksiąŜę von Corvey. 
Obdarowany godnością był synem chrzestnym bezdzietnego landgrafa, który chciał w ten sposób dokonać 
symbolicznej sukcesji. 
 Wtedy teŜ zmodernizowano dworek. Tam ksiąŜęta wraz z gośćmi odpoczywali po polowaniach. Wilgotne 
łąki, lasy dębowo-grabowe i stawy ŁęŜczoka były ulubionym miejscem polowań na ptactwo. W latach 50-tych XX 
w. w pałacyku odkryto schowek z bogatymi zbiorami archiwum komory ksiąŜęcej, ukrytymi w 1945 r. przez 
Niemców. Zabytek ze czterospadzistym dachem zachował jeszcze swoje „małe cuda”. Nad wejściem do budynku 
zachował się jeszcze ksiąŜęcy herb rodu. Na ścianie frontowej moŜemy równieŜ zauwaŜyć  typowe dla epoki 
klasycyzmu zdobienia architektoniczne. 
 Obiekt jest wpisany do krajowego rejestru zabytków. Dworek myśliwski ulega powolnej dewastacji. Do 
1945 r. był jeszcze uŜywany. Po wojnie przekształcono go na gajówkę. Wojna oszczędziła go na tyle, Ŝe jeszcze w 
latach 70-tych XX w. budowla była w dobrym stanie. Od lat to własność prywatna, która przechodzi z rąk do rąk. 
Zagospodarowanie dworku nie jest łatwe nie tylko ze względów finansowych, ale równieŜ z powodu tego, Ŝe 
znajduje się on na terenach chronionych. 
 Ponad dwustuletni budynek dziś stoi opuszczony i zdewastowany. Zabytek, który był świadkiem m. in. 
polowań cesarza Niemiec Wilhelma II czy spacerów pisarza romantycznego Józefa von Eihendorfa niestety z dnia 
na dzień staje się ruiną. Jego dawny czar znika w „oczach”.  

Bibliografia: Anna Zamarska, Dzieje ksiąŜąt raciborskich Rudy 1841-1914. W kręgu kultury łowieckiej, Wyd. 
Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego. 

Marlena Wydra 

 

 



KARTY Z HISTORII… KALENDARIUM DZIEJÓW GMINY NĘDZA (CZ. I) 
Sołectwo ZAWADA KSIĄśĘCA, CIECHOWICE I ŁĘG 

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

 
 

Opracowanie Jan Baron 

 
DATA 

 
WYDARZENIA 

 
do X wieku n.e. Powstanie luźnej osady w dorzeczu Starej Rzeki- Odry. Czysta woda, ryby, wiklina i liczne łąki 

sprzyjały powstawaniu małych gospodarstw rolnych. Dojazdem do nich była droga wysypywana 
szczyrkiem (dziś wyasfaltowana). Pobliski ŁęŜczok dostarczał budulca, drewna na opał oraz 
poŜywienia w postaci zwierzyny i runa leśnego. 

1310 Prawdopodobna data powstania większej osady nad Starą Rzeką. 

1339  Plaga koników polnych na uprawach zboŜowych. 

1400  Oddziały wojsk węgierskich wpuszczają się na tereny Zawady. 

1456  Liczne powodzie. Odra wylewała 24 razy, niszcząc w 100% zboŜa, trawy, rośliny okopowe, kłącza 

perzu, pokrzywy i inne zielska, które były poŜywieniem dla mieszkańców, którzy przeŜyli kataklizm. 

1493  Herzog Johann zniósł poddaństwo chłopów. 

1622-23  Ziemia raciborska we władaniu księcia Siedmiogrodu, po czym znów wraca do Habsburgów. 

1633  Racibórz zdobyty przez wojska szwedzkie. 

1624-34  Zaraza cholery. 

1645-60  Ziemia raciborska we władaniu Wazów. 

1742  Zawada Herzoglich w państwie pruskim. 

1755-84  Częściowa regulacja dorzecza Odry w okolicy Raciborza. 

1799  Folwark Grashof (Trawniki) zatrudnia okolicznych chłopów do prac polowych. 

1800  Budowa dwóch wiatraków (Ryschka, Wollnik, Brach). 

1806-07  Epidemia tyfusu. 

1811  Powstaje fabryka tabaki, która zatrudnia mieszkańców okolicy. 

1831-55  Epidemia cholery. Massengrab znajduje się na „Kierchówku”. 

1843-45  Mieszkańcy pracują przy budowie linii kolejowej Kędzierzyn- Racibórz. 

1848  W Zawadzie powstają małe gospodarstwa rolne. 

1869  Budowa kościółka. Johann Baron podarował „Bauplatz” i pole pod cmentarz. 

1881  Szczepienie przeciwko ospie. 

1881 Powstaje monografia ks. Augusta Weltzla. 

1884  Powstaje pierwsza szkoła podstawowa z zapleczem gospodarskim. 

1890  Zawada została samodzielną parafią. 

1900  Likwidacja Starej Rzeki i wykopanie nowego koryta od Łęgu przez Zawadę do Szychowic. Pola ligockie 

zostały przy Zawadzie. 

1907  Budowa nowej szkoły podstawowej z czerwonej cegły. 

1920  Filia fabryki cygar otwarta w Zawadzie. 

1924  Budowa mostu betonowego nad Odrą w Szychowicach. 

1925  Mała elektryfikacja wsi. Wybudowano, istniejący do dziś, transformator. Energia płynęła z elektrowni 

w Nysie. Niektóre miejsca przy szosie były oświetlone. 

1938 r. Budowa Jugendheimu w stylu pruskim. 

1939-45  Wielu mieszkańców poległo na frontach II wojny światowej. 

1945  Wkroczenie Armii Czerwonej do wsi od strony Nędzy. Liczne walki w pobliŜu wsi oraz pole minowe w 

ŁęŜczoku. Panuje epidemia tyfusu. 

V-VI 1945 Koniec II wojny światowej. Mieszkańcy wędrują do opuszczonych domów w Raciborzu w poszukiwaniu 

jedzenia. Panuje epidemia wszawicy i świerzbu.  
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„DO CÓRKI” 

Kiedy będzie Ci smutno i źle 
Stań nad brzegiem oceanu 
Daj mi malutki znak 
Ja zaraz przemierzę świat 
 
Przez siedem mórz i rzek 
Przejdę ten długi szlak 
Ty jesteś mym skarbem 
Nigdy nie zostawię cię 
 
W kaŜdym zakątku świata 
Usłyszę Twój cichy szept 
Podam Ci moją rękę, 
Bo tak bardzo kocham Cię. 

Eleonora Czekała 

SESJA W PIGUŁCE 

 17 września 2012 r. na sesję przybyło 13 radnych – nieobecni Henryk Postawka i Beata Widera. Wójt Gminy Nędza 
oraz Przewodniczący Rady Gminy złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
  Na początku sesji radni pochylili się nad podziałem Gminy Nędza na nowe okręgi wyborcze; ustalili ich granice, ilość i 
numery (w następnym numerze GS zaprezentuje granice okręgów). Radni zaproponowali podział Gminy Nędza na 15 
jednomandatowych okręgów wyborczych, jednak dopiero Komisarz Wyborczy dokona podziału na okręgi wyborcze. 
 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego poprzez co poparła obywatelski projekt ustawy Związku Miast Polskich o zmianie ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
 Radni uchwałą wytypowali BoŜenę Polaczek jako kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu. 
 Następnie rada zmieniła dotychczas obowiązujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Nędza. Zgodnie z uchwałą podjętą 17 września br. 
placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności na terenie Gminy Nędza mogą być 
otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 00.00 a godziną 24.00. 
 Radni zmienili uchwałę podjętą 6 sierpnia br. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza. Skreślono zapis, Ŝe przedsiębiorca powinien utrzymywać pojazdy 
asenizacyjne w naleŜytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję ,co najmniej raz na tydzień. Skreślono 
takŜe zapis: „przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust.1 za pomocą dokumentów, 
którymi są w szczególności umowa na mycie i dezynfekcje pojazdów asenizacyjnych i dowody płacenia za te usługi. 
 Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Nędza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Rada 
określiła wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Nędza. W sołectwie Ciechowice wyznaczono dwa przystanki przy: ul Raciborskiej (obok RSP), ul. 
Kuźnickiej (Brzoska); w sołectwie Nędza przystanki przy: ul. Jana Pawła II (kościół) i ul. Jana III Sobieskiego (stara szkoła); w 
sołectwie Zawada Ks. przystanek przy Raciborskiej (Łęg cmentarz). 
Ponadto radni zmienili uchwałę budŜetowa na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nędza. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm.         (j.b.)

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej druŜyny piłki siatkowej VT Nędza. 
� 24 września:  Leon Internet Rybnik 3:2 VT Nędza 

 
GS przedstawia kolejnego zawodnika druŜyny VT Nędza: 
Imię: Sebastian 
Nazwisko: Gabzdyl 
Wzrost: 185 cm 
Nr na koszulce: 5 
Pozycja: przyjmujący 
Zainteresowania: sport (szczególnie sporty druŜynowe), motoryzacja-F1 i WRC, dobra muzyka, 
nurkowanie 
Jeśli nie siatkówka to ... piłka noŜna, trenowałem od najmłodszych lat i gdyby nie kontuzje stawów 
skokowych to kto wie... Sebek – moŜe i dobrze z tymi stawami … bo teraz Sebastian to nasza ostoja w 
przyjęciu, ze spręŜynami w nogach. Koleś z niesamowitym wyskokiem. Chłodna głowa w ataku i bloku. 

Dobra gra w obronie. Poza boiskiem – nasz góral nizinny, amator dobrych „bryczek”, ale na konie mechaniczne.     Janusz Lazar 

FITNESS DLA KOBIET 
 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w poniedziałki i czwartki od godziny 1820 na aerobik oraz od godziny 1840 

na callanetics. Miejsce spotkań to sala OSP w Nędzy przy ulicy StraŜackiej 2. 
 Na zajęciach zwalczamy cellulit, pracujemy nad płaskim brzuchem, odciąŜamy kręgosłup dzięki czemu jego bóle są 
mniej uciąŜliwe, walczymy z bólem nóg, wzmacniamy mięśnie posturalne, poprawiamy kondycję, likwidujemy nadmiar tkanki 
tłuszczowej. Zapisy pod 
numerem telefonu 607 
65 89 65. Więcej 
informacji na 
www.mpfitness.eu. 


