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Mistrzostwa świata w mondioringu
Aktualności | Gmina Nędza

N

a początku października teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy stał się areną do rywalizacji trenerów i
ich psów z różnych zakątków świata. Do Nędzy zjechały reprezentacje z ponad 20 państw, m .in. reprezentacja USA,
Austrii, Włoch, Finlandii, Uzbekistanu, Kazachstanu i Rosji. Zawody obejmowały 3 kategorie 1,2 oraz tak zwana kategorię
królewską – 3. Każda z tych kategorii dzieli się na 3 podstawowe części: posłuszeństwo, skoki oraz ochrona. Każdy pies podczas
swojego występu, który w królewskiej kategorii trwał nawet 40 min, musiał wykonać serie zadań m.in. chodzenie przy nodze, skok
w dal, atak frontalny z pałka, pilnowanie przedmiotu czy odwołanie ataku. Wszystkie ćwiczenia są wykonywane w jednym ciągu
,więc nie tylko wyszkolenie psa ma znaczenie jak również jego przygotowanie psychofizyczne. Po zaciekłych bojach i ogromnej
dawce rywalizacji wyłonieni zostali zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. W kategorii pierwszej triumfowały Czechy, w drugiej
zwycięzcą został Belg zaś w trzeciej-królewskiej złoto zdobył reprezentant Austrii.
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Więcej zdjęć na www.nędza.pl

Listopadowa oferta GCK w Nędzy

Zakończone prace inwestycyjne

AP Górki Śląskie triumfują w Pawłowie

Oferta zajęć przygotowana przez Gminne
Centrum Kultury w Nędzy na miesiąc listopad.
Zapraszamy do zapisów!

Krótkie podsumowanie zakończonych prac nad
inwestycjami w naszej gminie. Sprawdź co zostało
zrobione.

Pewne wygrane zapewniły awans drużynie z
Górek Śląskich do wojewódzkiego finału, który
odbędzie się na Stadionie Śląskim w Katowicach.
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Listopad w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy
Kultura | Gmina Nędza

Ten miesiąc zapowiada się niezwykle ciekawie! Zachęcamy
do zapoznania się z naszą ofertą i do udziału w nadchodzących
wydarzeniach. Bieżące informacje znajdziecie Państwo również
na naszej stronie internetowej kulturanedza.blogspot.com oraz
na naszym Facebooku.
•
Spektakl „SZAC” w wykonaniu teatru
Naumionego z Ornotowic 11.11. (sobota), godz. 18.00 – hala
GOSiRu, ul. Sportowa 10, Nędza
Cztery dojrzałe kobiety opowiadają historie swojego życia.
Jest jeszcze on – mężczyzna, który je wszystkie łączy. Ten który,
wzbudza namiętność, miłość i nienawiść, którego decyzje
zmieniają koleje ich życia. W tle wybory, jakich bohaterowie
dokonali w młodości oraz przeznaczenie, które zmienia ich
los. Nowy spektakl Teatru Naumionego to historia zwykłego
człowieka który podejmując takie, a nie inne decyzje wpływa
na życie innych ludzi. Historia którą można odnaleźć w każdej
śląskiej rodzinie. Spektakl prezentowany jest w ramach XI
edycji programu Teatr Polska. Wstęp bezpłatny po okazaniu
wejściówki, którą można odebrać w siedzibie GCK w Nędzy.

Ilość miejsc jest ograniczona!
•
Cyrkomotoryka dla smyka – warsztaty dla
rodziców z dziećmi od 3-6 lat 16.11. (sobota), godz. 10.00 –
sala zajęć GCK w Nędzy
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ćwiczących wraz z
rodzicami, prowadzone w oparciu o metodę pedagogiki cyrku.
Mają na celu przede wszystkim wspólne spędzenie czasu
i zabawę, budowanie relacji, wspieranie rozwoju percepcji
ruchowej, poznawanie i kontrolę własnego ciała. Koszt: 35 zł
od pary (rodzic + dziecko).
•
Projekcja filmu „Kinderlager Pogrzebin” w
reżyserii Krzysztofa Korwina Piotrowskiego 21.11.
(czwartek), godz. 16:30 – sala zajęć GCK w Nędzy
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Dokument o wstrząsającej zbrodni dokonanej przez
nazistów na bezbronnych polskich dzieciach w wyniku akcji
Oderberg. Podczas kilku sierpniowych nocy faszyści aresztowali
całe rodziny Polaków z okolic Będzina, Czeladzi, Chrzanowa i
Sosnowca. Było to ponad 700 osób, a wśród nich około 200
dzieci, które wywieziono do pałacyku w Pogrzebieniu koło
Raciborza. Film został zrealizowany w koprodukcji TVP3
Katowice oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w
Katowicach. Wstęp wolny.
•
Wyjazd na widowisko „Disney on Ice: MOC JEST
W TOBIE!” na Arenie Gliwice 29.11. (piątek), wyjazd spod
GCK o godz. 15.30
Przygotuj się na wejście w świat pełen przygód i opowieści
z królestwa Disneya. Podróż u boku sióstr Anny i Elsy,
wesołego bałwana Olafa, człowieka z gór Kristoffa i jego
lojalnego renifera Svena z „Krainy lodu” będzie wyprawą przez
przepiękne krajobrazy w porywającej historii o odwadze, magii
i prawdziwej miłości.
Zapisy do 8.11. w GCK w Nędzy. Koszt: 70 zł (w cenie bilet
i przejazd autokarem w obie strony).
•
„Warsztaty Języka Żyrafy” – warsztaty
empatycznej komunikacji w nurcie porozumienia bez
przemocy 30.11. (sobota), godz. 9.00 – 17.30 – sala zajęć GCK
w Nędzy
Spotkanie kierowane jest do wszystkich chcących podnieść
swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze. Podczas
szkolenia dowiecie się m.in. na czym polega Porozumienie bez
przemocy, przejdziecie trening rozpoznawania własnych uczuć i
potrzeb, poznacie postawy życiowe szakala i żyrafy, przejdziecie
od nieświadomej niekompetencji do świadomej kompetencji.
Prowadząca - Barbara Bielanik - prowadzi kursy online, grupę
wsparcia na Facebooku, warsztaty, spotkania, konsultacje
indywidualne i jest autorką dwóch książek poradnikowych dla
rodziców „Babciu, Dziadku, pomocy. Książeczka o empatii
i bliskości” oraz „Survival z nastolatkiem. Empatyczne
towarzyszenie w dorastaniu”. Koszt: 110 zł. Zapisy do 22.11. w
GCK, tel.: 324104770.

www.nedza.pl
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Fitness w Nędzy
Aktualności | Gmina Nędza

Z

dniem 30.09.2019 zostały zakończone dwa działania
w ramach projektów grantowych na ternie naszej
gminy dot. zajęć fitness. Projekty zostały sfinansowane dzięki
stowarzyszaniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo
dla Rozwoju", które jest współfinansowane ze środków
europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach poddziałania "wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach
zorganizowało zajęcia pt. "Fitness dla seniorów sposobem na
dobre samopoczucie i budowanie kapitału społecznego na
terenie gminy Nędza". W samej Nędzy na terenie Gminnego

Centrum Kultury został zrealizowany projekt pt. "Zajęcia
fitness drogą do budowania kapitału społecznego na terenie
gminy Nędza przeznaczone dla osób poniżej 30 roku życia".

Promocja lokalnych skarbów przyrody gminy Nędza
Aktualności | Gmina Nędza

Ochotnicza Straż Pożarna w Nędzy była beneficjentem
projektu grantowego pn. „Promocja lokalnych skarbów
przyrody Gminy Nędza”. Celem projektu było podniesienie
wiedzy wśród mieszkańców o pięknie i potrzebie ochrony
magicznego miejsca jakim jest rezerwat przyrody Łężczok oraz
znajdującego się na jego terenie osiemnastowiecznego dworku
myśliwskiego. Projekt ten był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Owocem projektu
jest film promocyjno-informacyjny „Rezerwat przyrody
Łężczok”, który ukazuje walory przyrodnicze oraz bogactwo
gatunkowe flory i fauny rezerwatu. Oficjalna projekcja i
promocja filmu miała miejsce w Gminnym Centrum Kultury
w Nędzy oraz w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich
w Nędzy. Uczestnikami tych wydarzeń byli przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeń oraz uczniowie szkoły podstawowej w
Nędzy. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu, który został
zamieszczony na naszej stronie internetowej.
www.bip.nedza.pl
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Zakończone inwestycje w gminie Nędza
Aktualności | Gmina Nędza

Z

radością informujemy, że inwestycja pn. „ Budowa
sali sportowo – rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama
Mickiewicza 53” została ukończona. Gmina Nędza 30.09.2019
r. wszczęła procedurę mającą na celu uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie ww. obiektu poprzez złożenie stosownych
zawiadomień o zakończeniu budowy do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz do Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Dnia
22.10.2019r. do Urzędu Gminy wpłynęła pozytywna opinia
sanitarna nie wnosząca sprzeciwu co do użytkowania ww.
obiektu z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Raciborzu . Po otrzymaniu opinii z Powiatowej Państwowej
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Straży Pożarnej w Raciborzu, ostatnim krokiem do możliwości
korzystania z nowo powstałej sali będzie powiadomienie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.
Przypomnijmy, że inwestycja była współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem szczegółowym
projektu był rozwój i poprawa jakości ogólnodostępnej
infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
Nowo powstała sala będzie służyć między innymi do organizacji
zajęć ruchowych, wydarzeń o charakterze społecznym oraz
imprez widowiskowo-estradowych.

www.nedza.pl
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Ukończony również został plac zabaw z siłownią pod
chmurką w sołectwie Górki Śląskie. Obiekt został oddany do
użytku mieszkańców i cieszy się ogromnym zainteresowaniem
nie tylko dzieci, ale również chętnie korzystają z niego dorośli.
Warto nadmienić, iż planowana jest rozbudowa samego placu
jak również zagospodarowanie terenu wokół m.in. częścią
wypoczynkową dla dorosłych (altana wraz z ławkami) oraz
dodatkowe elementy dla dzieci.

Sukces akademii piłkarskiej Górki Śląskie
Aktualności | Gmina Nędza

N

a finale powiatowego pucharu z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku, który odbył się 17.10.2019 w
Pawłowie. W kategorii U8 drużyna akademii piłkarskiej z
Górek Śląskich nie miała sobie równych. Do finału zapewniła
sobie pewny awans po wysokich zwycięstwach z drużynami
ze Studziennej 8-0, Rudnika 11-0 i Pietrowic 2-0. W półfinale
podtrzymali bezbramkową passę pewnie wygrywając 3-0 z
reprezentacją Pawłowa. Po trzymającym w napięciu finale,
który zakończył się bezbramkowym remisem, rozpoczął się
turniej rzutów karnych, w którym drużyna z Górek rozgromiła
3-1 drużynę ze Studziennej. Wygrana na tym turnieju zapewniła
naszym małym piłkarzom występ w finale wojewódzkim, który
odbędzie się na Stadionie Śląskim w Katowicach wiosną 2020r.

www.bip.nedza.pl
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Kącik historyczny |

Monografia Górek Śląskich
Historia | Region

D

oczekaliśmy się monografii jednego z naszych sołectw.
Publikacja Henryka Postwaki pt. „Gorki Śląskie.
Krajobraz z przeszłości według źródeł pisanych i przekazów
ustnych” jest bardzo obszerną historią wsi od jej początków
istnienia do 1945 r. Przede wszystkim na uwagę zasługuje
determinacja autora w poszukiwaniu źródeł historycznych oraz
ich osobista interpretacja.
Na wstępie zaznacza on, że trudno mu było wydobyć
z ogromu faktów historycznych te, które bezpośrednio
dotyczyły Górek Śląskich. Praca składa się z dwóch rozdziałów:
1) historia miejscowości; 2) etymologia przysiółków oraz
podsumowanie, zawierające kronikę wydarzeń wg Zygfryda
Weinera, który, jak zaznacza autor, był mentorem podjęcia
niesamowitego trudu opracowania wspomnianej monografii.
Uzupełnienie stanowią unikatowe mapy i zdjęcia.
Staraniem H. Postawki było, aby to co zebrał i opracował
wzbudziło zainteresowanie przede wszystkim najbliższego
środowiska (sołectwa, gminy, powiatu a także rodzinnej ziemi
śląskiej).
Jednakże w części krytycznej (w sensie oceniającej) recenzji
chciałbym zwrócić uwagę na kilka potknięć. Mianowicie
zbyt obszerny kontekst historyczny (z czego autor dobrze
zdaje sobie sprawę), w którym Górki są wzmiankowane
marginalnie. Natomiast w części językowej H. Postawka,
objaśniając etymologię przysiółków i innych osobliwych
miejsc dawno zapomnianych (a wymienia ich bardzo dużo),
nie zawsze prawidłowo określa ich klasyfikację językoznawczą.
Z tego względu w bibliografii (bardzo obszernej) brakuje,
moim zdaniem, publikacji W. Taszyckiego „Słowiańskie nazwy
miejscowe. (Ustalenie podziału), Wrocław 1958. Żeby nie być
w tym miejscu gołosłownym, to autor nazwy dzierżawcze
(właścicieli określonych dóbr) utożsamia z nazwami
patronomicznymi (określającymi zbiorowo mieszkańców od
imienia założyciela osady i informują, czyimi są potomkami),
np. Bogunice, Raszczyce, Adamowice, Szymocice, chociaż
prawidłowo je definiuje (str.74). Ale to tylko mała dygresja z
mojej strony, która w żaden sposób nie przesądza o wartości
książki, która ze wszech miar godna jest polecenia jako lektura
przybliżająca historię, literaturę (dużo miejsca poświęcono
pobytowi Eichendorffa w tych stronach) i kulturę naszego
regionu.

▪ Henryk Postwaka, Górki Śląskie. Krajobraz przeszłości według
źródeł pisanych i przekazów ustnych, ArchaeGraph, Wydawnictwo
Naukowe, Łódź – Górki Śl. 2019, ss. 177.
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Książkę można nabyć
kontaktując się z
autorem osobiście lub
na Facebooku
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Terminarz rozgrywek
02.11.2019 14:00

LKS 1908 Nędza

LKS 1908 NĘDZA

: KS NAPRZÓD BORUCIN

LKS CZARNI GORZYCE

: LKS 1908 NĘDZA

LKS 1908 NĘDZA

LKS Górki Śląskie

LKS RASZCZYCE

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE

LKS LYSKI
02.11.2019 14:00

: LKS ZGODA ZAWADA KS

LKS "Sparta" Babice

Kolejka nr 12

LKS SPARTA BABICE

: LKS WICHER PŁONIA
Kolejka nr 13

16.11.2019 13:30

: LKS GÓRKI ŚLĄSKIE

LKS BUK II RUDY
02.11.2019 14:00

: LKS SPARTA BABICE

LKS 1908 Nędza II

LKS PŁOMIEŃ SIEDLISKA

LKS SPARTA BABICE

Klasa Okręgowa

Kolejka

KS Polonia Marklowice 2 : 3 LKS 1908 Nędza
LKS Krzyżanowice 0 : 3 LKS 1908 Nędza
LKS 1908 Nędza 3 : 2 MKS Czerwionka
GKS Pierwszy Chwałowice 4 : 2 LKS 1908 Nędza
Klasa B

11
12
13
14

Kolejka nr 12

Kolejka

LKS Raszczyce 4 : 4 LKS Zgoda Zawada Ks
LKS Zgoda Zawada Ks 3 : 0 KS Czarni II Gorzyce
TS Górnik Pszów 0 : 1 LKS Zgoda Zawada Ks

9
10
11

LKS Górki Śl 2 : 4 LKS Owsiszcze
LKS Górki Śl 2 : 3 LKS Brzezie
LKS 07 Markowice 3 : 1 LKS Górki Śl

9
10
11

Klasa C

Kolejka

KS Stal II Kuźnia Raciborska 1 : 2 LKS Sparta Babice
LKS Sparta Babice 0 : 3 LKS Ocice Racibórz
LKS 1908 Nędza II 5 : 2 LKS Sparta Babice
Pauza

6
7
8
9

LKS Ocice Racibórz 2 : 1 1908 Nędza II
Pauza
LKS 1908 Nędza II 5 : 2 LKS Sparta Babice
LKS Pstrążna 2 : 5 LKS 1908 Nędza II

6
7
8
9

: LKS WICHER PŁONIA
Kolejka nr 13

16.11.2019 13:30

LKS BUK II RUDY

Tabela wyników

: LKS SPARTA BABICE

Klasa Okręgowa
1 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA
2 LKS FORTECA ŚWIERKLANY
3 LKS 1908 NĘDZA
Klasa B
1 LKS RASZCZYCE
2 LKS BRZEZIE
3 LKS ROZWÓJ BEŁSZNICA
4 LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA
12 LKS GÓRKI ŚLĄSKIE
Klasa C
1 LKS PSTRĄŻNA
2 LKS ADAMOWICE
3 LKS 1908 NĘDZA II
9 LKS SPARTA BABICE

www.bip.nedza.pl

Kolejka nr 11

: LKS SPARTA BABICE

09.11.2019 14:00

Wyniki z ostatnich kolejek

Kolejka nr 11

: LKS SPARTA BABICE

09.11.2019 14:00

: KS CZARNI II GORZYCE
Kolejka nr 15

: LKS NAPRZÓD II CZYŻOWICE
Kolejka nr 15

LKS PŁOMIEŃ SIEDLISKA

Kolejka nr 14

16.11.2019 13:30

TS GÓRNIK PSZÓW

Kolejka nr 13

: LKS GÓRKI ŚLĄSKIE

19.11.2019 14:00

Kolejka nr 14

16.11.2019 13:30

: LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA

Kolejka nr 13

: LKS ZGODA ZAWADA KS

19.11.2019 14:00

LKS ZGODA ZAWADA KS

Kolejka nr 17

16.11.2019 13:30

LKS "Zgoda" Zawada Książęca

02.11.2019 14:00

LKS NAPRZÓD 37 KRZYŻKOWICE

Kolejka nr 16

09.11.2019 14:00

02.11.2019 14:00

Kolejka nr 15

pkt.
35
31
29
32
27
25
23
12
27
24
21
7

na dzień 28.10.2019
Strona | 7

Gmina Nędza

Gminne Centrum Kultury |

GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY ZAPRASZA NA

WARSZTATY
JĘZYKA ŻYRAFY

Warsztaty empatycznej komunikacji inspirowane porozumieniem bez przemocy

PROGRAM SZKOLENIA:
9:00-10:20 Moduł I – zaczynamy od podstaw. Na czym polega Porozumienie bez przemocy.
Geneza i podstawowe pojęcia PBP. Kroki Porozumienia bez przemocy
10:30 – 12:00 Moduł II – ćwiczymy kontakt z samym sobą. Trening rozpoznawania własnych uczuć
i potrzeb. Praca z „ludzikiem porozumieniowym”
12:30-13:50 Moduł III – zawsze mamy wybór. 4 pary uszu – postawy życiowe szakala i żyrafy.
Ćwiczenie „4 krzesła”
14:00-15:20 Moduł IV – od nieświadomej niekompetencji do świadomej kompetencji. Zapraszam
do tańca na ścieżce żyrafy
15:30-17:30 Moduł IV – idziemy do kontaktu z drugim człowiekiem. Parafraza. Prośba o informację
zwrotną.

30 LISTOPADA 2019
GODZ. 9.00-17.30
PROWADZĄCA:
BARBARA BIELANIK
Zapisy: GCK w Nędzy
ul. Strażacka 2,
tel.: 324104770
KOSZT: 110 ZŁ

SZCZEGÓŁY:

KULTURANEDZA.BLOGSPOT.COM

www.bip.nedza.pl

Strona | 8

