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1 maja
Świat  Magii – pokaz  dla dzieci
Występy dzieci GCK w Nędzy
Koncert zespołu BARTNICKY
Koncert – „Budzikom Śmierć”  
Robert Chojnacki ex  DeMono
Zabawa taneczna

16.30
17.30
18.30
20.00

21.30

DORBUD
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Gminny Przegląd Młodych 
Talentów  Gminnego Centrum 
Kultury w Nędzy
Disco - Dance SHOW 
Top Girls
Czadoman
Dyskoteka

17.00

19.30

22.00

2 maja

Koncert Orkiestry Dętej Gminy Nędza
Piotr Scholz zaprasza!!!
Blue Party
Mariusz Kalaga 
Toby z Monachium
Zabawa taneczna  z  Piotrem Scholzem

16.00
17.30

21.30

3 maja

Relacja fotograficzna z wizyty na obecnie 
prowadzonych inwestycjach, odwiedziliśmy plac 
budowy oczyszczalni oraz nowo powstającej sali 
sportowej przy przedszkolu w Nędzy.

Krótka relacja wraz ze zdjęciami z procesji konnej, 
która jak co roku odbyła się w Poniedziałek 
Wielkanocny.

Wielkanocna procesja konna

str. 4

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem 
minionego miesiąca oraz z przeglądem 
zbliżających się wydarzeń.  

Maj w Gminnym Centrum Kultury

str. 2

Inwestycje w gminie Nędza

str. 5

Majówka w Nędzy po 
raz XXVI!

Aktualności | Gmina Nędza

Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza wraz 
z Gminą Nędza i Radiem Vanessa serdecznie 
zapraszają wszystkich mieszkańców i nie tylko 
na kolejną już, dwudziestą szóstą edycję Festynu 
Majowego. W tym roku pierwszego dnia na scenie 
będzie można zobaczyć widowiskowe pokazy magii,  
występy dzieci z Gminnego Centrum Kultury 
w Nędzy, koncert zespołu Bartnicky. Gwiazdą 
wieczoru będzie Robert Chojnacki z zespołem 

"Budzikom Śmierć". Drugiego maja od godziny 17. 
rozpocznie się gminny przegląd młodych talentów. 
Po godzinie 19. zapraszamy wieczór disco. Na 
scenie wystąpią czarujące Top Girls oraz absolutny 
fenomen dyskotekowy osiągające wielomilionowe 
wyświetlenia na platformach muzycznych 
CZADOMAN. Wieczór ten zakończy się dyskoteką. 
Ostatni dzień festynu rozpocznie  koncert Orkiestry 
Dętej Gminy Nędza. Od godziny 17. będziemy 
mogli bawić się w klimatach śląskich szlagierów. 
O dobrą zabawę zadbają: Piotr Scholz, Blue Party, 
Mariusz Kalaga oraz Toby z Monachium. Majówkę 
zakończy zabawa taneczna z niezawodnym Piotrem 
Scholzem. 
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Maj w Gminnym Centrum Kultury
Kultura | Nędza

W kwietniu w GCK w Nędzy odbyły się warsztaty kro-
szonkarskie, które poprowadziła Pani Małgorzata 

Drożdż zajmująca się kroszonkarstwem od wielu lat. Podczas 
warsztatów przedstawiła prezentację pt. ”O kroszonkach na 
Śląsku - czyli wielkich dziełach sztuki na małych skorupkach” 
oraz opowiedziała o różnych technikach zdobienia jaj i konkur-
sach kroszonkarskich w naszym regionie. Następnie uczestni-
cy zabrali się do wykonywania swoich własnych małych dzieł 
w technice malowania woskiem. Natomiast w Wielką Sobotę 
w Babicach po raz pierwszy odbyło się rodzinne "Polowanie 
na  wielkanocne jaja". Inicjatorem przedsięwzięcia była Sołtys 
Babic wraz z Radą Sołecką i GCK w Nędzy. Na uczestników 
wydarzenia czekały liczne konkurencje, podczas których dzieci 
mogły zdobywać czekoladowe jajka. Wśród zabaw znalazły się 
m.in.: "bieg kelnera" z jajkiem, szukanie jajka w piasku, rzut do 
celu, wyścig z jajkiem na łyżce i tradycyjne poszukiwanie jajek 
ukrytych na terenie boiska szkolnego. Na zdobywców najwięk-
szej ilości jajek czekały nagrody.

- MAJ W GCK -

• Do 10 maja - nadsyłanie prac na konkurs plastyczny w 
ramach XII Powiatowego Festiwalu Twórczości Arty-
stycznej. Tematem przewodnim konkursu jest MIKRO-
KOSMOS. Karty zgłoszenia do pobrania na stronie 
www.kulturanedza.blogspot.com.

• 15 maja – 12 czerwca BOGU DZIĘKUJCIE, DU-
CHA NIE GAŚCIE – wystawa z okazji 99. Rocznicy 
urodzin Jana Pawła II (POCZTA POLSKA, Fundacja 
POLSKIE DZIEDZICTWO ŚLĄSKA).

• 23 maja godz. 16.30 (czwartek) DIETA SENIORA 
– otwarty wykład UTW prowadzony przez Magdalenę 
Kopel (prawnik i specjalista ds. żywienia z zakresu die-

tetyki klinicznej). Podczas spotkania omówione zostaną 
najważniejsze aspekty diety osób w wieku podeszłym. 
W szczególności omówiona zostanie dieta w chorobach 
neurodegeneracyjnych. Popracujemy praktycznie i teore-
tycznie nad zdrowymi nawykami i samodzielnym bilan-
sowaniem codziennej diety.

• 25 maja godz. 9.00 – 12.00 (sobota) SZCZĘŚLIWA 
MAMA, SZCZĘŚLIWE DZIECKO – warsztaty po-
prowadzi mgr Hanna Polak – Zając (psycholog, psycho-
terapeuta, trener). „Rola matki jest tą ogromnie ważną 
w naszym życiu. Wiążemy z nią wiele oczekiwań wobec 
siebie i od nas się wiele oczekuje. Chcę pokazać Wam 
Drogie Mamy – szerszą, być może nową perspektywę, 
dzięki której zyskacie szansę, by czuć się lepiej ze sobą 
samą i ze swoimi dziećmi”. Zapisy w GCK w Nędzy lub 
telefonicznie pod nr 506141501.

• 30 maja godz. 16.30 (czwartek) BEZPIECZEŃ-
STWO TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH – 
otwarty wykład UTW prowadzony przez Rafała Budnika 
(młodszy aspirant, dzielnicowy z Kuźni Raciborskiej).

• 7 czerwca godz. 17.00 (piątek) ZAKOŃCZENIE 
SEZONU ARTYSTYCZNEGO – podsumowanie 
pracy i występy grup artystycznych Gminnego Centrum 
Kultury w Nędzy.

• BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 
i/lub JĘZYKOWE dla osób, które spełniają poniższe 
kryteria: są w wieku 25+, zamieszkują teren woj. śląskie-
go, są zatrudnione, chcą podnieść swoje kwalifikacje i 
pozycję na rynku pracy. 

ZAPISY I INFORMACJE: Gminne Centrum Kultu-
ry w Nędzy, ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza tel. 518840822, 
506141501.
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Z wizytą w teatrze
Oświata | Nędza

Brzechwolandia to kraina szczęśliwości, w Brzechwolandii 
tylko uśmiech zawsze gości, Brzechwolandia uczy, bawi 

nas, w Brzechwolandii można miło spędzić czas”. To hasło 
przyświecało kwietniowej wycieczce przedszkolnej do teatru. 
Teraz już wszyscy: Smerfiki, Minionki, Plastusie i Puchatki wie-
dzą, kim jest Jan Brzechwa i jak wiele mu zawdzięczają. Spektakl 
„Brzechwolandia” przeniósł dzieci w kolorowy świat marzeń, 
pełen radości i muzyki. Przedszkolaki zapoznały się z twórczo-
ścią wybitnego, polskiego artysty w sposób wesoły i pouczający, 
a zarazem zapierający dech w piersiach. Dla niektórych była to 
pierwsza wizyta w teatrze! W przedszkolu dzieci nie tylko się 
bawią, przede wszystkim poznają, odkrywają i przeżywają.

Świąteczne zamieszanie
Oświata | Nędza

W Przedszkolu w Nędzy dzieci świętowały podwójnie! 
We wtorek 16 kwietnia do wielkanocnego śniadania 

zasiadły Smerfiki i Minionki. Tego dnia występy, przygoto-
wane specjalnie dla maluchów, zaprezentowały starsze dzie-
ci. Śniadanie upłynęło w prawdziwie świątecznej, rodzinnej 
atmosferze. Stoły aż uginały się od wspaniałości – wędlin, 
jajek, babek, mazurków. Grzeczne maluszki odwiedził nawet 
Wielkanocny Zajączek! W ogrodzie przedszkolnym dzie-
ci znalazły upominki, jednak zająca nie złapały... Kolejnego 

dnia, w środę, swoją przedszkolną Wielkanoc obchodziły 
Plastusie i Puchatki. Role się odwróciły i tym razem spektakl 
przygotowały maluchy, swoim zaangażowaniem dorównały 
starszakom! Po wyśmienitym śniadaniu, serdecznych życze-
niach i mnóstwie śmiechu, Plastusie i Puchatki wyruszyły na 
poszukiwanie Wielkanocnego Zająca. Zalazły go niedaleko 
przedszkola, nie zapomniał o żadnym szkrabie! Te wyjątkowe 
dni w przedszkolu wspominać będziemy jeszcze długo... Było 
pięknie, radośnie i smacznie, jak to w święta bywa!
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Wielkanocna procesja konna
Aktualności | Gmina Nędza

Poniedziałek Wielkanocny w naszej gminie większości już 
mieszkańcom kojarzy się z procesją konną w sołectwie 

Zawada Książęca. Jak co roku wszyscy uczestnicy zebrali się 
na placu im. Księdza Pelki. Dzięki sprzyjającym warunkom po-
godowym na placu zebrała się  imponująca liczba mieszkań-
ców. Niezmiennie procesja maszerowała obrzeżami Zawady 
Ks., Ciechowic oraz Łęgu, po drodze zatrzymując się przy ka-

pliczkach na krótką modlitwę oraz chwilę zadumy.  Następnym 
punktem procesji były wyścigi konne, które odbyły się na  dro-
dze w Zawadzie Ks., wielkim zwycięzcą został  Piotr Badura. 
Uczestnikom zostały wręczone dyplomy podziękowania wraz z 
drobnymi upominkami. Całość zakończyła się poczęstunkiem 
dla biorących udział w procesji.

Więcej zdjęć na www.nędza.pl
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Wielkanocne stoły Kobiet Aktywnych
Aktualności | Gmina Nędza

6  kwietnia odbyła się już ósma odsłona konkursu Wielka-
nocnych Stołów w Pietrowicach Wielkich. Gminę Nędza 

reprezentowała silna grupa ze Stowarzyszenia Kobiet Aktyw-
nych i Ich Rodzin. Stoły niemal uginały się pod ogromem 
pysznie wyglądających potraw oraz wspaniale wyglądających 
deserów. Absolutnym hitem była beza z owocami obok, któ-
rej nie sposób było przejść obojętnie. Na stole można było 
znaleźć między innymi pieczeń rzymską, pieczeń z farszem 
cukiniowym, kardinadle z jajkiem oraz wyśmienicie przygo-
towana dziczyzna, która została przekazana dzięki uprzejmo-
ści sponsora. 

Inwestycje w gminie Nędza
Aktualności | Gmina Nędza

W naszej gminie aktualnie prowadzone są prace nad bu-
dową oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciecho-

wice oraz budowa sali sportowej przy przedszkolu w Nędzy. 
Więcej informacji na temat prowadzonych robót można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Więcej zdjęć na www.nędza.pl

Więcej zdjęć na www.nędza.pl
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Wiejska siedziba rycerza w Górkach Śl. Odcinek 3
Historia | Górki Śląskie

Niestety nie dysponujemy materiałami końcowymi z badań 
prowadzonych przez archeologów. Pisemne materiały 

źródłowe są raczej skąpe i z tego powodu nie doczekaliśmy się 
wniosków końcowych ani analizy porównawczej naszej wieży 
w Górkach. My posłużymy się materiałem z obu (niemieckich i 
polskich) badań oraz dosyć liczną literaturą polską, szczególnie 
z ostatnich lat do wyciągnięcia wniosków na temat wieży miesz-
kalno – obronnej w Górkach.

Z całą pewnością grodzisko w Górkach było w średniowieczu 
siedzibą rycerza. Dowodów na potwierdzenie tej tezy znajdziemy 
w akcesoriach rycerza, ujawnionych w czasie badań tj. kolczugi 
rycerskiej czy chociażby żelaznej rękawicy tegoż rycerza.

Oprac. Henryk Postawka

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego
Historia | Nędza

Wielu mieszkańców naszej gminy, a także liczna rzesza 
Ślązaków, uznanych arbitralnie przez ówczesne polskie 

władze komunistyczne tuż po II wojnie światowej jako Niem-
cy, zostali deportowani na zachód do stref  okupacyjnych byłej 
III Rzeszy przez zwycięskich aliantów (USA, Wielkiej Brytanii, 
Francji i ZSRR). Tym samym ich związki z rodzinnym regionem 
zostały przerwane i rozdzieliły wiele rodzin, które chciały się w 
późniejszym czasie połączyć z krewnymi. Dopiero po przeło-
mie październikowym w 1956 r. władze polskie w ograniczo-
nym zakresie umożliwiły połączenie rozdzielonych rodzin. Po 
zawarciu układu o podstawach normalizacji stosunków między 
PRL i RFN w 1970 r. zezwalano na liczniejszą emigrację roz-
dzielonych rodzin, która na przełomie lat 70. i 80. przybrała 
znaczną skalę. Natomiast „apogeum” wyjazdów do RFN miało 
miejsce po 1989 r.

   W międzyczasie w Polsce weszły w życie dwie ustawy o 
obywatelstwie polskim: jedna z dn.08.01.1951 r. i druga z dn. 
15.02.1962 r., które jednoznacznie zabraniały posiadanie przez 
obywateli polskich podwójnego obywatelstwa. Emigrujący 
obywatele naszego państwa , nabywając obywatelstwo innego 
państwa, zostali wtedy pozbawieni obywatelstwa polskiego. Po 
przemianach społeczno-ustrojowych  w 1989 r. sytuacja tych 
osób się zmieniła  i w myśl nowej  ustawy z dn. 02.04.2009 
o obywatelstwie polskim na mocy art. 38 ust. 1 pkt 3, który 
głosi: „Cudzoziemcowi (należy tu mieć na myśli, w niniejszym 
kontekście, naszych mieszkańców i szerszą rzeszę Ślązaków, 
którzy nabyli obywatelstwo RFN), który utracił obywatelstwo 
polskie  przed dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 13 
(…) ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim  - 
przywraca się obywatelstwo polskie na jego wniosek”.

   W obecnej sytuacji osoby te mogą się ubiegać o 

potwierdzenie obywatelstwa polskiego, składając właściwy 
wniosek do wojewody. Wspomniany wniosek zawiera  12 
stron, w którym należy umieścić szereg bardzo szczegółowych 
informacji dotyczących okresu pobytu w Polsce, związków z 
krajem rodzinnym, a także pochodzenia ich rodzin. Jednocześnie 
należy podkreślić, że obywatele państw członkowskich Unii 
Europejskiej (w tym Niemiec i Polski) mogą posiadać podwójne 
obywatelstwo. W tym zakresie osoby posiadające obywatelstwo 
niemieckie potwierdzając obywatelstwo polskie nie tracą 
obywatelstwa niemieckiego. Jednak należy uzmysłowić w tym 
miejscu fakt, że obywatele polscy zamieszkujący terytorium 
naszego państwa nie mogą żądać, aby traktowano ich jako 
obywateli innego państwa.

   W urzędzie naszej gminy w przeciągu ostatniego roku 
taki wniosek został złożony i pozytywnie rozpatrzony, dzięki 
zaangażowaniu, kierownika USC, sekretarza gminy oraz moim 
własnym. W związku z naszym wspólnym dotychczasowym 
doświadczeniem  możemy służyć pomocom tym wszystkim, 
którzy takową sprawę chcieliby  załatwić w naszym urzędzie. 
I wbrew pozorom nie jest to sprawa błaha, ale dla wielu osób 
istotna, gdyż posiadając potwierdzenie obywatelstwa naszego 
państwa, mogą oni starać się o wydanie dowodu osobistego, 
który umożliwia załatwianie wielu dla nich istotnych spraw!

Oprac.  Krystian Okręt

ciąg dalszy nastąpi
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Terminarz rozgrywek

17:00  KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW : LKS 1908 NĘDZA 01.05

17:00  LKS BUK RUDY : LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA 01.05

11:00  LKS ODRA NIEBOCZOWY : LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  01.05

  Kolejka nr 23

17:00  LKS 1908 NĘDZA :   KS LKS CZARNI GORZYCE 05.05

16:00  LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA : TS GÓRNIK PSZÓW 05.05

17:00  LKS GÓRKI ŚLĄSKIE : GKS DĄB GASZOWICE II 04.05

 Kolejka nr 24

17:00  KS POLONIA MARKLOWICE : LKS 1908 NĘDZA 11.05

17:00  KS 1905 KRZANOWICE   : LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA 11.05

16:00  LKS ZABEŁKÓW   : LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  11.05

  Kolejka nr 25

15:00  LKS 1908 NĘDZA :   LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW 18.05

16:00  LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA : LKS RASZCZYCE 19.05

17:00  LKS  GÓRKI ŚLĄSKIE : LKS ADAMOWICE 18.05

  Kolejka nr 26

LKS Silesia Lubomia 1 : 2 LKS 1908 Nędza
LKS Pawłów 3 : 4 LKS Zgoda Zawada Książęca   
LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 4 : 1 LKS Górki Śląskie 

Kolejka nr 19

Kolejka nr 20

Kolejka nr 21

LKS 1908 Nędza 6 : 1 KS RAFAKO Racibórz
LKS Zgoda Zawada Ks. 0 : 5 LKS Czarni Nowa Wieś
LKS Górki Śląskie 6 : 1 LKS Gamów

LKS Naprzód 32 Syrynia 2 : 1 LKS 1908 Nędza
LKS Studzienna Racibórz 0 : 2 LKS Zgoda Zawada Ks.
LKS Wypoczynek Buków 2 : 0 LKS Górki Śląskie 

Wyniki z ostatnich kolejekTabela wyników
Klasa Okręgowa pkt. 
1 APN ODRA SP. Z O.O. 57 
2 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA  54 
3 LKS FORTECA ŚWIERKLANY  45 
8 LKS 1908 NĘDZA  30
Klasa A 
1 LKS TWORKÓW  54 
2 KS 1905 KRZANOWICE  50 
3 LKS PŁOMIEŃ KOBYLA 48 
12 LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  21
Klasa B 
1 LKS ODRA NIEBOCZOWY  53 
2 LKS 07 MARKOWICE  52  
3 LKS GRZEGORZOWICE  43 
4 LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 41 
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SZCZĘŚLIWA
MAMA,
SZCZĘŚLIWE
DZIECKO

K O S Z T :  5 0  ZŁ
Z A P I S Y  W  S I E D Z I B I E  G C K

L U B  T E L E F O N I C Z N I E :  5 0 6  1 4 1  5 0 1

Z OKAZJI DNIA MATKI
GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY ZAPRASZA NA WARSZTATY

 
PROWADZĄCA

 

mgr  Hanna  Polak-Zając  

psycholog,  psychoterapeuta,

trener


