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Babice ∙ Ciechowice ∙ Górki Śląskie ∙ Łęg ∙ Nędza ∙ Szymocice ∙ Zawada Książęca

5/2019 MAJ

Wyniki gminnych zawodów sportowo-
pożarniczych organizowanych w sołectwie Górki. 
Sprawdź jak poradziła sobie Twoja jednostka !

28 lipca 2019r. odbędą się wybory do 
walnego zgromadzenia Śląskiej Izby 
Rolniczej. Izba Rolnicza - to samorząd 
reprezentujący interesy wszystkich rol-
ników.
Szczegółowe informacje o zasadach wy-
borów do Śląskiej Izby Rolniczej można 
uzyskać na stronie internetowej www.
sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod 
numerami telefonów:

Katowice: 32 258 04 45
Częstochowa: 34 368 15 12

Czytelnie wypełnione dokumenty należy 
przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 05 lipca 2019r. na adres:

 Śląska Izba Rolnicza,
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice

Kilka słów na temat tegorocznej edycji festynu 
rodzinnego, który tradycyjnie odbył się na 
początku maja.

Majówka w Nędzy po raz XXVI! 

str. 4

Znamy już 10 zwycięskich prac nagrodzonych 
w ogólnopolskim konkursie „Dzieci chronią 
klimat”- wśród nich znalazła się nasza klasa II a.  

Klimatyczna Klasa - Konkurs

str. 3

OSP Górki niepokonane.

Śląska Izba Rolnicza Informuje, że

str. 5

Informacja dot. projektu „Poprawa 
jakości powietrza poprzez 
zwiększenie OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie gminy Nędza”

Aktualności | Gmina Nędza

 Urząd Gminy Nędza informuje, że po bardzo długim okresie wyczekiwania na 
stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zostały 
opublikowane wyniki naboru 4.1.3 dot. odnawialnych źródeł energii, w którym Gmina 
Nędza brała udział w partnerstwie z innymi gminami. Niestety, dofinansowanie 
otrzymali tylko 4 beneficjenci ze 125, którzy wzięli udział w naborze. Pomimo 
spełnienia kryteriów konkursowego oraz uzyskania wymaganej ilości punktów 
Gmina Nędza nie otrzymała dofinansowania zajmując 10. pozycję (ze 100 pozycji) na 
liście rezerwowych. Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców z zakresu 
odnawialnych źródeł energii będziemy nadal szukali alternatywnych rozwiązań 
umożliwiających uzyskanie dofinansowania na ten cel,  o czym również będziemy 
Państwa na bieżąco informować.
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Czerwiec w Gminnym Centrum Kultury
Kultura | Nędza

• 1.06.2019 (sobota), godz. 13.00-16.00 - Festyn z okazji 
Dnia Dziecka – 

w programie: animacje i konkursy dla dzieci, szczudlarze i 
wielkie bańki mydlane, robienie slimów, dmuchaniec, pokazy 
strażackie, kiełbaski z grilla, pokazy zwierząt, malowanie 
buziek. 
Miejsce: Boisko LKS Nędza
Organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy
 
• 5.06.2019 (środa), godz. 18.00 Spektakl „Krasnoludki” 
w wykonaniu grupy teatralnej działającej przy GCK w Nędzy, 
na podstawie książki Melanii Kapelusz. Reżyseria: Monika 
Kubica-Skaba

• 7.06.2019 (piątek), godz. 17.00 - Zakończenie sezonu 
artystycznego w GCK

• 08.06.2019 (sobota), godz. 12.00-16.00 - Festyn 
Rodzinny w Babicach 

w programie:   występy artystyczne dzieci, Policja, Straż, gry i 
zabawy sportowe, mecz piłki nożnej Ojcowie kontra Uczniowie, 
malowanie twarzy, grill, kawiarenka, szczudlarze, wielkie bańki 
mydlane, goście specjalni: Piotr i Alan Miczajkowie. Będzie 
również punkt rejestracyjny DKMS gdzie będzie można się 
zarejestrować jako potencjalny dawca. 

• 21.06.2019 (piątek) godz. 16.00 - SENIORIADA 
5 lecie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 
Gminnym Centrum Kultury w Nędzy

- AKCJA LATO 2019 -
Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Zapraszamy Państwa 

do zapoznania się z ofertą zajęć i wycieczek organizowanych 
przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy w ramach Akcji 
Lato 2019. W tym roku przygotowaliśmy aż cztery tygodnie 
atrakcyjnych warsztatów w terminie od 1-29 lipca, podczas 
których dzieci będą mogły spędzić czas bez nudy. Będą to 
m.in.: warsztaty cyrkowe, robotyka LEGO, warsztaty taneczne 
i plastyczne, robótki ręczne, klub malucha dla przedszkolaków, 
dwie wycieczki autokarowe oraz nasz tegoroczny przebój – 
akcja „Las – survival dla dzieci”. Podczas tygodnia spędzonego 
w lesie dzieci nauczą się budowania szałasów, maskowania, 
orientacji w terenie, poznają różne metody rozpalania ogniska 
oraz spróbują swoich sił przy budowie mostu linowego, zjazdów 
na linie i pokonywaniu przeszkód linowych. 

Wszystkie warsztaty są bezpłatne. Oferta kierowana jest dla 
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nędza. Harmonogram 
Akcji, zapisy, karty wycieczek, szczegółowe informacje dostępne 
w GCK, tel: 506141501 oraz na stronach: 

www.kulturanedza.blogspot.com,
www.facebook.com/GCKNędza
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| Oświata Gmina Nędza

Wyniki konkursu w ramach projektu Klimatyczna Klasa
Oświata | Nędza

Znamy już 10 zwycięskich prac nagrodzonych w ogólno-
polskim konkursie „Dzieci chronią klimat”- wśród nich 

znalazła się nasza klasa II a.
Do 8 maja nauczyciele klas 1-3 mogli przysyłać prace 

konkursowe z realizacji projektu Klimatyczna klasa. Uczniowie 
mieli za zadanie wykonać prace plastyczne z materiałów 
recyklingowych, stworzyć postulaty dotyczące ochrony klimatu 
oraz zorganizować spotkanie z dorosłymi, podczas którego 
mieli podzielić się zdobytą wiedzą oraz opowiedzieć, jak należy 
troszczyć się o środowisko. Klasa II pod opieką wychowawczyni 
Sylwii Linek podsumowała swoje całoroczne działania w 
ramach projektu 7 maja podczas uroczystej akademii, na którą 
zaprosiła starszych kolegów oraz gości: przedstawiciela Urzędu 
Gminy Nędza pana Krystiana Okręta, komendanta Straży 
Leśnej Nadleśnictwa Rudy Raciborskie pana Aleksandra Kanię 
oraz dyrektora szkoły panią Bernadetę Oleszowską. Uczniowie 
wręczyli im prezenty recyklingowe, postulaty oraz deklaracje 
współpracy w ramach działalności ekologicznej. Wszyscy mogli 
odwiedzić wystawę produktów recyklingowych i  wysłuchać 
„Historii pewnej Klimatycznej Klasy”, którą uczniowie odczytali 
ze szkolnego radiowęzła. W zamian klasa otrzymała sadzonki 
drzew i krzewów, które drugoklasiści osobiście posadzili tego 
samego dnia na terenie szkoły.

Projekt współfinansowany jest ze środków Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt w ramach programu „Dzieci chronią 
klimat. Konkurs edukacyjny dla szkół podstawowych w Polsce.”

Na konkurs wpłynęło ponad 260 prac konkursowych ze 

szkół podstawowych z całej Polski. 
Jury konkursowe oceniło je według trzech kryteriów: 

oryginalności najciekawszych prac konkursowych, innowacyjnej 
koncepcji, zaangażowania klasy oraz zrozumiałego opisu 
relacji. Nagrodzonych zostało 10 klas, które wyróżniały się 
pomysłowością, oryginalnością oraz - co najważniejsze - 
zaangażowały dzieci do działania na rzecz ochrony klimatu w 
środowisku lokalnym.

Nagrodą główną w konkursie jest bezpłatny przejazd i udział 
laureatów w Wykładzie  Uniwersytu Dzieci w Krakowie już w 
czerwcu.

Gratulujemy laureatom! Mamy nadzieję, że nadal będą 
angażować się w ochronę klimatu i rozwijać świadomość 
ekologiczną. Razem dbajmy o naszą planetę!

Mama i Tata – najpiękniejsze słowa świata
Oświata | Nędza

Przedszkolaki w Nędzy Dzień Mamy i Taty świętowały już 
23 maja w sali GOSiR. Tą wyjątkową okazję uświetniły 

występy naszych milusińskich. Program artystyczny poza 
wyrazami miłości dla rodziców zawierał ważny przekaz „W 
zdrowym ciele, zdrowy duch”. Przedszkolaki zaprezentowały 
warzywno-owocowy pokaz mody, tańce i wierszyki, a także 
przedstawienie

„O księżniczce Malince i zdrowej witamince”, a więc tema-
tyka nawiązywała do zdrowego odżywiania. Smerfiki, Minionki, 
Plastusie i Puchatki rewelacyjnie sprawdziły się na scenie. Pod-
sumowaniem występów była wspólnie odśpiewana piosenka de-
dykowana rodzicom oraz wręczenie samodzielnie wykonanych 
upominków. Widzowie nie szczędzili uśmiechów, zachwytów i 
łez wzruszeń. Po występach mali artyści usiedli do wspólnego 
stołu z rodzicami i jeszcze długo świętowali. 

 Dzień Mamy oraz Dzień Taty to wyjątkowe święta, to 
również piękna tradycja, którą należy kultywować. Uczmy dzieci 
miłości, szacunku, wdzięczności, uwrażliwiajmy je na piękno i 
dobro.
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Majówka w Nędzy po raz XXVI! 
Aktualności | Gmina Nędza

Majówka w Nędzy na dobre wpisała się w tradycje naszego 
regionu, mieszkańcy nie tylko naszej gminy odwiedzają  

boisko przy ul. Sportowej, by się świetnie bawić. Pierwszy dzień 
tegorocznej edycji został uświetniony nieco mocniejszymi 
brzmieniami, zaś drugi dzień bawił imprezowiczów rytmami 
disco-polo, którzy pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych zaskoczyli organizatorów frekwencją. Trzeci 
dzień był zdecydowanie kierowany do miłośników śląskich 
biesiad i szlagierów, grono zainteresowanych wypełniło namiot 
po brzegi.

Więcej zdjęć i relacja wideo na www.nędza.pl
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OSP w Górkach niepokonane 
Aktualności | Gmina Nędza

Miniona sobota w Górkach Śląskich była szczególnym 
dniem dla wszystkich strażaków z jednostek OSP w 

gminie Nędza, gdyż odbyły się tam Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze. Debiut w tym roku zaliczyły 2 grupy z Górek a 
mianowicie grupa CTiF (młodzież od lat 10) oraz grupa C 
(kobiety). Po prawie dwugodzinnych zmaganiach, świetnie 
przygotowanych grup pożarniczych, wyłoniono zwycięzców. 
Klasyfikacja drużyn wyglądała następująco:

W Grupie CTiF:
I miejsce: Górki Śląskie
W Grupie A:
I miejsce: Górki Śląskie
II miejsce: Zawada Książęca
III miejsce: Nędza
IV miejsce: Szymocice
V miejsce: Babice
W Grupie C:
I miejsce: Górki Śląskie
II miejsce: Babice

Więcej zdjęć na www.nędza.pl
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Wiejska siedziba rycerza w Górkach Śl. Odcinek 4
Historia | Górki Śląskie

Podobnie jak większość tego typu budowli, drewniana wieża w 
Górkach została wybudowana w konstrukcji zrębowej. W czasie 
badań ujawniono liczne pozostałości po drewnianych balach. 
Zdarzało się zauważyć odbicia bierwion w polepie, tj. glinie 
służącej jako warstwa tynku, chroniącej drewno przed pożarem. 
W Górkach grubość polepy dochodziła do 6 cm. Do wiązania 
drewnianych bali używano niejednokrotnie żelaznych gwoździ o 
długości dochodzącej do 20 cm. Cała konstrukcja wieży została 
osadzona na głazie (głazach) narzutowym, dla zapewnienia 
jej stabilności. Rycerska siedziba w Górkach znajdowała się 
na wzniesieniu (kopcu) otoczonym z trzech stron (północnej, 
wschodniej i zachodniej) fosą o grubości średnio 5 – 8 metrów. 
Od strony południowej rolę fosy pełniła rzeka Sumina, jako 
naturalna zapora dla ewentualnego przeciwnika. Miała więc 
charakter typowo obronny. Średnica wzniesienia (kopca), na 
którym znajdowała się budowla wynosiła 48 m u podstaw (tzn. 
na wysokości wody z fosy). Kopiec wznosił się 2 – 3 m. powyżej 

poziomu wody. Rycerska wieża, potocznie zwana w niektórych 
regionach kraju „słupem” stała na majdanie „kopca” (około 
38 m średnicy). Wieża mogła przybierać kształt prostokąta 
lub kwadratu o wymiarach 6 na 6 lub 6 na 8 m. Wznosiła 
się na wysokość przekraczającej nieraz 15 m. Oczywiście nie 
mamy pewności, że taką wysokość osiągnęła w Górkach. Nie 
mniej jednak wyższa wieża dawała przewagę nad wrogiem. Na 
samym jej szczycie znajdował się punkt obserwacyjny dla celów 
obronnych. Czym wyżej usytuowany obserwator, tym łatwiej i 
szybciej można było zauważyć zbliżające się niebezpieczeństwo. 
Tak zbudowany „słup”, o charakterze obronnym , odgrodzony 
fosą dawał przewagę nad przeciwnikiem.

Oprac. Henryk Postawka

Św. Maksymilian Kolbe a sprawa mniejszości polskiej w III Rzeszy
Historia | Region

   Swego czasu przeglądając 
moją bibliotekę sięgnąłem 
po publikację zatytułowaną  
Św. Maksymilian Maria 
Kolbe, myśli i rozważania 
w opracowaniu Amelii 
Szafrańskiej, wydanej przez 
Instytut Wydawniczy PAX 
w Warszawie w 1982 r., w 
której autorka opracowania  
umieściła  na stronie 123. 
bardzo interesującą notkę 
biograficzną dotyczącą św. 
o. Kolbego: „ III [marzec] 

1938 – Wyjazd do Berlina na Kongres Polaków w Niemczech.” 
Informacja  powyższa jest o tyle dla nas (Ślązaków) znacząca, 
że we wspomnianym kongresie uczestniczył również Arka 
Bożek (1899-1954), działacz ziemi raciborskiej. W tym miejscu 
należy nakreślić krótki rys historyczny... Konwencja genewska 
o Górnym Śląsku ratyfikowana w 1922 r., regulująca kwestie 
mniejszości narodowych Polski i Niemiec zawarta na 15 lat, 
umożliwiła powstanie Związku Polaków w Niemczech, który 
organizacyjnie podzielił się na tzw. „ Dzielnice”, a pierwsza z 

nich obejmowała tereny Śląska Opolskiego. Cytowany Kongres 
Polaków w Niemczech miał miejsce w Berlinie w marcu 
1938 r., już po wygaśnięciu konwencji genewskiej, w bardzo 
niekorzystnej sytuacji politycznej dla mniejszości polskiej 
zamieszkującej obszar III Rzeszy. Na kongresie uchwalono 
„Pięć prawd Polaka”, a Arka Bożek wygłosił płomienne 
przemówienie podkreślające tożsamość Ślązaków z Polską 
Macierzą. Wystąpienia uczestników zostały zarejestrowane 
na płytach gramofonowych (zachowały się dotychczas tylko 
dwa egzemplarze). W związku z tym uczestnicy kongresu 
po wybuchu wojny w 1939 r. byli przez hitlerowców 
prześladowani. W tym miejscu należy się zastanowić, czy 
udział św. o. Maksymiliana Kolbego w opisanym wydarzeniu 
mógł mieć jakieś znaczenie w związku Jego aresztowaniem i 
osadzeniem w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Na 
pewno tak... gdyż okupacyjne władze niemieckie dysponowały 
już szeregiem innych antyhitlerowskich działań Maksymiliana 
Kolbego, a udział w opisanym powyżej wydarzeniu mógł być 
jednym z wielu argumentów, aby skazać Go na uwięzienie i w 
konsekwencji na... śmierć.

Oprac.  Krystian Okręt

ciąg dalszy nastąpi
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Terminarz rozgrywek

17:00  LKS 1908 NĘDZA : LKS GRANICA RUPTAWA 01.06

16:00  LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA : LKS CHAŁUPKI 02.06

17:00  LKS GÓRKI ŚLĄSKIE : LKS 07 MARKOWICE  01.06

  Kolejka nr 28

17:00  LKS KRZYŻANOWICE :   LKS 1908 NĘDZA 08.06

17:00  LKS START PIETROWICE WIELKIE : LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA 08.06

17:00  LKS GÓRKI ŚLĄSKIE : LKS RUDA KOZIELSKA 08.06

 Kolejka nr 29

17:00  LKS 1908 NĘDZA : LKS FORTECA ŚWIERKLANY 15.06

16:00  LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  : LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA 16.06

17:00  LKS OCICE RACIBÓRZ  : LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  15.06

  Kolejka nr 30

KS Przyszłość Rogów 1 : 4 LKS 1908 Nędza
LKS Buk Rudy 3 : 0 LKS Zgoda Zawada Ks.   
LKS Odra Nieboczowy 3 : 1 LKS Górki Śląskie 

Kolejka nr 23

Kolejka nr 24

Kolejka nr 25

Kolejka nr 26

Kolejka nr 27

LKS 1908 Nędza 4 : 2  LKS Czarni Gorzyce
LKS Zgoda Zawada Książęca 1 : 2 TS Górnik Pszów
LKS Górki Śląskie 5 : 0 GKS Dąb Gaszowice II

KS Polonia Marklowice 3 : 1 LKS 1908 Nędza
KS 1905 Krzanowice 3 : 0 LKS Zgoda Zawada Ks.
LKS Zabełków 1 : 1 LKS Górki Śląskie 

LKS 1908 Nędza 0 : 7 LKS Gwiazda Skrzyszów
LKS Zgoda Zawada Ks 1 : 2 LKS Raszczyce
LKS  Górki Śląskie 5 : 3 LKS Adamowice 

LKS Unia Turza Śląska 6 : 1 LKS 1908 Nędza
LKS Płomień Kobyla 2 : 3 LKS Zgoda Zawada Ks.
LKS Czarni Gorzyce II 3 : 1 LKS Górki Śląskie 

Wyniki z ostatnich kolejekTabela wyników
Klasa Okręgowa pkt. 
1 APN ODRA SP. Z O.O. 75 
2 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA  70 
3 LKS FORTECA ŚWIERKLANY  55 
9 LKS 1908 NĘDZA  39
Klasa A 
1 KS 1905 KRZANOWICE  68 
2 LKS TWORKÓW 67 
3 LKS STUDZIENNA RACIBÓRZ 61 
12 LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  27
Klasa B 
1 LKS ODRA NIEBOCZOWY  71 
2 LKS 07 MARKOWICE  67 
3 LKS GRZEGORZOWICE  49 
4 LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 48 

Redakcja Gazety Samorządowej
Wydawca: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza

Redaktor Naczelny: Daniel Waloszek | 32 410 20 18 | redakcja@nedza.pl

Współpraca: Krystian Okręt

Druk: Drukarnia CKMED 
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AKCJA LATO 2019 

 

W programie: 
- wizyta w Warowni Pszczyńskich  
Rycerzy (zabawy,  tor przeszkód, 

oprowadzanie po Warowni,  
strzelanie z łuku, nauka tańca 

średniowiecznego, posiłek) 
- wjazd kolejką na Szyndzielnię, 

 przejście na Klimczok, piknik 
 z ciepłym posiłkiem, zejście  

w stronę Szczyrku. 
 

 

 

Zbiórka o godz. 7.15 przy GCK, ul. Strażacka 2 
Koszt: 60 zł (w cenie bilety wstępów, 2 posiłki, przejazd autokarem, ubezpieczenie) 

 

Zbiórka o godz. 8.30 przy GCK, ul. Strażacka 2 
Koszt: 50 zł (w cenie przejazd autokarem, bilet wstępu do obserwatorium, warsztaty, 

posiłek, ubezpieczenie) 
 

 

W programie: 
- wizyta w obserwatorium 

astronomicznym (lekcja astronomii,  
seans filmowy, wizualizacja 

gwiazdozbiorów w planetarium 
wykonanym w technologii 
światłowodowej, wspólne  
przygotowanie teleskopu 

astronomicznego do pracy, 
 symulator lotów)  

- warsztaty mydlarskie 
 w Ośrodku Kultury „Zameczek” 

- piknik i grill w parku 
 

wycieczki dla dzieci od 7 roku życia 

Zapisy do 24.06.2019 (nr tel.32 410 47 70, 506 141 501) 


