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Górecki klub sportowy obchodził swój 70. 
jubileusz. Uroczysta msza święta, przemarsz na 
teren LKS i turniej oldbojów, sprawdź co Cię 
ominęło.

Kolejna edycja Górki Cup za nami. 28 drużyn, 7 
boisk i zacięta rywalizacja. Sprawdź co działo się 
na tym legendarnym już turnieju. 

Górki Cup za nami sprawdź wyniki 

str. 4

Comiesięczne podsumowanie zajęć oraz imprez 
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury 
w Nędzy. Zapraszamy do zapoznania się.      

Podsumowanie Akcji Lato w GCK

str. 2-3

70 Jubileusz LKS w Górkach Śląskich

str. 5

Postaw na rozwój swojego dziecka
Sport  | Gmina Nędza

Akademia Piłkarska Młoda Nędza i Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, zapraszają 
wszystkich chętnych do udziału w treningach piłkarskich, szczególnie dzieci od 
rocznika 2005-2014. Zajęcia są prowadzone przez licencjonowanych trenerów, a 
klub nasz został przyjęty do programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN. Jeżeli 
chcesz, aby twoje dziecko aktywnie i pożytecznie spędzało wolny czas i rywalizowało 
z swoimi rówieśnikami to zapraszamy do nas. 

Szczegółowe informacje u trenerów:
 884331999, 880622969,  664911122

a także na facebook- Lks 1908 Nędza, Akademia Piłkarska Młoda Nędza

Prezes KRUS kieruje apel do rol-
ników o zachowanie zasad bezpie-
czeństwa podczas żniw, przypomi-
nając o najczęstszych przyczynach 
wypadków i sposobach ich uniknię-
ciach.
Apel do przeczytania na nedza.pl

KRUS w Częstochowie przypomina

Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz 
Radnymi zaprasza na "Biesiadne 
Muzykowanie" które odbędzie 
się 10.08.2019r. o godzinie 17:00 na 
terenie OSP Babice

ZAPRASZAMY

BIESIADNE MUZYKOWANIE
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Akcja Lato 2019 w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy
Kultura | Nędza

Podczas tegorocznych wakacji, a dokładnie w lipcu, 
GCK w Nędzy zorganizowało mnóstwo ciekawych zajęć i 
wycieczek dla dzieci oraz młodzieży.

W każdy poniedziałek i środę odbywały się spotkania 
KLUBU MALUCHA dla dzieci w wieku 4-6 lat, podczas 
których uczestnicy bawili się wykonując prace plastyczne pod 
okiem Joanny Kazubskiej. Wraz z Anną Jegerską-Michalską 
poznawali zabawy muzyczne, uczyli się tańczyć z Anną Skierską, 
a podczas zajęć cyrkowych z Piotrem Myszczyszynem uczyli się 
m.in. żonglerki.

W dniach 1 i 3 lipca dzieci w wieku 7 – 11 lat pod okiem 
Renaty Tomaszewskiej i Anny Jegerskiej-Michalskiej tworzyły 
maski gipsowe oraz kolorową mandalę.

2 lipca byliśmy na wycieczce. 50 osób odwiedziło Warownię 
Pszczyńskich Rycerzy – trzy godzinny program inspirowany 
był epoką średniowiecza, a składały się na niego nauka tańca, 
strzelanie z łuku i zabawy. Po dotarciu do Bielska-Białej 
wjechaliśmy kolejką gondolową na Szyndzielnię. Stamtąd 

wyruszyliśmy do schroniska na Klimczoku. Po posiłku i krótkim 
odpoczynku niebieskim szlakiem zeszliśmy do Szczyrku. 13 
kilometrów w nogach, piękne widoki i spore zmęczenie, ale 
warto było, bo urok gór pozwolił nam przezwyciężyć wszystkie 
nasze słabości.

4 lipca dzieci i młodzież miały okazję potrenować wraz z 
Edytą Przybyłą podczas gier i zabaw sportowych.

4 – 5 lipca uczestnicy zajęć wraz z Joanną Kazubską tworzyli 
rzeźby dinozaurów.

5 lipca pod okiem Antoniego Dudy budowali roboty z 
klocków lego.

8 – 11 lipca odbyły się warsztaty cyrkowe prowadzone przez 
Piotra Myszczyszyna - kuglarza, cyrkowca i klauna (Hapijama 
Fun Art). Zajęcia wypełnione były po brzegi kolorowymi 
rekwizytami, ciekawostkami dotyczącymi pracy prawdziwego 
cyrkowca, praktycznymi ćwiczeniami i zadaniami dla dzieci – 
kręcenie talerzykami, żonglerka piłeczkami oraz kolorowymi 
chustami, zabawy zręcznościowe, chodzenie na małych 
szczudłach.

12 lipca wyruszyliśmy na wycieczkę do Czernicy, gdzie w 
gościnnych progach Ośrodka Kultury Zameczek dzieci wzięły 
udział w warsztatach mydlarskich. Następnie odwiedziliśmy 
obserwatorium astronomiczne ASTROLAB, w którym w 
atrakcyjny sposób wyjaśniono nam mechanizmy rządzące 
wszechświatem i pokazano to, co aktualnie dzieje się na naszym 
niebie. Podczas „kosmicznej” lekcji wyruszyliśmy w podróż 
po naszej Galaktyce odwiedzając najciekawsze zakątki Drogi 
Mlecznej: kuliste i otwarte gromady gwiazd, potężne mgławice 
będące pozostałością po kosmicznych eksplozjach, a także 
miejsca narodzin nowych gwiazd i układów planetarnych. Po 
zajęciach nadszedł czas na ognisko, pieczenie kiełbasek oraz 
zabawy.
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15 – 19 lipca to LAS - survival dla dzieci.  Zajęcia prowadzone 
były przez Michała Szewczyka i Ireneusza Napiórkowskiego z 
firmy "MAKAK – usługi na wysokości". Uczyliśmy się m.in. 
wiązać węzły na linach, rozkładaliśmy namiot, budowaliśmy 
szałasy, wspinaliśmy się na skrzynie z asekuracją. Kolejnym 
zadaniem było przeczesywanie terenu w poszukiwaniu naszych 
zamaskowanych i ukrytych instruktorów.

Odwiedziliśmy kąpielisko WODNIK w Kuźni Raciborskiej, 
gdzie pod okiem ratowników WOPR-u z Gliwic uczyliśmy się 
podstaw udzielania pierwszej pomocy. Odbył się też pokaz 
ratownictwa wodnego. Niesamowitą przygodą był zjazd na 
linie w uprzęży nad wodą. Na koniec część z nas kąpała się w 
ubraniach w kapokach. W piątek uprzątnęliśmy obozowisko, by 

zakończyć tygodniową przygodę przy ognisku na terenie Leśnej 
Szkółki Kontenerowej w Nędzy, podczas którego uczyliśmy się 
rozpalać ogień, czy przygotowywać razem posiłek. 

Z PANIĄ ROBÓTKĄ czyli Martyną Rejner dzieci spotykały 
się w dniach 22 – 24 lipca i tworzyły lampiony, malowały 
obrazy i zamykały samodzielnie wykonane stateczki z korka w 
butelkach.

22 – 26 lipca odbywały się zajęcia taneczne z Anną Skierską, 
podczas których dzieci uczyły się układów tanecznych w 
różnych stylach.

To wszystko odbywało się w naszej głównej siedzibie 
w Nędzy, ale w filiach też nie próżnowano. W Zawadzie 
Książęcej pod okiem Joanny Jędraszczyk – Kałwak (GCK) i 
Justyny Budnik (GBP) dzieci poznawały tajniki samodzielnego 
tworzenia mydła, korzystali z techniki scrapbooking, robiły 
maski z masy papierowej, a także radośnie bawiły się korzystając 
z wakacyjnego wolnego czasu. Natomiast w Szymocicach dzięki 
Sylwii Rybce dzieci mogły korzystać z atrakcji wodnych w 
H2Ostróg; z zajęć z sensoplastyki, sportowo-rekreacyjnych, z 
nauki gotowania. Ponadto uczestniczyły w Festynie Rodzinnym 
i wycieczce rowerowej. W Górkach Śląskich z Agnieszką 
Gałeczką – Lasak dzieci robiły koktajle owocowe czy tosty. 
Ponadto bawiły się masą solną, a także podczas zajęć plastyczno-
technicznych, tańców oraz gier i zabaw muzycznych.

Było mnóstwo śmiechu, ale też trudnych momentów, gdzie 
zmagaliśmy się sami z sobą i swoimi lękami, poznając tym 
samym siebie i swoje możliwości.

W czasie wakacji najmłodsi mieszkańcy Nędzy mogli 
korzystać z zajęć prowadzonych przez Klaudię Gerlich w 
Gminnej Bibliotece Publicznej. Młodzi czytelnicy słuchali 
bajek, przygotowywali prace plastyczne oraz brali udział w 
zabawach ruchowych. W dniu 10 lipca 2019 r. odbył się Dzień 
Pizzy. Dzieci zapoznały się z historią tego święta, przygotowały 
własne pizze z papieru oraz degustowały tradycyjną margheritę. 
Z kolei w drugiej połowie miesiąca uczniowie tworzyli 
terraria dla owadów. Warsztaty były poprzedzone prelekcją o 
zwierzętach egzotycznych.
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Kolejna edycja Górki Cup zakończona sukcesem
Aktualności | Górki Śląskie

5 Lipca dla młodych adeptów piłki nożnej był dniem wielkich 
zmagań. Kolejna edycja Górki Cup organizowana przez LKS 

w Górkach sprawdziła ich umiejętności. Na potrzeby turnieju 
organizatorzy przygotowali 6 boisk oraz jedno mobilne, co 
pozwoliło na sprawne rozgrywki wszystkich 28 drużyn, które 
zjawiły się na turnieju. Przed wyjściem zawodników na murawę 
odbył się pokaz freestyle football w wykonaniu mistrza świata 
Pawła Skóry. Rozgrywki odbyły się w 4 kategoriach wiekowych-  
2007, 2010, 2012, 2013. Dla najmłodszych turniej przyjął formę 
zabawy, a ich wyniki nie były brane pod uwagę. W grupie 
wiekowej 2012 pierwsze miejsce zajęła drużyna AP Tiki Taka 
Żywiec  po wygranym finale z AP Górnik Zabrze. Zwycięstwo 

w roczniku 2010 zdobył zespół ze Skoczowa Lukam 2010, 
którzy w finale pokonali 2-0 Rymer Rybnik. Kategoria 2007 
była dla kibiców najbardziej emocjonująca, drużyna gospodarzy 
po 2 konkursach rzutów karnych, ostatecznie w finale 
zdobyła pierwsze w historii organizacji turnieju zwycięstwo, 
pokonując w rzutach karnych KS Szczerbice. Po zakończonych 
rozgrywkach odbyła się uroczysta dekoracja zespołów i ich 
członków. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, każdy 
zawodnik góreckiego turnieju otrzymał pamiątkowy medal oraz 
drobny upominek. W każdej grupie wiekowej zostały rozdane 
nagrody indywidualne, m.in. dla najlepszego bramkarza oraz 

dla najlepszej zawodniczki. W roczniku 2007 obydwie te 
nagrody zostały u gospodarzy.  Podczas trwania całego turnieju 
dzieci biorące udział w rozgrywkach oraz ich widzowie mogli 
uczestniczyć w licznych zabawach z animatorami, korzystać z 
darmowych dmuchańców i zjeżdżalni, nieograniczonej ilości 
waty cukrowej. Do ich dyspozycji był również Paweł Skóra, z 
którym robili sobie zdjęcia oraz brali udział w organizowanych 
przez niego konkursach. Każdy młody piłkarz wyjechał z 
boiska w Górkach z szerokim uśmiechem na twarzy. 

Wszystkim drużynom biorącym udział gratulujemy wyników  
i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.
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Piłkarskie wrażenia w Górkach Śląskich
Aktualności | Górki Śląskie

 Pierwsza sobota lipca została w tym roku świętem klubu 
sportowego w Górkach Śląskich. LKS w Górkach obchodził 
swój 70. jubileusz, całość rozpoczęła uroczysta msza święta w 
kościele parafialnym pw. Dobrego Pasterza. Po liturgii odbył się 
paradny przemarsz na klubowe boisko. Obecny prezes klubu 
odczytał krótką historie klubu przypominając, co działo się z 
drużynami LKS Górki Śląskie na przestrzeni lat. Po odczytaniu 
Wójt Gminy Nędza uroczyście podziękowała zarządowi LKS i 
życzyła dalszych sukcesów, następnie zostały wręczone nagrody 
dla zasłużonych działaczy i osób związanych ze środowiskiem 
góreckiego klubu sportowego. W namiocie, w którym odbywała 
się uroczystość, rozwieszone zostały banery przedstawiające 
historyczne zdjęcia klubu oraz zawodników grających w nim. 
Po zaserwowanym, dla wszystkich uczestników obchodów, 
ciepłym posiłku rozpoczęła się sportowa część imprezy. Na 
boisku zaczęli pojawiać się pierwsi zawodnicy rozpoczynający 
rozgrzewkę przed zbliżającymi się  meczami. Na murawie można 
było zobaczyć drużyny oldbojów  z Górek Śląskich, TJ Sokol 

Sluzovice, PKP Cargo Rybnik oraz Bogunic. Po zakończonych 
rozgrywkach odbył się turniej seniorów. Zmierzyli się ze 
sobą zawodnicy z trzech drużyn: TJ Sokol Sluzovice, 1913 
Salmuenster oraz LKS Górki Śląskie z następującym skutkiem:

TJ Sokol Sluzovice 1:6 LKS Górki Śląskie
TJ Sokol Sluzovice 1:4 1913 Salmuenster
LKS Górki Śląskie 1:1 1913 Salmuenster (rzuty karne 3:2)

Po zakończonym turnieju uczestnicy, widzowie oraz wszyscy 
zainteresowani mogli uczestniczyć w zabawie tanecznej 
odbywającej się w namiocie, którą rozkręcał DJ.

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 

Więcej zdjęć na www.nedza.pl
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Przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego przez tereny  gminy Nędza w 1683 r.
Historia | Region 

                                                                                                                
"Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył"

Odsiecz wiedeńska w historii naszego narodu zajmuje 
znaczące miejsce, jako jedna z największych wiktorii 

[zwycięstw] w dziejach oręża polskiego, owiana wieloma le-
gendami i anegdotami.

   Imperium osmańskie (tureckie) w swej agresywnej polityce 
zagranicznej w XVII w. dążyło do zagarnięcia terenów cesarstwa 
habsburskiego, a także ziem Rzeczypospolitej. Zawarte 1 IV 1683 
r. przymierze austriacko-polskie, gwarantowane przez papieża 
Innocentego XI, zobowiązywało do wspólnego działania. 
Dlatego król polski Jan III Sobieski zdecydował się przyjść z 
odsieczą, wypełniając zobowiązania,  obleganemu przez wojska 
tureckie pod wodzą wezyra Kara Mustafy Wiedniowi. W życiu 
osobistym Sobieskiego w tym czasie miał miejsce znamienny fakt 
– małżonka Marysieńka (Maria Kazimiera d'Arquien) urodziła 
syna Jana, co nieco opóźniło wyjazd z Warszawy do Krakowa. 
Jednak w połowie sierpnia 1683 r. król wraz z małżonką 
i dorosłym synem Jakubem zjawił się już w Tarnowskich 
Górach, w miejscu koncentracji wojsk. Tam pożegnał się z 
żoną, z którą cały następny okres utrzymywał kontakt listowny 
(zresztą korespondencja Sobieskiego z Marysieńką stanowi 
jeden z najpiękniejszych przykładów literatury epistolarnej 
w naszym piśmiennictwie). Na Śląsku, który był we władaniu 
Austrii, opóźniały jego przemarsz radosne powitania tutejszej 
ludności. W jednym z listów z tego czasu pisał do żony: „że 
się co dzień jako do ślubu ubierać muszę i jak pan młody 
wyjeżdżać z kawalkatą”. W Gliwicach ówczesny opat rudzkich 
cystersów przywitał polskiego władcę i zaprosił go do swej 
siedziby, gdzie król uczestniczył w uroczystym nabożeństwie. 
Następnie przemierzył traktami leśnymi przez tereny naszej 
gminy do Raciborza. Współcześnie uwiecznione to zostało 
wyznaczeniem Szlaku Husarii Polskiej, wiodącego m.in. przez 
Łężczok. W tym miejscu można przytoczyć (poświadczoną 
historycznie)  pasję polskiego monarchy, który bardzo lubił 
własną ręką obsadzać drzewami miejsca, w których przebywał. 
Jak głoszą nasze legendy, wzdłuż trasy swego przemarszu sadził 
lipy czy dęby... Jednak współcześnie rosnące drzewa, które 
wskazuje się jako pracę Sobieskiego są znacznie młodsze. W 
Raciborzu został bardzo gościnne przyjęty na zamku przez 
hrabiego Oppersdorfa, gdzie w chwilach odpoczynku grywał 
w karty i został ograny przez jedną „najszpetniejszą” z dam 
towarzystwa. Król nazajutrz po wyjeździe z nadodrzańskiego 
miasta pisał o nim: „Lud tu niewymownie dobry i błogosławiący 
nam, kraj cudownie wesoły”.

   Wczesnym rankiem 12 IX 1683 r., w niedzielę, wojska 
naszego króla w liczbie 76 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. husarii, 
ze wzgórza Kahlenberg pod Wiedniem z impetem ruszyły na 
Turków, których zmiotły do wieczora z powierzchni ziemi. 
Wtedy nasz władca miał powiedzieć: ”Veni, vidi et Deus vicit”. 
Obecnie na szczycie góry znajduje się kościół św. Józefa pod 
opieką od 1906 r. polskich księży, gdzie na fasadzie świątyni 
znajdują się dwie tablice: jedna upamiętniająca naszego króla, 
druga papieża Jana Pawła II.

   Wspomniany w tytule artykułu przemarsz został także w 
Nędzy upamiętniony nazwą jednej z głównych ulic, w osobie 
Jana III Sobieskiego, przy której mieści się Urząd Gminy.

Oprac. Krystian Okręt

ciąg dalszy nastąpi
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Wiejska siedziba rycerza w Górkach Śl. Odcinek 6
Historia | Górki Śląskie

W czasie wojny eksponaty te zaginę-
ły. Płytka kaflowa z wizerunkiem 

lwa datowana został przez dr Raschke 
na połowę XIII wieku. Natomiast ka-
fle z czeskim orłem na około 1300 rok. 
O ile trudno dyskutować nam z opinią 
biegłego archeologa, który miał przed 
oczami te eksponaty, o tyle trudno nam 
pojąć te czeskie wpływy w siedzibie ry-
cerza góreckiego jeszcze w XIII wieku. 
Ostatni książę raciborski Leszko z dy-
nastii Piastów tuż przed swoją śmiercią 
złożył hołd królowi Czech w 1326 roku. 
Od tego czasu nie powinny dziwić żadne 
symbole zwierzchniej władzy Czech na 
naszym terenie. Problem jednak w tym, 
że kafel z lwem datowany jest na połowę 
XIII wieku, kiedy księstwo raciborskie 
jeszcze nie było zależne od Czech.

Kim byli rycerze zamieszkujący 
wiejską siedzibę mieszkalno – obronną 
w Górkach Śląskich? Byli oni zamiłowani 
w sztuce, bowiem na terenie budowli 
znaleziono nie tylko kafle z wizerunkami 
lwa, orła, ale również jednorożca (połowa 
XVI w.) oraz św. Marcina (koniec XIV 
wieku). Poza kaflami z ozdobnymi 
wizerunkami znaleziono dużą ilość kafli 
bez jakichkolwiek ozdób. Te zbiory kafli 
miało doprowadzić do rekonstrukcji 
pieca z tej budowli. Niestety działania 
wojenne zniweczyły te zamiary. Wiejska 

wieża mieszkalna w Górkach posiadała 
zatem piec kaflowy, który ogrzewał 
siedzibę rycerza. A motywy użyte na 
kaflach glazurowanych dowodzą, że 
była to siedziba kogoś zamożniejszego i 
znaczniejszego w okolicy.

Ponadto dotychczas nie ujawniono 
innych wież tego typu w okolicach 
Raciborza i Rybnika. Należy więc 
przypuszczać, że wieża w Górkach na 
trasie gościńca z Raciborza do Rud 
Raciborskich była najważniejszym 
punktem obrony przed ewentualnym 
najeźdźcą. W zgodnej opinii archeologów, 
znawców tematu, większość wież 
drewnianych istniała w przedziale XIII – 
XV wieku. Później rozpoczęto budowę 
skromnych dworków szlacheckich 
i pierwszych kamiennych budowli 
fortyfikacyjnych. I tak w sąsiednich 
Raszczycach, dawnej siedzibie rycerzy 
z rodu Raszczyców, wybudowano 
drewniany dworek pełniący również 
funkcje obronne, otoczony ze wszystkich 
stron fosą. Teren ten przez miejscowych 
zwany był Bernardkowcem. Budowla 
ta musiała powstać później w stosunku 
do wspomnianej wieży w Górkach. 
Dokument z 1606 roku dostarcza nam 
opisu tego grodu w Raszczycach, który 
co prawda jeszcze w 1642 roku był 
drewniany, ale posiadał za to masywne 

piwnice, spichlerz oraz murowaną wieżę. 
Z Raciborza, przez Raszczyce, Bogunice 
i Górki do Rud Raciborskich prowadził 
średniowieczny gościniec. Tenże 
gościniec [strata publica] przechodził 
nieopodal naszej wieży obronnej w 
Górkach. O tym trakcie informuje 
pierwsza wzmianka o sąsiedniej 
wsi Bogunice z 1316 roku. Tegoż 
gościńca mógł pilnować nasz rycerz z 
wiejskiej siedziby obronnej w Górkach. 
Niestety owiany tajemnicą jest upadek 
tej wieży mieszkalno – obronnej. Z 
przedwojennych badań archeologicznych 
dowiadujemy się, że z całą pewnością 
wieża ta runęła w kierunku wschodnim. 
Na szczycie wieży znajdował się dach 
pokryty gotycką dachówką typu „mnich” 
lub „zakonnica”. I te resztki dachówek 
znaleziono po prawej stronie kopca. Kres 
świetności siedzibie rycerskiej w Górkach 
musiał położyć najazd nieprzyjaciela. 
Najeźdźca niewiadomego pochodzenia 
wystrzelił strzałę z zapalonym grotem, 
która dosięgła wieżę i dokonała 
zniszczenia. Wieża się zwaliła na jeden 
bok. Wskazują na to spalone resztki bali 
drewnianych i odpowiednie zabarwienie 
ziemi na grodzisku. Ponadto odnaleziono 
również średniowieczne ostrze strzały 
(bełt z lekko zagiętym ostrzem).

Przyczyną upadku siedziby 
miejscowego rycerza jest z całą 
pewnością najazd wroga z zewnątrz. Nie 
jesteśmy jedynie pewni, kiedy i w jakich 
okolicznościach nastąpił kres wieży 
obronnej w Górkach.

Oprac. Henryk Postawka
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Gmina Nędza Koło Pszczelarzy Nędza |

na wykład
profesora Bogdana Kędzia

z Instytutu Włókień Naturalnych i Roślin Zielarskich
w Poznaniu

w dniu 03.08.2019 (sobota)
hala sportowa klubu LKS 1908 Nędza ul. Sportowa 10

godz.  15.00

PROGRAM
LECZENIE PRODUKTAMI PSZCZELIMI

- Miód
- Propolis
- Pyłek kwiatowy
- Mleczko pszczele

- Jad pszczeli
- Ulo terapia
- Dyskusja

wstęp wolny


