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

6/2019 CZERWIEC

22 drużyny, ponad 200 młodych zawodników, 
3 specjalnie przygotowane boiska i mnóstwo 
zaciętej walki. Sprawdź wyniki turnieju Orlik Cup

Skrót wydarzeń towarzyszących obchodom 
110-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nędzy

Obchody 110-lecia OSP Nędza 

str. 4

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

Podsumowanie czerwca w GCK

str. 3

Orlik Cup zakończone, znamy wyniki

str. 5

Informacja w sprawie współpracy z firmą Promag
Aktualności | Gmina Nędza

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
firmy Promag International Sp. z o.o. Podczas spotkania konsultant szeroko omówił charakterystykę firmy jak również zasady 
i proces montażu instalacji oferowanych przez przedsiębiorstwo w cenach około 40-50% niższych od cen rynkowych. Firma 
Promag istnieje na rynku ponad 16 lat i jest liderem w zakresie instalacji solarnych mającą na koncie ponad 15 tys. zrealizowanych 
zleceń, w tym ponad 100 na terenie gminy Nędza.  Gwarancją oferowanych przez firmę cen i usług jest współpraca z partnerami 
handlowymi (głównie polskimi producentami) oraz Fundacją Ochrony Środowiska Help Energy.  Osoby, które nie uczestniczyły 
w spotkaniu i są zainteresowane tematem, zapraszam do kontaktu z Urzędem Gminy pod nr tel: 32 66 60 486 lub bezpośrednio z 
przedstawicielem firmy – panem Kamilem Kartasińskim, tel. 513 009 103, email: kkartasinski@promag-gaz.pl 
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Czerwiec pełen wrażeń w GCK
Kultura | Nędza

1 czerwca na terenie GOSiRu w Nędzy odbył się rodzin-
ny festyn z okazji Dnia Dziecka, który był wspólną 

inicjatywą OSP oraz Gminnego Centrum Kultury w Nę-
dzy.  Wśród licznych atrakcji, jakie czekały na dzieci tego dnia, 
znalazły się m.in.: Freestyle Show i warsztaty Freestyle Adriana 
Franca - 3-krotnego medalisty Otwartych Mistrzostw Świata 
"SUPERBALL" w kategorii Routine (Best Show), animacje, 
konkursy z nagrodami, loteria fantowa, gry i zabawy prowadzo-
ne przez animatorów z GCK w Nędzy, malowanie buziek, grill 
z kiełbaskami, lody tradycyjne, stanowisko z warsztatami robie-
nia slimów, zwierzątka domowe do przytulenia i pogłaskania, 
ogromny dmuchaniec oraz zawody strażackie. Emocji, radości i 
dobrej zabawy z pewnością tego dnia mieszkańcom Nędzy nie 
zabrakło.

W środę 5 czerwca, spektaklem "Krasnoludki" oraz 
wernisażem prac plastycznych, sezon artystyczny 
2018/2019 zakończyły grupa teatralna oraz grupa 
plastyczna „Asfalt” działające przy gminnym Centrum 
Kultury w Nędzy.  Spektakl w reżyserii instruktorki - Moniki 
Kubicy-Skaby, powstał w oparciu o książkę Melanii Kapelusz pt. 
"Krasnoludki". Mnóstwo radości, śmiechu i wzruszeń wypełniło 
wnętrza GCK. Z kolei nasza grupa plastyczna zaprezentowała 
malarstwo i rysunek z ostatnich trzech miesięcy swojej pracy. 
Mieliśmy też okazję pozaglądać do prywatnych szkicowników 

naszych młodych artystów oraz zobaczyć "teczkę" Doroty 
Miechówki, która w tym roku zdawała egzaminy do Liceum 
Plastycznego w Raciborzu.

Natomiast 7 czerwca odbyło się SZTUKOWANIE 
czyli zakończenie roku 2018/2019 w GCK. Podczas imprezy 
prezentowali się uczestnicy takich zajęć jak: żonglerka, nauka 
gry na gitarze, keyboardzie i flecie poprzecznym, wokalne, 
plastyczno - ruchowe. Gościnnie wystąpili z tańcem liniowym 
słuchacze UTW. Występom towarzyszyły niesamowite emocje 
i wzruszenia. 

9 czerwca w Babicach odbył się Festyn Rodzinny 
organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny, Radę 
Rodziców, sołtysa, Gminne Centrum Kultury oraz Ochotniczą 
Straż Pożarną. Wśród licznych atrakcji znalazły się m.in. występy 
przedszkolaków i uczniów, animacje dla dzieci, konkursy, 
szczudlarze czy pokaz ratownictwa.

W piątek 21 czerwca w Gminnym Centrum Kultury 
w Nędzy odbyła się SENIORIADA, podczas której 
słuchacze UTW w Nędzy świętowali 5-lecie swojego istnienia. 
Spotkanie było okazją do podsumowania ostatnich lat wspólnej 
działalności: odbytych wycieczek, zrealizowanych projektów, 
warsztatów i wykładów. Słuchacze otrzymali od dyrektora GCK 
dyplomy za ukończenie kolejnego roku akademickiego, a całość 
wydarzenia dopełniła muzyka, wspólny tanieć i śpiew. 
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Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
Informacje | Gmina

Śląska Izba Rolnicza 
informuje, że
28 lipca 2019r. 

odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego 

z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo 
kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej 
izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy)wybiera się - dwóch tej rady. W okręgu 
wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w 
wyborach do tego organu, otrzymają największa ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego 
składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Sląskiej Izby Rolniczej. 

Kandydat, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: 
Zgłoszenie kandydata, listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu 
wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi 
mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, 
popierających zgłoszenie kandydata, pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu 
wyborczym, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 
§1 Kodeksu Karnego oraz zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych. Druki te można 
otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie w zory dokumentów wyborczych 
znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce:

"WYBORY DO IZB ROLNICZYCH"
Czytelnie wyplenione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 r. na adres: Śląska 
Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.

4. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do glosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy 
(miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, możne sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej 
sprawie zażalenie.

IZBA ROLNICZA - TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY
INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów 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
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OSP w Nędzy obchodziła swoje 110-lecie
Aktualności | Nędza

Podczas obchodów 110-lecia OSP Nędza gospodarze go-
ścili strażaków z jednostek z Babic, Górek Śląskich, Kuźni 

Raciborskiej ,Siedlisk, Szymocic oraz Zawady Książęcej. Na 
uroczystości pojawiła się m.in. poseł Gabriela Lenartowicz, 
poseł Czesław Sobierajski, starosta Grzegorz Swoboda oraz 
wójt Anna Iskała. Uroczystość obchodów 110-lecia rozpoczę-
ła się od mszy św. W kościele parafialnym w Nędzy, następnie 
przemaszerowano spod kościoła na teren boiska LKS. Do-
wódcą uroczystości był Komendant Gminny Jacek German, 
który następnie złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach nadbryga-
dierowi w stanie spoczynku Piotrowi Bukowi, który następnie 
udekorował Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP sztandar jednostki OSP Nędza.

Podczas jubileuszu swoje odznaczenia odebrali również 
druhowie z jednostki w Nędzy. 

Srebrne Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali 
dh Leszek Olszewski, dh Bernard Depta; Brązowe Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:  dh Marek Kuśka, 
dh Sebastian Grzesik zaś Odznakę Wzorowego Strażaka  
druhowie: Mariusz Mieszko, Kamil Pelka, Lucjan Majcher, 
Adrian Kusma, Damian Grzesik, Franciszek Kuśnik.

zdjęcia: www.naszraciborz.pl
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Turniej Orlik Cup w Nędzy zakończony
Aktualności | Nędza

21 czerwca na stadionie w Nędzy odbyła się pierwsza 
edycja turnieju Orlik Cup. Udział wzięły 22 drużyny. Ponad 
dwustu młodych futbolistów zmagało się ze sobą na 3 trzech 
przygotowanych boiskach. Akademia Młoda Nędza do turnieju 
zgłosiła 2 drużyny które z różnym skutkiem radziły sobie 
na boisku. Zwycięzcą został, podtrzymując passę zwycięstw 
swoich starszych kolegów Piast Gliwice, który w finale pokonał 
Naprzód Rydułtowy wynikiem 3:0.

Ćwierćfinały:
    Grunwald Ruda Śląska - KS Rymer Rybnik 0:3
    Piast Gliwice - LUKS RB Głogówek 6:1
    AP Estates - KS Naprzód Rydułtowy I 1:5
    KS Naprzód Rydułtowy II - AP Młoda Nędza I 2:2 (k.1:0)

Półfinały:
    KS Rymer Rybnik - Piast Gliwice 1:4
    KS Naprzód Rydułtowy I - KS Naprzód Rydułtowy II 5:2

Mecz o 3. miejsce:
    KS Naprzód Rydułtowy II - Rymer Rybnik 1:1 (k. 0:1)

Finał:
    KS Piast Gliwice - KS Naprzód Rydułtowy I 3:0

pełna tabela wyników na www.nedza.pl 

zdjęcia: fb LKS 1908 Nędza

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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Wiejska siedziba rycerza w Górkach Śl. Odcinek 5
Historia | Górki Śląskie

Taka budowla drewniana posiadała zazwyczaj 3 kondygnacje. 
Parter stanowił część gospodarczą (składy, spiżarnie, warsztaty). 
Na piętrze mieściła się izba mieszkalna możnowładcy. Na 
samym szczycie – punkt obserwacyjny i miejsce dowodzenia 
obroną. W wyniku badań przedwojennych badań dr Raschkego 
ujawniono ciekawe kafle pochodzące z pieca. Zachowane 
motywy na kaflach z wizerunkiem orła – symbolu dynastii 
czeskich Przemyślidów, panujących w późnym średniowieczu 

oraz lwa, sugerują zależność rycerza z Górek od władzy 
czeskich królów i jego czeskiej orientacji polityczne. Niestety 
eksponaty te złożone były w Muzeum w Raciborzu (Urząd ds. 
Historii) o czym poinformował nas dr Raschke w piśmie z dnia 
5 marca 1942 roku.

Oprac. Henryk Postawka

Wspomnienie o księdzu Janie Gonszczyku (1901-1977)
Historia | Nędzat

Urodził się 25 stycznia 
1901 roku w Chorzowie 
(wtedy Królewska Huta 
– Köningshütte). Tam też 
uczęszczał do gimnazjum. 
Po maturze w 1922 r. 
podjął studia teologiczne na 
Uniwersytecie Wrocławskim, 
które ukończył 30.01.1927 
r. święceniami kapłańskimi. 
Od 08.04.1927 do 08.03.1929 
był wikarym a Neunen pod 
Berlinem. Następnie do 
08.06.1936 tę funkcję pełnił w 

parafii św. Piotra i Pawła w Gliwicach, gdzie został nominowany 
administratorem a potem proboszczem w parafii św. Michała 
Archanioła. Tam też starał się o rozbudowę tamtejszej kaplicy 
do rangi kościoła. Niestety jego starania przerwała wojna. 

   Po wojnie 04.06.1948 został przeniesiony z Gliwic do 
nędzańskiej parafii na stanowisko proboszcza i tę funkcję pełnił 
przez prawie 30 lat (do swojej śmierci 26.12. 1977 r.) Już w 
1948 r. pojawiły się na ścianach kościoła malowidła Rudolfa 
Rufina z Rydułtów przedstawiające sceny biblijne, które po 
25. latach uległy niestety samodestrukcji i trzeba było je w 
1973 r. zamalować w związku z renowacją świątyni. Księdzu 
proboszczowi przyszło działać w bardzo nie sprzyjających 
czasach ze względu na ideologię komunistycznego, 
powojennego państwa polskiego. W 1957 r. staraniem 
proboszcza został ponownie zrekonstruowany ołtarz główny 
poprzez poszerzenie i uzupełnienie go elementami sakralnymi 
z końca XVIII w. Poświęcenia tego nowego, odnowionego 
ołtarza dokonał ks. misjonarz Józef  Damek CM, przebywający 
wówczas od 1939 r. w Brazylii, przy okazji prymicji nowo 

wyświęconych kapłanów z naszej parafii: Alojzego Marcola, 
Huberta Dobioscha i Gerharda Kałuży. W 1963 r. podjął 
się misji zakupu trzech nowych dzwonów. W 1965 r. miało 
miejsce nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Jego mrówcza praca, pokornego i bardzo 
skromnego człowieka z biegiem lat zaczęła mu zjednywać 
wszystkich parafian, szczególnie młodzież, która garnęła się 
do środowiska ministrantów, a potem kontynuowała naukę w 
katolickich uczelniach i zasilała gremium kapłanów (było ich 
kilkunastu, co jest swoistym fenomenem w historii parafii). W 
swych kazaniach wpajał, że ośrodkiem kultury chrześcijańskiej 
powinna być światłość ideału moralnego, którą jest Opatrzność.

    Należy w tym miejscu przytoczyć wypowiedzi o świętej 
pamięci Janie Gonszczyku. 

Ks. prof. Alojzy Marcol (autor subtelnego artykułu o 
naszym proboszczu w „Wiadomościach Urzędowych Diecezji 
Opolskiej” z 1980 r.): „Pamiętam, jak w dniu moich prymicji 
na progu domu rodzinnego przemawiał do młodego serca 
kapłańskiego [po łacinie]: Uczynił dla ciebie wielkie rzeczy i 
święte jest jego imię”.

Ks. prof. biskup ordynariusz Alfons Nossol w dniu pogrzebu 
śp. J. Gonszczyka 29.12.1977 r. wyeksponował  jego cechy: 
pełną poświęcenia pracę, ustawicznie okazywaną Chrystusowi 
wierność oraz bezkompromisową służbę Kościołowi.

    Można by było wiele pisać o zasługach tego szlachetnego 
kapłana, jednak on na pewno by sobie tej gloryfikacji nie życzył! 
Wielu starszych parafian z Nędzy zgodzi się ze stwierdzeniem, że 
nie spotkało się z tak uprzejmym i dobrodusznym człowiekiem, 
jakim był ks. Gonszczyk.

Oprac.  Krystian Okręt
Materiały i informacje: Małgorzata Kozielska
Na zdjęciu ks. prof. biskup Helmut Sobeczko 

z ks. prob. Janem Gonszczykiem

ciąg dalszy nastąpi
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Zajęcia Fitness na terenie gminy Nędza
Sport | Nędza

 

LKS 1908 NĘDZA 1 : 0 LKS Granica Ruptawa
LKS Zgoda Zawada Ks. 4 : 7 LKS Chałupki  
LKS Górki Śląskie 1 : 5 LKS 07 Markowice

Kolejka nr 28

Kolejka nr 29

Kolejka nr 30

LKS Krzyżanowice 2 : 2 LKS 1908 Nędza
LKS Start Pietrowic Wlk. 3 : 3 LKS Zgoda Zawada Ks.
LKS Górki Śląskie 2 : 3 LKS Ruda Kozielska

LKS 1908 NĘDZA 2 :1 LKS Forteca Świerklany
LKS Zgoda Zawada Ks. 4:0 LKS Naprzód 46 Zawada
LKS Ocice Racibórz 3:2 LKS Górki Śląskie 

Wyniki z ostatnich kolejekTabela wyników
Klasa Okręgowa pkt. 
1 APN ODRA SP. Z O.O. 81 
2 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA  79 
3 LKS FORTECA ŚWIERKLANY  61 
7 LKS 1908 NĘDZA  48
Klasa A 
1 LKS TWORKÓW  76 
2 KS 1905 KRZANOWICE 71 
3 LKS STUDZIENNA RACIBÓRZ 66 
12 LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  31
Klasa B 
1 LKS ODRA NIEBOCZOWY  80 
2 LKS 07 MARKOWICE  76 
3 LKS GRZEGORZOWICE  55 
5 LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 48 
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Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
• poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
• wtorek: 12.00 – 16.00.

2. Centrum Społeczno w Pietrowicach Wielkich:
• poniedziałek, wtorek, środa: 14.00 -18.00,
• czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.

3. Urząd Gminy w Krzyżanowicach:
• poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
• czwartek: 08.00 – 12.00.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 
od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  będzie świadczone w Szkole Podstawowej 
w Rudach przy ulicy Rogera 2 w godzinach od 14:00 do 18:00.

Uprawnieni:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według 

kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu pod numerem: (32) 45 97 324.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym 
trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy:  npp@powiatraciborski.pl

Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
jest pisemne oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, które składa się w 
przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem - u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem tej 
pomocy, a w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - osoba uprawniona jest 
zobowiązana do przekazania oryginału lub kopii oświadczenia do Starostwa Powiatowego w Raciborzu przed terminem udzielenia 
pomocy prawnej za pośrednictwem:

- faksu 32 415 87 36, lub
- w wersji elektronicznej na adres mailowy npp@powiatraciborski.pl, lub
- listownie na adres Starostwo Powiatowe w Raciborzu Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, lub
- za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną do Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu.
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych 

kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie


