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Odświeżona wersja terminarza, wyniki pierwszych 
kolejek dla klasy okręgowej, klasy B i C oraz tabela 
wyników w nowym sezonie. 

Podsumowanie obecnie trwających inwestycji 
na terenie gminy Nędza. Sprawdź kwoty oraz 
planowane terminy zakończenia prac.

Inwestycje w gminie Nędza

str. 4-5

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

Podsumowanie sierpnia w GCK

str. 3

Terminarz i wyniki meczów naszych klubów

str. 7

Przedszkolaki z grupy puchatków pod 
kierunkiem Teresy Augustyn pokona-
ło 158 placówek w III etapie projektu 

"Zdrowo jem, więcej wiem" zdobywając 
tym samym 1 miejsce. Pozwolilo im to 
również objąć prowadzenie w klasyfi-
kacji generalnej po wszystkich trzech 
etapach i wygrać nagrodę Grand Prix 

pokonując aż 457 placówek.

Z dniem 1 września kierownictwo 
Szkoły Podstawowej w Nędzy obejmie 

pan Ireneusz Fiet. Nowemu dyrektorowi 
życzymy sukcesów oraz wytrwałości w 

dążeniu do celów. 

Puchatki z przedszkola w Nędzy najlepsi 
w Polsce

SP Nędza z nowym dyrektorem

Koszty podwyżek dla nauczycieli
Aktualności | Gmina Nędza

Dnia 29 lipca uchwałą Rady Gminy nr  XV-98-2019 został zmieniony regula-
min  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza. Zmiany dotyczyły podwyżki 
dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w szkole podstawowej i 
grupy w przedszkolu, który po zmianie przysługuje w wysokości 300,00zł miesięcz-
nie. Miesięczny koszt dodatku za wychowawstwo w poprzednich latach dla wszyst-
kich jednostek wynosił 4 340 zł natomiast od 1 września 2019 kwota ta wyniesie 11 
100zł. Roczny wydatek wzrośnie z kwoty 52 080 zł do 133 200 zł, zakładając że w 
roku szkolnym wychowawstwo obejmie łącznie 37 nauczycieli. 
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Czerwiec pełen wrażeń w GCK
Kultura | Gmina Nędza

2 - 13.09 - WYSTAWA „Śląskie kobiety – polski 
twierdze” w ramach obchodów 100–lecia Powstań Śląskich - 
Wystawa poświęcona kobietom, które walczyły w powstaniach, 
przechowywały broń, były sanitariuszkami, lekarkami, 
kurierkami. Były też odważnymi matkami, które w bardzo 
trudnych czasach niewoli wpajały dzieciom miłość do ojczyzny. 

7.09, godz. 11.00 NARODOWE CZYTANIE pod 
patronatem pary prezydenckiej - Podczas tegorocznej odsłony 
akcji „Narodowe Czytanie” Para prezydencka zaproponowała 
do czytania  nowele polskie. Gminne Centrum Kultury z 8 
propozycji wybrało nowelę Władysława Reymonta „ORKA”. 
Na wydarzenie zapraszamy do Babic - gospodarstwo obok 
OSP Babice. W programie wystąpi m.in. Marcin Franaszek – 
aktor teatru Tetraedr oraz trio skrzypcowe Appassionata.

13.09, godz. 11.00 – projekcja filmu „Śląskie kobiety – 
polskie twierdze” dla uczniów klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej 
w Nędzy - Fundacja Polskie Dziedzictwo Śląska zrealizowała 
film „Śląskie kobiety – polskie twierdze”  w reżyserii Krzysztofa 
Korwin-Piotrowskiego, który przedstawia sylwetki sześciu 
kobiet – zapomnianych bohaterek czasów walki o polską 
tożsamość narodową Śląska. Rola kobiet na historycznym 
Górnym Śląsku była szczególna.

16 - 27.09 – Wystawa „Robert Oszek (1896–1938) – 
żołnierz Niepodległej” w ramach obchodów 100-lecia 
Powstań Śląskich - Autorem scenariusza wystawy jest Zbigniew 
Gołasz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach. Ekspozycja składa się z 9 paneli. Wystawa 
poświęcona bohaterowi wojny polsko-bolszewickiej oraz III 
powstania śląskiego.

21.09 – Święto Pieczonego Ziemniaka w Babicach - Pyra, 
ziemniak, brambor, grula. Kartofel niejedno ma imię. Sołtys i 
rada sołecka Babic oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy  
zapraszają do Babic na święto ziemniaka. W programie: gry i 
zabawy, pieczenie ziemniaka, występy artystyczne.

27.09, godz. 19.30 – NOC W BIBLIOTECE - Zapraszamy 
na Magiczną Noc w Gminnym Centrum Kultury i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Nędzy. Tematem przewodnim będzie 
literatura fantastyczna. Po zmroku uczestnicy wcielą się w 
poszukiwaczy zaczarowanych dukatów i zmierzą się z wieloma 
zagadkami, poznają tajniki pracy bibliotekarza oraz przygotują 
teatr cieni. Zwieńczeniem będzie sen w murach GCK. Akcja 
skierowana jest do dzieci w wieku od 8 do 13 lat.
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Inwestycje w gminie Nędza
Inwestycje | Gmina Nędza

Na terenie naszej gminy obecnie prowadzone są prace nad 
4 inwestycjami. Łączna ich wartość wynosi: 9 453 886,61 

zł, największą cześć, mianowicie 8 593 485,81 zł Największą 
cześć inwestycji stanowi budowa oczyszczalni ścieków wraz 
z siecią kanalizacyjną, która jest budowana w miejscowości 
Ciechowice. Prace na budowie postępują w zawrotnym tempie, 

a obecnie trwa budowa sieci elektrycznej. Część maszyn 
oczyszczalni znajduje się już na swoich miejscach, co możemy 

zauważyć na poniższych zdjęciach. Trwają również równoległe 
prace nad rozbudową przepompowni, której inwestorem są 
Wody Polskie. Zakończenie prac nad oczyszczalnia planowane 
jest na 30 kwietnia 2020 r.

Kolejną, pod względem kosztowności inwestycja, jest 
budowa sali gimnastycznej przy przedszkolu w Nędzy. Wartość 

przetargu opiewała na kwotę 759 900zł. Obecnie na obiekcie 
trwają prace wykończeniowe oraz kształtowanie terenu. 
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Budynek sali ma już skończoną elewację, na ukończeniu jest 
również część sanitarna oraz sufit głównej części sali. Odbiór 
robót jest planowany na 31 sierpnia 2019 r.

Pozostając w sektorze sportowym kolejnym 
przedsięwzięciem jest budowa placu zabaw z siłownią 
pod chmurką w Górkach Śląskich. Zamontowane zostały 
już wszystkie urządzenia. Na obiekcie będzie możliwość 
skorzystania z szerokiego wachlarza przyrządów, m. in. 

poprawiające koordynację ruchową, zwiększające wydajność 
krążeniowo-oddechową oraz takie, które pomagają w 
rozwoju mięśni różnych partii ciała. Instrukcje dotyczące 
sposobu użytkowania, zachowania bezpieczeństwa oraz 
przeznaczenia znajdują się na tabliczkach informacyjnych. 
Dla najmłodszego grona naszych mieszkańców został 
przygotowany zestaw zabawowo-sprawnościowy, który 
zapewni naszym pociechom świetną zabawę, a także przy 

okazji będzie miał dobry wpływ na ich rozwój fizyczny. Na 
obiekcie znajduje się 25-metrowy zjazd linowy, który jest 
pierwszym urządzeniem tego typu w naszej gminie. Takie 
konstrukcje cieszą się niezwykłą popularnością wśród 
najmłodszych. Zapewniają one dreszczyk emocji nie tylko 
dzieciom, ale wszystkim korzystającym, dlatego też częstymi 
użytkownikami są również dorośli i młodzież. Do zrobienia 
pozostają prace wykończeniowe oraz przygotowanie podłoża 
pod urządzeniami. Wartość prac określona została na 
kwotę 100 500,80zł. Trwa również remont ulicy Piaskowej 
w Babicach. Na odnawianym odcinku jezdni została już 
położona nawierzchnia asfaltowa oraz rynna odprowadzająca 

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 7
Historia | Górki Śląskie

Na podstawie szczątkowych zapisów historycznych 
spróbujemy odtworzyć koleje losów wieży drewnianej w 
Górkach. Pierwszym znanym nam z imienia rycerzem, który 
mógł zamieszkiwać wieżę w Górkach był Szymko Bees, który 
otrzymał w lenno od samego księcia raciborskiego wsie: Górki i 
Adamowice. Swoje ziemie na terenie tych dwóch wsi oddał książe 
wspomnianemu rycerzowi w 1426 roku. Obie wsie wówczas były 
położone nad rzeką Suminą. Obecny przysiółek Nędzy – Piła 
stanowił wtedy część Adamowic pomimo oddalenia od samej 
wsi kilku kilometrów. Być może te przeprawy (w Adamowicach 
i Górkach) stanowiły strategiczny punkt dla biegnących tędy 
szlaków bądź z Raciborza do Rud, bądź wzdłuż samej rzeki 
Suminy. Należy pamiętać, że nie istniała jeszcze wtedy wieś 
Nędza. Następną wsią wzdłuż Suminy było już Turze nad 
Odrą, gdzie rzeka Sumina wpadała do Odry. Na początku XIV 
wieku, na okoliczne księstwa śląskie najechali husyci z czeskiego 
ruchu religijnego, przeciwnego dotychczasowej hierarchii 
kościelnej. Mieczem i ogniem zwalczali wszystko co katolickie. 
Często dla zysku napadali na samotne i bezbronne śląskie 
osady. Pan na Rybniku książę Mikołaj rozgromił oddziały 
husyckie w 1433 roku. Niestety husyci musieli także przybyć 
do małej osady Górki i zrównali ją z ziemią mniej więcej w 
latach 30- tych XIV wieku. Pod koniec XV wieku w osadach 

wzdłuż rzeki Suminy panował ród rycerski Szeliga, a księstwem 
opolskim i raciborskim zawładnął król Węgier Maciej Korwin, 
którego główną siedzibą była Buda na Węgrzech. Nakazał 
dbać o bezpieczeństwo na ważnych szlakach handlowych z 
Wrocławia do Raciborza, a dalej przez Morawy na Węgry. Być 
może tędy biegł szlak handlowy z Rud do Raciborza, a dalej 
na Morawy. Jednakże pod koniec XV wieku rycerz Szeliha 
wmieszany w konflikt z zakonem dominikanek z Raciborza 
mógł dowolnie zawładnąć ziemię po prawej stronie od jego 
stawu, czyli na terenie dzisiejszej wsi Górki Śl. Wynika z tego, że 
średniowieczna osada Gurek została zniszczona i opuszczona 
przez miejscowych chłopów, bowiem książę raciborski dozwolił 
Wańkowi Szeliha zająć tamże ziemię i najprawdopodobniej 
sugerowałaby to zniszczenie także obronnej wieży w Górkach. 
Niestety nasz tok rozumowania komplikują znaleziska z 
grodziska w Górkach w postaci kilku kafli datowanych na XVI 
wieku (kafli glazurowanych z wizerunkiem jednorożca). Czy to 
nadinterpretacja dr Raschkego, czy nasze błędne rozumowanie 
datujące zniszczenie wieży na koniec XV wieku, a nie jak by 
tego chcieli archeolodzy przedwojenni na XVI wiek. Niestety 
trudno dociec.

Oprac. Henryk Postawka

Flaga Śląska
Historia | Region

   Na sesji Rady Gminy 
Nędza 29 lipca 2019 r.  
przewodniczący Gerard 
Przybyła wystąpił z 
propozycją, która jest 
kontynuacją jego starań, aby 
przed wejściem do urzędu 

obok flagi państwowej wywieszono również flagę Śląska, którą 
przekazał na ręce Wójta Gminy Nędza Anny Iskały. Związane 
to było z obchodami w dniu 15 lipca Święta Flagi Śląska, 
a wspomniana data odnosi się do Ustawy Konstytucyjnej 
zatwierdzającej statut organiczny Województwa Śląskiego przez 
ówczesny Sejm RP w 1920 r. Inicjatorem tych corocznych 
obchodów jest Marek Plura (ur. w 1970 r. w Raciborzu), były 
eurodeputowany. Nasze gminne czasopismo już od szeregu 
lat publikuje artykuły upowszechniające znajomość mowy 
śląskiej, których celem jest swobodniejsze porozumiewanie się 
w gminnym urzędzie, co zostało m.in. w 2016 r. uwieńczone 
przekazaniem naszej instytucji samorządowej tablicy z napisem 

„Gôdômy po ślônsku” przez Pro Loquela Silesiana Towarzystwo 
Kultywowania i Promocji Śląskiej Mowy z siedzibą w Chorzowie, 
która wisi w eksponowanym miejscu korytarza urzędu.

   Pomijając wszelkie zawiłości historyczne to flaga ta, 
przyjęta również dla obecnego województwa śląskiego, ma 
barwę niebieską, na tle której wyeksponowany jest złoty orzeł 
bez korony. W ujęciu heraldycznym ptak ten jest personifikacją 
władzy. Znaczące są też barwy: niebieski (względnie błękitny) 
oznacza niebo, spokój i kontemplację, natomiast złoty (z żółtym 
odcieniem) jest uosobieniem  słońca wraz ze wszelkimi z nim 
związanymi wartościami, takimi jak jasność czy prawda.

Oprac.  Krystian Okręt

ciąg dalszy nastąpi
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LKS Tworków 3 : 3 LKS 1908 Nędza  1 

LKS Zgoda Zawada Ks 4 : 0 LKS Owsiszcze  1 

LKS Górki Śl 2 : 3 LKS Gamów  1

LKS 1908 Nędza 3 : 0 LKS Granica Ruptawa  2

LKS Zgoda Zawada Ks 4 : 0 LKS Strzelec Rzuchów 2

LKS Sparta Babice 1 : 6 LKS Ruda Kozielska 1

LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 2 : 2 LKS Górki Śl  2

KS Unia Racibórz 1 : 1 LKS 1908 Nędza  3 

LKS Grzegorzowice 3 : 2 LKS Zgoda Zawada Ks  3 

LKS Górki Śl 1 : 1 LKS Naprzód II Czyżowice  3 

LKS 1908 Nędza 0 : 4 KS Płomień Połomia  4

Klasa Okręgowa Kolejka

Klasa B Kolejka

Klasa C Kolejka

Wyniki z ostatnich kolejek

Terminarz rozgrywek

Tabela wyników
Klasa Okręgowa pkt. 
1 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 13 
2 LKS FORTECA ŚWIERKLANY  12 
3 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 12 
7 LKS 1908 NĘDZA  8
Klasa B 
1 LKS BRZEZIE  9 
2 LKS GRZEGORZOWICE 7 
3 LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA 7 
4 LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  6 
13 LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  6
Klasa C 
1 LKS WICHER PŁONIA 3 
2 LKS RUDA KOZIELSKA 3 
3 LKS PSTRĄŻNA 3 
4 LKS SPARTA BABICE 0

na dzień 28.08.2019

	 GKS	DĄB	GASZOWICE	 :	 LKS	1908	NĘDZA

	 LKS	1908	NĘDZA	 :	 LKS	FORTECA	ŚWIERKLANY

	 KS	RYMER	RYBNIK	 :	 LKS	1908	NĘDZA

	 LKS	1908	NĘDZA	 :	 KS	ROW	II	1964	RYBNIK

 07.09.2019   16:00  Kolejka nr 7

 14.09.2019   16:00  Kolejka nr 8

 21.09.2019   16:00  Kolejka nr 9

 28.09.2019   16:00  Kolejka nr 10

LKS 1908 Nędza

	 LKS	GÓRKI	ŚLĄSKIE	 :	 LKS	ZGODA	ZAWADA	KS

	 LKS	ZGODA	ZAWADA	KS	 :	 LKS	BRZEZIE

	 LKS	07	MARKOWICE	 :	 LKS	ZGODA	ZAWADA	KS

	 LKS	ZGODA	ZAWADA	KS	 :	 LKS	NAPRZÓD	46	ZAWADA

 07.09.2019   16:00  Kolejka nr 5

 15.09.2019   16:00  Kolejka nr 6

 21.09.2019   16:00  Kolejka nr 7

 29.09.2019   16:00  Kolejka nr 8

LKS "Zgoda" Zawada Książęca

	 LKS	GÓRKI	ŚLĄSKIE	 :	 LKS	ZGODA	ZAWADA	KS

	LKS	STRZELEC	RZUCHÓW	 :	 LKS	GÓRKI	ŚLĄSKIE

	 LKS	GÓRKI	ŚLĄSKIE	 :	 	LKS	GRZEGORZOWICE

	LKS	ROZWÓJ	BEŁSZNICA	 :	 LKS	GÓRKI	ŚLĄSKIE

 07.09.2019   16:00  Kolejka nr 5

 15.09.2019   16:00  Kolejka nr 6

 21.09.2019   16:00  Kolejka nr 7

 28.09.2019   16:00  Kolejka nr 8

LKS Górki Śląskie

	 LKS	SPARTA	BABICE	 :	 LKS	DZIMIERZ

	LKS	CZARNI	II	NOWA	WIEŚ	 :	 LKS	SPARTA	BABICE

	 LKS	SPARTA	BABICE	 :	 LKS	ZAMECZEK	II	CZERNICA

	 KS	STAL	II	KUŹNIA	RAC	 :	 LKS	SPARTA	BABICE

 07.09.2019   16:00  Kolejka nr 3

 15.09.2019   11:00  Kolejka nr 4

 21.09.2019   16:00  Kolejka nr 5

 29.09.2019   16:00  Kolejka nr 6

LKS "Sparta" Babice
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OFERTA ZAJĘĆ
2019/2020

GM I N N E  C E N T R UM  K U L T U R Y  W  N ĘDZY
ZA P RA S ZA

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-RUCHOWE - Zajęcia obejmują najróżniejsze techniki plastyczne, takie jak:
malarstwo, rysunek, elementy grafiki i rzeźby, techniki papieroplastyczne, decoupage, a także elementy zabaw
ruchowych przy muzyce. Dla dzieci do 12 roku życia, Instruktor: Renata Tomaszewska
 
ZAJĘCIA TANECZNE „BASIC STEPS” – nauka tańca wspó łczesnego dla dzieci i m łodzieży prowadzona w
dwóch grupach wiekowych. Instruktor: Anna Skierska
 
CREATIVE ENGLISH - Nauka języka angielskiego dla dzieci poprzez
kreatywne zabawy. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Instruktor: Paulina Plura.
 
ZAJĘCIA TEATRALNE - Zajęcia dla przedszkolaków. Praca przedmiotem, ruchem, wyobraźnią, nad
warsztatem aktorskim, ruchem scenicznym, świadomością cia ła oraz emisją g łosu. Zabawa różnymi
konwencjami teatralnymi. Praca nad spektaklem. Instruktor: Monika Kubica-Skaba
 
ZAJĘCIA WOKALNE - Emisja g łosu, nauka piosenek, śpiew solowy i w zespole, przygotowanie do konkursów i
występów na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Dla dzieci w wieku szkolnym. Instruktor: Anna Jegerska-
Michalska. 
 
MALARSTWO I RYSUNEK - Zajęcia dla m łodzieży. Podczas zajęć poznajemy i pracujemy w różnych
technikach plastycznych, takich jak: grafika, szkic, malarstwo sztalugowe, a także poznajemy twórczość
najs łynniejszych artystów w historii sztuki. Instruktor: Mariola Jakacka.
 
ŻONGLERKA - Żonglerka to niezwykle kreatywna forma aktywności fizycznej, a przede wszystkim dobra
zabawa i sztuka przekraczania w łasnych granic. Oto niektóre korzyści, jakie daje nauka żonglerki: poprawia
koncentrację i pracę mózgu, uczy cierpliwości i wytrwa łości, poprawia koordynację ruchową, daje olbrzymią
satysfakcję! Instruktor: Grzegorz Sawoński
 
KEYBOARD - Indywidualna nauka gry na keyboardzie, dla dzieci początkujących i już grających. 
 
GITARA - Ko ło gitarowe dla dzieci i m łodzieży, którzy chcą poznać podstawy nauki gry na gitarze.  Materia ł
dostosowany jest do umiejętności i wieku uczestników. Instruktor:  Krzysztof Koziarski
 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - To miejsce dla seniorów Gminy Nędza, którzy są chętni do wspólnego
dzia łania i chcą się nauczyć wielu ciekawych rzeczy. Zapraszamy na ćwiczenia z języków, komputera, ciekawe
wyk łady i odkrywcze wycieczki.
 
DANCE AEROBIC - Zajęcia taneczne oparte na elementach aerobicu dla pań każdym wieku. Instruktor: Anna
Skierska
 
JOGA - Uczestnicy zajęć uczą się jak dbać o swoje zdrowie fizyczne za pomocą prostych ćwiczeń oraz jak
funkcjonować na co dzień tak, aby utrzymać kręgos łup w zdrowiu. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do
moż l iwości osób uczestniczących w zajęciach. Instruktor: Bożena Wolska
 
ORKIESTRA DĘTA GMINY NĘDZA - Zapraszamy m łodzież i doros łych grających na instrumentach dętych,
chcących przy łączyć się do orkiestry by rozwijać swoje muzyczne umiejętności i pasje. Próby odbywają się raz
w tygodniu we wtorki o godz.19.30 w sali GCK. W ciągu roku wiele wyjazdów i wspólnych koncertów.
Prowadzący: Krzysztof Fulneczek.

ZAP I SY  I  I N FORMACJ E :

Gminne Centrum Kultury w Nędzy 
ul. Strażacka 2
tel. 32 4104770, 506141501

www.kulturanedza.blogspot.com


