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ULICA LIPOWA W NĘDZY DO REMONTU.  
GMINA CZEKA NA DECYZJĘ W SPRAWIE CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWŁA II 
                            Obecnie na terenie gminy realizowanych   

                                        jest kilka drogowych inwestycji. Remont 

czeka ul. Lipową w Nędzy, Zarząd Dróg Wojewódzkich 

prowadzi roboty na ul. Jana III Sobieskiego i wiadukcie, a 

Gmina oczekuje na decyzję Marszałka Województwa w 

sprawie modernizacji chodnika przy ul. Jana Pawła II. 
u 

 odernizacja ul. Lipowej polegać będzie na wymianie 

nawierzchni oraz wykonaniu zjazdów do posesji. Droga 

zyska nawierzchnię asfaltobetonową o szerokości 3,5 m 

oraz pobocza utwardzone kruszywem. Założono, że remont 

powinien się zakończyć do 29 czerwca. - Chcemy to zrobić 

jak najszybciej, bo sporo się obecnie pod względem 

remontów w gminie dzieje - przyznaje wójt Anna Iskała. 

    Faktycznie, w tej chwili nadal realizowany jest przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich remont drogi wojewódzkiej - 

ul. Jana III Sobieskiego w Nędzy. Przebudowywana jest 

jezdnia, pobocza, chodniki, kanalizacja deszczowa i zjazdy. 

Roboty powinny się zakończyć do 30 czerwca. - Zdajemy 

sobie sprawę z utrudnień, dlatego tym bardziej dziękuję 

mieszkańcom za wyrozumiałość. Trzeba znieść uciążli-

wości, żeby móc się potem cieszyć wyremontowaną i bez- 

gf 

pieczną drogą - mówi wójt. Dodajmy, że nadal trwa też 

potężny remont wiaduktu nad torami.  

    Z kolejnej inwestycji ucieszą się szczególnie mieszkańcy 

części Nędzy za torami w kierunku Kuźni Raciborskiej. 

Gmina czeka w tej chwili na decyzje urzędu marszałkow-

skiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II.  

    Dokumentacja wykonana przez Gminę została już 

Marszałkowi Województwa przekazana, reszta zależy od 

niego. To ważna inwestycja dla bezpieczeństwa naszych 

mieszkańców - tłumaczy wójt Iskała. ●  

 • Ul. Lipowa w Nędzy 
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, ZGŁOŚ POMOCNIKA DO UBEZPIECZENIA KRUS 
                           W związku z wprowa- 

                           dzeniem od dnia 18 

maja 2018 r. przepisów ustawy o 

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społe-

cznym rolników oraz niektórych innych 

ustaw rolnicy mają obowiązek zgło-

szenia pomocnika, z którym została 

zawarta umowa o pomocy przy 

zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. 

    Zapewni mu to:  

► prawo do jednorazowego odszkodo-

wania, w sytuacji gdyby doszło do 

wypadku w gospodarstwie rolnym w 

związku z wykonywaniem   przez niego 

czynności określonych w umowie o 

pomocy przy zbiorach, 

►dostęp do ochrony zdrowia w okresie 

wykonywania umowy o pomocy przy 

zbiorach. 

  Pomocnik to pełnoletnia osoba 

świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi 

przy zbiorach chmielu, owoców i 

warzyw, tytoniu, ziół i roślin 

zielarskich na podstawie umowy  o 

pomocy przy zbiorach.  

Pomocnikiem może być : 

►obywatel Polski,   

►cudzoziemiec uprawniony do 

wykonywania pracy na terenie Polski, 

czy też zwolniony na podstawie 

przepisów szczególnych z obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę.  

  Umowa o pomocy przy zbiorach 

powinna być zawarta na piśmie przed 

rozpoczęciem świadczenia pomocy. 

Powinna określać miejsce świadczenia 

pomocy, okres i zakres jej 

wykonywania. 

Pomoc przy zbiorach obejmuje 

następujące czynności: 

► zbieranie chmielu, owoców, 

warzyw, tytoniu, ziół lub roślin 

zielarskich, 

►    usuwanie zbędnych części roślin, 

► klasyfikowanie lub sortowanie 

zerwanych lub zebranych owoców, 

warzyw, tytoniu, ziół, chmielu, roślin 

zielarskich lub wykonywanie  innych 

czynności mających na celu przygo- 

towanie wymienionych zbiorów do 

transportu, przechowywania albo 

sprzedaży lub związanych z pielęgno-

waniem i poprawą jakości plonów. 

    Wykaz produktów rolnych, przy 

zbiorze których pomoc świadczona 

przez pomocnika może być wykony-

wana na podstawie umowy o pomocy 

przy zbiorach, dostępny będzie na 

stronie internetowej www.krus.gov.pl. 

    Łączny czas świadczenia przez 

pomocnika pomocy na podstawie 

zawartych umów (jednej lub kilku, z 

jednym lub kilkoma rolnikami) nie 

może przekroczyć 180 dni w danym 

roku kalendarzowym. Przed zawarciem 

umowy rolnik powinien uzyskać od 

pomocnika oświadczenie o liczbie dni 

świadczenia pomocy w danym roku 

kalendarzowym na podstawie umów 

zawartych z innymi rolnikami. 

 ►Ubezpieczenie wypadkowe, choro-

bowe i macierzyńskie w zakresie 

ograniczonym do jednorazowego 

odszkodowania z tytułu wypadku przy 

pracy rolniczej. 

    Obowiązek ubezpieczenia pomoc-

nika rolnika powstaje od dnia 

oznaczonego w umowie o pomocy przy 

zbiorach jako dzień rozpoczęcia  

świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień 

nie zostanie wskazany, obowiązek 

ubezpieczenia powstaje od dnia 

zawarcia umowy, a ustaje od dnia 

następującego po dniu, w którym 

pomocnik zaprzestał świadczenia 

pomocy wykonywanej na podstawie 

zawartej umowy z rolnikiem. 

►Ubezpieczenie zdrowotne. 

    Obowiązek ubezpieczenia zdrowot-

nego pomocnika rolnika powstaje od 

dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w 

trybie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, a ustaje z dniem 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o 

pomocy przy zbiorach. 

  Przepisy nie dają możliwości zgłosze- 

nia do ubezpieczenia zdrowotnego 

członków rodziny pomocnika. 

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru 

składki dziennej na ubezpieczenie 

wypadkowe, chorobowe i macierzyń-

skie oraz tabela z wyliczoną wysokoś-

cią składek dziennych oraz wysokoś-

cią składki na ubezpieczenie zdrowotne 

w danym miesiącu dostępna jest na 

stronie internetowej KRUS. 

  Składki na ubezpieczenie wypad-

kowe, chorobowe i macierzyńskie oraz 

na zdrowotne za pomocnika rolnika za 

dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest 

opłacić w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

  Rolnik jest zobowiązany zgłosić 

pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w 

ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o 

pomocy przy zbiorach, lecz nie później 

niż przed upływem okresu, na który 

zawarta została ta umowa.  

    Rolnik jest zobowiązany do 

samodzielnego wyliczenia składek i ich 

terminowego opłacenia bez wezwania 

ze strony KRUS. 

    Zgłoszenie pomocnika do ubez-

pieczeń dokonuje się na opracowanych 

przez KRUS  formularzach zgłosze-

niowych, dostępnych na stronie 

internetowej Kasy oraz w jednostkach 

organizacyjnych KRUS.  

    Formularz zgłoszeniowy można 

złożyć w KRUS osobiście, przesłać do 

za pośrednictwem operatora poczto-

wego, a także za pośrednictwem elek-

tronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 
f 

Szczegółowe informacje w zakresie 

obejmowania ubezpieczeniami w KRUS 

pomocnika rolnika dostępne są na 

stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień 

w tym zakresie udzielają również 

jednostki organizacyjne KRUS 

właściwe dla miejsca położenia 

gospodarstwa  rolnego, w którym 

pomocnik świadczy pomoc. Baza 

teleadresowa jednostek dostępna jest 

na www.krus.gov.pl. ● 

http://www.krus.gov.pl/
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PRZEDSZKOLAKI Z NĘDZY DZIAŁAJĄ 

LEPIEJ NIŻ KAMPANIE REKLAMOWE 

młodsze grupy np. kiedy i jak myć poprawnie ręce. Wiedzą 

również jak ważna jest aktywność fizyczna, a nawet 

unikanie zbyt mocnego słońca. W programie jest też o 

szkodliwości tytoniu. Dzieci uczą się mówić dorosłym: Nie 

pal przy mnie. To jest niezdrowe! Zorganizowano nawet 

manifest antytytoniowy.  

    - Zdrowego trybu życia trzeba uczyć dzieci od 

najmłodszych lat. Apel nawołujący do zmiany nawyków z 

ust własnego dziecka zdziała więcej niż drogie kampanie 

reklamowe - uważa koordynator programu Małgorzata 

Procek, nauczycielka Przedszkola w Nędzy. ● 

                                    Dzieci wiedzą co i jak jeść, żeby być zdrowym.   

                                    Wiedzą, że papierosy szkodzą i uczą się 

zwracania uwagi dorosłym, by przy nich nie palili. Młodszych 

kolegów instruują jak poprawnie myć ręce. A wszystko to w 

ramach programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” pod 

patronatem raciborskiego sanepidu. 
e  

rogram dotyka wielu aspektów i dzieci uczą się w nim 

przeróżnych rzeczy, m.in. zasad zdrowego odżywiania. 

Grupa Smerfy ostatnio poświęciła temu cały przedszkolny 

dzień. Dzieci  ułożyły wspólnie piramidę zdrowego żywienia 

i wiedzą już, że należy spożywać pięć posiłków dziennie, że 

owoce, warzywa i woda w diecie są bardzo istotne. - Nie 

wolno jeść dużo cukru i soli, bo to nie jest zdrowe - twierdzi 

mała Ania ze Smerfów.  

    Kulminacyjnym punktem dnia były zajęcia kulinarne. 

Dzieci miały kolejną okazję, by poznać smaki, a także cenne 

właściwości warzyw - nawet tych za którymi na co dzień nie 

przepadają!  

    Zdrowe żywienie to nie wszystko. Smerfy-klubowicze uczą 
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GIMNAZJALIŚCI PREZENTOWALI SWOJE PROJEKTY 
W tym roku już po 

raz ostatni uczniowie 

prezentowali swoje 

projekty edukacyjne, 

do realizacji których 

zobowiązywał ich 

szkolny program. W 

Nędzy jak zwykle 

katalog tematów był bardzo szeroki - od nowoczesnej 

technologii po bezdomność zwierząt. 

    Podczas Dnia Projektów Edukacyjnych w Nędzy 

wystąpiło 10 grup. Uczniowie prezentowali  projekty o 

różnorodnej tematyce - od historii gimnazjum czy 

ciekawostek na temat kościoła w Nędzy, przez 

opowieści o tym  jak wolny czas spędza się dziś a jak 

dawniej. Jeden z projektów dotyczył nowoczesnej 

technologii i jej wpływu na naszą codzienność, a inny 

opowiadał o pracy pisarza, fotografa czy podróżnika. 

Jedna z grup zrealizowała projekt dotyczący 

wymarzonego sklepiku szkolnego. Była też prezentacja 

o bezdomności zwierząt. 

Jury w składzie nauczycielek: Marii Kobryń, Wandy 

Rutko i Anny Wojtek, postanowiło wyróżnić 

następujące grupy projektowe: 

► grupę Wandy Rutko w składzie:  

     A. Miebes, S. Januszkiewicz, A. Piotrowski, 

     B. Popow, G. Skulski, P. Hajok z projektem  

     pt. "Czy każdy może zostać pisarzem?"; 

► grupę Barbary Zapłaty w składzie:  

     K. Gawron, D. Miechówka, A. Tylka,  

     M. Kalyciok z projektem   

     pt. "Wymarzony sklepik szkolny"; 

► grupę Bernadety Oleszowskiej w składzie:  

     J. Kawecka, E. Kałus, M. Piechula,  

     S. Przybyła, K. Szweda z projektem  

     pt. "Czy zwierzę to zabawka?"; 

► grupę Anny Wojtek w składzie:  

     D. Bogacz, K. Muszala, E. Gradziński z projektem      

     pt. "Czy uczniowie naszej szkoły potrafią  

     wytrzymać tydzień bez telefonu?". 

                         Zdjęcia z dnia projektów w Nędzy →    

                                     www.zsgnedza.szkolnastrona.pl 
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LUBLIN DOCENIŁ NĘDZĘ 

profesjonalnych czapkach kucharskich i fartuszkach miały 

okazję zamienić się w prawdziwych szefów kuchni. 

    Dzieci pod okiem przedszkolnej kucharki upiekły 

fantastyczną cytrynową Babkę Puchatkową. Wszystkie etapy 

pracy zostały sfotografowane i opisane, a wychowawczyni 

przygotowała ciekawą prezentację. 

    Wypiek zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Wielka-

nocnym Konkursie Kulinarnym zorganizowanym przez 

Przedszkole Król Maciuś I z Lublina. ● 

                                      Cytrynowa babka dzieci z grupy Puchatki    

                                      z Przedszkola w Nędzy zdobyła I miejsce  

w Ogólnopolskim Wielkanocnym Konkursie Kulinarnym 

zorganizowanym przez Przedszkole Król Maciuś I z Lublina. 
gf 

 zieci zajęcia kulinarne w przedszkolu uwielbiają! I to 

właśnie radość ze wspólnego przygotowywania jedzenia jest 

najważniejsza. Ale też zawsze staramy się przy okazji 

przekonywać maluchy do zdrowego odżywiania - 

relacjonuje nauczycielka Teresa Augustyn. 

    Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie kroić, 

smarować, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości i 

satysfakcji. Poprzez kulinarną zabawę zdobywają nowe 

doświadczenia, odkrywają ciekawe smaki, mają możliwość 

samodzielnie i w sposób twórczy przygotowywać różne 

potrawy, a potem je smakować i zjeść. 

    Jeszcze w marcu dzieci z grupy Puchatki wraz z 

wychowawczynią Teresą Augustyn wzięły udział w 

Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym, którego tematem 

przewodnim było upieczenie wielkanocnej babki i 

przesłanie fotorelacji z wykonanych prac. Dzieciaki w  
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                                     Goście mieli  nieco- 

                                     dzienną okazję wyko-

nać przy pomocy robotów różne 

zadania - zaprogramować trasę po 

Europie, pomuzykować z robotem 

wydającym dźwięki i namalować 

obrazy z robotem piszącym.  
 

  Szkole Podstawowej w Nędzy 

odbył się Scratch Day #Super-

Koderów, na który zostały zapro-

szone rodziny uczniów biorących 

udział w programie edukacyjnym 

Fundacji Orange #SuperKoderzy 

Majsterkowicze 2.0. 

    Uczniowie chcieli się pochwalić, 

na czym program polega i co 

osiągnęli podczas zajęć z robotyki i 

programowania. Udało im się też 

zachęcić rodziców, dziadków i 

rodzeństwo do  wspólnej zabawy z 

udziałem robotów. 

    Zadania te zostały samodzielnie 

przygotowane przez szkolnych  

#SuperKoderów 

pod okiem koordy-

natorek programu – 

Małgorzaty Mielnik 

i Anny Wojtek. 

Uczniowie zapre-

zentowali podstawy 

języka scratch na 

bazie łatwej gry i 

wspólnie z rodzi-

cami pokonywali jej 

kolejne etapy. Był też pokaz różnych robotów - od prostego BeeBot-a, przez 

muzykalnego Dash and Dot-a do bardziej skomplikowanych Lofi Robotów 

pojazdów i robotów piszących. 

    Goście mieli niecodzienną okazję wykonać przy pomocy robotów różne 

zadania - zaprogramować trasę po mapie Europy przy użyciu BeeBot-a (robota 

pszczółki), co okazało się nie lada wyzwaniem! Zagrać własne melodie z 

pomocą robota reagującego na głos i wydającego dźwięki, a nawet namalować 

obrazy z robotem piszącym. 

    Podczas kolejnego zadania należało samodzielnie poskładać jeżdżącego 

robota. Swoich sił spróbowała również dyrektor szkoły. Na koniec odbył się 

wyścig robotów. 

    -  Młodzież podjęła się trudnej roli instruktora. Rodzice byli pod ogromnym 

wrażeniem zaangażowania swoich dzieci! - relacjonuje nauczycielka Anna 

Wojtek. ● 
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KAROLINA NAJLEPSZA W POWIECIE 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
 

                                     Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego  

                                     został zorganizowany w I Liceum Ogólno-

kształcącym w Raciborzu już po raz 11. 
d 

W  konkursie wzięło udział ponad 40 uczestników z 

powiatu raciborskiego, a szkołę w Nędzy reprezentowało 

czworo uczniów: Amelia Tylka (opiekun Anna Wojtek), 

Patrycja Paszenda (opiekun Aneta Kucyniak), Michał Galli 

i Karolina Kupczyk (opiekun Izabela Pielczyk). 

    Konkurs polegał na napisaniu testu, w którym należało 

wykazać się wiedzą z gramatyki, słownictwa i funkcji 

językowych obejmującą zakres materiału dla szkoły 

gimnazjalnej. Pierwsze miejsce zdobyła Karolina Kupczyk. 

- Karolina odniosła wielki sukces! Tym bardziej, że jest 

uczennicą klasy siódmej, a w konkursie trzeba było wykazać 

się wiedzą z gimnazjum - cieszy się nauczycielka Izabela 

Pielczyk. ● 
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TYTUŁ  

DLA PLACÓWKI W NĘDZY  

                           - To był konkurs o fladze Polski, o białym 

                                       orzełku, o narodowych symbolach - mówi 

Paulinka z grupy Smerfy. - I o konstytucji! To był konkurs na 

którym recytowaliśmy wiersze - dodaje mały Leon z 

Przedszkola w Nędzy.  
4 

  kwietnia w Przedszkolu w Nędzy odbył się 

Przedszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: Kto ty 

jesteś? Polak mały. Tematyka wierszy dotykała symboli 

narodowych, miłości do kraju i lokalnego patriotyzmu.  

    - Dzieci były znakomicie przygotowane zarówno pod 

względem dykcyjnym, jak i interpretacyjnym, a także ich 

ubiór i rekwizyty oddawały charakter przedstawianych 

utworów. Jury konkursu nie potrafiło wybrać jednogłośnie 

zwycięzcy, dlatego postanowiono nagrodzić wszystkich 

uczestników - opowiada koordynator programu w 

Przedszkolu w Nędzy Małgorzata Procek. 

Konkurs recytatorski to tylko jedno z siedmiu działań, jakie 

społeczność przedszkola miała za zadanie w ciągu ostatnich 

miesięcy zrealizować, by uzyskać ten prestiżowy tytuł. 

Program Przedszkole młodych patriotów organizowany przez 

Studium Prawa Europejskiego składał się z dwóch modułów - 

kursu dla nauczyciela oraz konkursu dla dzieci.  

    Przedszkole w Nędzy wywiązało się z nałożonych zadań 

znakomicie, za każde zadanie uzyskując maksimum punktów. 

Do zadań należało m.in. przygotowanie plakatu 100. rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości. – Uczciliśmy  

odzyskanie niepodległości. Dzieci przyszły ubrane w 

narodowe barwy, poznały kawałek historii. Dowiedziały się 

też, że Polska przez ponad sto lat nie miała swoich granic, a 

Polacy nie mogli mówić po polsku - opowiada koordynatorka. 

    Wśród innych zadań było też stworzenie Kodeksu Postaw 

Patriotycznych. Na przygotowanych wcześniej małych 

flagach Polski dzieci umieściły swoje postulaty i zasady, 

którymi zamierzają się kierować.  

    Przedszkole zorganizowało też 22 listopada Gminny 

Konkurs Muzyczno-Plastyczny pod hasłem Jestem sobie 

Polak mały. W konkursie wystartowały dzieci ze wszystkich 

przedszkoli gminy Nędza. Wszystkie dzieci zajęły pierwsze 

miejsca. Wręczono również nagrody i dyplomy laureatom 

przedszkolnego konkursu plastycznego. Miejsca przyznano w 

dwóch kategoriach: prace przestrzenne oraz prace płaskie. 

    Najtrudniejszym z zadań było zorganizowanie pogadanki 

pt. Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie 

patriotą? Dzieci odpowiadały na pytania, m.in.: Kim jest 

patriota? Co dla was oznacza patriotyzm na co dzień? Co 

oznacza niepodległość? ● 
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•  Wójt Anna Iskała życzyła wszystkim dobrej zabawy 

•  Jak zwykle zaplanowano wiele atrakcji dla najmłodszych 

•  Świetny koncert dała Orkiestra Dęta Gminy Nędza 

•  Publiczność rozgrzał rockowy zespół The TrAst z Raciborza 

•  Liderem grupy jest Adam Przysiężniuk 

•  Na finał pierwszego dnia wystąpiła Cleo 

•  Publiczność razem z wokalistką śpiewała utwory   

    pt. „My Słowianie” , „Łowcy gwiazd" i "Brać"  

•  Zespół z Raciborza ma wiernych fanów 
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•  Młoda publiczność podziwiała występy kolegów 

• Podczas V Gminnego Przeglądu Młodych Talentów pokazano 15 różnych prezentacji 

•  Drugiego dnia na scenie  

królowało polskie disco.  

Na początek zespół  Łobuzy  

 

•  Dobra zabawa i szalejące tłumy pod gołym niebem 

•  Tłumy śpiewały piosenki  

pt. "Ona czuje we mnie piniądz"  

czy "Bania u Cygana" 

 

•  Na finał drugiego dnia wystąpił     

    popularny Exaited 
 

 

•  Wokalistką zespołu jest  

    piękna Agnieszka   
 

 



9 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAJÓWKA 2018   Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2018 

•  Trzeci dzień majówki to muzyka 

biesiadna.  Publiczność do tańca  

porwał  Paweł Siluk-Steiner. 
 

 

•  Duet Karo okupuje pierwsze miejsca na listach 

przebojów w wielu rozgłośniach radiowych 

 

•  Biesiadę poprowadził prezenter  

   Radia Vanessa Piotr Scholz 

 

•  A na finał trzeciego dnia zabawy  

   w Nędzy wystąpił Gang Marcela 
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 a obraz stosunków panujących na 

Śląsku na przełomie XIX i XX w. trzeba 

spojrzeć w obiektywny sposób z dwóch 

zainteresowanych tym problemem stron: 

z jednej polskiej z drugiej niemieckiej. 

     Już powstanie tkaczy na Dolnym 

Śląsku w 1844 r. spowodowało kryzys 

gospodarczy w Prusach. Niezadowoleni 

rzemieślnicy domagali się uregulowania 

warunków bytowych. Władze krwawo 

stłumiły bunt, który znalazł odzwier-

ciedlenie w literaturze. Znany pisarz 

niemiecki, Gerhart  Hauptmann (1862-

1946), laureat Nagrody Nobla w 1912 r., 

w sztuce Tkacze (z 1892 r. napisanej 

częściowo w dialekcie śląs-kim), której 

bohaterem zbiorowym uczynił tłum 

głodujących i walczących o godziwe 

warunki życia ludzi, pełnej 

rewolucyjnych treści, skłonił  władze 

pruskie do wydania zakazu jej wysta-

wiania. 

    W późniejszych latach, ze względu na 

tzw. Kulturkampf (niem. „walka 

kulturowa”), kiedy na Śląsku zaostrzono 

proces germanizacji, autochtoniczna 

ludność posługująca się w większości 

gwarą śląską a nie językiem niemieckim 

w życiu codziennym, podlegała szeregu 

restrykcji ze względu na swą odrębność w 

odczuciu władz niemieckich. Sytuacja 

doprowadzała w tym czasie do wielu  

konfliktów, nie tylko na tle narodowoś-

ciowym ale także socjalnym. Ten proces 

toczył się do początku XX w. 

   Przełomem stała się klęska Niemiec w 

listopadzie 1918 r. i podpisanie przez nich 

traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 r., 

na mocy którego w art. 87 uznano 

niepodległość Polski, a w art. 88 

postanowiono przeprowadzić plebiscyt 

na Górnym Śląsku. I tutaj dyplomacja 

polska poniosła klęskę, gdyż do obszaru 

plebiscytowego włączono pokaźne 

terytoria, które w większości zamiesz-

kiwała ludność niemiecka. Na wynik 

plebiscytu miała zadecydować ogólna 

opcja (na domiar złego w głosowaniu, na 

polski wniosek, mogły brać udział osoby 

spoza obszaru plebiscytowego, a 

urodzone na Górnym Śląsku!). Od tego 

czasu rozpoczęła się na szeroko 

zakrojoną skalę agitacja polityczna. 

Polska strona była w gorszej sytuacji... 

    W tym momencie, o którym często się 

zapomina, rozpoczęta agitacja podzieliła 

Ślązaków! Jedni byli za Polską inni za 

Niemcami. A najtragiczniejsze było to, że 

linia podziału przebiegała wśród rodzin, co 

stało się zarzewiem walk bratobójczych – 

wojny domowej, którą w polskiej 

historiografii określa się jako powstania 

śląskie. Należy z przykrością stwierdzić, że 

odradzające się w tym czasie państwo 

polskie nie było zbytnio zainteresowane 

losem Śląska i zdało się jedynie na 

inicjatywę autochtonicznej ludności. 

     Pierwsze powstanie (17-24.08.1919 r.), 

którego głównym koordynatorem był 

Alfons Zgrzebniok (1891-1937) z 

Dziergowic, późniejszy wicewojewoda 

białostocki, zakończyło się 

niepowodzeniem. 

    Drugi z kolei zryw powstańczy miał 

miejsce w dniach od 18 do 25 sierpnia 1920 

r. i objął już swym zasięgiem ówczesne 

powiaty: bytomski, gliwicki, katowicki, 

pszczyński, raciborski, rybnicki, 

tarnogórski i zabrski. Jego głównym 

osiągnięciem było zniesienie policji 

niemieckiej i utworzenie w jej miejsce 

specjalnej policji plebiscytowej (złożonej z 

alianckich przedstawicieli – Francji, Anglii 

i Włoch). To wydarzenie zostało 

przedstawione w balladowo-

mitotwórczym filmie Kazimierza Kutza 

Sól ziemi czarnej (1970 r.) 

    Natomiast trzecie powstanie, które 

wybuchło 3 maja 1921 r., było reperkusją 

wyniku plebiscytu 20 marca tegoż roku, 

który jak się należało spodziewać, był 

niekorzystny dla Polski (40%). Dlatego 

Wojciech Korfanty (1873-1939), ówczesny 

polski komisarz plebiscytowy, a następnie 

od 4 maja dyktator powstania, wezwał do 

walki o przyłączenie do Polski obszarów, 

które w plebiscycie zdobyły 70% głosów 

za Polską i nakreślił linię (nazwaną jego 

imieniem), o którą winni walczyć 

powstańcy, przebiegającą od Bogumina na 

północ wzdłuż rzeki Odry do Zimnic 

Dużych, następnie na północny wschód po 

Olesno. Strategicznym punktem zmagań 

powstańców z niemieckim SSOS 

(Selbstschutz Oberschliesens) była Góra 

Św. Anny (Annaberg). Wzniesienie to w 

czasie walk przechodziło z rąk do rąk. 

Działania zbrojne trwały do 28 czerwca 

1921 r., kiedy to nastąpiła ewakuacja wojsk 

powstańczych i SSOS z obszaru 

plebiscytowego. W zmaganiach trzeciego 

powstania znaczącą rolę odegrali 

mieszkańcy naszej gminy, głównie z 

Ciechowic (wtedy Szychowic), walczący 

na przyczółku rzeki Odry w dniach od 9 do 

14 maja 1921 r., wśród których znaleźli się, 

m.in.: Franciszek Dobiosz, Bernard 

Dyrszka, Józef Dyrszka, Józef Goldman, 

Franciszek Gomółka, Adolf Grabowski, 

Wilhelm Krybus, Wiktor Leksza, Józef 

Pietruszka, Franciszek Przybyła, Adolf 

Warzok (ojciec wybitnego lekarza i 

zarazem autora znanych opowieści Bojki, 

błozny i klyty).  W walkach w rejonie 

Raciborza szczególnie odznaczyli się 

Alojzy Seget (1897-1968) i Arka Bożek 

(1899-1954), autor Pamiętników (wyd. w 

1957 r.) opisujący w nich m.in. te 

zmagania. 

   W historii polskiego filmu wydarzenia od 

lat siedemdziesiątych XIX w. do połowy 

XX w. możemy zobaczyć w serialu Blisko, 

coraz bliżej (1982-1986) w reżyserii 

Zbigniewa Chmielewskiego (1926-2009) 

na podstawie scenariusza śląskiego pisarza 

Albina Siekierskiego (1920-1989), 

kreślącego rodowód śląskiej rodziny 

Pasterników. 

   Starałem się zilustrować zaprezentowane 

wydarzenia dziełami literackimi i 

filmowymi, zachęcając tym samym do 

szerszego zainteresowania problematyką. 

     W swej powyższej wypowiedzi 

chciałem jedynie zwrócić uwagę 

czytelników na bardziej szerszy obraz 

wydarzeń historycznych, które dopro-

wadziły do zbrojnych wystąpień ludności 

Śląska na początku XX w. w zmaganiach o 

przynależność państwową.● 
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BABICZOK SIĘ ROZBUDOWUJE 
Oj, działo się! Majówka na Babiczoku była ciekawa i bogata 

w atrakcje i prace poprawiające komfort spotkań na 

łowisku. 

 

 a obu łowiskach (Babiczok 1 i 2) 

pojawiły się domki wędkarskie, pod 

wiatą została uruchomiona elektrownia słoneczna na 

potrzeby oświetlenia wiaty, monitoringu i potrzeb 

wędkarzy, wyremontowano drogę wokół łowiska Babiczok 

2, a jeszcze w tym roku inwestycja będzie kontynuowana na 

drugim stawie i drogach dojazdowych. Od tego roku 

uruchomiony zostanie nawet całodobowy monitoring, który 

systematycznie będzie rozbudowywany. 

    Majówka na łowiskach Babiczok jak zwykle była bogata 

w imprezy sportowe. 1 maja zorganizowano tu zawody 

spinningowe z brzegu, które w tym roku wygrał Piotr Gierek 

z Gliwic wyciągając okazałego szczupaka. 

    Z kolei 4 maja wystartowały drużynowe zawody 

karpiowe. - Trzy dni zmagań przyniosły mnóstwo atrakcji i 

ostrej rywalizacji do ostatniej godziny zawodów. 

Wyciągnięto kilkanaście ciekawych okazów, ponad 10-

kilogramowych karpii i amurów - relacjonuje Janusz 

Cieślikowski. 

    Pierwsze miejsce w zawodach zajęła drużyna Piotra 

Gierka i Łukasza Kwaśniewskiego z Gliwic z wynikiem 

28,89 kg. Drugie miejsce przypadło drużynie Piotra  

Ździebły i Bogusława Graniecznego z wynikiem 21,06 kg, a 

trzecie - Marcinowi Porwołowi i Grzegorzowi Rudko z 

wynikiem 20,58 kg. Z kolei największą rybę zawodów złowił 

Adam Holona z Rybnika (karp o wadze 14,8 kg). 

    Majówka nad wodą w gminie Nędza ucieszyła też 

wędkarzy życiowymi rekordami i wspaniałymi okazami ryb. 

Januszowi Cieślikowskiemu udało się złowić karpia o wadze 

21,34 kg a Adamowi Janczewskiemu karpia o wadze 20,5 kg. 

Trzecią ponad 20-kilogramową rybę wyciągnął Przemysław 

Ratajczyk. - W historii łowiska pierwszy raz się zdarzyło, 

żeby w tak krótkim czasie złowić takie sztuki! - cieszą się 

wędkarze. Trafiały się również inne gatunki - medalowe liny, 

jesiotry i leszcze a panu Januszowi udało się złowić ponad 3-

kilogramowego karasia srebrzystego, który jest rzadkością. 

    - Każdy kto u nas był nie wrócił bez niczego. Dużych ryb 

jest tu coraz więcej. Z pewnością przede wszystkim dzięki 

sportowemu podejściu wędkarzy, którzy stosują świętą 

zasadę "złów i wypuść"  - podkreśla pan Janusz. ● 
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KOLEDZY Z NIEMIEC Z WIZYTĄ U UCZNIÓW W NĘDZY 

 a dobra współpraca trwa już od lat. Raz młodzież z 

Niemiec odwiedza partnerów w Nędzy, a raz młodzież stąd 

jedzie do Zella-Mehlis. Obie strony bardzo sobie spotkania 

chwalą, bo widzą korzyści na wielu płaszczyznach. 

    Na nudę nigdy nie ma czasu, bo gospodarze dbają o 

ciekawe atrakcje. Tym razem młodzież z zaprzyjaźnionej 

niemieckiej szkoły na zaproszenie młodzieży z Nędzy 

odwiedziła m.in. Racibórz, Rudy, Wrocław, ale też 

oczywiście lokalne atrakcje z rezerwatem Łężczok na czele. 

Uczniowie odwiedzili też nędzański samorząd. 

Sekretarz Gminy Nędza Krystian Dolipski pytał gości o 

wrażenia. - Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale to tylko świadczy 

o tym, jak pełne wrażeń były to dni! - mówiła nauczycielka z 

niemieckiej szkoły Beate Blum. 

    Wizyty w ciągu roku zawsze są dwie - polska młodzież 

jedzie do Niemiec jesienią, a młodzi Niemcy przyjeżdżają do 

nas wiosną. Nauczycielki, które przyjechały z obecną grupą 

w Polsce są po raz pierwszy. - Bardzo nam się podoba i to 

pod każdym względem! Jesteśmy zachwyceni zarówno 

waszą serdecznością i świetną organizacją czasu, ale i tym co 

widzieliśmy. Jestem wielką fanką przyrody i tutejszy 

rezerwat zrobił na mnie ogromne wrażenie. Chciałabym tu 

wrócić z mężem, który zawodowo zajmuje się ochroną 

przyrody - uśmiechała się nauczycielka Beate Blum. 

    - To fantastyczne doświadczenie dla młodzieży, która 

może zdobyć nowe doświadczenia, poznać się nawzajem i 

podszlifować język - dopowiada nauczycielka Susanne 

Truckenbrodt.  

    Polsko-niemieckie wymiany możliwe są dzięki 

finansowemu wsparciu z Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży z Warszawy, Gminy Nędza oraz wkładowi 

własnemu szkoły i rodziców. ● 
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