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                                                     Pojawiła się     

                                                     realna szansa 

na  gruntowny remont drogi wojewódzkiej 

- ul. Jana III Sobieskiego w Nędzy. 

Niewykluczone, że Zarząd Dróg 

Wojewódzkich inwestycję zrealizuje 

jeszcze w tym roku. 

chodniki nie biegną równolegle - 

wyjaśnia wójt Anna Iskała. Ul. Jana 

III Sobieskiego w Nędzy jest 

zadaniem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach. 

Inwestor podpisał już umowę z 

wykonawcą projektu.   

    Z kolei Gmina przygotowuje się 

do wykonania odwodnienia drugiej 

części ul. Leśnej w sołectwie Górki 

Śląskie.  

    - Zadanie nie jest łatwe, bo droga 

położona jest na mocno podmokłym 

terenie - mówi wójt Iskała. - Urząd 

zlecił już dokumentację wykonania  

kompleksowego odwodnienia drogi. 

Jeśli wcześniej było cokolwiek 

zrobione, to tylko na potrzeby 

poszczególnych posesji. Teraz trzeba 

całą ilość spływającej z lasu wody 

zebrać, połączyć z ulicą Nową i 

odprowadzić do cieku wodnego 

wpadającego do Suminy. To 

poważna inwestycja - dodaje wójt. 

    Zadanie będzie wymagało 

również uzyskania pozwoleń 

wodno-prawnych. - Inwestycja 

będzie czasochłonna, ale chcemy 

podejść do tego rzetelnie - podkreśla 

wójt. ● 

To jedna z głównych ulic w 

miejscowości. To przy niej mieści się, 

m.in. urząd gminy i apteka. To droga, 

na której aktualnie jest również 

remontowany wiadukt kolejowy.  

    - To będzie właściwie budowa od 

podstaw, bo droga nie ma 

odwodnienia, podkład jest kiepski, a  
 

 

Firma zaproponowała cenę 480.953,00 zł brutto. 

Zadanie będzie realizować do 31 maja 2017 roku.  

    Wykonawca ma za zadanie wykonywanie transportu 

promowego, obsługę i utrzymanie promu, czyszczenie 

dojazdów do promu, wykaszanie skarp, odśnieżanie i 

utrzymanie oznakowania dróg dojazdowych i toru 

wodnego.  ● 

 

GODZINY   PRACY   PROMU 
● od 1 czerwca do 15 sierpnia w godz. od 6.00 
do 20.00 (dni powszednie) i od 9.30 do 17.00 
(niedziele), 
● od 16 sierpnia do 30 września w godz. od 

6.00 do 19.30 (dni powszednie) i od 9.30 do 
17.00 (niedziele), 
● od 1 października do 31 maja w godz. od 
6.00 do 17.30 (dni powszednie) i od 9.30 do 
17.00 (niedziele). 
Prom nie kursuje w święta ustawowo wolne od 
pracy oraz przy zbyt niskim i zbyt wysokim 
stanie wody w Odrze. 

                                          Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  

                                          rozstrzygnął przetarg na obsługę 

przeprawy promowej między Ciechowicami a Grzegorzowicami 

na najbliższy rok. Koszt to blisko pół miliona złotych. 

Przetarg wygrał Zakład Remontowo-Transportowy 

"Agal" z Rybnika, który obsługą promu zajmował się 

wcześniej.  
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                                        Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje  

                                        modernizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. Z ponad 

250 zgłoszonych inwestycji, do dofinansowania wybrano 89 w całej Polsce. 

mówi wójt Anna Iskała. Po 

zakończeniu zadania biblioteka 

będzie prowadziła zadania 

wykraczające poza tradycyjne 

funkcje biblioteki skierowane do 

różnych grup, weźmie udział w 

lokalnym partnerstwie publiczno-

społecznym oraz z instytucjami 

publicznymi na rzecz czytelnictwa, 

będzie realizowała działania służące 

podnoszeniu kompetencji cyfrowych 

lokalnej społeczności, uruchomi 

nowoczesny proces technologiczny 

wypożyczeń książek. ● 

Wniosek został złożony w styczniu 

tego roku do pierwszego naboru w 

ramach Programu Wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”. Biblioteka w Nędzy 

uzyskała dofinansowanie w 

wysokości 280.431,00 zł co stanowi 

75 proc. wartości inwestycji. 

    W ramach zadania planuje się 

przeprowadzić remont książnicy oraz 

zakup niezbędnego sprzętu i  

wyposażenia. - Współczesna 

biblioteka to nie tylko 

wypożyczalnia książek, ale miejsce 

wielu wydarzeń adresowanych dla 

różnych grup wiekowych. 

Chcielibyśmy, żeby po modernizacji 

mieszkańcy odwiedzali naszą 

bibliotekę jeszcze chętniej, żeby 

było to przyjemne miejsce, gdzie 

można będzie usiąść, przejrzeć 

książki, może nawet napić się kawy -  

 

 

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które amatorsko 

lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są 

zameldowane na terenie województwa śląskiego. 

    Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w 

trzech kategoriach: I kategoria – tradycja, II kategoria – 

krajobraz, III kategoria – „dobre praktyki” w zakresie 

rozwoju śląskiej wsi. 

    Prace konkursowe wraz z formularzem 

zgłoszeniowym do 19 sierpnia należy przesłać na adres:    

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. 

Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, Wydział Terenów 

Wiejskich – Jednostka Regionalna KSOW w 

województwie śląskim z dopiskiem Konkurs 

fotograficzny - Wieś województwa śląskiego okiem 

obiektywu.  

    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 

2016 r. ● 

ZRÓB ZDJĘCIE WSI! WEŹ 
UDZIAŁ W KONKURSIE 
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny 

pt. Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu. 
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                                       W Polsce jest 17 szkółek kontenerowych. 

                                       Ta w Nędzy jest największa w kraju. Daje 

możliwość wyprodukowania nawet 10 milionów sadzonek. – 

Na moje oko obecnie jest ich tu około 6 milionów – mówił 

Jacek Banach z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. On jak i 

kilkudziesięciu innych leśników przyjechał do Nędzy na finał 

konferencji pt. Reforestation Challenges. 

zrealizowanie celu badawczego, którym jest 

optymalizacja produkcji – mówił. 

    - Ośrodek w Nędzy dysponuje obecnie 

najnowocześniejszymi w Europie technikami i 

technologiami – podkreślał z dumą Kazimierz Szabla, 

dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.  

    Wspólnie z Marią Bajsarowicz ze szkółki 

kontenerowej oprowadzili gości po kolejnych punktach 

rozmieszczonych na terenie obiektu, prezentując 

nowoczesne maszyny, chłodnie i specjalistyczne 

urządzenia oraz… cały sztab kobiet, które własnoręcznie 

plewiły dziesiątki tysięcy małych sadzonek. 

    – Możemy usprawniać nasze działania na różnych 

polach wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki, ale 

są takie punkty, w których nic nie zastąpi ludzkich rąk – 

mówiła Maria Bajsarowicz. – To sztab naszych 

pracowniczek pieczołowicie i starannie, regularnie 

sprawdza każdą sadzonkę oczyszczając ją z chwastów. 

Ich nie zastąpi żadna maszyna – uśmiechała się. 

    Goście zobaczyli m.in. jak wygląda proces stratyfikacji 

buka, nowoczesną halę składającą się z czterech naw, 

wyposażoną w szereg udogodnień technicznych, 

pozwalających nawet w sterowany sposób zmienić rytm 

dnia i nocy, aby pogodzić go z potrzebami rozwojowymi 

roślin.  ● 

Na spotkaniu w Nędzy zjawiło się około 60 leśników z 

wielu europejskich krajów. Przyjechali naukowcy z 

Austrii, Czech, Szwecji czy Hiszpanii. Podczas wizytacji, 

która była zwieńczeniem 3-dniowej konferencji, goście 

skoncentrowali się na kwestiach związanych z produkcją 

sadzonek w kontenerach oraz przyjrzeli się efektom 

sztucznej mikoryzacji sadzonek. 

    Specjaliści rozmawiali również obszernie o 

zagadnieniach związanych z odnawianiem lasu. 

Naukowcy z Wydziału Leśnego Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie przeprowadzili szereg 

wykładów. Ze szkółką kontenerową w Nędzy 

współpracują od 20 lat. – Nasze badania związane są z 

optymalizacją podłoża – tłumaczył Jacek Banach. – 

Badamy to, jaki wpływ ma zagęszczenie, zwiększanie lub 

zmniejszanie wody, a w tym roku nasze badania 

koncentrują się wokół nawożenia i to pozwala nam na 

   TU SIĘ DZIEJE                                Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2016 

 

SZKÓŁKA W NĘDZY 

WZOREM  

DLA EUROPY 



5 | S t r o n a  
 

  

ŁĘG ZAPROSIŁ NA PIKNIK RODZINNY 
                                   Mieszkańcy na pikniku świetnie się bawili. –  

                                  Jesteśmy małym sołectwem, tym bardziej się 

cieszę, że na takie atrakcje możemy liczyć również u siebie! - 

chwaliła organizacje pani Katarzyna. 

wszystkich. I tak też było. A i w samą organizację 

włączyło się wiele osób.   

    Atrakcji było sporo. Przed mieszkańcami na początek 

wystąpiły przedszkolaki i uczniowie z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej.  

    Na pikniku nie mogło oczywiście zabraknąć zdolnej 

młodzieży z zespołu tanecznego Łężczok, Gminne 

Centrum Kultury zaprosiło na fireshow, był klown, 

zabawy piłkarskie, dla dzieci teatrzyk, a wieczorem dla 

dorosłych potańcówka. Nie zabrakło swojskiego bufetu.  

    Przy okazji pikniku oficjalnie otwarto nowy skwer z 

altanką, który będzie służył mieszkańcom do spotkań. ● 

Goście podkreślali, że piknik był dobrze 

zorganizowany, bo zapewniono atrakcje i dla młodszych, 

i dla starszych. Mieszkańcy cieszyli się, że jest okazja do 

wyjścia z domu, spędzenia wolnego dnia na zabawie i 

spotkaniu ze znajomymi. - Ale widzę też ludzi z innych 

sołectw, bardzo fajnie! - cieszyła się pani Katarzyna.  

    W tak małych miejscowościach każda impreza jest na 

wagę złota. Piknik rodzinny miał być przyjemnością dla 
 

 
                                 Ponad 80 osób wzięło    

                                 udział w spotkaniu z 

kolarzami z drużyny DarBud Team, na 

jakie zaprosiło Gminne Centrum Kultury.  

ich pasja, jak z biegiem lat zmienia 

się ich podejście do kolarstwa.  

- Najważniejsze jest to, co masz w 

głowie - mówił 13-letni Olek 

Wyszyński, syn założyciela 

drużyny, Dariusza Wyszyńskiego. 

Wśród gości zasiadł również jeden z  

najlepszych zawodników drużyny, 

Mariusz Kusidło.  

    Na najmłodszych uczestników 

spotkania czekał 

konkurs z 

nagrodami 

książkowymi. ● 

Goście z drużyny DarBud Team 

opowiedzieli o tym, jak rozwija się 

   TU SIĘ DZIEJE                                Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2016 

 

FOTOGALERIA 

na www.nedza.pl 

PASJONACI 

DWÓCH KÓŁEK 

W GCK 

FOTOGALERIA 

na www.nedza.pl 



6 | S t r o n a  
 

 
                          „W Nyndzy dobrze się  
                                 żyje. W Nyndzy mom 
wszystko co chca. Kożdy kożdymu durch 
przaje. Mówisz czy godosz, żeś brat”.  

dźwiękach gitary rozległa się 

piosenka - hymn emerytów Nędzy.  

- Każdy otrzymał tekst i rozpoczęła 

się nauka śpiewu. Po chwili śpiewała 

już cała sala! - relacjonuje Eleonora 

Czekała, szefowa koła. 

    Przedstawiciele zarządu 

powiatowego w Raciborzu pani 

Danuta Stogiewicz i Henryk Rozmus 

podziękowali skarbnik koła w Nędzy 

Brygidzie Kostce za sumienną pracę. 

O część kulinarną zadbali 

niezastąpieni członkowie koła: panie 

Marysia, Halina, Rita, Monika, 

Dorota, Lidia, Irena, Danuta, Krysia, 

pan Zygmunt-dostawca, Stefan-

akustyk oraz panowie Adam i 

Edward. - Pan Stefan wykonał nawet 

wózek do zbierania naczyń, który w 

znacznym stopniu ułatwi nam pracę 

przy organizacji spotkań - cieszy się 

pani Eleonora. ● 

Blisko 90 osób bawiło się na imprezie 

zorganizowanej przez koło emerytów 

z Nędzy z okazji Dnia Matki i Dnia 

Ojca.  

    Niespodziankę dla seniorów 

przygotowali Krzysztof Koziarski 

oraz przewodnicząca koła. Przy 
I.  NYNDZO MOJA PIYKNO WIOSKO 
JAK DOBRZE MIYSZKO SIE TU 
NIKAJ SIE NIE RUSZA ZE WSI 
SZCZYNŚLIWY DOM TUKEJ MOM 

II.  MOJA ZIELONO WIEŚ NAJLEPSZO 
RZECZKA NOM SZUMI LAS 
KOKOT BUDZI NAS O ŚWICIE 
DRZEWA KŁANIAJA SIE W PAS 

III. NYNDZA NASZA SZUMNO WIOSKA 
GOSCINNO DO WSZYSTKICH JEST 
KTO SIE TUKEJ PRZYPROWADZI 
DO KONCA BYDZIE SWYCH DNI 

  REFR.        W NYNDZY DOBRZE SIE ŻYJE      W NYNDZY MOM WSZYSTKO CO CHCA      KOŻDY KOŻDYMU DURCH PRZAJE 

                 MÓWISZ CZY GODOSZ, ŻEŚ BRAT.                                                                            /SŁOWA:  E.CZEKAŁA, MUZYKA:  K. KOZIARSKI/ 
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W SZYMOCICACH PRZYWITALI LATO PIKNIKIEM 
                                            Trudny do wytrzymania upał i piłkarskie  

                                            Rozgrywki Euro najprawdopodobniej 

zatrzymały w domach większość mieszkańców. Ale ci, którzy 

skorzystali z zaproszenia sołtysa, na pikniku bawili się 

świetnie. 

połączono z małą strefą kibica! 

    Inne atrakcje też oczywiście były. Z jak zwykle 

ciekawie dobranym repertuarem wystąpiła Gminna 

Orkiestra Dęta, swoje niesamowite umiejętności taneczne 

zaprezentowali młodzi zdolni z zespołu mażoretkowego 

Arabeska, a to, że na skrzypcach można zagrać właściwie 

wszystko, udowodniły dziewczyny z Trio Appassionato. 

Były zabawy, gry i rodzinne konkursy. A na deser zespół 

B.A.R. i potańcówka.  

    Frekwencja może mogła być lepsza, ale nastroje i tak 

dopisały. - To fajna opcja, żeby wyjść z domu, spotkać 

się z ludźmi, razem spędzić czas, czegoś posłuchać, może 

się ukulturalnić - chwaliła piknik Julka. ● 

Sołtys małych Szymocic staje na głowie, żeby 

mieszkańcom zapewnić odrobinę zabawy i to z różnych 

okazji. Tym razem zorganizowano piknik z okazji 

rozpoczynającego się lata i wakacji. 

    - Szkoda, że mało ludzi. A wiedzieli, że tutaj też będzie 

można obejrzeć mecz! - śmiał się sołtys Karol Kalemba. 

Rzeczywiście, organizatorzy nawet o tym pomyśleli - 

ustawili dla mieszkańców telewizor, tak że festyn  

 

 

Dzieci z zachwytem oglądały sztuczki z latającym 

stolikiem, magiczną obręczą czy domkiem z kart oraz 

supłem, który nie chciał się zawiązać. Co jest 

najważniejsze w praktyce iluzjonistycznej? - Zręczność 

dłoni i codzienne ćwiczenia, które mają na celu to, by nie 

wyjść z wprawy - podkreślał pan Marcin. - Trzeba 

codziennie trenować przed lustrem - mówił. 

    Dzieci które spędzają wakacyjny wolny czas w 

centrum kultury i bibliotece wiedzą, że na pewno nie będą 

się tam nudzić. - Powstają tu małe dzieła sztuki! - 

chwaliła zaangażowanie młodych artystów prowadząca 

zajęcia muralowe Aleksandra Kotala.  

    Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia 

plastyczne prowadzone w plenerze przez dyrektor GCK 

Mariolę Jakacką. - Dla jednych interesujące wydały się 

budynki, dla innych przyroda - mówi prowadząca. - Takie 

zajęcia na pewno pobudzają w dzieciach kreatywność i 

uczą obserwowania otoczenia - dopowiada. 

    Akcja Lato potrwa w Nędzy do końca lipca. Na liście 

zajęć jeszcze m.in. zajęcia taneczne, fotograficzne, 

teatralne, bębniarskie i dziennikarskie. - Wciąż można 

zgłaszać swój udział - zachęca Kamila Besz z GCK  

w Nędzy. ● 

WAKACJE NA BOGATO! 
                                  Zajęcia plastyczne w plenerze, aikido,  

                                  capoiera, linoryt, malowanie muralu i wiele 

innych atrakcji czekało w ostatnich dniach w centrum kultury 

i bibliotece w Nędzy na młodzież, która wakacje chce spędzić 

ciekawie i kreatywnie. 

Magik Marcin Klęk zaczarował dzieci w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Nędzy, która wspólnie z GCK 

organizuje Akcję Lato 2016. 
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autorstwa Oli z Nędzy. – Nie 

spodziewałam się takiego sukcesu! 

Po prostu usiadłam i napisałam 

historyjkę - mówi skromnie 

zwyciężczyni. 

    Ola postawiła na tematykę 

science fiction. - To taki trochę 

kryminał. Pojawiają się kosmici i 

zamachowcy - uśmiecha się. 

    Nauczycielka Wanda Rutko jest z 

Oli bardzo dumna. - Uczennica 

wykazała się niezwykłą wyobraźnią 

i kreatywnością. Cieszę się razem z 

nią! - mówi. 

    Dziewczyna sukcesem jest 

zaskoczona. - Chyba niezła jestem w 

przedmiotach ścisłych, chociaż... 

język polski okazuje się też mi 

wychodzi - uśmiecha się. 

    Tegoroczny konkurs wyjątkowo 

adresowany był nie tylko do szkół, 

ale i bibliotek oraz domów kultury, 

więc konkurencja była ogromna. ● 

                                   Wielki sukces tuż                  

                                   przed końcem roku 

szkolnego. Ola Gorgoń z III c gimnazjum  

zdobyła pierwsze miejsce w Polsce! 

opowiadania do 250 słów na 

podstawie wylosowanych wcześniej 

obrazków. Zadanie niełatwe. 

    Do organizatorów spłynęło 

mnóstwo prac z całej Polski. W 

kategorii gimnazjów najciekawszą 

pracą okazała się Złota strzała  

Zadaniem w ogólnopolskim 

konkursie Story Cubes było napisanie  

 

                                   Klasa III b oraz II a z  

                                   Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Nędzy zgarnęły dwie 

pierwsze nagrody w ogólnopolskim 

konkursie pn. Zrób niedźwiedziom 
przysługę. Prace uczniów okazały się 

najlepsze spośród ponad 1000 

nadesłanych z całej Polski! 

 

trzeba pamiętać, żeby nie śmiecić w lasach, żeby zwierzęta miały spokój - 

mówi Emilka Wojtek. - I żeby nie psuć gniazd. Bo niektórzy ludzie tak robią 

i gatunki ptaszków mogą wyginąć - stwierdza Nicolas Mroczek.    

    Trzecioklasistki Klara Koletzko i Marta Tkocz pierwszym miejscem 

bardzo się ucieszyły. - Normalnie aż mi słów zabrakło! - przyznaje Marta. - 

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem, to było piękne! - dodaje Klara. 

    Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 

    - Kiedy rok szkolny kończy się takim sukcesem, to radość i satysfakcja są 

jeszcze większe. Jesteśmy pewni, że zrobiliśmy wszystko, żeby wykorzystać 

potencjał uczniów i swój - cieszy się nauczycielka Sylwia Linek. ● 

Uczniowie z Nędzy spisali się na 

medal! Spośród ponad tysiąca 

zgłoszeń jury wyłoniło 100 

zwycięskich klas, które otrzymały 

atrakcyjne zestawy edukacyjne. 

Pierwszą nagrodę i zestaw trzech 

mikroskopów z preparatami 

otrzymała klasa III b pod kierunkiem 

wychowawczyni Moniki Chobot, II 

nagroda i zestaw doświadczalny z 

wyposażeniem laboratoryjnym 

powędrowała do klasy II a pod 

kierunkiem Sylwii Linek. 

    Zadanie polegało na stworzeniu 

makiety najbliższego otoczenia i 

wymyśleniu przez uczniów 

rozwiązań, które będą sprzyjać 

koegzystencji ludzi ze zwierzętami. 

    - Sporo się przy tym nauczyliśmy - 

twierdzą drugoklasiści. - Na przykład  

 

  Z  OŚWIATY                                    Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2016 

 

OPOWIADANIE OLI 

NAJLEPSZE W KRAJU! 

DWA PIERWSZE 
MIEJSCA  

DLA NĘDZY! 
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DZWONY BIJĄ… NAM 

 

     Dzwony w kulturze 

chrześcijańskiej pełnią wyjątkową 
rolę. Sygnalizują obecność sacrum 
(są głosem Boga). Ich rola 
sygnalizacyjna objawia się głównie 
w postaci zwoływania wiernych do 
kościoła, obwieszczania o 
kataklizmach (pożar, powódź), 
oznajmiania o czyjejś śmierci, o 
Przeistoczeniu podczas mszy św. Są 
personifikacją (uosobieniem) 
ludzkiego życia – nadaje im się  
imiona.  
    Rzemiosło zajmujące się 
odlewem dzwonów (głównie z 
brązu – stopu miedzi i cyny) 
nazywa się ludwisarstwem. W 1926 
r. proboszcz nędzańskiej parafii ks. 
Georg Wotzka (1895-1949) 
zamówił trzy dzwony u braci 
Ulrichów w miejscowości Apolda 
(Turyngia, niedaleko Weimaru), 
zwanej  Glockenstadt (miasto 
dzwonów) ze względu na 
dwusetletnią tradycję w 
powyższym rzemiośle. Po raz 
pierwszy dzwony te zabrzmiały 
05.10.1929 r. w sobotę przed 
odpustem. Były to: Chrystusa Króla, 
Matki Bożej Różańcowej i dzwon 
obwieszczający śmierć z 
inskrypcją: „Wenn ich ertöne, denkt 
euer Söhne, die Blut und Leben für 
euch gegeben” („Kiedy zabrzmię, 
pomyślcie o waszych synach, którzy 
krew i życie oddali za was”). Potem 
jeszcze dokupiono dzwon 
Przeistoczenia. Po raz ostatni 
zabrzmiały one 06.01.1943 r., kiedy 
to władze hitlerowskie zabrały trzy 
spośród nich w celu  przetopienia 
na armaty. Ostał się jedynie do dziś 
dzwon zmarłych. 
    11.11.1962 r. ks. prob. Jan 
Gonszczyk (1901-1977) ogłasza 
wśród parafian kolektę na nowe 
dzwony podczas odwiedzin 
kolędowych. Zamówienie na ich 
wykonanie złożono w odlewni 
dzwonów w Dąbrowie Górniczej. 

07.04.1963 r. w Niedzielę Palmową 
biskup Wacław Wycisk (1912-
1984) dokonał konsekracji nowych 
dzwonów Chrystusa Króla i Matki 
Bożej Różańcowej, które 
zabrzmiały tydzień później 
14.04.1963 r. w Wielkanoc. 
Poświęcenia czwartego dzwonu – 
Jana Chrzciciela dokonał 
26.05.1963 r. ks. Jan Gonszczyk. 
    Warto w tym miejscu przytoczyć 
inskrypcje na dzwonach: 
Chrystusa Króla:  
„O Królu chwały;  
Twoja jest potęga,  
Twoje jest królestwo i panowanie,  
Tyś jest ponad wszystkimi narodami,  
Udziel nam pokoju za dni naszych.” 

Matki Bożej Różańcowej:  
„Maryjo, Matko łaski,  

Królowo litości,  
Ty chroń nas od wroga.  

I w godzinie śmierci przyjmij nas.” 

Jana Chrzciciela:  
„Święty Janie Chrzcicielu,  
Módl się za proboszcza Jana 
Gonszczyka 
Fundatora i umysły wszystkich 
wiernych  
Na właściwej drodze do zbawienia 
Wiecznego.” 

Oryginalne napisy są w języku 

łacińskim. 
    Motyw dzwonów znalazł 
odzwierciedlenie w szeregu 
znanych utworów literackich, np. L. 
Staffa, K. Przerwy-Tetmajera, S. 
Barańczaka, J. Kaczmarskiego czy F. 
Schillera, J. Donne'a, E. 
Hemingwaya. 
   Głos dzwonów towarzyszy nam 
od narodzin do śmierci, oznajmia 
radosne i smutne wydarzenia w 
życiu wspólnoty parafialnej. ● 
                          Oprac. Krystian Okręt 

                                                                                                                     
Źródła: 

Fotografie: Jan Kozielski (1927-2007). 

Materiały źródłowe: Małgorzata Kozielska. 

Internet: www.parafia-

nedza.gliwice.opoka.org.pl [oprac. M. Bonk].  

F. Schiller, Pieśń o dzwonie, [w:] Wybór pism, 

PIW, Warszawa 1975, t. I, s. 85 (cytaty pod 

zdjęciami). 

  ROZMAITOŚCI                                Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2016 

 

   „A teraz tu  
   Utwórzcie, bracia, razem koło: 
   Musimy ochrzcić dzwon wesoło” 
   Ks. bp W. Wycisk podczas ceremonii. 

    „Teraz mocno ciągcie sznury! 
     Niech dzwon silna wzniesie dłoń 
     W państwo dźwięków, tam do góry 
     W lazurowych sferę błoń. 
     Razem! Razem! (...)” 
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PRZEWODNIK LITERACKI PO GMINIE NĘDZA 
Chcielibyśmy Państwu zaproponować ciekawą wycieczkę po gminie Nędza 

nieoficjalnym szlakiem związanym głównie z literaturą. Tego typu propozycje nie 

znajdują zbyt wielu zwolenników, gdyż w odczuciu ogólnym nie są atrakcyjne. Ale 

warto się wybrać, żeby zapoznać się z interesującą (naszym zdaniem) literacką 

historią naszej gminy. 

do lasu określanego jako Adamowska 

Piła, gdzie w okresie powstań śląskich 

organizował wiece Arka Bożek (1899-

1954): Na jakiś tydzień przed wybuchem 
powstania [1919 r.], na zbiórce w lesie 
adamowickim pod Nędzą, koło placu 
drzewnego, zebrało się około trzystu 

ludzi w celu złożenia 
przysięgi. Za swe 

Pamiętniki (wyd. 

pośmiertnie w 1957), z 

których pochodzi 

powyższy cytat, jej 

autor otrzymał 

prestiżową nagrodę 

czasopisma „Polityka”. Następnie, 

mijając odnowioną kapliczkę Matki 

Boskiej Królowej Świata (obok ośrodka 

AquaBrax), za 

przejazdem kolejowym 

Szymocice (piękny 

wiersz W Szymocicach 
jesienią napisał 

raciborski poeta Wiktor 

Bugla) skręcamy na 

skrzyżowaniu w 

kierunku wschodnim do 

Górek Śląskich, miejsca związanego z 

osobą Józefa von Eichendorffa (1788- 

1857), który miał tutaj mały dworek 

myśliwski na drodze z Łubowic do swej 

ukochanej Luizy von 

Larisch w Pogrzebieniu 

(której dedykował 

wiele wierszy, m.in. 

Luizie [Często pragnę 
sławić cię pieśniami]),  

a także z postacią 

Maksymiliana Basisty, 

urodzonego w tej miejscowości 7 

sierpnia 1883 r., cenionego bibliofila, 

księgarza i działacza społecznego (zm. 

1967), którego imię nosi największa 

dotychczas księgarnia na rynku w 

Rybniku.   

    W naszych sugestiach zwróciliśmy 

jedynie uwagę na znaczące osoby w 

dziedzinie szeroko pojętej literatury, a 

zwiedzane po drodze miejsca są godne 

uwagi także ze względu na ich 

niepowtarzalny urok. ● 

Krystian Okręt                                                                                                                                  

Wycieczka (piesza, rowerowa, a przede 

wszystkim samochodowa – ale tym 

środkiem lokomocji nie 

wszędzie można 

dotrzeć) mogłaby się 

rozpocząć z Raciborza 

(siedziba powiatu) w 

kierunku północnym do 

granic gminy Nędza w 

miejscowości Łęg. 

Następnie przez Zawadę Ks. - tutaj warto 

zwrócić uwagę na kościół pw. św. Józefa 

Robotnika, posiadającego jako jedyny w 

gminie zegar; 

codziennie o godz. 6.30 

rozlega się stąd 

melodia Stanisława 

Moniuszki (1819-

1872) do pieśni 

Franciszka 

Karpińskiego (1741-

1825) Kiedy ranne wstają zorze - do 

sołectwa Ciechowice (dawniej 

Szychowice) na prawym brzegu Odry, 

gdzie 26 grudnia 1911 

r. urodził się misjonarz 

działający w Brazylii 

Wendelin Świerczek 

(zm. 1991), autor 

zbiorów esejów (w 

języku portugalskim) o 

życiu emigrantów 

polskich kultywujących rodzime tradycje 

(Miłość Najświętszego, Żniwa Pana), a 

także   14 czerwca 1915 r. przyszedł na 

świat Adolf Warzok (zm. 

1997), ceniony lekarz, 

w środowisku znany 

głównie jako autor 

podań ludowych 

nadodrzańskich wsi 

(Bojki, błozny i klyty). 
Następnie w kierunku 

wschodnim do przysiółka sołectwa 

Nędza Trawników, gdzie do dziś można 

zobaczyć stare zabudowania dawnego 

dworu, które zostały uwiecznione 

 w opowiadaniu Aleksandra 

Świętochowskiego (1849-1938) pt. 

Klemens Boruta (wyd. 1880): 

Dworskie zabudowania Nędzy wznosiły 
się na górze (…) Boruta usiadłszy  na 
klocu pod chatą, od której skręcał się 
na wieś gościniec dworski. [Klein, 

postać z utworu] (…) później 
gościńcem popędził do dworu. Dalej ul. 

1 Maja w kierunku wiaduktu, tzw. 

Überfierungu (obecnie nieczynnego 

dla pojazdów samochodowych), do ul. 

Jana III Sobieskiego przez most na 

rzece Suminie do 

niepozornego miejsca 

po byłej kuźni (Kisiel 
[jeden z bohaterów 

opowiadania], ten 
(…) spod kuźni) i 

dalej do centrum 

Nędzy w rejon 

współczesnej pizzerii, 

gdzie kiedyś znajdowała się karczma 

(Wyprawa Boruty do karczmy nie była 
tak chybiona jakby się na pozór 
zdawało). W tym miejscu można 

skręcić na północ ok. 400 m do placu 

Klemensa Boruty przy Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym. Potem cofając się w 

kierunku południowym docieramy do 

miejscowości Babice,  gdzie 10 

października 1888 r.  urodził się 

Franciszek Godula (zm. 1950), autor 

monografii pt. Historia Raciborza i 
okolicy, Historia handlu i przemysłu 

Górnego Śląska, 

laureat Srebrnego 

Wawrzynu Polskiej 

Akademii Literatury w 

1937 r. Potem ul. 

Adamowicką (bardzo 

trudną do pokonania 

samochodem; radzimy 

skierować się obok szkoły na południe 

do Raszczyc) staramy się dotrzeć do 

Adamowic (gm. Lyski), gdzie w 

centrum wsi kierujemy się na północ 
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 Franciszek Karpiński 

Bojki, błozny i klyty - 
okładka 

Aleksander 
Świętochowski 

Historia handlu i 
przemysłu Górnego 
Śląska - okładka 

Pamiętniki - okładka 

 Wiktor Bugla 

 Józef von Eichendorff 

Maksymilian Basista 

Wendelin Świerczek 
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PAMIĘTAJ! NIE PAL ODPADÓW! 
Wszelkie przypadki spalania odpadów w piecach domowych, zgodnie z 

przepisami, będą surowo karane. Zgodnie z ustawą o odpadach, kto wbrew 

zakazowi spala odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze grzywny, 

która może wynieść do 5.000,00 zł. 

 

W związku z powyższym proszę o przestrzeganie prawa w tym zakresie i 

niespalanie odpadów w piecach  domowych. Gmina Nędza przy udziale policji 

– zgodnie z prawem ochrony środowiska - rozpoczyna procedurę zmierzającą 

do ukarania każdego, kto dopuści się spalania odpadów niezgodnie z 

przepisami.   

 

Jednocześnie wielu właścicieli posesji pali w piecu do podgrzania wody, 

używając do tego celu dopuszczonych paliw. Powoduje to jednak w okresie 

letnim wielkie uciążliwości dla mieszkańców. Dym ze spalania utrudnia 

wietrzenie pomieszczeń podczas upałów, uciążliwości zapachowe itp. 

 

Dlatego apeluję do właścicieli nieruchomości o zdrowy rozsądek i 

wykorzystywanie innych możliwości podgrzewania wody. Szczególnie w okresie 

wakacyjnym pozwólmy, aby nasze dzieci mogły cieszyć się zapachem lata.                                                                                            
 

WÓJT GMINY NĘDZA 

                                                                                                Anna Iskała 

 


