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CZUJNIK SPRAWDZA JAKOŚĆ POWIETRZA 

przyjemność”, czy raczej „smogowy 

horror”. Jakość powietrza można 

sprawdzać  www.map.airly.eu.  

    Sensory pobierają następujące dane: 

temperaturę powietrza, wilgotność, 

ciśnienie oraz stężenie pyłów 

zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.     

    Informacje dotyczące jakości powie-

trza oraz projektu „Gmina z (dobrą) 

energią” dostępne są pod adresem: 

www.nedza.gminazenergia.pl/. 

    Strony „Gmina z energią” to serwisy 

informacyjno-edukacyjne, gdzie przez 

cały rok mieszkańcy mają dostęp do 

informacji na temat niskiej emisji, 

efektywnych technik grzewczych, 

odnawialnych źródeł energii czy 

budownictwa energooszczędnego.   

    Mieszkańcy znajdą tam również 

informacje o dostępnych źródłach 

finansowania, takich jak dotacje, 

pożyczki preferencyjne lub kredyty. 

    Serwisy „Gmina z energią” to jednak 

nie tylko informacje – użytkownicy 

znajdą tam narzędzia takie jak 

kalkulator efektywności energetycznej, 

poradnik budownictwa, a także wiele 

materiałów edukacyjnych. ● 

                                          28 gmin i powiatów Subregionu Zachodniego działających  

                                          wspólnie w ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią” nie 

zwalnia tempa w walce ze smogiem. Kominy zaczynają dymić, jakość 

powietrza spada, więc samorządy intensyfikują działania. 

Dołączając od akcji „Nie truj sąsiada”, 

firma Airly zainstalowała w 

większości gmin Subregionu Zacho-

dniego darmowe czujniki smogowe 

pokazujące bieżącą jakość powietrza.  

W ten sposób, mieszkańcy m.in. 

sołectwa Górki Śląskie będą mogli w 

każdym momencie sprawdzić, czy 

wyjście na spacer bądź uprawianie 

sportu w ich okolicy to „czysta  

 

 Z  URZĘDU                                                               Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 12/2017 

 

NIE MASZ NUMERU 

NA DOMU?  

 

                                       Wójt Gminy Nędza      

                                       informuje, że właści-

ciele nieruchomości zabudowanych 

lub inne podmioty, które takimi 

nieruchomościami władają, mają 

obowiązek umieszczenia w widocznym 

miejscu na ścianie frontowej budynku 

tabliczki z numerem porządkowym.  

    Obowiązek oznaczenia budynku 

numerem porządkowym wynika z art. 

47b ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. Niedopełnienie obo-

wiązku wynikającego z powyższego 

przepisu skutkuje popełnieniem 

wykroczenia określonego w art. 64 

kodeksu wykroczeń.  Prawidłowe ozna- 

kowanie posesji 
numerem porządko-

wym ma istotne 

znaczenie dla uspra-

wnienia działań pod-

miotów, dla których 

łatwość identyfi-

kacji domów jest 

niezwykle ważna dla 

bezpieczeństwa oraz 

ratowania życia i 

zdrowia.  ● 

 

Art. 47b. 1. Właściciele nieru-

chomości zabudowanych lub inne 

podmioty uwidocznione w ewidencji 

gruntów i budynków, mają obowiązek 

umieszczenia w widocznym miejscu 

na ścianie frontowej budynku 

tabliczki z numerem porządkowym w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o ustaleniu tego 

numeru. 

 

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, 

administratorem, dozorcą lub 

użytkownikiem nieruchomości, nie 

dopełnia obowiązku umieszczenia w 

odpowiednim miejscu albo utrzymania w 

należytym stanie tabliczki z numerem 

porządkowym nieruchomości, nazwą 

ulicy lub placu albo miejscowości, 

podlega karze grzywny do 250 złotych 

albo karze nagany.    
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KONIEC ROKU, CZAS PODSUMOWAŃ. OTO PIERWSZE Z NICH 
Zbliżający się koniec roku jest 

czasem  sprawozdań, bilansów i 

podsumowań działań, które miały 

miejsce w kończącym się roku.                                                                                                            

Poniższe podsumowanie jest dość 

specyficzne. Obejmuje ono wykaz 

postanowień i wyroków Woje-

wódzkiego Sadu Administracyjnego 

w Gliwicach w sprawach skarg 

wniesionych przez radnego Rady 

Gminy Nędza Pana Juliana 

Skwierczyńskiego (8 skarg) i 

radnego Norberta Gzuka (1 skarga). 

    Informacja o postanowieniach i 

wyrokach WSA została przedsta-

wiona na sesji Rady Gminy Nędza w 

dniu 5 grudnia 2017 roku. 

    Postanowienie Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwi-

cach z dnia 8 lutego 2017 r. (sygn. 

akt IV SA/GI 1152/16) po 

rozpoznaniu sprawy ze skargi 

Juliana Skwierczyńskiego na pismo 

Wójta Gminy w przedmiocie 

informacji publicznej, sąd posta-

nawia odrzucić skargę.  

    Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 

26 kwietnia 2017 r.  (sygn. akt IV 

SAB/GI 18/17) po rozpoznaniu 

sprawy ze skargi Juliana Skwier- 

czyńskiego na przewlekłe 

prowadzenie postępowania przez 

Wójta Gminy w przedmiocie 

udostępniania informacji publicznej 

oddala skargę. 

    Postanowienie WSA w Gliwi-

cach z dnia 3 lipca 2017 r. po 

rozpoznaniu sprawy ze skargi 

Juliana Skwierczyńskiego na pismo 

Wójta Gminy  z dnia 12 

października 2015 r. w przedmiocie  

informacji publicznej odrzuca 

skargę. Podstawą do odrzucenia 

skargi było nieuiszczenie wpisu 

sądowego od skargi w kwocie  200 

zł w terminie 7 dni od wezwania pod 

rygorem odrzucenia skargi (sygn. 

akt IV SA/GI 398/17).  

    Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 

14 lipca 2017 r. po rozpoznaniu 

sprawy ze skargi Juliana Skwier-

czyńskiego na przewlekłe postępo-

wanie Wójta Gminy Nędza w 

przedmiocie ustalenia opłaty za 

dostęp do            udostępnienia infor-

macji publicznej oddala skargę.  

    Postanowienie WSA w Gliwi-

cach z dnia 31 lipca 2017 r. (sygn. 

akt I SA/GI 686/17) po rozpoznaniu 

sprawy ze skargi Juliana 

Skwierczyńskiego na postanowienie 

Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Katowicach z dnia 27 

kwietnia 2017 r. w przedmiocie 

zarzutów  w postępowaniu egzeku-

cyjnym w kwestii wniosku 

skarżącego o wstrzymanie wyko-

nania zaskarżonego postanowienia, 

sąd postanawia  odmówić wstrzy-

mania wykonania zaskarżonego 

postanowienia.  

    Postanowienie WSA w Gliwicach 

z dnia 1 sierpnia 2017 r. (sygn. akt 

IV SA/GI 339/17) po rozpoznaniu 

sprawy ze skargi Juliana 

Skwierczyńskiego na pismo Wójta 

Gminy Nędza z dnia 23 

października 2015 r. w przedmiocie 

ustalenia opłaty za dostęp do infor-

macji publicznej w kwestii wniosku 

strony skarżącej  o przy-wrócenie 

terminu do wniesienia skargi, sąd 

postanawia odrzucić wniosek.  

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 

listopada 2017 r. po rozpoznaniu 

sprawy ze skargi Juliana Skwier-

czyńskiego na postanowienie 

Dyrektora  Izby Administracji 

Skarbowej w Katowicach z dnia 27 

kwietnia 2017 r. w przedmiocie 

zarzutów w postępowaniu 

egzekucyjnym oddala skargę (sygn. 

akt I SA/GI 686/17). 

   Postanowienie WSA w Gliwicach z 

2 października 2017 r. (sygn. akt IV 

SA/GI 399/17) po rozpoznaniu 

sprawy ze skargi Juliana 

Skwierczyńskiego na pismo Wójta 

Gminy Nędza z dnia 23 października 

2015 r. w przedmiocie ustalenia 

opłaty za dostęp do informacji 

publicznej, sąd odrzuca skargę.  

    Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 

listopada 2017 r. (sygn. akt IV SA/GI 

201/17) po rozpoznaniu sprawy ze 

skargi Norberta Gzuka na uchwałę 

Rady Gminy Nędza w przedmiocie 

zmiany statutu, sąd oddala skargę.   

    W minionym roku nie było żadnej 

skargi do WSA, którą sąd rozpatrzył 

pozytywnie na rzecz skarżącego.  

    Skargę w myśl przepisów ustawy o 

samorządzie gminnym może złożyć 

każdy, czyj interes prawny lub 

uprawnienie zostały naruszone 

uchwałą lub zarządzeniem, podjętym 

przez organ gminy w sprawie z 

zakresu administracji publicznej, 

może zaskarżyć uchwałę lub 

zarządzenie do sądu administra-

cyjnego - art.101 tej ustawy. Jednak 

czy aby na tym polega rola radnego 

Rady Gminy?  ● 
WÓJT GMINY NĘDZA 

ANNA ISKAŁA 
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ZAINTERESOWANY 

ODNAWIALNYMI  

ŹRÓDŁAMI ENERGII?  

Wójt Gminy Nędza zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w projekcie  

dotyczącym dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej. 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Nędza do prac związanych ze złożeniem wniosku w ramach 

poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

w terminie zostanie przeprowadzony  

nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie. 

 

  instalacje solarne, 

  instalacje fotowoltaiczne, 

 instalacje powietrznej pompy ciepła c.w.u., 

  instalacje powietrznej pompy ciepła c.w.u. + c.o., 

 kotły na biomasę (pellet). 
 

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych aż do 85%. 

                                                                                                    

Szacunkowe koszty netto przykładowych instalacji: 

    ►  kolektory 2 płyty   9.000,00 zł 

            wkład własny: 1.350,00 zł (15%) + VAT, 

    ►  fotowoltaika 4kW   18.000,00 zł 

            wkład własny: 2.700,00 zł (15%) + VAT, 

    ►  pompa c.w.u., 300 l   9.000,00 zł 

           wkład własny: 1.350,00 zł (15%) + VAT, 

    ►  pompa c.o. + c.w.u., 20 kW   38.000,00 zł 

           wkład własny: 5.700,00 zł (15%) + VAT. 

 

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 

pokój nr 20, nr tel.: 32 66 60 486, e-mail: edyta.czech@nedza.pl 
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ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAR0WANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Od 1 stycznia 2018 roku mieszkańcy gminy Nędza zapłacą za śmieci tyle, ile w pierwszym kwartale 2017 roku. 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy była podyktowana wynikiem dwóch ogłoszonych przez Gminę 

przetargów. W obu  postępowaniach firmy zainteresowane odbiorem odpadów proponowały kwotę o wiele 

wyższą niż ta zabezpieczona w budżecie Gminy. 

 

►  dla nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę 

     w wysokości 16,00 zł miesięcznie od osoby, 

►  dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby 

   w wysokości 16,00 zł miesięcznie od osoby, 

►  dla nieruchomości zamieszkałej przez trzy osoby  

   w wysokości 15,50 zł miesięcznie od osoby, 

►  dla nieruchomości zamieszkałej przez cztery osoby      

    w wysokości 15,50 zł miesięcznie  od osoby, 

►  dla nieruchomości zamieszkałej przez pięć osób  

     w wysokości 13,50 zł miesięcznie od osoby, 

►  dla nieruchomości zamieszkałej przez sześć osób 

   w wysokości 13,50 zł miesięcznie od osoby, 

► dla nieruchomości zamieszkałej przez siedem osób i więcej 

   w wysokości 11,50 zł miesięcznie od osoby, 

►  jeżeli odpady nie są w selektywny sposób zbierane  

   w wysokości 30,00 zł miesięcznie od osoby. 

 

http://www.bip.nedza.pl/
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JESIENNE SPECJAŁY PO POLSKU I CZESKU 
                                        Uczniowie z Nędzy z  

                                        kolegami z Czech 

odkrywają tradycje kulinarne swoich 

babć. Przez ostatnie tygodnie testowali 

przepisy, a w weekend można było 

spróbować efektów na jarmarku 

zorganizowanym w szkole w Nędzy. 

 

Projekt potrwa do końca roku 

szkolnego. W ostatnich tygodniach 

tutejsza młodzież wspólnie z 

rówieśnikami z partnerskiej gminy 

Wielkich Hosztic spotykała się i odkry-

wała kulinarne tradycje. Nauczyła się 

np. jak zrobić tradycyjny mus jabłkowy 

czy konfitury i na czym polega kiszenie 

ogórków i kapusty. 

    Swoimi nowymi umiejętnościami 

uczniowie pochwalili się na zorgani-

zowanym jarmarku. Można było 

spróbować ciast, przetworów, chleba z 

tradycyjnym smalcem i ogórkiem czy 

bigosu. Nie zabrakło występów dzieci 

ze szkoły, a popis sztuki szczudlarskiej 

dawali wychowankowie GCK. 

    Goście zachwyceni byli profesjo-

nalną organizacją. Było widać, że 

współpraca między szkołami jest 

bardzo udana. - Znamy się od wielu lat. 

 

Nie ma najmniejszego problemu z 

dogadaniem się - podkreśla Edyta 

Pala, nauczycielka ze szkoły w Nędzy. 
– To kolejne przedsięwzięcie 

wykraczające poza podstawę 

programową i może dlatego okazało 

się dla uczniów tak pasjonujące - 

dodaje Bernadeta Oleszowska, 

wicedyrektor szkoły w Nędzy. W 

projekcie biorą udział, m.in. Wiktoria 

Wałach i Florian Rezner i bardzo go  

sobie chwalą. - Wielu rzeczy się 

nauczyliśmy i teraz możemy je 

odtwarzać. I to jest w tym projekcie 

piękne - cieszy się Florian.  

    Jesiennych specjałów próbowała 

wójt Anna Iskała. - Ten projekt to 

rewelacja! - mówi wójt. - Pamiętam 

jeszcze swoją szkołę i prace ręczne, 

na których uczyliśmy się gotować. 

Zupę pomidorową do dziś robię 

według tamtego przepisu. To, co 

tworzy się z przyjemnością, 

zapamiętuje się najlepiej i na długo - 

zaznacza wójt Iskała. Zachwycona 

polsko-czeskim przedsięwzięciem 

jest też Svatava Koletzko. Pochodzi z 

Ostrawy, a od kilku lat mieszka 

właśnie w Nędzy. Do tutejszej szkoły 

chodzą jej dwie córki. - Dobry ruch dla 

integracji i w kierunku łączenia ludzi: 

poprzez szkołę, poprzez tradycje, 

wymianę doświadczeń. To świetny 

pomysł i byle tak dalej, bo to rozwija 

obie strony - mówi pani Svatava. ● 

     

Projekt pt. "Tradycje ze smakiem" 

współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa 

RP „Przekraczamy granice”. 
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FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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SZKOŁA W NĘDZY JAK FIŃSKA? 

Maria Czerwińska na konferencji 

wystąpiła obok prelegentów - 

przedstawicieli, m.in. uniwersytetów 

helsińskiego i warszawskiego. Ona 

podczas swojej prezentacji mówiła po 

prostu o tym, co dzieje się w kierowanej 

przez nią szkole. Tu projekt goni 

projekt. Nauczyciele je piszą, zgłaszają, 

realizują ze swoimi uczniami. Od wielu 

lat zdobywają najwyższe miejsca w 

kraju na ważnych konkursach. Chętnie 

się dokształcają.  

    - Wiem, że zawsze muszę zacząć od 

siebie. To ja przede wszystkim 

powinnam chcieć się rozwijać, bywać 

na szkoleniach, konferencjach i 

spotkaniach, by mobilizować do tego 

samego nauczycieli - przyznaje. 

    Proces nauczania w Finlandii jest 

mocno zindywidualizowany. Tam 

każdy uczeń traktowany jest inaczej.  

- Nie wrzucam wszystkich uczniów do 

jednej szuflady - podkreśla. 

   Co jeszcze nas łączy z fińską szkołą? 

Okna. - Niedawno ukazała się książka 

pt. "Fińskie dzieci uczą się najlepiej". 

Jej autorem jest amerykański 

nauczyciel, który w trakcie swojej 

kariery przeniósł się do Finlandii. 

Bardzo rozbawił mnie fragment, w 

którym pisze, że w Finlandii w trakcie 

zajęć... można otwierać okna. My 

robimy dokładnie to samo! - uśmiecha 

się dyrektor. ● 

                                        Jak to jest, że dyrektor wiejskiej szkoły w gminie o barwnej     

                                        nazwie zapraszana jest na międzynarodowe konferencje i 

proszona o wygłoszenie wykładu? Że w kuluarach ludzie z całej Polski pytają 

ją potem: "jak ona to robi?". 

Maria Czerwińska, dyrektor szkoły w 

Nędzy, wzięła udział w konferencji o 

fińskim modelu edukacji jaka została 

zorganizowana w Białymstoku pod 

patronatem Podlaskiego Kuratora 

Oświaty oraz Ambasady Finlandii. 

    Fiński model edukacji jest znany na 

całym świecie przede wszystkim 

dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, 

zarówno z poziomu zarządzania  

oświatą, jak i metod edukacyjnych. 

Okazuje się, że szkoła w Nędzy ma z 

tymi fińskimi trochę wspólnego. - 

Choć uważam, że żadnego modelu 

nauczania nie powinno się 

przyjmować bezkrytycznie. Trzeba 

pamiętać, że pracujemy z żywym 

"materiałem". To co uda mi się 

wprowadzić w jednej klasie, może już 

nie zadziałać w innej – przyznaje. 
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W tym roku św. Mikołajowi do Szymocic pomogli dotrzeć strażacy. Śniegu jak na lekarstwo, więc i sanie by nie 

pojechały! Dzieci przywitały gościa wierszykami i piosenkami, a ten odwdzięczył się prezentami i słodkościami. 

Maluchy zdradzały świętemu najskrytsze marzenia. Była wspólna zabawa, uśmiechy i pamiątkowe zdjęcia. ● 
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WALECZNI NAJLEPSI W POWIECIE! 

Pietrowice-Nędza 0-5 

Grzegorzowice-Racibórz 0-5 

Pietrowice-Grzegorzowice 1-2 

Nędza-Racibórz 3-1 

Pietrowice-Racibórz 1-2 

Nędza-Grzegorzowice 6-1 
 

1.  Waleczni Nędza 

2.  SP18Racibórz 

3.  Grzegorzowice 

4.  Pietrowice Wlk. 
 

Oliver Hibner-

Badura, Łukasz Pielczyk, 

Marek Pendzich, Krzysztof 

Kałus, Jakub Gmitruk, Filip 

Kubów, Szymon Ryszka, Dawid 

Gomółka, Karol Kurzeja. 

Sylwester 

Bobrzik, Grzegorz Kałus. 

                                         Na boisku orlik w    

                                         Pietrowicach Wlk. 

rozegrany został finał powiatowy 

Tymbarku U12 chłopców. Do 

rywalizacji przystąpiły drużyny z 

Pietrowic Wielkich, Nędzy, Raciborza 

oraz Grzegorzowic. Mecze zostały 

rozegrane systemem każdy z każdym 

2 razy po 10 minut. Wszyscy 

uczestnicy prezentowali wysoki po-  

ziom a najbardziej emocjonujący 

mecz odbył się pomiędzy 

SP18Racibórz a Nędzą. Chłopcy znali 

się z boisk ligowych i zarówno Nędza 

jak i SP18 ostrzyli apetyty na 

zwycięstwo. Mecz zakończony został 

zwycięstwem naszych chłopców po 

„zabójczych” kontrach 3-1.  

    Nędza będzie reprezentować 

powiat w finale wojewódzkim. 
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JESTEM SOBIE POLAK MAŁY 
W Przedszkolu w Nędzy zorganizowano konkurs pod 

hasłem: „Jestem sobie Polak mały”. Zaprezentowały 

się w nim dzieci ze wszystkich gminnych placówek. 

Wyróżniono wszystkich uczestników konkursu 

piosenki. Jury przyznało też nagrody w konkursie 

plastycznym: I miejsce - Kacper Ratuszniak z Babic,  

II miejsce - Kamil Czorny z Górek Śl., III miejsce - 

Nadia Mika z Zawady Ks., wyróżnienie - Kaspian 

Procek z Przedszkola w Nędzy.  ● 

NIE TRUJ SĄSIADA 
W ramach udziału w konkursie "Nie truj sąsiada!" 

Przedszkole w Nędzy odwiedził kominiarz. Pokazał 

dzieciom narzędzia niezbędne w jego pracy i 

opowiedział, dlaczego tak ważne jest dbanie o 

środowisko.  

    Gośćmi placówki byli też kolejarze:  pani 

Magdalena, pan Zygmunt oraz pani Kasia. Zachęcali 

do złożenia uroczystego przyrzeczenia przestrzegania 

przepisów na przejściach kolejowych.  ● 
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LKS W NĘDZY LAUREATEM  
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
 

                                      Zorganizowany przez Wojewódzkie                  

                                      Zrzeszenie Ludowych Zespołów 

Sportowych Wojewódzki Konkurs „Wiejski obiekt 

sportowy zawsze wzorowy” został rozstrzygnięty. W 

sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego 

uhonorowano 12 laureatów. Pamiątkowe puchary 

ufundowane przez honorowego patrona konkursu 

Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha 

Saługę oraz sprzęt sportowy przekazany przez Śląski Związek Piłki Nożnej otrzymali przedstawiciele: 

Maksymiliana Cisiec, Unii Turza Śląska, Piasta Ożarowice, Jedności Jejkowice, LKS 1908 Nędza, LKS Łąka,  

MLKS Woźniki, Olimpii Truskolasy, Wilków Wilcza, Warty Mstów, Tempa Puńców i Pasjonata Dankowice. 
Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia 

Sportowego Andrzej Sadlok 

wielokrotnie podkreślał, iż 

uhonorowano kluby, które dbałość o 

obiekty sportowe opierają na 

społecznej pracy swoich członków. - 

Wielki pokłon wszystkim 

społecznikom działającym w 

środowisku wiejskim – powiedział 

Andrzej Sadlok. - Zdajemy sobie 

sprawę, że w dzisiejszych czasach 

sformułowanie „praca społeczna” 

przechodzi do lamusa, ale tym 

większe słowa uznania i 

podziękowania kierujemy do tych, 

którym się chce działać dla innych. 

Prezes Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej Henryk Kula, zwracając się 

do wójtów i burmistrzów mówił, że 

środki zainwestowane przez władze 

samorządowe w bazę sportową to 

najlepiej wydane pieniądze. ●  
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TAŃCZYLI DLA KACPERKA 

tatywny na rzecz chorego 

Kacperka. Koncerty inicjowane 

obecnie przez Stowarzyszenie na 

rzecz dzieci i młodzieży "Bajtel" z 

Zawady Książęcej, odbywają się 

od wielu lat.  

    Wcześniej zapraszano do 

świetlicy wiejskiej, ale zespoły tak 

się rozrosły, że trzeba było się 

rozejrzeć za większą salą. 

    W tym roku środki uzbierane 

podczas koncertu w kwocie 

5.673,60 zł zostaną przekazane 

na rehabilitację i zakup fotelika 

dla Kacperka z Nędzy.  

    Te grudniowe koncerty są 

jedyną okazją w roku, kiedy to 

na jednej imprezie można 

zobaczyć popisy wszystkich grup 

wiekowych nędzańskich zes-

połów. ● 

Ponad 80 tancerzy w różnych 

grupach wiekowych. Barwne 

stroje, fantastyczne układy i 

profesjonalizm połączone z  

wielkimi sercami, które chcą 

pomóc. Zespoły Łężczok, 

Arabeska i Zara z gminy Nędza 

zorganizowały koncert chary- 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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SZKOŁA W NĘDZY 

ZNÓW OŚMIOLETNIĄ 

PODSTAWÓWKĄ 
W dniu 24 listopada br. Rada Gminy Nędza 

przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Zespo-

łu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Powstańców Śląskich w Nędzy. W tym 

miejscu należałoby przypomnieć w 

skrócie historię szkolnictwa w Nędzy. 

W 1832 r. zostaje założona szkoła 

podstawowa (Grundschule). W 

okresie międzywojennym XX w. 

istniały już dwie szkoły: jedna 

przy obecnej ul. Jana III 

Sobieskiego (tzw. „czerwona 

szkoła” ze względu na kolor 

elewacji) i druga przy obecnej ul. 

Leśnej (wtedy z dwuspadowym 

dachem). Po wojnie w 1949 r. 

scentralizowano obiekty w jedną 

placówkę jako siedmioletnią 

szkołę podstawową, której 

kierownikiem został A. Szop. W 

sierpniu 1955 r. placówka zostaje 

podzielona na dwie odrębne 

jednostki. Kierownikiem SP nr 1 

zostaje Lesław Kaszuba a SP nr 2 

Hubert Wolny. Obie placówki w 

1966 r. stają się, w wyniku reformy 

oświatowej, ośmioklasowymi 

szkołami podstawowymi.  W 1968 

r. SP nr 2 (kierownikiem szkoły 

była wtedy Krystyna Fredyk) 

zostaje gruntownie przebudowana 

i zmodernizowana z funduszów 

państwa, Gromadzkiej Rady 

Narodowej (ówczesny przew. 

Wilhelm Bizoń) i w tzw. czynie 

społecznym. Wtedy to, bez 

większego rozgłosu, nadano szko- 

le imię Powstańców Śląskich. W 

1982 r. po wprowadzeniu Karty 

nauczyciela utworzono, w wyniku 

połączenia SP nr 1 i SP nr 2, 

Zbiorczą Szkołę Gminną im. 

Powstańców Śląskich. Z tej okazji 

odbyła się uroczystość z 

przekazaniem sztandaru z nazwą 

placówki i imieniem patrona.  

Dyrektorem szkoły został 

Zbigniew Mużelak. Jednocześnie 

rozpoczęto budowę nowego, 

nowoczesnego obiektu (przy  

obecnej ul. Jana Pawła II) 

wyposażonego w klasopracownie i 

salę gimnastyczną, który cał-

kowicie ukończono w 2000 roku. 

W międzyczasie w 1999 r. (po 

kolejnej już reformie oświaty, 

tworzącej sześcioletnie podsta-

wówki i trzyletnie gimnazja) 

utworzono w byłym budynku SP 

nr 2 przy ul. Leśnej gimnazjum, 

którego dyrektorem została Anna 

Iskała. W 2003 r. Rada Gminy 

Nędza (na wniosek ówczesnego 

wójta Franciszka Marcola) podjęła 

uchwałę (z kontrowersyjnych 

wtedy przyczyn) o utworzeniu 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 

(łącząc sześcioletnią podstawówkę  

z gimnazjum), którego dyrektorem 

została Brygida Szczepanik, a od 

2008 r. Maria Czerwińska. 

   Jeśli chodzi o patrona placówki 

oświatowej w Nędzy, to chronologia 

w tej kwestii przedstawia się 

następująco: 

■ 1968 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Powstańców Śląskich w Nędzy. 

■ 1982 r. - Zbiorcza Szkoła Gminna 

im. Powstańców Śląskich w Nędzy. 

■ 2003 r. - Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Śląskich w Nędzy w 

Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w 

Nędzy. ●                                                             

                       Oprac. Krystian Okręt 
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Każdy z nas lubi niewątpliwie zjeść coś dobrego i przyzwyczajony jest 

najczęściej do rodzimych potraw. Chciałbym się skupić nad tymi 

daniami z językowego punktu widzenia, które  w większości 

pojawiają się na naszych stołach z okazji różnych uroczystości 

(szczególnie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy). 
 

Najbardziej rozpowszechniony jest 

kołocz śląski. Ten wyrób cukierniczy 

różni się od tradycyjnego, przysło-

wiowego kołacza („Bez pracy nie ma 

kołaczy”). Kołacz w tradycji staro-

polskiej to placek wielki, zwykle 

kolisty [stąd nazwa – wtrącenie K.O.] 

(…) z mąki pszennej lub najlepszej 

żytniej (Z. Gloger Encyklopedia 

staropolska). Z kolei nasz kołocz 

wypiekany jest w prostokątnych, 

blaszanych formach (ze względów 

praktycznych oraz duży popyt) i 

zawiera nadzienie z maku lub sera 

mielonego z  różnymi dodatkami 

smakowo-aromatycznymi (gł. 

rózynkami – rodzynkami) i zwy-

czajowo rozprowadzany wśród 

krewnych i znajomych z okazji ślubu 

przez narzeczonych, czyli przez szaca 

i libstę z jednoczesnym  zapro-

szeniem na uroczystość. W tym 

miejscu należy wspomnieć o 

zanikającej już  tradycji częstowania 

kołoczem przez  neokomunikatna z 

okazji I Komunii Św. 

   Natomiast więcej urozmaiconych 

potraw, typowo śląskich, przygo-

towuje się na Boże Narodzenie. 

Oprócz tradycyjnego, ogólnopol-

skiego karpia (śl. kapra) pojawiają 

się na stole wigilijnym: moczka, 

makówki, kapusta z grzybami, śledzie 

(śl. heringi). Nazwa moczka 

pochodzi od moczenia  piernika, a 

makówka od tego, że głównym 

składnikiem jest mak. 

    W okresie wielkanocnym dominują 

kroszonki, jajka gotowane na twardo 

w barwnym wywarze, zdobione na 

zewnątrz różnymi technikami 

wymyślnym ornamentem, którymi 

obdarowuje się chłopców za  

posikanie (polanie wodą, tzw.śmigus- 

dyngus) przez dziewczyny. 

     Należy wymienić też szereg 

innych śląskich potraw i przypraw 

oraz ich nasze regionalne nazwy. 

  , zupa, której głównym 

składnikiem jest przegotowana woda 

z chlebem i czosnkiem z dodatkiem 

odrobiny maggi. 

 , smażona jajecznica. 

  , smażone śledzie (z 

niem. braten – smażyć). 

   ,  smażone kartofle 

(ziemniaki). 

  , sałatka z ziem-

niaków, marchewki, groszku, posie-

kanym jajkiem i dodatkiem majonezu. 

  , rodzaj kiełbasy z mięsa 

wieprzowego i  nadzienia z krupów – 

kaszy oraz przetartej krwi, która 

nadaje wyrobowi czarny kolor (nie 

jest to ogólnopolska kaszanka, lecz 

specyficzny śląski produkt). 

  , rodzaj kiełbasy z mięsa 

wieprzowego (podobnie jak  

krupniok), ale z nadzieniem ze 

żymły – bułki. 

 ,płatki owsiane (z niem. 

Hafer – owies, Flocken – płatki). 

  , napój mleczny z łusek 

kakaowych (z niem. Schalen – łuski). 

  , bułka. 

, gruba parówka, kiełbasa 

z mielonego mięsa.  

, kiełbasa (z niem. Wurst). 

 , galareta (z niem. Gallert). 

  , kromka chleba złożona na 

pół (z niem. Schnitte). 

  , mielony kotlet.         

, sałata ziemniaczana z 

jarzynami okraszana często szpyrką 

(słoniną, skwarką). 

 , słonina. 

, musztarda (z niem. Senf). 

  , fasola. 

  , gruszki (z niem. Birnen). 

  , agrest. 

  , landrynki. 

  , śliwki (z niem. Pflaumen). 

  , herbata (z niem. Tee); stąd 

popularne gwarowe porzekadło: „We 

antryju na byfyju stoi szolka tyju”. 

Objaśnienia: antryj – przedpokój, 

byfyj – kredens, szolka – filiżanka. 

, babka, ciasto słodkie pieczone 

zwykle w kształcie (w zależności od 

formy) ściętego stożka lub w 

prostokątnej foremce. 

  , danie deserowe. 

 , wszelkiego rodzaju słod-

kości. 

    Na zakończenie należałoby podać 

skład tradycyjnego, niedzielnego 

śląskiego obiadu. Pierwsze danie to 

zupa, najczęściej rosół z kurczaka i 

nudlami – makaronem. Drugie danie to 

rolada śląska (z nadzieniem z ogórków 

lub czegoś innego) z modrą (czerwoną) 

kapustą, kluski i zołza (sos). ●                                                                                                                            
                             

 Oprac. Krystian Okręt 
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