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przywróci
wiaduktowi
pełną
funkcjonalność. Szerszego remontu
nie przewidujemy - informuje
Ryszard Pacer, rzecznik prasowy
ZDW.
Remont
powinien
się
zakończyć do 9 listopada.
Remont wiaduktów jest dla
mieszkańców sporym problemem, bo
ze względu na nieprzejezdność drogi
łączącej Nędzę z Ciechowicami i
dalszymi miejscowościami, muszą
korzystać z objazdów.
Rozwiązaniem, choć w części
łagodzącym niedogodności, jest
komunikacja zastępcza. Mieszkańcy
kilka razy dziennie wożeni są
darmowymi busami z jednej części
Roboty na drugim wiadukcie na DW 421 w Nędzy mają potrwać gminy do drugiej.
krócej niż w przypadku pierwszego obiektu. Zarząd Dróg
ZDW zapewnia, że tym razem
Wojewódzkich informuje, że remont ma się zakończyć do 9 listopada.
transport busami będzie utrzymany do
nwestycja przebiega w ciągu drogi Katowicach. Roboty będą polegać końca remontu wiaduktu.
Z rozkładem jazdy busów można
wojewódzkiej nr 421, inwestorem jest na wymianie przęsła. - Wymiana
zapoznać się na www.nedza.pl. ●
przęsła, które było zużyte,
więc Zarząd Dróg Wojewódzkich w

TRWA REMONT
DRUGIEGO WIADUKTU

I

Wszelkie przypadki spalania odpadów w piecach
domowych będą surowo karane – zgodnie z
przepisami. Zgodnie z ustawą o odpadach, kto
wbrew zakazowi spala odpady poza spalarniami
odpadów, podlega karze grzywny, która może
wynieść do 5 000,00 zł.
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WYREMONTUJĄ

DWORZEC?
373,74 mln zł netto – to wartość najniższej oferty złożonej
przez konsorcjum, które tworzą: Trakcja PRKiI, Comsa, ZUE,
Strabag oraz Strabag Rail, w przetargu na odnowienie linii kolejowych na odcinku
pomiędzy Chybiem a stacją Nędza.
źródło: silesiainfotransport.pl
gwarancji wynoszący 72 miesiące.
ryteria
wyznaczone
przez
Prace obejmą linie kolejowe
zamawiającego, PKP PLK SA, to nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
cena (80 proc.), termin realizacji (10 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik –
proc.) oraz okres gwarancji i rękojmi Nędza. W ramach inwestycji
(10 proc.). To one zadecydują wyremontowanych zostanie 60 km
głownie przy wyborze oferenta, gdyż linii kolejowej. Prace obejmą w
wszyscy potencjalni wykonawcy różnym zakresie stacje: Nędza,
biorący
udział
w
konkursie Sumina,
Rybnik,
Rybnik
zadeklarowali 30-miesięczny termin Gotartowice, Żory, Warszowice i
realizacji zlecenia oraz okres

K

przystanki: Nędza Wieś, Jejkowice,
Ciepłownia, Studzionka, Strumień,
Dębina, Szymocice, Górki Śląskie,
Szczejkowice, Piaski.
Pasażerowie będą mieli do
dyspozycji 18 odnowionych i
komfortowych peronów. Obiekty
będą wyposażone w elementy małej
architektury i dostosowane do
potrzeb osób o ograniczonych
możliwościach poruszania się.
Inwestycja
obejmuje
również
rewitalizację
30
obiektów
inżynieryjnych
(mostów,
wiaduktów, przepustów).
W ramach prac wymieniona
zostanie
sieć
trakcyjna.
Modernizacja urządzeń sterowania
ruchem i przebudowa przejazdów
kolejowych wpłynie na poprawę
poziomu bezpieczeństwa. Nowe
rozjazdy, wyposażone w urządzenia
elektrycznego
ogrzewania,
zapewnią
sprawny
przejazd
pociągów w zimie. Po zakończeniu
prac zwiększy się przepustowość
linii, a pociągi pojadą ponad 100
km/h, co wpłynie na skrócenie czasu
przejazdu
w
komunikacji
pasażerskiej i płynny przejazd
pociągów towarowych. ●

ORGANIZACJE MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJE UWAGI
Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu
Raciborskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu i na
rzecz mieszkańców powiatu. Konsultacje prowadzone będą w okresie
od 24 października 2016 r. do 9 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.bip.powiatraciborski.pl lub w referacie spraw
społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod nr tel. 32 459 73 47.
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OGŁOSZENIE
INFORMUJE SIĘ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH,
NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE (w rozumieniu art. 6c
ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach), ŻE RADA GMINY
NĘDZA PODJĘŁA UCHWAŁĘ W SPRAWIE
ODBIERANIA Z DNIEM
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE.
Wójt Gminy Nędza
Anna Iskała
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Ustawa z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z
2016r, poz. 250) daje Radzie
Gminy możliwość postanowienia
o
odbieraniu
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości, na których nie
zamieszkują
mieszkańcy,
a
powstają odpady komunalne.
Wiele rad gmin skorzystało z
tego uprawnienia i podjęło takie
uchwały już wcześniej.
Pozwoliło to na kompleksowe
rozwiązanie problemu odbioru
odpadów komunalnych i tak zwane
„uszczelnienie systemu”.
Rada
Gminy
Nędza
13
października
2016r.,
po
konsultacjach projektu uchwały,
również postanowiła o odbieraniu
odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, na których nie
zamieszkują
mieszkańcy,
a
powstają odpady komunalne od
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stycznia 2017r.
Uchwała
wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego.
Oznacza to, że od stycznia
2017r. właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne (np.
szkoły, parafie, sklepy, zakłady
produkcyjne, usługowe itp.) będą
zobowiązani
do
złożenia
stosownej deklaracji o wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi (tak jak
do tej pory robili to właściciele
nieruchomości zamieszkałych, a
Gmina będzie zobowiązana
zorganizować odbiór odpadów
komunalnych z terenu tych
nieruchomości .
Odbiór odpadów nie będzie już
odbywał się na podstawie
podpisanej umowy bezpośrednio
z przedsiębiorcą świadczącym

usługi odbioru odpadów – to
Gmina
wyłoni
takiego
przedsiębiorcę
w
drodze
przetargu.
Dlatego też właściciele tych
niezamieszkałych nieruchomości
powinni dążyć do wygaśnięcia lub
rozwiązania
indywidualnych
umów w części, w której dotyczą
odpadów komunalnych.
Należy jednak zwrócić uwagę
na fakt, że Gmina może przejąć
obowiązek
gospodarowania
jedynie odpadami komunalnymi,
zatem nie dotyczy to odpadów
powstających
w
wyniku
prowadzonej działalności i nie
będących
odpadami
komunalnymi.
Obecnie
trwają
konsultacje projektów uchwał,
które określają rodzaj odpadów i
zakres świadczonych usług od
stycznia 2017r. Można składać do
nich swoje uwagi. ●
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CHCESZ KOGOŚ WYRÓŻNIĆ ?
ZGŁOŚ GO DO NAGRODY
STAROSTY RACIBORSKIEGO

Do 30 listopada trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD
2016. Laureat otrzyma statuetkę wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.
Ta doroczna nagroda przyznawana jest
osobom fizycznymi i prawnym oraz
jednostkom
organizacyjnym
nie
posiadającym osobowości prawnej, na
podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu
działalności o istotnym znaczeniu dla
powiatu raciborskiego.
Z wnioskiem o przyznanie mogą
wystąpić:
● organy administracji rządowej lub
samorządowej oraz ich jednostki;
● stowarzyszenia i fundacje;
● kościoły i związki wyznaniowe, o
których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
● uczelnie i szkoły wyższe;
● prasa, radio, telewizja, (media);
●
pełnoletni
mieszkańcy
powiatu
raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi
Klienta
Starostwa
Powiatowego
w
Raciborzu, przy pl. Okrzei 4 lub przesłać na
adres pocztowy Starostwa Powiatowego w
Raciborzu, plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz
(decyduje data stempla pocztowego) do
dnia 30 listopada 2016 r.
Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego
Mieszko AD 2016 otrzyma statuetkę
Mieszka - księcia raciborskiego wykonaną z
brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.
Regulaminy oraz wzory wniosków są
dostępne pod adresem:
http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/a
ktualnosci/Zglos-kandydature-do-NagrodyMieszko-AD-2016/idn:3380.html ●

SPRAWDŹ CZY PROM KURSUJE
DZWOŃ 

792 330 563

DZWONIĆ MOŻNA W DNI, KIEDY PROM POWINIEN KURSOWAĆ:
● 1 października - 31 maja:

godz. 6:00 – 17:30 dni powszednie
9:30 – 17:00 niedziele i święta
● 1 czerwca - 15 sierpnia:
godz. 6:00 – 20:00 dni powszednie
9:30 – 17:00 niedziele i święta
● 16 sierpnia - 30 września: godz. 6:00 – 19:30 dni powszednie
9.30 – 17.00 niedziele i święta

PROM NIE KRSUJE W ŚWIĘTA USTAWOWO WOLNE
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WÓJT GMINY WRĘCZYŁA STYPENDIA ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE

● Elżbieta Galii wraz z rodzicami

● Emilia Kałus z rodzicami

● Wiktor Szopa z rodzicami

● Nicolas Wardenga z mamą

Dominika Gronert z mamą ●

Robert Radaj z mamą i bratem ●

W imieniu Patricka Tulca stypendium odbierała mama ●

Julia Wojtek z tatą ●
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"BawiMat"
W ramach projektu "BawiMat", który
otrzymał dofinansowanie z Programu
mPotęga, uczniowie podstawówki w Nędzy mają szansę
poznać matematykę w niestandardowej, atrakcyjnej formie.

P

- rojekt zakłada nowe metody i narzędzia pracy z
uczniem. Chodzi przede wszystkim o poprawienie
wizerunku najtrudniejszego szkolnego przedmiotu,
rozbudzenie zainteresowań matematycznych i wiary we
własne możliwości! - tłumaczy Małgorzata Mielnik,
koordynator projektu.
Cały projekt podzielony jest na 3 moduły. Najpierw
uczniowie poznają matematykę ukrytą w grach
planszowych,
logicznych
łamigłówkach
oraz
budowlach przestrzennych. Potem uczniowie skupią się
nad stworzeniem i opracowaniem autorskiej gry

matematycznej. - Na lekcjach często obserwujemy, że
niepowodzenia w rozwiązywaniu zadań uczniów
zniechęcają. Forma stworzonej gry powinna w tym pomóc.
W każdej chwili uczeń będzie mógł błędny wynik
wygumować i spróbować ponownie - dopowiada
koordynator. ●

Mają coraz więcej pomysłów i prężnie działają. Zgodnie z hasłem,
że w grupie raźniej, spotykają się co najmniej po kilkanaście osób
i dbają o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, o rozwój intelektualny i o to, aby po
prostu mieć dobry humor i zacieśniać więzi przyjaźni. Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Nędzy, działający pod egidą Gminnego Centrum Kultury, zwarł szyki i czerpie z
życia pełnymi garściami.

W

czwartki o poranku jeździmy na aquaaerobik. Już przy pierwszym
treningu osiągnęliśmy górny limit osób – cieszy się Anna Gądzikiewicz,
inicjatorka i koordynatorka wypraw na fitness w wodzie.
W czwartkowe popołudnia natomiast studenci stawiają na rozwój
intelektualny – zapraszają na wykłady specjalistów i naukowców z różnych
dziedzin i poszerzają swoje horyzonty myślowe oraz pogłębiają swoją
wiedzę dotyczącą samych siebie. Spotkanie z psychologiem było jednym z
trzech zaplanowanych do końca tego roku. Podczas niego studenci
dowiedzieli się o sobie wielu interesujących rzeczy, często nowych, choć
część z nich działa ze sobą już od dwóch lat. - Na nowo dowiedzieliśmy się
o swoich hobby, kto tańczy, kto śpiewa, kto kocha zwierzęta. To dla nas

bardzo cenne – mówili uczestnicy.
Spotkania są także okazją do
wspominania najnowszej historii
Polski, która choć odeszła już w
przeszłość, wciąż tętni w pamięci
studentów-seniorów. – Ja tańczyłem
w zespole pieśni i tańca w
Kędzierzynie-Koźlu, byłem też na
dożynkach na Stadionie X-lecia w
Warszawie, za Gomułki, kiedy
podpalił się tam Ryszard Siwiec –
wspominał. Obecnie pan Stefan już
nie tańczy. Ma inne zajęcia – pracuje
nad stroną internetową UTW.
Eleonora Czekała przygotowuje się
do spotkania, na którym pokaże
zdjęcia ze swoich podróży. Nad
działalnością UTW z ramienia GCK
czuwa Kamila Besz.
Od listopada ruszają zajęcia fitness
oraz językowe – angielski i niemiecki.
9 listopada, dzięki dofinansowaniu z
GCK oraz ze źródeł zewnętrznych
seniorzy wyruszą na wycieczkę do
siedziby
Narodowej
Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach oraz na zwiedzanie
Browaru w Tychach.
Do grona aktywnych studentów
można dołączyć w każdej chwili.
Szczegóły pod nr 32 410 47 70. ●
Kamila Besz
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GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU
11 par świętowało w Nędzy swoje piękne jubileusze. Siedmiu małżeństwom obchodzącym 50. rocznicę ślubu
wójt gminy Anna Iskała wręczyła medale prezydenta RP. Gratulacje odebrały też pary z 60- i 65-letnim stażem!

JUBILEUSZ 50-LECIA

♥ Alfred i Małgorzata Czogalik z Babic

♥ Antoni i Agnieszka Czogała z Górek Śląskich

♥ Gotfryd i Aniela Kuczera z Nędzy

Alfred i Urszula Depta z Zawady Książęcej ♥

Franciszek i Elżbieta Paris z Nędzy ♥

Karol i Dorota Urbanek z Nędzy ♥
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JUBILEUSZ 50-LECIA

♥ Rudolf i Łucja Badura z Zawady Książęcej

JUBILEUSZ 60-LECIA

♥ Józef i Adelajda Jurecki z Łęgu

Józef i Jadwiga Dyrska z Ciechowic 60lecie, na zdj. z wnuczką Olą ♥

♥ Franciszek i Anna Cyran z Łęgu

Kierownik USC Joanna Ratuszniak

JUBILEUSZ 65-LECIA

♥ Szczepan i Aniela Miera z Górek Śląskich
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O FORMACH GRZECZNOŚCIOWYCH W DIALEKCIE ŚLĄSKIM
w jej oczach wydawać się
Używanie wynika z tradycji biblijnej, w której może
żenujące, ale wynika ono z tradycji
form
grzecznościowych
w
dialekcie
śląskim wynika z tradycji kulturowej.
W
społeczności
śląskiej
nie
wykształcił się stan szlachecki.
Ślązacy z pochodzenia są narodem
plebejskim, którego podstawą bytu do
dziś jest praca w górnictwie. Ciężkie i
niebezpieczne
warunki
pracy
wyzwalały wśród nas silne poczucie
jedności i solidarności, dlatego na
Śląsku nie wykształcił się tradycyjny
podział społeczny na pana i chama,
jak w społecznościach feudalnych.
Wiąże się to z używaniem w mowie
zarówno
potocznych
jak
i
grzecznościowych form osobowych
w liczbie pojedynczej na ty.
Literacka
odmiana
języka
polskiego
w
formach
grzecznościowych przejęła dawny
sposób tytułowania, który odnosił się
do osób wyżej stojących w hierarchii
społecznej, do których zwracano się
przez pan. Szlachta pogardliwie
określała chamami ludzi niższej
klasy, głównie chłopów, używając
zaimkowej formy osobowej ty jako
„sprośnej”. To zjawisko z kolei

CHWILA ZADUMY
OPADA POŻÓŁKŁY JESIENNY LIŚĆ
GĘSTA MGŁA OTULA OKOLICE
MRUGA ZNICZ NA MOGILE
CHRYZANTEMY LŚNIĄ KOLORAMI
CHWILA ZADUMY I WSPOMNIEŃ
CHWILA CICHEJ MODLITWY
WRACAMY MYŚLAMI W GŁĄB
ZADAJEMY SOBIE PYTANIE
CZY WSZYSTKO CI POWIEDZIAŁAM?
CZY WSZYSTKO MI WYBACZYŁAŚ ?
CZY MUSIAŁAŚ JUŻ ODEJŚĆ?
CZY TAK MUSIAŁO BYC ?
ZAPADA POWOLI ZMROK
JESIENNY LIŚĆ ZNÓW OPADA
POWOLI GAŚNIE ŚWIATEŁKO
JAK ŻYCIE KAŻDEGO Z NAS
ELEONORA CZEKAŁA

Noe swego syna Chama wyklął za
lubieżność, kiedy to po odurzeniu
się winem leżał nagi, a syn
bezwstydnie patrzał na jego nagość
i dlatego pokolenie Chama uczynił
sługami swych pozostałych dwóch
synów Sema i Jafeta.
Dialekt śląski wykształcił
własne formy grzecznościowe
wynikające z powagi wieku, a nie z
przynależności
do
określonej
warstwy społecznej. W stosunku do
osób starszych wiekiem używa się
pluralis
maiestaticus,
form
męskoosobowych drugiej osoby
liczby mnogiej zarówno do
mężczyzn jak i do kobiet, np.
przijcie łojciec, zoboczcie matko,
skóndżeście sóm, a ze szczególnym
poważaniem do osób ze starszego
pokolenia w trzeciej osobie liczby
mnogiej, np. starzik, ółpa [dziadek]
sóm chorzi, starka, ółma [babcia]
stracili klucz.
Śląsk w drugiej połowie XX
wieku stał się terenem ścierania
ludności napływowej z tubylczą.
Użycie form per ty przez Ślązaka w
stosunku do osoby nieznajomej

dialektu śląskiego i nie jest wynikiem
lekceważenia czy nieprzyzwoitości.
Jest
charakterystyczne
dla
społeczeństw
wyrosłych
z
demokratycznych tradycji. Zresztą
np. w Stanach Zjednoczonych,
których naród wyrosły z tychże
tradycji szczyci się nimi, a mówienie
sobie przez ty jest tak powszechne, że
do profesora uniwersytetu nawet
student w ten sposób się zwraca, co w
polskiej tradycji jest nie do
pomyślenia.
Dygresja
Określeń starzik, starka używa się
jeszcze do tej pory na terenach, które
po podziale Górnego Śląska w 1921 r.
znalazły się po polskiej stronie (np. w
Raszczycach), natomiast ółpa, ółma
na obszarze, który pozostał w
granicach Niemiec (np. w Nędzy). ●
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O PODOBIEŃSTWACH JĘZYKOWYCH CZESKOŚLĄSKICH NA TLE JĘZYKA OGÓLNOPOLSKIEGO
Język ogólnopolski, określany również
jako literacki, ukształtował się w wyniku
integracji
elementów
językowych
wywodzących
się
z
regionalnych
wariantów
polszczyzny
Śląska,
Wielkopolski i Małopolski. Dialekt śląski
jest
odmianą
mówioną
języka
ogólnonarodowego
używaną
na
ograniczonym terytorium południowej
Polski. Ze względu na bliskie sąsiedztwo
z językiem czeskim (w szczególności z
dialektem morawskim) poddany był
większym jego wpływom niż język
literacki, czego dobitnym przykładem jest
gwara laska występująca na południowy

zachód od Raciborza (m.in. okolice
Borucina). Język czeski podobnie jak
polski należy do grupy języków
zachodniosłowiańskich
i
ich
podobieństwo jest oczywiste. Chciałbym
się jedynie skupić w tym miejscu na
pewnych
wybranych
cechach
wspólnych występujących w literackim
języku czeskim i dialekcie śląskim a nie
występujących w języku ogólnopolskim.
W
zakresie
fleksji
(odmiany
wyrazów) pierwsza osoba liczby
pojedynczej trybu przypuszczającego
ma identyczną konstrukcję zakończoną
na bych (np. czes, bal bych se, śl.
bołbych sie), natomiast w literackim
języku polskim jest bym (np. bałbym

JĘZYK CZESKI
ODMIANA LITERACKA

bachráč
bachratý
bakaný
dokořan
drach
farař
hned
hrubý
kalný
kamrlík
kára
knoflík
kočka
kolář
kozička
kozlík
kuřit
marast
mastný
mašle
ošklivy
otrok
pepík
připlácnout
ryma
ryšavý
řit
strom
šachta
školák
škrob
škrt
špatny
špendlík
tabulka
topit
tot'
žemle

JĘZYK POLSKI
DIALEKT ŚLĄSKI

bachrocz
bachraty
bakany
dokorzont
drach
farorz
hned
hruby
kalny
kamerlik
kara
kneflik
koczka
kolorz
koziczka
koźlik
kurzić
maras
masny
maszka
oszkliwy
otrok
Pepik
prziplacnonć
ryma
ryszawy
rzić
strom
szachta
szkolok, szkolorz
szkróbek
szkyrt
szpetny
szpyndlik
tabulka
topić
toć
żymła

ODMIANA LITERACKA

grubas
brzuchaty, gruby
brzydki, brudny
na oścież
latawiec
ksiądz, proboszcz
wnet, wkrótce, zaraz
gruby
mętny
komórka, spiżarnia
taczka
guzik
kotka, kot
kołodziej
kózka
koziołek
palić (np. papierosy), dymić
błoto
tłusty
wstążka, kokarda
obrzydliwy
niewolnik, parobek, chłopiec
Czech, ulicznik
przytrzasnąć, przycisnąć
katar
rudy
wulg.. odbyt
drzewo
szyb
uczeń
krochmal
skreślenie, przekreślenie
brzydki, zły, nikczemny
szpilka
tabliczka, tabelka
palić (w piecu), ogrzewać
oczywiście, owszem, tak
bułka

się). Trzecia osoba liczby pojedynczej
czasu
przeszłego
czasownika
dokonanego umrzeć jest identyczna:
czes. umřel, śl. umrzył a w pol. lit. umarł.
W
zakresie fonetyki należy
wspomnieć występowanie ř frykatywnego
(wymawianego podobnie jak zapisywane
ortograficznie rz) w grupie ři (np. czes. tři,
śl. trzi, pol. lit. trzy) i dodać, że w czeskim
języku literackim (podobnie jak w polskim)
nie występuje a pochylone (wym. śl. o, np.
farář - farorz) ani e pochylone (wym. śl. y,
np. špendlik - szpyndlik).
Natomiast najwięcej podobieństw
odnajdujemy w zakresie leksykologii, co
ilustruje poniższy przykładowy zestaw
słownictwa. ●
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