
GAZETA 

S A M O R Z Ą D O W A 
         ISSN 2081-0202 

  GMINY NĘDZA 
 

Babice * Ciechowice * Górki  Śląskie * Łęg * Nędza * Szymocice * Zawada KsiąŜęca 

 

 
MAJÓWKA 

Tradycją stało się juŜ, Ŝe w dniach 
1-3 maja na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nędzy odbywa się 
festyn rodzinny. RównieŜ w tym roku, XVII 
edycję majówki organizatorzy przygotowali 
wzorowo. Zagwarantowali uczestnikom 
liczne atrakcje i niezapomniane, rodzinne chwile.  

Tegoroczna majówka w Nędzy zgromadziła ok. 15 tysięcy 
uczestników, którzy mieli naprawdę w czym wybierać. Fani muzyki 
śląskiej bawili się razem z Piotrem Scholzem, Jackiem Silskim i 
zespołem Duo Fenix i Any i Lucia. Dla najmłodszych przygotowano 
gry i zabawy oraz pokaz magii. Symptycy kabaretów oglądali popis 
Kabaretu Młodych Panów a fani Top One, mieli okazję posłuchać 
koncertu. Wystąpiły równieŜ zespoły gminnych jednostek 
oświatowych i kulturalnych. Bez wątpienia, najwięcej emocji 
dostarczył koncert Pawła Kukiza i Piersi oraz Thomasa Andersa z 
Modern Talking. 

Słowa podziękowań naleŜą się w tym miejscu organizatorom, 
straŜakom i wszystkim innym osobom, które swoim wkładem, 
zapewniły bezpieczeństwo i udaną zabawę. (a.b.) 

 
 
JEDZIE POCIĄG Z DALEKA… 

PRZEZ NĘDZĘ 

Po raz kolejny sala mniejszości niemieckiej DFK w Nędzy wypełniła 
się po brzegi. Okazją ku temu była organizowana 15 maja zabawa 
majówkowa. Pomimo chłodu na zewnątrz temperatura w sali DFK, za 
sprawą udanego spotkania była wyraźnie podwyŜszona. Uczestnicy tańczyli 
i śpiewali do białego rana przy muzyce miejscowego zespołu Boss, a słów 
zadowolenia nie było końca: „Bywałam z męŜem na róŜnych zabawach i 
balach. Tutaj bawię się po raz pierwszy i muszę przyznać, Ŝe zaliczamy tę 
zabawę do jednej z najlepszych, na jakich byliśmy”- wspomina Pani Monika, jedna z uczestniczek. „Jestem pod 
wraŜeniem tego, jak ciepło zostałam przyjęta przez mieszkańców gminy. Wszyscy razem się bawią, bez względu 
na wiek” – dodaje Pani Teresa. Słowa uznania uczestnicy kierowali teŜ do organizatorów spotkania, którzy stanęli 
na wysokości zadania: „NaleŜę do stałej grupy bywalców imprez tego typu w Nędzy i świetnie tutaj się czuję. 
Zabawy są zawsze zorganizowane na wysokim poziomie”- przyznaje Pani Ala. Bisów nie było końca. 
Dwudziestolatkowie wiwatowali pod rękę ze starszymi uczestnikami, dając dowód  na to, Ŝe muzyka łączy 
pokolenia. Swojego zadowolenia, nie kryje teŜ Pan Józef: „Przede wszystkim duŜo uśmiechniętych ludzi. Spotkanie 
zaliczam do bardzo udanego i na kolejnym na pewno się pojawię”. śycie to nie bajka, ale nikt nie powiedział, Ŝe 
nie moŜna bawić się jak w bajce. Wystarczy zabrać ze sobą dawkę dobrego humoru, grono znajomych i 
niezapomniane przeŜycia są gwarantowane.                            
           (a.b.) Foto: Józef Porombka 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

� Składam gorące wyrazy podziękowania dla straŜaków i wszystkich osób, które brały udział w akcji 
przeciwpowodziowej i wspierały Gminę w walce z Ŝywiołem. Dziękuję za wsparcie, pomoc 
poszkodowanym i bezinteresownie ofiarowany czas, oraz kaŜdy przejaw pomocy sąsiedzkiej i zwykłej 
ludzkiej solidarności. 

� Mieszkańcy Gminy Nędza! W sprawach zgłaszanych strat w wyniku podtopień i zalań gospodarstw 
domowych, mieszkań proszę kierować się do pokoju nr 12 lub do sekretariatu Urzędu Gminy w celu 
rejestracji doznanych szkód i strat. 
 

� Marszałek Województwa Śląskiego podjął działania mające na celu pozyskanie środków z rezerwy Funduszu Pracy 
na likwidację skutków powodzi. Szacuje się, Ŝe do województwa śląskiego powinno trafić nawet kilkanaście 
milionów złotych. Bogusław Śmigielski  stwierdził, iŜ do 21 maja dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy mają czas 
na złoŜenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy projektów nakierowanych na likwidację skutków powodzi. Mają one 
dotyczyć zatrudnienia osób bezrobotnych przy pracach interwencyjnych, robotach publicznych,  pracach społecznie 
uŜytecznych na terenach dotkniętych Ŝywiołem. 
Po tym terminie wniosek zostanie przekazany do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rezerwa Funduszu moŜe być 
rozdzielona m.in. na pomoc regionom poszkodowanym przez powódź. 

 
 

A JO WOM COŚ POGODOM 
 
 

Jak to u mojy starki any ze tom gowiedziom było 
Witom wos wszystkich bardzo 

piyknie. Połosprowiom wom jak to było u mojy starki 
we Babicach. Jak juŜ skończyła się ta utropa kero 
trwała łod września do czyrwnia, to mogłach 
jechać     do mojy starki Any. Doma było nos siedym 
ludzi, piynć najduchow-same dziołchy, no i mamulka 
ze tacikym. U starki to dycki był rej. Stowało się dość 
wczas, tak wele siodmy. Nojprzod trza było wypuścić 
cołko chorda kur i tych kurzych półkownikow-kokoty. 
Ledwo to wyparzyło ze kurnika,to zaczynała się 
wojna. Kurska szły podziubać pszynice a kokociska 
na wojna. Nikedy to aŜe piyrze furgało i larma , co 
łopisać się nie do. Krom tych kur były tyŜ sztyry puty 
i dwa wielke hyndyki.Kole chałupy na zegrodzie był 
stowek kaj zawdy szpluchtały się gynsi i kaczki. Ze 
kaczkami to nie było Ŝodne komedyje. Czochrały się 
we wodzie cołki dziyń. Dudrały rzanska we stowku i 
chytały głowocze,bo Ŝabow było tam niemoŜliwie 
mocka. Roz przikludziyłach se mojygo piumpka. 
Starka ni miała ło tym pojyncio. Jak poszła do sklepu 
po chlyb i rzymły, kere zawsze były jeszcze gorke to 
jo puściyła mojygo pimpka na plac. Ludzie co tam się 
dzioło. Kury narobiyły kupa larma, citły do farske 
zegrodki,  kaj były szykowne grzanki ze: szntlochym, 
tomatami, łogorkami, sznitbołnami, pietruszkom, 
marekwiom i celerym. Zapamiyntałach se te siedym 
grzandek, bo było ich tela, wiela dni we tydniu. Za 
niymi wkaruwały hyndyki zaczły szkrobać i plantuwać 
.Do tygo jeszcze małe prosiontka wypolyły ze 
chlywika no i maciura tyŜ rowno z niymi.Jak ta cołko 
czelotka zaczła ryć po placu, to ze starki jorginow, 
macierzonki, cytronki, biołych i róŜowych nelkow pod 
płotym nie zostało prawie nic. Poleciałach gibko po 
ujca Hanka. Jak Ŝech mu padała co Ŝech popochała-

to narobiył tela larma, Ŝe przeryczoł i bez te 
kurska,ale mi pomog. Gibko wyciongnył ze farske 
zegrody fortka i zagnali my kury do placu. Przegnoł 
ze łonczki tam koza i ze szticherkym puszczonym 
luzym ku grzandkom (ta koza tyŜ była 
farsko),hyndyki zagnoł na drugo strona tam kaj był 
stowek. JuŜ my to mieli praje we raji. Zaczli my 
nagoniać maciura ze prosiyntami. To był jedyn wielki 
cyrkus. Mogecie się to złonaczyć. Łobleciała trzi razy 
wele płota, dwa razy wparzyła do zegrodki ku 
stowku. Jo juŜ myślałach, Ŝe bydymy mieć nowo 
zorta Ŝab  we wiszach kole stowku. No ale jakoś 
potym ta macira legła pod płotym cołko zgrzoto i 
zziajano. Prosiontka choćby pokos świyŜy trowy 
polygały kole niyj i ani się nie ruszały. Na to 
wszystko prziszła starka. Jak zejrzała tyn cołki 
rumrej,to se zaroz siadła. Jo wolałach się 
zabezpieczyć i drapko w bek a ujec Hanek tyŜ. Ujec 
dostołyno roz w łeb i zdonŜył starce uciyc. Jo juŜ 
wystraszono myślała, Ŝe mie pośle do dom. Ale nic z 
tygo nie było, bo prziszoł starzik-kery był w lesie na 
jagody i mie obroniył.Mogłach dali u niyj być. Ło 
moim pimpku się nie dowiedziała. Ujek Hanek zawiyz 
go do kolegi, a tyn pojechoł do moje mamy wypuścić 
go na plac. O FaroŜu my nic nie padali, bo na 
grzondkach była juŜ farsko koza. Starka zaś poleciała 
drap koza przibić na łonczka,i faroŜowyj gospodyni 
połosprowiać jak to jejich koza zniszczyła kwiotka 
pod płotym i farskie grzondki. Wiycie do dzisiej się 
dziwuja,Ŝe Ŝodyn się ni dowiedzioł jak to doprowdy 
było.      
 Pozdrowiom Wos wszystkich bardzo piyknie              

Wasza łosprowioczka



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – BARBARA GROMOTKA 

ChociaŜ jest Pani mieszkanką Kuźni Raciborskiej nazwisko Gromotka jest coraz bardziej 
znane w Gminie Nędza. Głównie dzieje się tak za sprawą licznych występów Pani syna 
Krzysztofa oraz Pani podopiecznych z grup kabaretowych. Czy rzeczywiście w ostatnim 
czasie tych występów jest coraz więcej? 
Zgadzam się – wyjazdy na występy kabaretowe są coraz częstsze. Kiedy zaczynałam pracę z dziećmi 
była tylko jedna grupa w Jankowicach. A wszystko zaczęło się na pierwszym zjeździe Jankowiczan… 

Mój syn Krzysztof został poproszony o występ z gawędą, a ja nawet nie wiem kiedy zostałam przedstawiona jako pani Basia, 
która poprowadzi z dziećmi kółko teatralne. Na pierwsze zajęcia przyszły 4 osoby. 

 
Ile grup kabaretowych ma Pani aktualnie pod swoimi skrzydłami? Proszę powiedzieć skąd biorą się ich nazwy? 
Aktualnie prowadzę zajęcia teatralne z ośmioma grupami: w Jankowicach – Modeliki, w Rudach – Rudziki, w Szymocicach – 
Gustliki, w Górkach Śląskich – Miglance, w Nędzy – Szpyndliki, w Turzu i w Rudzie – Moksirki i w Raciborzu – Buksliki. A nazwy, 
hmm, tworzone są na poczekaniu przy pierwszym spotkaniu z grupą – po prostu są efektem charakteru danej grupy. 
 
Występów artystycznych pod Pani kierownictwem trudno zliczyć. Proszę opowiedzieć zatem o ostatnim – myślę Ŝe 
jednym z najwaŜniejszych – występie w Warszawie. 
Grupa teatralna Gustliki została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu teatralnego Stara doroszkarnia. Zgłoszenie w postaci 
nagrania występu naleŜało wysłać do 6 maja. Dzięki uprzejmości dyrektor Marii Czerwińskiej przedstawienie Jak to downi w 

szkole bywało zostało nakręcone w ZSG w Nędzy. O przepiękną oprawę graficzną zadbał Andrzej Ziętek. Obecnie czekamy na 
rozstrzygnięcie. 
 
Czy jest Pani autorką scenariuszy? Skąd się biorą pomysły? 
Jeśli chodzi o skecze to w 90% jestem, natomiast gawędy są wszystkie mojego autorstwa. Jednak w swoim repertuarze mam 
stare teksty, na których bazowałam z początku i nie zamierzam z nich rezygnować. Piszę głównie pod hasło, zdarza się, Ŝe pod 
grupę lub osobę. Za pisanie najchętniej zabieram się wieczorem, bo nie mam wtedy ograniczenia czasowego. Trudno zliczyć 
wszystkie teksty mojego autorstwa, niektóre są pisane na zamówienie, kiedy nie było jeszcze ery komputerów teksty się 
zagubiły bezpowrotnie, a w pamięci mam juŜ tylko urywki tamtych zapisów. Często występujemy ze spektaklem Ostatnio 

wieczerzo – prezentem od Marka Szołtyska. 
 
W jaki sposób zachęcić dzieci i młodzieŜ do udziału w wystąpieniach w gwarze śląskiej, która staje się coraz mniej 
popularna i bywa czasem przedmiotem drwin „miastowych” dzieci? 
Nie spotkałam się do tej pory z drwiną z gwary. Nasze występy przyjmowane są raczej z humorem. Zdarza się, ze po występie 
widzowie podchodzą, gratulują talentu i dopytują o znaczenie niektórych słów. W ostatnim Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
zorganizowanym w ramach Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Raciborzu, zdecydowaliśmy się z synem, Ŝe 
złamiemy powszechne zasady i Krzyś recytował w gwarze śląskiej. Decyzja była słuszna, bo syn zajął 1 miejsce w kategorii 
gimnazjum. Zawsze naleŜy pamiętać, Ŝe występuje się dla publiczności, nie jury. Sukcesy są najlepszą zachętą do dalszej pracy 
w kierunku kształcenia teatralnego. 
 
Czy w prowadzonych przez Panią grupach kabaretowych miejsca są ograniczone? Proszę powiedzieć naszym 
najmłodszym czytelnikom jakie wymagania naleŜy spełnić, Ŝeby zostać aktorem kabaretowym? 
Nie są to grupy zamknięte. KaŜdy moŜe do nas dołączyć – nawet na dzień przed planowanym wystąpieniem. Tekst dostanie ode 
mnie na poczekaniu, Ŝeby nie musiał grać statysty (śmiech pani Basi). Nie stawiam Ŝadnych wymogów. JuŜ po pierwszym 
występie widzę, na co kogo stać i czy osoba ta ma predyspozycje do nauki gawęd. Moje ulubione przedstawienie to lekcje Jak to 

downi w szkole bywało, poniewaŜ jest to skecz testowy, który pozwala dostosować stopień trudności roli do moŜliwości młodego 
aktora. 
 
Wielu kojarzy Panią z przedstawieniami teatralnymi w gwarze śląskiej, mało ludzi wie, Ŝe jest Pani równieŜ poetką. 
Organizuje Pani wieczory poezji. 
Mój pierwszy tomik poezji „…ajkające serce Twojego Serca szuka…” został wydany w 2007 roku. MoŜna powiedzieć, Ŝe to właśnie 
w związku z nim organizowałam swego czasu wieczorki poezji. Na początku wydania mojego tomiku poezji pierwsze spotkanie 
autorskie odbyło się w bibliotece w Nędzy dzięki uprzejmości dyrektor Małgorzaty Piastowskiej. Obecnie wieczorki poezji są 
organizowane tylko na prośbę. Oczywiście przygotowanych tomików do wydania jest więcej, jednak jest to ogromny koszt 
finansowy, w związku z tym wszystkie osoby, które dopytują o te kolejne tomiki muszą się uzbroić w cierpliwość. Mój wiersz 
Ponboczek padoł zdobył wyróŜnienie w Konkursie Poezji po Śląsku zorganizowanym w Rudzie Śląskiej w 2010 r. 
 
A prywatnie? Czy ta praca daje Pani zadowolenie, spełnienie zawodowe? Czy raczej po skończonych zajęciach 
potrzebuje Pani chwili na „doładowanie baterii”? 
Powiem krótko – kaŜdy występ jest dla mnie zastrzykiem adrenaliny, jest impulsem do pisania nowych gawęd czy skeczy. 
 
Podczas występów artystycznych zawsze z boku, niezauwaŜalna, ale gotowa do pomocy i w pełni zaangaŜowana w 
grę swoich podopiecznych. Czy zechciałaby więc Pani na łamach GS powiedzieć coś, czego nie moŜe przekazać w 
scenariuszu? 
Dopełnieniem scenariusza jest oprawa graficzna. W przypadku moich podopiecznych są to stroje ludowe. Dysponujemy strojami 
przyniesionymi przez dzieci i młodzieŜ ze swoich domów, strojami wypoŜyczanymi z domu kultury w Kuźni Raciborskiej, mamy 
110-letni strój ludowy podarowany przez mieszkańca Jankowic. Jednak ciągle odczuwamy brak tych rekwizytów. Zwracam się 
więc z prośbą do wszystkich, którzy dysponują ludowymi strojami o wypoŜyczenie lub odsprzedanie. Zapewniam, Ŝe stroje 
dostaną się w dobre ręce.            (j.p.) 



PRZYBYWA MIESZKAŃCÓW 

Przedstawiamy noworodki urodzone w naszej gminie w miesiącach styczeń-kwiecień  2010 roku. 
Wszystkim rodzicom składamy serdeczne gratulacje z okazji narodzin pociech a my cieszymy się  z nowych 

mieszkańców gminy. 

 
  
                
 
  
Radaj Franciszek Piotr 
 ur. 19.01.2010 r. w Raciborzu Walochnik Maja Martyna 
                                              ur. 23.01.2010 r. w Raciborzu
   
                                         

 
 
 
 
                                                                                       
      
   
Śmieszek Magdalena Marta          
ur. 14.02.2010 r. w Rybniku   
                                                   

Syrnik Gabriela Katarzyna 
                                                  ur. 18.02.2010 r. w Raciborzu 
  

  
 
 
    
        
                                                                                 

 
 
   Weiner Zuzanna Zofia  
   ur. 21.02.2010 r. w Rydułtowach 
 
 

 
Czech Agnieszka ur. 16.01.2010 r. w Bytomiu 
Kolonko Kacper Filip ur. 11.03.2010 r. w Rydułtowach 
Wałach Alicja Katarzyna ur. 11.03.2010 r. w Rydułtowach 
Kontny Bartosz Hubert ur. 31.03.2010 r. w Bytomiu 
Kontny Łukasz Paweł ur. 31.03.2010 r. w Bytomiu 
Hanusek Zuzanna ur. 09.04.2010 r. w Raciborzu 
Krentosz Milena Natalia ur. 11.04.2010 r. w Rydułtowach 
Wieczorek Mariusz Piotr ur. 18.04.2010 r. w Rydułtowach 
 
 

Pozostając w temacie milusińskich, prezentujemy imiona chłopców i dziewczynek, które w latach 2007-
2009  naleŜały do najczęściej nadawanych dzieciom w naszej gminie.  
 

Rok urodzenia Chłopiec Dziewczyna 

2007 Kacper, Grzegorz, Piotr Anna, Zofia, Natalia 

2008 Łukasz , Jakub, Szymon Karolina, Anna, Julia 

2009 Kamil, Adam, Dawid Amelia, Aneta  

 
PoniŜej zamieszczamy najbardziej wyszukane imiona, wybierane dla małych mieszkańców gminy: 
2007 - Nikodem, Lena 
2008 - Miłosz, Vivien, Antonina 
2009 - Jonas, Samuel, Nadia 

(a.b.) 



ECHO SZKÓŁ 
 

� Dnia 28 kwietnia 2010r. w ZSG w Nędzy odbył się Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej. 
Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka 
angielskiego  Izabela Pielczyk i Anna Wojtek. W 
konkursie wzięło udział 20 uczestników, których 
zadaniem było zaśpiewanie dowolnej piosenki 
angielskiej. Jury w składzie: Sylwia Linek, Joanna 
Galas i Izabela Pielczyk jednogłośnie zdecydowało 
o wyborze laureata I miejsca. Duet Natalia Tul i 
Natalia Sroka z SP im. Wawrzynka z Kuźni 
Raciborskiej profesjonalnie zaśpiewał piosenkę We 

are the World. Miejsce II zdobyła uczennica ZSG w 
Nędzy Patrycja Paris  z piosenką I can jump, a 
miejsce III zdobyła uczennica SP w Kuźni Raciborskiej 
Julia Tykierka, która zaśpiewała Three Billy Goats 

Gruff. WyróŜniono takŜe występy uczennic ZSG w Nędzy: Natalii Pielczyk (Abrakadabra) i Martyny Wiesner 
(Farm Song). Organizatorki dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie. Zapraszamy 
ponownie za rok.                        Izabela Pielczyk 
 

� JuŜ po raz ósmy w ZSP w Babicach odbył się Międzygminny 
Konkurs Ekologiczny, tym razem pod hasłem: „Z ekologią za pan 

brat”. Na zaproszenie odpowiedziało 5 szkół oraz 8 przedszkoli. 
Celem spotkania była wspólna zabawa połączona z kształtowaniem 
świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz z promowaniem 
róŜnych form działań człowieka na rzecz ochrony środowiska. 
Dwuosobowe druŜyny z poszczególnych szkół odpowiadały ustnie 
na pytania konkursowe, wśród których znalazły się takŜe 
krzyŜówki, zagadki, logogryfy, rebusy. Odpowiedzi uczniów 
oceniała komisja złoŜona z nauczycieli – opiekunów druŜyn 
biorących udział w konkursie. I miejsce zajęła druŜyna z Zawady 
KsiąŜęcej: M. Błaszczok i M. Niemiec, opiekun: Dorota Zając, 
II miejsce – druŜyna ZSP Babice: D.Luda, S. Muzykant, opiekun 
A. Wiśniewska, III miejsce -  druŜyna z ZSG w Nędzy: W.Olszewska, G.Sawoński, opiekun A. Grzybowska. 
Dzięki dyrektor Hannie Kowalskiej, finaliści i wszyscy uczestnicy  otrzymali  nagrody ksiąŜkowe i dyplomy, a 
druŜyny puzzle. Dodatkową niespodzianką były karnety na basen  w Szymocicach, do wykorzystania w lipcu, 
zasponsorowane przez Romana Makulika, któremu serdecznie dziękujemy. 
Przedszkolaki natomiast za kaŜde zadanie otrzymywały punkty w postaci cukierków i wszystkie zostały 
nagrodzone. Dzieci otrzymały ksiąŜki, kolorowanki, dyplomy oraz zestawy do piaskownicy. 
Po wspólnej zabawie wszystkie dzieci oraz przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek: kiełbaskę z grilla i 
ciasto. Serdecznie dziękujemy sponsorom: GS „Samopomoc Chłopska” w Raciborzu, Ewie Wasiłko - właścicielce 
sklepu w Zawadzie KsiąŜęcej oraz Romanowi Makulikowi z firmy BRAX TON. Spotkanie zakończyło się pokazem 
sztuk magicznych w wykonaniu zaproszonego iluzjonisty. Organizatorzy mają nadzieję, Ŝe udział w konkursie był 
dla dzieci radością, zabawą i moŜliwością zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska.            Rozwita Sroka 
 

� Po raz pierwszy uczniowie klas II-III z ZSG w Nędzy wzięli udział 
w Ogólnopolskiej Stypendiadzie organizowanej przez Firmę 
Edukacyjną Orzeł ze Skierniewic. 52 uczniów klas II i III zmierzyło 
się z trudnymi zadaniami w kilku kategoriach:  
• konkurs czytelniczy dotyczył znajomości lektur Lato w dolinie 

Muminków i Kubuś Puchatek: II miejsce zajęli Robert 
Krautwurst, Jarosław Szyra, Szymon Śmieszek; 
wyróŜnienia: Wiktoria Achtelik, Małgorzata Kuźmicz 

• konkurs ortograficzny, 
• konkurs matematyczny: wyróŜnienia: Karolina Bartuzelska, 

Paweł Materzok, 
• konkurs plastyczny na projekt kartki boŜonarodzeniowej: III 

miejsce zajęła Wiktoria Herzig; wyróŜnienia: Wiktoria Achtelik i Karolina Bartuzelska. 
Uczniów do konkursów przygotowywali nauczyciele kształcenia zintegrowanego: Sylwia Linek, Ewa Skatuła, 
Krystyna Nitefor – Dąbrowska, Barbara Rerich, Agnieszka Grzybowska.   Barbara Rerich 



� W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy działalność 
ekologiczna prowadzona jest juŜ od kilku lat na wszystkich 
poziomach kształcenia. W klasach najmłodszych organizatorkami 
konkursów są Barbara Rerich i Anna Neuhof. W klasach 4-6 
nauczyciel przyrody Mirosława Teresiak, na szczeblu 
gimnazjalnym Ilona Sadowska. PrzybliŜamy dzieciom i młodzieŜy 
treści związane z ochroną przyrody, segregacją śmieci, zwracamy 
uwagę na zagroŜenia jakie niesie ze sobą ekspansywna 
gospodarka. Poprzez róŜnorodne akcje „ Sprzątanie Świata”,  
Akcja „Chomikuj Baterie”, konkursy ,oraz lekcje pokazowe w 
szkółce leśnej kształtujemy u uczniów postawy proekologiczne ze 
szczególnym ukierunkowaniem na środowisko lokalne. Jednym z 
celów jest wyrobienie w młodzieŜy odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego i uwraŜliwienie na piękno otaczającej nas 
przyrody. Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia odbyły się w naszej szkole apele podsumowujące 
wszystkie nasze działania ekologiczne prowadzone juŜ od początku roku szkolnego. W czasie tych uroczystości 
nagrodzono najlepszych uczestników róŜnorodnych konkursów, następnie dzieci obejrzały przedstawienie pt. „ 
Chrońmy las.” w wykonaniu uczniów klas 4 – 6 przygotowane przez panią Iwonę Tomiczek. Zorganizowano 
równieŜ wystawę prac uczniów, zaprezentowano całej społeczności szkolnej projekty ekologiczne. 
Lista laureatów: 
- konkurs ekologiczny:  
I miejsce: Edyta Gądzikiewicz kl. I a, Wiktoria Achtelik kl. II a, Grzegorz Sawoński kl. III b; II miejsce: Oliwia 
Beer kl. I b, Wiktoria Twardowska kl. II b, Wiktoria Olszewska kl. III a; III miejsce: Szymon Plewa kl. I b, 
Patrycja Paszenda kl. I a, Liwia Łyczek kl. II, Karolina Knura kl. II b, Natalia Traliszewska kl. III a. 
- konkurs plastyczny: 
I miejsce: Wiktoria Smołka kl. I b, Liwia Łyczek kl. II c, Klaudia Franke kl. III b; II miejsce: Agnieszka Swoboda 
kl. I b, Julia Marcol kl. II c, Patrycja Sowa kl. III b; III miejsce: Michał Galli kl. I a, Karolina Jacek kl. II b, 
Szymon Augustyn kl. III b.  

Barbara Rerich 
 

� W dniach od 25 kwietnia do 1 maja br. 10 
uczniów ZSG w Nędzy gościło w niemieckiej 
szkole partnerskiej w Zella-Mehlis (Niemcy) w 
ramach wymiany językowej. Współpracę z 
Regelschule Zella-Mehlis nawiązała w ubiegłym 
roku w imieniu szkoły Monika Mira, 
nauczycielka języka niemieckiego, która wraz z 
Aleksandrą Nieć towarzyszyła uczniom 
podczas wyjazdu do Niemiec. Było to pierwsze 
bezpośrednie spotkanie uczniów obu szkół. 
Przed wyjazdem uczniowie korespondowali ze 
sobą listownie i mailowo.  
Uczniowie ZSG w Nędzy zostali bardzo 
serdecznie i ciepło przyjęci przez niemieckich 
rówieśników, jak teŜ ich rodziny, gdyŜ 
zakwaterowani byli w domach kolegów i 
koleŜanek z wymiany. 
Realizowany podczas wymiany program był 
bardzo interesujący i umoŜliwiał zarówno bliŜsze poznanie regionu i jego kultury, jak równieŜ nawiązanie bliŜszego 
kontaktu z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej. Obejmował on m.in. zwiedzanie Zella-Mehlis i okolicy, spotkanie w 
ratuszu z burmistrzem miasta Karlem-Uwe Panze, wędrówki górskie, wspólne zajęcia lekcyjne, a takŜe udział w 
wieczorze interkulturowym, w którym uczestniczyła prawie cała społeczność uczniowska tamtejszej szkoły. 
Największe wraŜenie zrobiły wycieczki do Eisenach i Oberhof. W Eisenach uczniowie zwiedzili zamek Wartburg, 
miejsce w którym Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki oraz jego dom.  Natomiast 
podczas wyjazdu do Oberhof, wioski sportów zimowych, uczniowie obejrzeli z bliska skocznie narciarskie, tor 
bobslejowy, stadion biatlonowy, a takŜe mieli moŜliwość sprawdzenia swojej celności podczas strzelania z 
karabinku biatlonowego. 
Wszyscy uczestnicy wymiany wrócili do Polski bogatsi o nowe doświadczenia i bardzo zadowoleni. We wrześniu 
tego roku uczniowie z Zella-Mehlis odwiedzą ZSG w Nędzy. 
Wymiana została sfinansowana po części ze środków gminy Nędza, Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy oraz 
wpłat własnych uczniów.          Monika Mira 

� 10.05.2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Raciborzu odbył sie II Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej 
pod hasłem: „Godki i bery roztomajte”. Jury w składzie Małgorzata Szczygielska – dyr. MBP w Raciborzu i 
Krystian Okręt – nauczyciel ZSG z Nędzy, oceniało występy uczestników. W kategorii szkół podstawowych sukces 
odnieśli nasi uczniowie: I miejsce zajęła Wiktoria Achtelik ze swymi „cwergami” z prezentacją „ŚnieŜynka i 
krasnoludki” pod opieką Sylwii Linek. Natomiast występy pt.”Śmierć zaklinowano w stromie” w wykonaniu 
Moniki Pielczyk, Nicoli Sowy i Natalii Haberkiewicz pod opieką Marii Joszko został wyróŜniony. W konkursie 
brało udział ponad czterdziestu uczestników z całego powiatu. Nagrody wręczał Starosta Raciborski Adam 
Hajduk.                       K.O. 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana Barona. Na zdjęciu po lewej krzyŜ w Zawadzie Ks. 
którym opiekuje się pani Helena Swierczek, a po prawej przysiółek Brzeg w Zawadzie KsiąŜęcej.

strzał – szus  
stukać –klupać  
syrop – zirup  
sukno - tuch  
szafa – szrank  
sweter – switer 
sznur - szpagat 

stygnąć - oziembić 
sztandar - fana 
strzała – fajl  
stróŜ – wachtorz 
szelki– hołzentregry 
szosa – kamionka 
sztygar – sztajger 

strych – gora 
sufit – deka 
szybko - wartko 
szlaban - szranka 
szczypiorek - sznitloch 
stokrotka – gęsipampek 
suknia –klajd

 

Chytanie chrabąszczy. Lata 40 -50 były to okresem, w którym rzadko stosowano środki owadobójcze i 
chwastobójcze. Stąd rozwój owadów odbywał się zgodnie z naturą. RównieŜ rosło moc poŜytecznych chwastów, 
liczne miały właściwości lecznicze. „Zachwaszczona” słoma była chętnie jedzona przez bydło. Kuropatwy, baŜanty, 
zające i inne polne ptaki – dawni mieszkańcy pól, których dziś się juŜ prawie nie spotka. Chemizacja zrobiła swoje, 
naturalni sprzymierzeńcy człowieka zniknęli. Jednak w latach 40. rozwój chrabąszczy nie był zakłócony. Jak 
nastały ciepłe majowe wieczory, po zachodzie słońca (ptaki leśne i kury juŜ spały) rozpoczął się lot chrabąszczy. 
Dzieci na podwórkach i bocznych uliczkach zaczęły się uganiać za tymi latającymi chrabąszczami. Echo krzyków 
radości rozchodziło się w całej wsi. Chrabąszcze chytano nowymi brzozowymi miotłami, obciągniętym płótnem 
chwytaku, rękami, czapkami, koszulami. Gonitwa trwała 1,5 godziny. Jak było zupełnie ciemno chrabąszcze 
siadały na liście drzew owocowych. Rankiem, do godziny 9-tej, bo jak się ociepliło to chrabąszcze wyfruwały w 
pola, chłopcy strząsali chrabąszcze z drzew i zbierali do pojemników. Część zjadły kury, reszta słuŜyła do zabawy. 
Jak się ociepliło, koło 10-tej, chrabąszcze połoŜono na ogrzane przez promienie słoneczne miejsce, to 
spowodowało Ŝe podnosiły się one do lotu. Wtedy to czekające kury w niskim locie chwytały owada, zaś wróble na 
wysokości dachu domu go goniły. 

Chrabąszcze schowane w pudełkach po zapałkach przynosili chłopcy do szkoły. Szkribanie chrabąszczy w 
pudełkach rozbawiało klasę. Nauczycielkami przewaŜnie były panie – mieszczuchy, a Ŝe bały się myszy, to 
myślały, Ŝe myszy są w klasie – ubaw był na całego, a z lekcji nici. Na innej lekcji chłopcy wiedzieli z którą panią 
mogą sobie na Ŝarty pozwolić. Wkładali chrabąszcza na warkocz koleŜanki (takiej piszczalskiej), a ten powolutku 
przechodził na szczubek głowy, jak dziewczyna go złapała to kończyło się to piskiem na całą szkołę. A z lekcji 
znowu nici, jednak bez kary się nie odbyło – 20 przysiadów itp. Wczasie przerw lekcyjnych organizowano takŜe 
zawody do chrabąszczy – który przejdzie z nich najszybciej odleci. Nieucziwym było włoŜenie chrabąszcza 
„nieborakowi” za koszulę i przyciśnięcie go do ciała. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Jan Baron

    
SIATKÓWKA W GMINIE 

Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 
PoniŜej podajemy wyniki ostatnio rozegranych spotkań: 

� 07 maja: Baterex Nędza – Śląskie Centrum Rybnik 2 - 3 
� 14 maja: Impacto LKS Chałupki - Baterex Nędza 3 – 1 
� 21 maja: OKIS Gaszowice-Nieszporek.motocykle - Baterex Nędza 0 - 3 

  Historia druŜyny Baterex Nędza w lidze 
sezon miejsce 

sezon 2008-2009 23 

sezon 2007-2008 19 



„Niebieska Linia”  pomaga ofiarom przemocy 
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz  

wsparcia w trudnej sytuacji? 
Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i 

chcesz pomóc ofiarom? 
Wystarczy wybrać numer 0 801 12 00 02,  

by skontaktować się z psychologami i prawnikami.  
Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie   
„Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie 

Ŝycia kaŜdemu,  
kto chce uwolnić się od przemocy. 

 
„Niebieska Linia” juŜ od 15 lat działa na zlecenie 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. - KaŜdy przypadek traktowany jest 
indywidualnie - mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor 
Agencji. Z pomocy specjalistów dyŜurujących przy telefonie  
korzysta ponad 10 tys. osób rocznie.  Telefoniści 
„Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad 150 tysięcy 
konsultacji. 

śyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i 
poniŜania, osoba doznająca przemocy bardzo długo 
podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie i 
dzieci.  Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy 
skierowanej na nią samą lub na dziecko.  

Według badań co trzeci Polak (36%) przyznaje, Ŝe 
przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form 
przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło 
przemocy więcej niŜ raz, natomiast co dziewiąty (11%) 
doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). – Bardzo trudno 

pokonać wstyd i powiedzieć: potrzebuję pomocy – mówi 
Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa  „Niebieskiej Linii”. 
– Jesteśmy po to, by podać rękę ludziom, którym zawalił się 
świat – dodaje Paszkiewicz. - Pokazujemy, Ŝe moŜna 
uwolnić się od przemocy, odzyskać godność i powiedzieć 
jasno: za przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi, a nie 
ofiara. 

Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2008 roku  
wykazało, Ŝe zdecydowana większość (ponad 89%) 
przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała 
związek z alkoholem. – Pomaganie ofiarom przemocy  to 
element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i 
rzeczywistego wspierania rodziny w kryzysie – mówi 
Katarzyna Łukowska. – Zachęcamy samorządy lokalne do 
tworzenia własnych działań pomocowych.  Gminy tworzą 
punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej i 
specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy. – Często 
pracownicy „Niebieskiej Linii” wskazują dzwoniącym do nas 
osobom właśnie takie placówki połoŜone najbliŜej miejsca 
zamieszkania – dodaje Wanda Paszkiewicz. 

W kontakcie z osobami doświadczającymi 
przemocy bardzo waŜne jest psychologiczne wsparcie. - 
Nasi psychologowie Ŝyczliwie z Tobą porozmawiają i 
pomogą ustalić najlepsze i moŜliwe dla Ciebie rozwiązanie – 
mówi szefowa „Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze 
problemami zwracają się się klienci „Niebieskiej Linii”? 
Poszukują równieŜ informacji prawnych. Często złoŜonych 
sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia 
procedur takich jak alimenty, eksmisja czy ograniczenie 
władzy rodzicielskiej.

 
Więcej informacji: 
Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. 22 532 03 20;    
Wanda Paszkiewicz, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”  - tel. 22 666 10 
36;  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nędzy, tel. 32 410 23 99 wew. 29; 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy, tel. 32 410 20 50; 
Rewir Dzielnicowych w Nędzy, tel. 32 410 20 73. 
 
Bibliografia: Notatka prasowa przygotowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 
 

RZUTEM NA TAŚMĘ CZYLI TRANSFERY 
 
W związku z rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej w piłce noŜnej, prezentujemy roszady zespołów z Gminy Nędza. 
V liga okręgowa Katowice – LKS 1908 Nędza 
Przybyli: Adam Baron (LKS Górki Śląskie - powrót z wypoŜyczenia), Tomasz Czerny (LKS Jedność Jejkowice), Sebastian Łuczak 
(KS Górnik Boguszowice), Paweł Matochniejczuk (TKKF Zuch Orzepowice). 
Odeszli: Łukasz Dudek (LKS Adamowice - powrót z wypoŜyczenia), Michał Pieczka(KS Energetyk ROW Rybnik). 
 
Klasa A Racibórz – LKS Górki Śląskie 
Przybyli: Grzegorz Jordan (trener), Tomasz Sobeczko (LKS Start Pietrowice Wielkie), Michał Damian Koczewski (LKS 1908 Nędza 
– wypoŜyczony), Jarosław Panuś (KS Pietraszyn – wypoŜyczony), Grzegorz Jargoń i Tomasz Sobeczko (KS Naprzód Rydułtowy – 
wypoŜyczeni), Łukasz Rduch, Piotr Sobeczko, Gwioździk (KS Wicher Wilchwy), Michał Rusok (z druŜyny rezerw), Mateusz Skrajda 
i Dawid Palarz (wolni zawodnicy), 
Odeszli: Jan Depta (LKS Sparta Babice), Adam Baron i Łukasz Ptak (LKS 1908 Nędza – powrót z wypoŜyczenia), Mariusz 
Kołakowski (LKS Zwonowice – wypoŜyczony), Artur Weiner (kontuzja), Paweł Rezner, Grzegorz Osada, Paweł Hildebrand, Adrian 
Musiolik, Szymon Gronert i Arkadiusz Gronert (do druŜyny rezerw). 
 
Klasa B Racibórz – LKS Sparta Babice 
Przybyli: Jan Depta (LKS Górki Śląskie), Sebastian Ziętek i Gracjan Kończewicz oraz Łukasz Kalwajtys (LKS Zameczek Czernica), 
Paweł Kiebała (wznowił treningi). 
Odeszli: Dariusz Kwapik (LKS Bieńkowice – LKS Bieńkowice - wypoŜyczony). 
 
Klasa C Racibórz – LKS II Górki Śląskie 
Przybyli: Marek Powieśnik, Adam Piechota, Łukasz Lelek, Mateusz Lelek i Dawid Podleśny (wolni zawodnicy), Paweł Rezner, 
Grzegorz Osada, Paweł Hildebrand, Adrian Musiolik, Arkadiusz Gronert i Szymon Gronert (z I druŜyny). 
Ubyli: Adam Hanusek (LKS Jankowice), Michał Rusok (do I druŜyny), Michał Strupowski, Grzegorz Bugdoll, Łukasz Fitowski, 
Mirosław Fasola i Adam Balcar(nie wznowili treningów). 
LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca 
Przybyli: Leszek Floriańczyk (z druŜyny juniorów). 
Ubyli: nikt. 
LKS Nędza II 
Przybyli: Henryk Depta (z I druŜyny), Martin Waga (wychowanek), Adrian Kornas (wolny zawodnik), Jarosław Rerich i Sylwester 
Bobrzik (LKS 07 Markowice) 
Odeszli: Tomasz Kalus 



5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 
 

Dla wszystkich fanów piłki noŜnej mamy dobrą wiadomość. Na łamy GS, powraca cykl sportowy 5400 
sekund. Prezentować będziemy zmagania na boisku naszych druŜyn z Nędzy, Górek Śląskich, Babic i Zawady 
KsiąŜęcej, na szczeblu ligi okręgowej, klas A B i C. PoniŜej zamieszczamy tabelę czterech ostatnio rozegranych 
kolejek rundy wiosennej. 

 
 

 
 

Szczebel 
rozgrywek 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Bramki 

dla zespołów 
z gminy Nędza Gospodarze Goście 

 
V liga 

okręgowa 
K-ce III 

 
25.04.10 Gorzyce Nędza 

 
0 

 
2 

Rafał Ochojski, Bronisław Kłosek 

 
09.05.10 Pietrowice Nędza 

 
2 

 
6 

Victor  Ohaka (2), Bronisław Kłosek 
(3), Szymon  Cichecki  

 
15.05.10 Nędza KrzyŜanowice 

 
1 

 
1 

 
 

Bronisław Kłosek 

 
Klasa A 

R-rz 

 
24.04.10 Nowa Wieś Górki Śl. 

 
0 

 
3 

Tomasz Sobeczko (2), Piotr 
Sobeczko 

 
01.05.10 Górki Śl. Tworków 

 
3 

 
0 

Michał  Rusok, Tomasz Sobeczko, 
Łukasz KałuŜa 

 
09.05.10 

 
Wodzisław Górki Śl. 

 
1 

 
0 

- 

 
15.05.10 

 
Górki Śl. Racibórz 

 
2 

 
2 

Damian Koczewski, Tomasz 
Sobeczko 

 
Klasa B 

R-rz 

 
24.04.10 Babice Buków 

 
2 

 
4 

Jan Depta, Damian Lorenc 

 
01.05.10 Markowice Babice 

 
3 

 
2 

Radosław Plinta, Patryk Gruszka 

 
08.05.10 Babice Chałupki 

 
1 

 
2 

Jan Depta 

 
16.05.10 Nieboczowy Babice 

 
4 

 
3 

Jan Depta (3) 

 
Klasa C 
R-rz II 

 
24.04.10 Zawada Ks. Górki Śl. II 

 
2 

 
3 

dla Zawady: Leszek Floriańczyk, 
Krzysztof Kalisz 
dla Górek: Adrian Musiolik, Adam 
Piechota, Mateusz Lelek 

 
25.04.10 Jankowice Nędza II 

 
0 

 
1 

Paweł Hildebrand 

 
02.05.10 Górki Śl. II Bolesław 

 
2 

 
1 

Michał Michna, Tomasz Wieczorek 

 
02.05.10 Zawada Ks. Kobyla 

 
2 

 
0 

Leszek Floriańczyk, Jan Gomułka 

 
09.05.10 Raszczyce  Górki Śl. II 

 
2 

 
0 

 
_ 

 
09.05.10 Bolesław Zawada Ks. 

 
1 

 
1 

Leszek Floriańczyk 

 
09.05.10 Kobyla Nędza II 

 
6 

 
2 

Mariusz Kalus (2) 

 
12.05.10 Nędza II Bogunice 

 
0 

 
3 

 
_ 

 
15.05.10 Zawada Ks. Raszczyce 

 
4 

 
0 

Jan Gomułka(3), Michał Tatarczyk  

 
16.05.10 Górki Śl. II Jankowice 

 
2 

 
5 

Szymon Gronert, Karol Musioł 

 
16.05.10 Owsiszcze Nędza II 

 
3 

 
2 

Patryk Kornas (2) 

 

                                                                                                                                            (a.b.)



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

Wypalanie traw, nie jest najmądrzejszym sposobem 
spędzania wolnego czasu.  
Nie wiem czy wiesz, Ŝe oprócz zagroŜenia poŜarowego jakie 
stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz organizmy Ŝyjące 
tuŜ pod ziemią. 
 
 
 
 
 

 

Petardy nie są zabawkami i nie powinny się znaleźć w 
twoich rękach.  
Wybuchając nagle mogą spowodować powaŜne oparzenia rąk i 
twarzy. MoŜesz nawet stracić wzrok. Nie pozwól się namówić 
kolegom i sklepy z petardami oraz sztucznymi ogniami omijaj 
z daleka. 
 
 
 
 

 

Trzepak nie jest najlepszym miejscem do zabawy.  
Myślę, Ŝe takie wspaniałe fikołki bezpieczniej jest wykonywać 
na sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego. Upadek z trzepaka moŜe zakończyć się bardzo 
bolesnymi stłuczeniami, a nawet złamaniami rąk i nóg. 
Pamiętaj o tym podczas swoich zabaw. 
 
 
 
 

 

Jazda na rolkach dostarcza wielu wraŜeń.  
Pamiętaj, by uprawiać ten sport w kasku i ochraniaczach na 
nadgarstki i kolana. Nie szusuj po ulicy między samochodami, 
ale po wyznaczonych alejkach i chodnikach. 
 
 
 
 
 

 

Przedmioty spadające z duŜej wysokości są 
zagroŜeniem dla przechodniów. 
Dlatego nie wolno niczego wyrzucać przez okno. To co Tobie 
wydaje się dobrą zabawą moŜe być przyczyną groźnego 
wypadku. 

 
Informacja:Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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