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JAK ZWYKLE STANĘLI NA WYSOKOŚCI ZADANIA 

 
 Tradycją się stało, Ŝe od paru lat w Szymocicach pod 
koniec maja organizowany jest przez Sołtysa, Radę Sołecką, 
Zarząd OSP oraz świetlicę w Szymocicach festyn rodzinny. 29 
maja br. od godziny 1500 na placu przed straŜnicą OSP 
Szymocice zaczęły się schodzić dzieci. KaŜdy mały uczestnik 
został obdarowany upominkiem, karnetem na darmowy posiłek 
oraz uzyskał jeden darmowy wstęp na dmuchany zamek oraz 
przejaŜdŜkę na kucyku. Organizatorzy przygotowali mnóstwo 

innych atrakcji, m.in. malowanie twarzy, konkursy i zabawy oraz 
„zuzka” z cennymi nagrodami. W późnych godzinach 
popołudniowych specjalnie rozłoŜony namiot zaczynał się 
wypełniać mieszkańcami Szymocic i gośćmi. Organizatorzy w 
swoim bufecie oferowali ciasta, napoje zimne i gorące, grill oraz 
grochówkę z kotła.  
W programie festynu nie zabrakło występu kabaretu GUSTLIKI i 
zespołu wokalno-instrumentalnego z Lysek. Gościł takŜe zespół 
Kornelia i Leszek Filec. 

O bezpieczeństwo uczestników festynu zadbali straŜacy z 
Szymocic. Festyn zakończył się zabawą taneczną. Organizatorom 
dziękujemy za tak wspaniałą organizację imprezy!          (j.p.) 

„MOTYLKI” ŚWIĘTUJĄ Z RODZICAMI 

27 maja br w Przedszkolu w Nędzy miało miejsce waŜne 
wydarzenie. Najmłodsza grupa przedszkolaków o wdzięcznej nazwie 
Motylki razem ze swoją wychowawczynią Eweliną Charyk 
zorganizowała spotkane z okazji Dnia Matki i Ojca. Maluchy dzielnie 
przygotowywały się do występu, niestrudzenie uczyły się wierszyków, 
piosenek, układów tanecznych i gry na instrumentach. Ich wysiłek 
został doceniony i nagrodzony gromkimi brawami szczęśliwych i 
dumnych rodziców. Radość była jeszcze większa, kiedy Motylki 
wręczyły kaŜdemu z rodziców własnoręcznie wykonane prezenty. 
Mamusie otrzymały kwiatki a tatusiowie krawaty. Po występie rodzice 
razem ze swoimi pociechami zasiedli do wspólnego poczęstunku.  
 Wszystkie maluchy składają swoim rodzicom najcieplejsze 
Ŝyczenia  z okazji ich święta, płynące prosto z  ich malutkich 
serduszek. Dziękują za poświęcony czas na wspólne zabawy. 

 „Motylki" w składzie: Bogaczyk Robert, Dymek Dominik, 
Persińska Gabriela, Gmitruk Jakub, Hiltawska Paulina, Hlubek 
Natalia, Klima Annika, Knura Aneta, Knura Olivier, Lalik 
Krzysztof, Morcinek Kinga, Opiela Tymoteusz, Król Anna, 
Rolbiecki Piotr, Szymik Denis, Śliwa Beniamin, Traliszewski 
Mateusz, Pielczyk Łukasz. Wychowawczyni pani Ewelina Charyk.  
                                                                                    (a.b.)
                                                                                 

Sprostowanie do artykułu „Przybywa Mieszkańców” zamieszczonego w nr. 5 GS  
W artykule zamieszczono noworodki,  których rodzice wyrazili zgodę na publikację danych. (a.b.) 
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                                               OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

� Przypomina się mieszkańcom gminy – właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku na 
terenie nieruchomości. Proszę mieszkańców o podjęcie działań zapobiegawczych, w szczególności wykoszenie traw 
i chwastów. W przypadku trudności związanych z wykoszeniem informujemy, Ŝe Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych w Nędzy ul. Nad Suminą 2, przyjmuje zlecenia wykoszenia nieruchomości. 
PODSTAWA PRAWNA: 
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008            
z  późn. zm). 
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) 

� Gmina Nędza oraz Raciborski Ośrodek Aikido zapraszają od 12 do 23 lipca na Wakacje ze Sztukami Walki. Zajęcia 
odbywać się będą w sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy za darmo od poniedziałku 
do piątku w godzinach 1000 - 1200. Będą teŜ prowadzone zajęcia z kaligrafii japońskiej SHODO. Zapisy do udziału w 
zajęciach pod nr tel. 324102018 lub 324102435. Ilość miejsc jest ograniczona! 

� Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznmego w Gminie Nędza 
dla klientów firmy Naprzód Sp. z o.o. odbędzie się w następujących terminach: 
- Nędza: 08 listopada 2010 r. 
- Górki Śląskie, Szymocice 09 listopada br. 
- Zawada KsiąŜęca, Łęg, Babice, Ciechowice 10 listopada br. 
Firma Naprzód Sp. z o.o. informuje, iŜ odbiór odpadów wielkogabarytowytch oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznmego będzie płatny w zaleŜności od rodzaju i wielkości odpadu. ZuŜyty sprzęt będzie odbierany 
wyłącznie w całości – nie moŜe być zdemontowany. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr tel. 324577083 lub osobvisty w terminie od 7do 14 dni przed ustalonym wyŜej terminem w celu określenia 
rodzaju, wielkości i ceny odpadu. Firma Naprzód Sp. z o.o. będzie odbierać odpady tylko od tych klientów, którzy 
wczesniej zgłosili taki zamiar. 

 
 

SESJA W PIGUŁCE 

26 kwietnia 2010 r. odbyła się 49 sesja Rady Gminy w Nędzy z udziałem 14 radnych (1 nieobecny).  
PODJĘTO UCHWAŁY W SPRAWIE: 
1. 12 głosami za, 1 głosem przeciwnym i 1 głosem wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIX/ 

391/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna 

Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2009 rok. 

2. 14 głosami za (jednogłośnie) Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIX / 392 / 10 w sprawie Przyjęcia 
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2009 rok. 

3. 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIX 
/393/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budŜetu gminy za 2009 
rok. 

4. 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIX / 
394/10 zmieniającą Uchwałę Nr XLVIII/390/10z dnia 29 marca 2010r. zmieniającą Uchwałę BudŜetową na rok 
2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4.01.2010 r. 

5. 13 głosami za,1 głosem przeciwnym i 0 głosów wstrzymujących się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIX / 395 
/10 zmieniającą Uchwałę Nr XLII/ 344/09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy na 2010 rok. 

6. 13 głosami za, 0  głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIX / 
396/10  zmieniającą  Uchwałę BudŜetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4.01.2010 r. 

 
WOLONE WNIOSKI I INFORMACJE: 
1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu przejmie urządzenia przystankowe PKS w imieniu wszystkich gmin. 
2. Wniosek na budowę „Orlika” przy ZSG w Nędzy został przesunięty na drugi nabór. 
3. I etap realizacji projektu budowy chodnika na Małej Nędzy będzie zakończony w tym roku. 
4. W związku ze skargą mieszkańca ulicy Łąkowej, dotyczącej likwidacji drogi oraz jakości wody pitnej, Wójt 

Gminy poinformował, iŜ na kaŜde z pism została udzielona pisemna odpowiedź. FUH MANTRANS została 
zobowiązana do udroŜnienia tej drogi, natomiast jakość wody pitnej nie budzi zastrzeŜeń Sanepidu, dlatego 
oskarŜenie skierowane wobec ZWiUK staje się bezpodstawne. Dodatkowo Wójt poinformował, iŜ pismo pisane w 
imieniu mieszkańców, było podpisane tylko przez jednego mieszkańca ulicy Łąkowej. 

5. Wójt Gminy poinformował, Ŝe na bieŜąco usuwane są dzikie wysypiska śmieci zarówno w Nędzy jak i w Górkach 
Śląskich. W najbliŜszym czasie malowane będzie ogrodzenie boiska w Górkach Śl., ponadto rozpoczęło się 
usuwanie dziur na drogach gminnych i powiatowych. 



A JO WOM COŚ POGODOM:  Ło spaniu, do sklepu lotaniu i zimowym kuruwaniu 

Piyknie Wos wszystkich tu witom. Prziszła Ŝech Wom 
tu połosprowiać ło tym jako to downi było ze tym, co 
na wieczor do łoŜka se dowało. Ni bydzie to nic 
zbereźnygo. Dziecka tyŜ to mogom czytać. Wiycie, 
dzisioj to idom ci młodzi do takygo wielnoskygo 
sklepu na kery rzondzom market, i kupujom se do 
łoŜka madraca, tako co we pojszodku mo sprynŜyny. 
Na to dowajom płachta. Zamiast zegłowkow to 
majom take rogolki pod kark i łeb. Przikrywajom se 
kolderkami we kerych krom piyrzo to mogecie 
wszysko znejść .Potym to jak se rano stanie to abo 
kark łomie, abo szłapy zmarznyte – no bo ta koldera 
za krotko. Jak kery je taki chudy choby patyk to se 
tam i jako wyśpi. Ale wiycie jak chto je fest piykny i 
mo tam troszka tyj wogi, to nic mu to dzisiejszy 
spanie ni pasuje, a juŜ ze tymi sprynŜynami we tym 
łoŜku po przespanyj nocy to róŜnie bywo... Jak juŜ 
Ŝech spomniała szłapy łodkryte, bo kolderka za mało 
(tak choby ta dzisiejszo wypłata), zamiast zegłowka 
rogolka. Rozumia, we takim busie jak kery do rajchu 
jedzie na byzuch to to mono je i dobre. Ale coby 
zaroz do spanio we łoŜku to brać. No wiycie ni, tygo 
to juŜ myśla je trocha za moc Padom se, Ŝe ci młodzi 
majom taki anong jak tyn sowizdŜoł, kery pod 
wieczor padoł se: trza by było znojść kaj konsek 
trownika coby se przespać. Ale tak siod i kombinuje. 
We chalupach to dowajom do łoŜka take wielnoske 
coś pod gowa. Padajow nato zegłowek. Francik padoł 
mi, co tam je kupa szkubanygo piyrzo. Połoglondoł 
se sowizdrzoł na prawo i lewo. Znojd se jedno piorko 
łod gansi. Podniys je połoŜył na kamiyniu i se legnył. 
Gowa zeprzył na tyn kamiyń ze tym jednym piyrzym. 
Rano stanył cołki łobolały. Piorko wytrzas i padoł se – 
borocy ci ludzie, kerzi muszom spać na wielnoskich 
zegłowkach. Mie na jednym boli łeb, a co dopiyro 
spać na tela piyrzach łoroz. No toŜ downi to łoŜka 
wyglondały blank inakszi. Były robione ze 
dymbowych desek. Stolorz zrobiył łoŜko, kere było 
coś wert. Na spodku były deski. Na te deski kładło sie 
struŜak. Do struŜaka dowało sie sloma. Obiyle trza 
było wymłocić cepami. Ziorka na gumnie we studole 
se posmiatało i łofachluwało. Słoma dowało sie do 
struŜak, a struŜak jak juŜ Ŝeście słyszeli do łoŜka. Na 
to dowali tako płachta, kero była uszyto ze lnu. Pod 
gowa dowało se nejprzod kłonczok, a potym dopiyro 
zogłowek ( rogolki to łoni mieli downi do kafyju – jak 
se ich napiykli ). Zogłowki wiycie downi były sroge. 
Do takygo masnygo zegłowka to trza było juŜ ze trzi 
gynsi chować. Gynsi se nojprzod trzi razy 
podszubało. Dycki trza było dać pozor, coby do 
podszkubanio to piyrze było zdrzałe, bo jak ni to 
potym do takygo piyrzo mogły dać se błechy. Nie 

było to dlo tygo istnygo co we 
tym łoŜku społ nic mjyłygo. Do 
pierzinow i zogłowkow dowali 
downi krom piyrzo tyŜ szczypka, coby te błechy ni 
miały apetitu na piyrze. Do przikrycio se była 
pierzina. Roztomiyli umicie se to forszteluwać. Do 
take pierziny to trza było ze dziesiyńć gynsi trzi razy 
podszkubać, a na podzim jak sie gynsi zbijało to i 
cołke to pirze z nich tyŜ jeszcze trza było dać do tyj 
pierziny. Te zabite gynsi to ni było tak ajnfach 
łoszkubać. Łone na zima były fest tuste i przi 
szkubaniu ( tych zabitych juŜ ) gynsi, to brało se 
konsek lnianyj szmatki i nagrzote Ŝelozko. Ta gynś 
przez mokro szmatka se bigluwało, i wtedy szło jom 
wartko łoszkubać. Piyrze dycki sie wartko łodrzyło, 
gorzi było ze kwapym. Było go rubo i trza było dować 
pozor, coby ni zadrzyć. Tako pozadziyrano gynś 
łokropnie szpetnie wyglondałaby we brotfance. Na to 
se Ŝodno porzondno gospodyni ni mogła dozwolić. 
Wiycie jo Ŝech se przikludziyła ku mojymu chłopowi 
na Ruda. Miyszkały tam dwie Omeczki , kere miały 
take łoŜka ze struŜakami i łogromnymi pierzinami, 
kłonczokami i zegłowkami. Jak takom pierzinom 
Ŝeście sie przikryli, to tam Ŝodnygo cynrtalnygo 
łogrzywanio ni trza bylo. Stykło jak na pojszodku 
izby stoł treciniok. Izba była sześć metrow na piynć 
metrow. We chałupie były sztyry take izby. Tam kaj 
spały omeczki Yma i Lyjna to była kuchnia – bezto 
tam stoł piec kachlowy ze wiyszkom i waniynkom na 
gorko woda. Dali była tromba, kaj se piykło kołocz na 
niedziela, abo zista. Ze syni była jeszcze klapa do 
tygo kachloka, kaj se wsodzało chlyb do pieczynio. 
Tak, Ŝe Ŝodyn ni lotoł koŜdy dziyń do sklepu .Wiycie 
dzisioj to mocka ludzi loto praje koŜdy dziyń do 
sklepu. Jak widzi , Ŝe somsiadka juŜ szła to drapko 
biere ze chałupy abo taszka, abo flaszka i drap ku 
sklepie – tak choby tam u tyj sklepiorki miała bilet 
miesiynczny do tygo sklepu. Doma to było wszysko 
co trzabyło. Jeszcze wom dopowiym ło tym 
trecinioku. Na pojszodku tyj kuchnie bez zima stoł 
jeszcze treciniok. Mogecie se to forszteluwać. Jak se 
takom patrona ze trecinami wsadziyło i szczypkom ze 
wiyrchu zapolyło, to za chwila we izbie było tak 
gorko, Ŝe we badyancugu szło lotać. Dochtorow tyŜ 
Ŝodyn nie znoł. Jak tam kery trocha przeziombnył, to 
nawarzyli teju ze citronom i miodym ze posieki, kero 
stoła we zegrodzie. Pleca i kark naszmaruwali gynsim 
fetym i za pora dni juŜ było po chorobsku. Tela Ŝech 
Wom chciała dzisioj pogodać ło tym spaniu, do 
sklepu lotaniu i zimowym kuruwaniu. Wasza 
łosprowioczka. 

 
GMINNE IMPRESJE KULINARNE 

Przepis na placki na blasze. Mąka (waga uzaleŜniona od ilości pieczonych placków), sól, natron, kefir. Składniki 
wymieszać i chwilę odczekać. Następnie uformować placuszki grubości 1,5 cm. Piec je na gorącej blasze pieca 
kuchennego opalanego węglem lub drzewem. Ciasto musi być lekko przypalone. Placki ciepłe posmarować masłem 
i jeść. Witaj placku śniady, kiszką zarobiony. Zarobiony jeszcześ nie upieczony, a juŜ zjedzony.      Spisał: Jan Baron



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – TOMEK CZEKAŁA 
 
Ludzie zbierają stare znaczki, fotografie, mapy, hodują koty, psy, gołębie… Skąd wzięło się 
Pana nietuzinkowe zainteresowanie pająkami? 
(Śmiech Pana Tomka) Egzotyką interesowałem się od zawsze. Gady, płazy, pająki. Hodowlą 
ptaszników zajmuję się od 10 lat. Pierwszym pająkiem jakim miałem był ptasznik kędzierzawy, 
pamiętam Ŝe kosztował 25 zł. Dzisiaj to cena nieporównywalna. Gatunek ten naleŜy obecnie do 

najbardziej powszechnych, przynajmniej w Polsce i jego cena wynosi około 2 -3 zł za sztukę. Ptaszników jest odkrytych i 
sklasyfikowanych ok. 350 gatunków. 
 
 Co właściwie jedzą ptaszniki? Muchy, mniejsze pająki… i  jak długo w takim razie Ŝyją? 
Z jedzenia to przede wszystkim świerszcze, karaczany i mączniki. Większe osobniki oprócz tego jedzą drewnojady, myszy. 
Jednak te ostatnie to kręgowce a zasada jest taka – nie powinno karmić się bezkręgowców -kręgowcami. Swoich pająków nie 
poję teŜ wodą. Wystarczająca jej ilość znajduje się w podłoŜu kokosowym od 60 do 90%. Młode karmię co drugi dzień, dorosłe 
raz w tygodniu, proporcjonalnie do wielkości. śywotność samic róŜni się od samców. Niektóre gatunki samców osiągają dorosłość  
po 9 miesiącach, po tym okresie Ŝyją jeszcze ok. 6 miesięcy. U samic wygląda to inaczej, Ŝyją dłuŜej, niektóre 20 lat.  
 
Świerszcze, karaczany. Latem pewnie nie ma problemu z ich pozyskaniem, ale zimą? 
Oprócz hodowli pająków, zajmuję się teŜ hodowlą poŜywienia dla nich. Te z kolei jedzą gównie 
otręby pszenne. MoŜna oczywiście kupić poŜywienie, ale taniej i przede wszystkim bezpieczniej 
jest samemu hodować „pokarm dla pająków”.  
 
Jak wygląda rozmnaŜanie pająków? Samiczka składa jajka, wykluwają się młode, to juŜ 
cały proces?  
Samca wpuszcza się czasem do terrarium z samiczką tylko na kilka minut a czasem Ŝyje z nią i kilka dni w jednym terrarium. W 
zaleŜności od gatunku. Najlepiej, kiedy jest krótko po wylince. Po 4 – 5 dniach powtarza się czynność, by mieć pewność, Ŝe 
samiczka została zapłodniona. Samiec po kopulacji, zostaje przeniesiony, by nie zostać potraktowanym jako „zdobycz”.  Kolejny 
etap to składanie kokona i opieka nad nim. Po 4- 5 tygodniach  kokon przekłada się do inkubatora, w którym utrzymywana jest 
odpowiednia temperatura. Młode oddziela się od matki bo zdarza się, Ŝe zostają przez nią zjadane.  W zaleŜności od gatunku w 
kokonie moŜe znajdować się od kilkudziesięciu do tysiąca jajek. Wewnątrz są bądź jajka młodych pająków, nimfy I lub nimfy II. 
Nimfy I to jajka z odnóŜami a nimfy II to młode pająki, niezdolne do samodzielnego odŜywiania. W przeciągu tygodnia nimfa I 
przekształca się w nimfę II. Kolejny etap to L1 – okres 2 do 2,5 miesięcy, kiedy młode pająki przechodzą do tego stadium. Po 
tym czasie następuje rozdzielenie. KaŜdy pająk przekładany jest do oddzielnego pojemnika, gdzie dorasta.  
 
A wylinka to ? 
To zrzucanie pancerza przez stawonogi. Pod starym pancerzem tworzy się nowy. Ptasznik ciemnieje i jest wtedy mniej ruchliwy. 
Młode pająki dość często linieją, zaleŜy to oczywiście od gatunku i temperatury. W początkowym stadium rozwojowym, linienie 
następuje co 3 – 5 tygodni, później co 2-5 miesięcy. Samice ptasznika linieją przez całe Ŝycie.  
 
Jak wygląda „mieszkanie” ptasznika? 
KaŜdy ptasznik ma swoje terrarium. Bardzo waŜna jest odpowiednia temperatura. PodłoŜe wyścielam włóknem kokosowym. Raz 
w tygodniu podlewam je szklanką wody. Pająk w razie potrzeby odkopuje sobie dostęp do wody z włókna. Najlepszym 
rozwiązaniem jest podlewanie połowy włókna, a druga połowa zostaje sucha. Pająk wtedy sam wybiera sobie odpowiednie 
podłoŜe. Oświetlenie nie jest pająkom potrzebne. Pająki to bardzo czyste zwierzęta. Wybierają sobie jedno miejsce, w którym 
składają resztki jedzenia, by nie brudzić reszty. W związku z tym nie ma problemów z czyszczeniem terrarium.  
 
Ile pająków „mieszka” u Pana?  
Dorosłych samic jest około 100 sztuk. W sumie około 800 sztuk ( samice + młode). 
Najmniejszy ptasznik mierzy około 2 cm, największy 12cm (Theraphosa blondi).  
 
Proszę powiedzieć, czy ukąszenie ptasznika jest śmiertelne? 
Nie zanotowano przypadku, by po ukąszeniu ptasznika ktoś zmarł. W przypadku uczulenia na 
jad pajęczy moŜe pojawić się gorączka, duszności, uczucie gorąca. 
 
Czy ptaszniki chorują? 
Oczywiście. Największy problem sprawiają ptasznikom pasoŜyty – nicienie i roztocza. Kolejny to pleśń i grzyby, które 
bezpośrednio powodują choroby. Przyczyną ich powstawania jest wilgoć i słaba wentylacja. 
 
Jak wygląda sprawa z hodowlą ptaszników w Polsce? 
W Polsce hodowla zaczyna powoli się rozwijać. Organizowane są giełdy terrarystyczne 3 -5 razy w roku w Świętochłowicach, 
Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Rybniku. W roku 2009 organizowana była wystawa terrarystyczna w Raciborzu. Na 
forach internetowych moŜna dowiedzieć się gdzie organizowane są wystawy i zgłosić swoje uczestnictwo. DuŜo bardziej 
rozwinięte są hodowle w Niemczech czy Czechach.  
 
Proszę sobie wyobrazić, Ŝe przychodzi do Pana młody chłopak, chce rozpocząć hodowlę ptaszników. O czym powinien 
pamiętać? 
Podstawowa zasada- pająka nie da się oswoić jak kota czy psa. KaŜdy ptasznik jest jadowity, co wynika z jego natury. Nie 
przywiązuje się teŜ do ludzi i nie reaguje na ludzki głos. Nie bierze się pająków na ręce, nie głaszcze. MoŜe to być niebezpieczne 
dla pająka,  przestraszy się, wypadnie z rąk na ziemię i w najgorszym wypadku pęknie mu odwłok, co kończy się śmiercią. Pająki 
te są aktywne nocą i nie widzą czerwonego światła. Wzrok słuŜy im do odróŜniania dnia od nocy. Najgorszym wrogiem hodowcy 
jest rutyna, przy tego typu hobby, zawsze trzeba być ostroŜnym.                                              Foto:  Tomek Czekała  ( a.b.)                                          



AWANS DRUśYNY SIATKARZY DO I LIGI RALPS !!! 
 

W piątek, 22 maja 2010 roku w swoim ostatnim meczu w rundzie zasadniczej druŜyna siatkarzy LKS 
Baterex Nędza, wywalczyła awans do I Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej!! DruŜyna prowadzona przez 
Grzegorza Swobodę przełamała się, pokazała charakter i wielką wolę zwycięstwa, pokonując na wyjeździe 
faworyzowany OKiS Gaszowice Nieszporek Motocykle 3-0 w setach 29-27, 25-16 i 25-20.  

Sezon 2009/2010 był dla naszych siatkarzy najlepszy w ich dotychczasowych występach w ramach RALPS.  
Od początku sezonu do druŜyny zostało zgłoszonych najpierw 15 zawodników. Byli to: 
Nr 1 – Sebastian Pastuszek.    Nr 9 – Tomasz Mozgawa (środkowy). 
Nr 2 – Marcin Andrzejczak (środkowy).  Nr 10 – Roman Pinoczek (rozgrywający). 
Nr 3 -  Adrian BroŜa (przyjmujący, atakujący). Nr 11 – Łukasz Granieczny (przyjmujący, atakujący). 
Nr 4 – Mateusz Skorupa (atakujący).   Nr 12 - Grzegorz Swoboda (przyjmujący, atakujący). 
Nr 5 – Sebastian Gabzdyl (przyjmujący, atakujący). Nr 13 – Rafał Bondaro (przyjmujący). 
Nr 6 – Maciej Wroński (przyjmujący, atakujący). Nr 14 – Michał Kuśka (środkowy). 
Nr 7 – Janusz Lazar (przyjmujący, atakujący). Nr 15 – Marek Kurczyk (rozgrywający). 
Nr 8 – Piotr Lazar (przyjmujący, atakujący). 

 
 
 

W tym składzie druŜyna siatkarzy, pod nazwą BATEREX NĘDZA, rozpoczęła grę na siatkarskich parkietach. 
JuŜ od początku naszym celem była walka o awans do I RALPS, choć byliśmy ostroŜni w prognozach.  
Pierwszy mecz tego sezonu Baterex rozegrał na własnej hali 2 października 2009. Przeciwnikiem była druŜyna  
z Suszca Edytor Team. Rozpoczęliśmy wygraną za 3 pkt. 3-1. Nikt nie przypuszczał, Ŝe tym zwycięstwem 
zapoczątkowaliśmy serię 15 meczów bez poraŜki!! Wyniki poszczególnych meczów znajdą Państwo na oficjalnej 
stronie Ligi www.liga.miastorybnik.pl Od 23 stycznia do naszej druŜyny dołączyli: 
- Mateusz Daniel (atakujący), 
- Grzegorz Granda (libero) 
Runda rewanŜowa (od 29 stycznia 2010) juŜ nie była tak perfekcyjna. Do druŜyny „zawitała” słabsza forma. 
Zwycięstwa były pomieszane z poraŜkami. W 17 kolejce (6 lutego 2010) doznaliśmy pierwszej poraŜki (2-3) ze 
Strzelcem z Gorzyczek. Niestety pod koniec lutego bardzo powaŜnej kontuzji (skręcenie stawu skokowego) doznał 
nasz podstawowy środkowy Tomek Mozgawa. W późniejszym okresie przez 3 tygodnie pauzował takŜe nasz 
podstawowy przyjmujący Sebastian Gabzdyl. To nie koniec. CięŜka kontuzja wyeliminowała z gry naszego 
rozgrywającego Romana Pinoczka. Jednak w tych trudnych dla nas chwilach potrafiliśmy się zmobilizować, 
przezwycięŜyć to, co trudne i cięŜkie. Siatkarze pokazali, Ŝe są ze sobą na dobre i złe. Pokazaliśmy, Ŝe umiemy 
walczyć i wzajemnie się wspierać.  

Forma wróciła na najwaŜniejsze mecze. Sprawa awansu do I ligi miała się rozstrzygnąć w ostatniej, 27 
kolejce. W piątek 22 maja 2010 roku na hali w Gaszowicach spotkaliśmy się z faworyzowanym OKiS Gaszowice 
Nieszporek Motocykle. Po perfekcyjnie rozegranym meczu, niesamowitej walce Baterex wygrał za 3 pkt (3-0) i 
awansował do I RALPS. DruŜyna zagrała popisowo w kaŜdym elemencie. Przyjęcie trzymali Sebastian Gabzdyl i 
nasz libero Grzegorz Granda, rozegraniem kierował Marek Kurczyk, „mur” pod siatką stawiali Mateusz 



Skorupa i Michał Kuśka. Bezwzględny w ataku był Mateusz Daniel i wyjątkowo skuteczny tego dnia Maciek 
Wroński. Świetna asekuracja i fantastyczne obrony dały moŜliwość rozegrania skutecznych i bolesnych dla rywali 
kontr, mocna i mądra zagrywka, znikoma ilość błędów własnych – to wszystko spowodowało rozbicie w szeregach 
OKiS-u  
ZałoŜony cel na sezon 2009/2010 został zrealizowany. Jesteśmy dumni z awansu. WłoŜyliśmy wiele pracy i sił by 
zrealizować nasze załoŜenia.  
W dniu 29 maja 2010 roku na hali ZSE w Rybniku odbył się turniej finałowy XI-tej edycji RALPS. W meczu  
o pierwsze miejsce w II lidze nasza druŜyna zmierzyła się ze zwycięzcą rundy zasadniczej, zespołem GAF Gliwice. 
Pierwszy set rozpoczęliśmy od mocnego uderzenia 7-0 i pewnie wygraliśmy do 20. W drugim secie do stanu 11-10 
gramy punkt za punkt. Jednak w nasze szeregi wdarło się (niepotrzebne) rozluźnienie i GAF odskakuje na 18-11. 
Wzięty czas poskutkował. Bierzemy się do roboty i wygrywamy do 23, po wspaniałej walce. To zwycięstwo 
pozwoliło wygrać całą II ligę !! Jest to ogromny sukces, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe to dopiero trzeci sezon, który 
rozgrywamy w ramach RALPS. 
Teraz trochę statystyk. W sumie na 27 rozegranych meczów Baterex zwycięŜał aŜ 21 razy. Doznaliśmy 6-ciu 
poraŜek. Stosunek setów zdobytych do straconych to 70-38. Statystyki przedstawia poniŜsza tabela. Jej autorem 
jest nasz rozgrywający Marek Kurczyk. 
 
Jak wynika z tabeli słuŜyła nam własna hala, ale nie baliśmy się równieŜ meczów wyjazdowych. U siebie nie 
przegraliśmy ani jednego meczu za 3 pkt, czyli w stosunku 1-3 lub 0-3 !! Jak juŜ przegrywaliśmy to po walce  
w  tie-breackach. Jednak zdarzyły się równieŜ poraŜki: jedna w stosunku 1-3 i dwie 0-3. Wszystkie na wyjazdach. 
Zwycięstwa rozkładały się mniej więcej po równo u siebie i na wyjazdach.  

 
 
Tyle statystyk. 
Na łamach Gazety Samorządowej pragniemy złoŜyć podziękowania: 
- głównemu sponsorowi, czyli Urzędowi Gminy w Nędzy w osobie Pani Wójt Annie Iskale, za wsparcie naszej 
druŜyny, udostępnienie hali, zapewnienie transportu na mecze wyjazdowe, prezentację poszczególnych 
zawodników w artykułach o siatkówce w Gminie oraz wielkie serce, jakie Pani ma dla swoich chłopaków ☺, 
- prezesowi LKS Baterex Nędza Gerardowi Przybyle, 
- naszym sponsorom: 
-zarządowi ośrodka „”LEŚNA POLANA” z Szymocic,  
-panu Jackowi Hyrczykowi, właścicielowi Firmy Remontowo-Budowlanej z Raciborza,  
-właścicielom Firmy Komputerowej „PROXEO” z Raciborza,  
-panu Kazimierzpwi Kwaśniewiczowi, współwłaścicielowi drukarni „BATEREX”  z Raciborza. 
- panu Arnoldowi Dziedzioch, naszemu kierowcy, który jeździł z nami na mecze wyjazdowe i zawsze trzymał za 
nas mocno kciuki i gdy było dobrze i gdy było źle. 
- wszystkim tym, którzy wspierali nas swoim dopingiem podczas meczów, 
Od przyszłego sezonu czeka nas walka na parkietach I RALPS. To dla nas wielkie wyzwanie. Będziemy się mierzyli 
z druŜynami duŜo wyŜej notowanymi od nas. Na pewno zostawimy serce na boisku, walcząc do ostatniej piłki w 
kaŜdym meczu. 

BĄDŹCIE Z NAMI!!! 
J.L. 



Z śYCIA GMINY

� E-wioska na półmetku. Ponad 40-osobowa grupa kursantów, podzielona na 5 grup spotyka się na zajęciach 
w Internetowym Centrum Edukacyjno – Oświatowym na terenie GOSIR- u w Nędzy. Kurs odbywa się na 3 
poziomach i prowadzony jest przez Sebastiana Grzesika oraz Roberta Potykę. Uczestnicy grupy 
początkującej potrafią juŜ korzystać z komunikatorów, portali multimedialnych i robić zakupy przez 
Internet. Grupa średniozaawansowana odnajduje się w prezentacjach multimedialnych i podstawach 
projektowania stron internetowych. Kursanci poziomu zaawansowanego nie mają natomiast problemów z praktycznym 
wykorzystaniem funkcji, wyliczeniem wyników inwestycji czy obliczeniem wysokości rat kredytu. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej i budŜetu państwa w ramach Funduszu Społecznego EFS. Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach; działanie – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Po zakończeniu w miesiącu lipcu, 
kaŜdy uczestnik otrzyma dyplom. Na zdjęciu uczestnik kursu  Józef Jędrzejewski.      (a.b.)                                                                   

� Barbara Gromotka została laureatem konkursu poetyckiego Złote pióro w kategorii dorosłych organizowanego przez Gminny Ośrodek 
kultury w Buczkowicach. Gratulujemy! 

� „Jesteśmy Razem” to impreza, na którą w poniedziałek 7 
czerwca br. w godzinach 10 – 16 Fundacja Pomocy Dzieciom i 
MłodzieŜy Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki w 
Katowicach zaprosiła, jak co roku od wielu lat, dzieci 
niepełnosprawne z całego województwa śląskiego. W tym roku, 
z inicjatywy posła Marka Plury organizatorzy zgodzili się, aby 
we wspólnej zabawie kilku tysięcy milusińskich mogły 
uczestniczyć równieŜ dzieci z tych powiatów województwa, 
które w ostatnim czasie ucierpiały z powodu powodzi. Dzięki 
zaproszeniu posła Henryka Siedlaczka we wspólnej zabawie 
uczestniczyło teŜ 42 uczniów klas IV-VI Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego z Nędzy. W chorzowskim Wesołym Miasteczku  
dzieciom zapewniono bezpłatny wstęp, moŜliwość bezpłatnego 
skorzystania ze wszystkich urządzeń rozrywkowych oraz rejs 
statkiem. Koszty dojazdu do Chorzowa pokryła szkoła, tak więc bez sięgania do rodzicielskiej kiesy dzieci przeŜyły wspaniały, pełen 
wraŜeń dzień, który na pewno długo jeszcze będą wspominać. Dziękujemy!                Nauczyciele ZSG 

� W pierwszym kwartale br. odbył się I Konkurs Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Nędza. W zmaganiach uczestniczyło 13 uczniów gimnazjum. 
Najpierw młodzieŜ została losowo podzielona na dwie grupy, w których 
partie rozgrywano systemem kołowym (kaŜdy uczestnik zmierzył się 
kolejno ze wszystkimi przeciwnikami). Najlepsi zakwalifikowali się do 
finału. Ostatecznie zwycięŜył Tomasz Waldyra (II A), na podium stanęli 
równieŜ Paweł Rerich (III C) i Marek Walkowicz (I C). Nagrodą dla 
zwycięzcy stał się puchar, wręczony przez panią Marię Czerwińską, 
dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy. Laureaci dostali teŜ 
nagrody ksiąŜkowe. Sponsorem był wójt Anna Iskała, a organizatorem 
Radosław Niklewicz. Najlepsi szachiści reprezentowali Zespół Szkolno – 
Gimnazjalny w Rejonowym Konkursie Szchowym w Czerwionce – 
Leszczynach. W imieniu naszej szkoły zacięte partie rozgrywali tam Nikol 
Zając, Aleksandra Zaczyk oraz Tomasz Waldyra i Paweł Rerich.  
               Radosław Niklewicz 

� Grupa taneczna ŁęŜczok brała udział w XII Otwartych 
Mistrzostwach Polski Tańca MaŜoretkowego w Opolu 
zorganizowanego w dniach 8-9 maja br. W konkursie 
brało udział aŜ 1200 maŜoretek z 58 ośrodków w 
Polsce. Swój udział dziewczyny mogą zaliczyć do 
udanych. Rywalizowały one w tańcach z pomponami 
w dwóch kategoriach –kadetki do 11 lat, a powyŜej 
tego wieku to seniorki. W kategorii kadetek V miejsce 
wywalczyły: Maja Rymarska, Daria Rymarska, 
Angelika Widok, Kinga Brzoska, Patrycja Paris, 
Sandra Pieruszka, Natalia Grycman. Seniorski 
zespół ŁęŜczok w składzie: Weronika Stanek, 
Katrin Zaręb, GraŜyna Wałach, Weronika 
Stanek, GraŜyna Wałach, Katrin Zaręba, Iwona 
Ryschka, Kasia Riemel, Monika Cyran, Aneta 
Bluszcz, Aniela Brauner, Dominika Zips, śaneta 
Kłoda, Katarzyna Kalus zajął IV miejsce. Maja 
Rymarska zajęła V miejsce solo, natomiast 
Weronika Stanek solo stała się II-gim 
Wicemistrzem Polski, duet Katrin Zaręba i GraŜyna Wałach znalazły się na piątej lokacie. Do udziału w mistrzostwach Zespół 
ŁęŜczok przygotowały Aldona Krupa-Gawron i GraŜyna Wałach.                   
                          Informacja: Zespół ŁęŜczok 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana 
Barona. Na zdjęciu ulica Polna w Zawadzie KsiąŜęcej.

ścierka – wiszlapa, hadra  
środa –szczoda  
ślad – szpura  
śmietnik - miltona  
śpioch – szlafmica  
środek – pojszodek 
świadectwo - cojgnis 
świerk - tana 
śruba – muterka, szrałba 

ściskać – umarować  
ślepa kiszka – blindarm 
śrubokręt– szrałbencijer 
świeca samochodowa – 
cindkerca 
świecznik – krojlojchter 
ścinać drzewo – bulić strom 
ślizgać się – szkurtać 
śmietana - śmietonka 

śledź - harynek 
świństwo - szwajneraj 
ślisko – glatajs 
śmigło –propeler 
ściśle - genał

 
Czy ukryte złoto jeszcze istnieje? Pradziadek Pana Gawlika z Łęgu (Juzawka) odbył karę w więzieniu. Karę 

odbywał w celi z nieznajomym, który miał doŜywocie. Kiedy ów nieznajomy zdał sobie sprawę, Ŝe Ŝycie zakończy 
w więzieniu, zdradził współwięźniowi, Ŝe karę odbywa za kradzieŜ złotych talarów. Złoto zakopał w glinianym 
garncu koło Chałupek (Oderberg). Przekazał teŜ kogo z jego rodziny ma obdarzyć złotem, a pokaźną sumę ma 
zachować dla siebie. Po wyjściu z więzienia pradziadek podzielił się tą wiadomością z kaczmarzem w Zawadzie 
KsiąŜęcej. Kaczmarz poŜyczył od pewnego gospodarza konia na całą noc, a Ŝe konie miały duŜą wartość to zapłacił 
więcej niŜ był tego wart. Pojechali w tej nocy do Chałupek i znaleźli garniec ze złotem. Jednak ktoś ich spłoszył i 
gnali ze złotem w kierunku Zawady KsiąŜęcej. Po przybyciu na miejsce koń padł. Częścią złotych monet się 
podzielili, a część zakopali za Juzafkiem w Łęgu (dziś teren starej Ŝwirowni). W miejscu zakopania wbili dębowy 
kij. Z kija wyrosło krzywe drzewo, które rośnie tam do dziś.                                                         Spisał Jan Baron 

 
 

KROPLA śYCIA W DARZE OD MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 

Od listopada 2009 roku w na 
terenie Gminy Nędza 
prowadzona jest akcja Kropla 
śycia. Ambulans do poboru krwi 
regularnie przyjeŜdŜa do tych 
samych miejscowości według 
ustalonego harmonogramu. W 
Gminie Nędza ambulans 
stacjonuje w miesiące 
nieparzyste. W pierwszy 
czwartek kaŜdego miesiąca 
ambulans czeka na dawców 
krwi w Szymocicach (ul. 
Gliwicka przed OSP), natomiast 
w kaŜdy drugi wtorek miesiąca 
krew moŜna oddać w Nędzy (ul. 
StraŜacka, parking przy OSP), 
Zawadzie KsiąŜęcej (parking 

przy OSP) i w Ciechowicach. 
NiŜej zamieszczamy waŜną informację, która z pewnością utnie wszelkie spekulacje na temat oddawania krwi. 

Przeciętnie dorosły człowiek ma ok. 5 - 6 litrów krwi. Jednorazowo moŜna oddać 450 ml krwi, męŜczyźni 
mogą oddawać taką ilość nie więcej niŜ 6 razy w roku, natomiast kobiety nie więcej niŜ 4 razy w roku. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe przerwa między pobraniami nie moŜe być krótsza niŜ 2 tygodnie, a przy oddania krwi pełnej musi 
minąć co najmniej 8 tygodni.  

Graniczny wiek dawców krwi to 18 - 65 lat. Nie moŜna oddawać krwi podczas ostrej choroby lub przez 
pewien czas po powaŜnym zabiegu chirurgicznym. KaŜdego kandydata na dawcę zawsze bada lekarz. 

Krew w organizmie podlega wymianie przez cały czas, niezaleŜnie od tego, czy ją oddajemy, czy nie. Krew 
jest uzupełniana szybko. JuŜ po kilku godzinach po oddaniu objętość krwi wróci do normy, więc człowiek nie 
odczuje Ŝadnych dolegliwości. Jednak oddanie krwi nie spowoduje wzmoŜonego jej wytwarzania. Jednorazowe 
oddawanie krwi wywiera taki sam wpływ na jej produkcję jak krwawienie z nosa, miesiączka czy skaleczenie w 
palec, w związku z tym hipoteza regularnego jej oddawania jest błędna. JednakŜe wielu dawców oddaje krew 
regularnie 3 - 4 razy w roku i robią to nie dlatego, Ŝe muszą, ale dlatego, Ŝe postanowili to robić.           (j.p.)

Miejsce akcji Termin akcji Oddało krew LitraŜ 

 
Szymocice 

05.11.2009 1 0,45 

07.01.2010 0 0,00 

04.03.2010 10 4,50 

06.05.2010 8 3,60 

Razem  19 8,55 

 
Nędza 

10.11.2009 0 0,00 

12.01.2010 2 0,90 

09.03.2010 5 2,25 

Razem  7 3,15 

 
Zawada KsiąŜęca 

10.11.2009 6 2,70 

12.01.2010 2 0,90 

09.03.2010 6 2,70 

Razem  14 6,30 

Ciechowice  10.11.2009 4 1,80 

Razem  4 1,80 



5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 

 
Szczebel 

rozgrywek 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Bramki 

dla zespołów 
z gminy Nędza Gospodarze Goście 

 
V liga 

okręgowa 
K-ce III 

 
23.05.10 Nędza Jankowice 

 
3 

 
2 

Bronisław Kłosek (3) 

 
29.05.10 Nędza Ochojec 

 
3 

 
0 

Bronisław Kłosek (2), Tomasz 
Czerny  

 
01.06.10 Nędza Skrzyszów 

 
3 

 
1 

 
 

Patryk Kornas, Sebastian Łuczek, 
Artur Wramba (samob.) 

 
05.06.10 Radlin Nędza 

 
2 

 
1 

Bronisław Kłosek 

 
09.06.10 Nędza Lubomia 

 
3 

 
3 

Bronisław Kłosek, Tomasz Czerny, 
Szymon Cichecki 

 
16.06.10 Połomia Nędza 

 
0 

 
1 

Szymon Cichecki 

 
Klasa A 

R-rz 

 
22.05.10 KrzyŜkowice Górki Śl. 

 
2 

 
1 

Tomasz Sobeczko 

 
29.05.10 Górki Śl. Gaszowice 

 
3 

 
1 

Damian Koczewski, Tomasz 
Sobeczko 

 
05.06.10 

 
Krzanowice Górki Śl. 

 
2 

 
2 

Tomasz Sobeczko, Bartosz Mazurek 

 
12.06.10 

 
Górki Śl. Brzezie 

 
0 

 
1 

_ 

 
16.06.10 

 
Samborowice Górki Śl. 

 
0 

 
1 

Łukasz Rduch 

 
Klasa B 

R-rz 

 
31.05.10 Pietraszyn Babice 

 
1 

 
1 

Jan Depta 

 
03.06.10 Babice Zabełków 

 
1 

 
1 

Maciej Rerich 

 
06.06.10 Studzienna Babice 

 
3 

 
1 

Damian Lorenc 

 
09.06.10 Babice Siedliska 

 
2 

 
1 

Jan Depta, Dariusz Chluba 

 
Klasa C 
R-rz II 

 
23.05.10 Bogunice Górki Śl. II 

 
0 

 
2 

Piotr Sobeczko, Piotr Kwiatkowski 

 
23.05.10 Jankowice Zawada Ks. 

 
1 

 
1 

Damian Kułaga 

 
29.05.10 Bolesław Nędza II 

 
0 

 
3 

- 

 
30.05.10 Górki Śl. Adamowice 

 
0 

 
2 

_ 

 
30.05.10 Zawada Ks.   Owsiszcze 

 
0 

 
5 

 
_ 

 
05.06.10 Adamowice Zawada Ks. 

 
4 

 
0 

_ 

 
05.06.10 Nędza II Raszczyce 

 
2 

 
1 

- 

 
10.06.10 Nędza II Adamowice 

 
1 

 
2 

Marcin Bochenek 
_ 

 
13.06.10 Zawada Ks. Bogunice 

 
2 

 
1 

Leszek Floriańczyk, Krzysztof Kalisz  

 
13.06.10 Górki Śl. II Nędza II 

 
2 

 
3 

dla Nędzy: Martin Sobeczko, 
Mariusz Kalus (2) 
dla Górek: Karol Musioł, Arkadiusz 
Gronert 

                                                                                      (a.b.) 

 
PRZYBYWA MIESZKAŃCÓW 

 
Przedstawiamy noworodki urodzone w naszej gminie w miesiącu maj 2010 r., których rodzice wyrazili zgodę na 

publikacja danych. Wszystkim rodzicom składamy serdeczne gratulacje z okazji narodzin pociech a my cieszymy się  z nowych 
mieszkańców gminy. 

1. Wawrowicz Weronika, urodzona 10.05.2010 r. w Raciborzu 
2. Krupa Paweł Robert, urodzony 11.05.2010 r. w Rydułtowach 
3. Walenko Krystyna Magdalena, urodzona 12.05.2010 r. w Rybniku 
4. Mróz Magdalena, urodzona 17.05.2010 r. w Raciborzu                                                                                      (a.b.)         



BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

Na pewno drzemie w tobie dusza odkrywcy. 
Lubisz kopać w ziemi i wydobywać z niej róŜne ciekawe rzeczy. Nie 
wszystkie jednak przedmioty które wykopiesz są bezpieczne. Często pod 
ziemią drzemią pozostałości po wojnie - granaty i róŜnego rodzaju 
pociski. By nie zrobiły nikomu krzywdy, muszą się nimi zająć fachowcy. 
Pamiętaj! Nigdy nie wyciągaj samodzielnie z ziemi podejrzanych 
przedmiotów, nie próbuj ich rozbierać i pod Ŝadnym pozorem nie wrzucaj 
do ognia. Wybuch moŜe spowodować twoją śmierć lub trwałe kalectwo. 
Gdy znajdziesz przedmiot przypominający granat lub jakikolwiek pocisk 
nie dotykaj go! Zawiadom dorosłych.  

 

Lekarstwa mają róŜną postać.  
Czasami wyglądają jak kolorowe cukierki, jednak niewłaściwie stosowane 
mogą być bardzo niebezpieczne dla twojego organizmu. Gdy poczujesz 
się źle, nie próbuj leczyć się sam. Powiedz o tym dorosłym, którzy na 
pewno pójdą z tobą do lekarza i to on zdecyduje jaki lek powinieneś 
przyjmować. Pamiętaj, Ŝe lekarstwa stosowane niewłaściwie mogą 
odnieść zupełnie inny skutek do zamierzonego, a czasami doprowadzić 
nawet do śmierci.  

 

Istnieją substancje, które wdychane przez dłuŜszy czas powodują 
trwałe uszkodzenie organizmu.  
Do takich naleŜą kleje. Kleje biurowe uŜywane na co dzień do klejenia 
papieru nie zawierają niebezpiecznych substancji. Jednak kleje do 
drewna, skóry itp. jak np. butaprem niosą ze sobą niebezpieczeństwo. 
Pamiętaj, nie daj się namówić kolegom i nie wąchaj Ŝadnych substancji 
niewiadomego pochodzenia.  

 

Na pewno wiesz o tym, Ŝe istnieją takie substancje, które bardzo 
łatwo się zapalają.  
Kontakt z nimi jest niebezpieczny. Zaprószenie ognia w pobliŜu ich 
składowania, moŜe spowodować wybuch. Bawiąc się, unikaj miejsc, gdzie 
leŜą beczki, puszki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze 
względu na łatwozapalne ale równieŜ trujące substancje, które mogą się 
w nich znajdować. Przede wszystkim jednak nie baw się zapałkami.  

 

Lubisz jeździć na łyŜwach, prawda?! 
Uprawiaj ten wspaniały sport w miejscach specjalnie do tego 
przeznaczonych. Unikaj sadzawek, stawów, jezior i rzek. JeŜeli w twojej 
miejscowości nie ma sztucznego lodowiska, upewnij się, Ŝe lód po którym 
masz zamiar się ślizgać został sprawdzony przez dorosłych i nie kryje 
przykrych niespodzianek (przerębla, zbyt cienkiej tafli lodowej).  

 
Informacja: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 

 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza 
tel./fax 032 410 23 99 
 www.nedza.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Justyna Ploch 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
A. Bluszcz 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

 
Zachęcamy do nadsyłania do redakcji przepisów, 
najlepiej ze zdjęciem do nowego cyklu w Gazecie 
Samorządowej – „GMINNE IMPRESJE KULINARNE”. 
Bardzo prosimy teŜ czytelników o nadsyłanie nazwisk 
osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 
rozwoju kultury, inicjowania inwestycji i róŜnego 
rodzaju przedsięwzięć lub kultywowania tradycji w 
naszej gminie. 
 


