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Liczba ludności w Gminie Nędza: 

� Nędza 
� Górki Śląskie 
� Babice 
� Zawada KsiąŜęca 
� Ciechowice 
� Łęg 
� Szymocice 
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Ogólna liczba urodzeń 
w  Gminie Nędza 

52 48 58 52 47 59 49 30 

Ogólna liczba zgonów 
w Gminie Nędza 

59 54 56 56 83 70 56 36 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 
w Gminie Nędza 

708 592 550 785 1437 547 358 165 
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Zawarte małŜeństwa 
� konkordatowe 
� cywilne 
� zawarte za granicą, 

a wpisane do polskich ksiąg 
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Liczba zarejestrowanych aktów urodzeń 
sporządzonych za granicą 

6 6 4 4 11 15 5 3 
 

Liczba zgonów osób zmarłych na terenie Gminy 
Nędza 

24 26 22 26 45 32 43 26 
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2010 

 
!!!UWAGA !!! 

                   PRZYPOMINA  SIĘ  MIESZKAŃCOM GMINY – WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI -  O OBOWIĄZKU  
UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU   NA  TERENIE NIERUCHOMOŚCI .  

W ZWIĄZKU  Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAGROśENIEM POśAROWYM, PROSZĘ MIESZKAŃCÓW O 
PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW. 

W przypadku trudności związanych z koszeniem informujemy, Ŝe Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w 
Nędzy ul. Nad Suminą 2, przyjmuje zlecenia wykaszania nieruchomości. 
 
Dokonano przeglądu  nieruchomości leŜących na terenie gminy, jak równieŜ przyjmowane są zgłoszenia 
dotyczące nieruchomości szczególnie zaniedbanych (tel.032/410-23-99). W związku z powyŜszym proszę o 
uporządkowanie nieruchomości ( np. wykoszenie traw, uprzątnięcie odpadów).   
 
 



JAK GŁOSOWALIŚMY W TEGOROCZNYCH WYBORACH PREZYDENCKICH 

Informacja dotycząca wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Nędza przeprowadzonych 
w dniu 20 czerwca 2010 roku. 
 
Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła - 41,54%  w tym:  
OKW Nr 1 - BABICE - 41,97% 
OKW NR 2 – GÓRKI ŚL. - 55,59% 
OKW NR 3 –NĘDZA ul. StraŜacka - 39,53% 
OKW NR 4 – NĘDZA ul. Leśna - 41,95% 
OKW NR 5 - ZAWADA KS. - 32,47% 
OKW NR 6 - SZYMOCICE - 60,75% . 
 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów waŜnych:  
1. JUREK Marek 56 głosów (2,3%) 
2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 738 głosów (30,32%)  
3. KOMOROWSKI Bronisław Maria 1267 głosów (52,05%)  
4. KORWIN - MIKKE Janusz Ryszard 49 głosów (2,05%) 
5. LEPPER Andrzej Zbigniew 41 głosów (1,68%) 
6. MORAWIECKI Kornel Andrzej 7 głosów (0,28%)  
7. NAPIERALSKI Grzegorz bernard 204 głosy (8,38%)  
8. OLECHOWSKI Andrzej Marian 50 głosów (2,05%)  
9. PAWLAK Waldemar 15 głosów (0,61%)  
10. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 7 głosów (0,28%) . 

Informacja dotycząca wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Nędza przeprowadzonych 
w dniu 4 lipca 2010 roku. 
 
Frekwencja wyborcza w Gminie wyniosła - 42,12% w tym: 
OKW Nr 1 - BABICE - 46,97% 
OKW NR 2 – GÓRKI ŚL. - 55,80% 
OKW NR 3 – NĘDZA ul. StraŜacka - 38,36% 
OKW NR 4 – NĘDZA ul. Leśna - 41,86% 
OKW NR 5 - ZAWADA KS. - 32,47% 
OKW NR 6 - SZYMOCICE - 60,83% . 
 
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów waŜnych: 
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 971 głosów (39,82 %) w tym: 
OKW Nr 1 - Babice - 170 głosów 
OKW Nr 2 - Górki Śl. – 176 głosów 
OKW Nr 3 – Nędza ul. StraŜacka - 229 głosów 
OKW Nr 4 - Nędza ul. Leśna - 200 głosów 
OKW Nr 5 – Zawada Ks. - 140 głosów 
OKW Nr 6 – Szymocice - 56 głosów. 
 
KOMOROWSKI Bronisław Maria 1 467 głosów (60,18%) w tym: 
OKW Nr 1 - Babice - 161 głosów 
OKW Nr 2 - Górki Śl. – 249 głosów 
OKW Nr 3 – Nędza ul. StraŜacka - 348 głosów 
OKW Nr 4 - Nędza ul. Leśna - 296 głosów 
OKW Nr 5 – Zawada Ks. - 329 głosów 
OKW Nr 6 – Szymocice - 84 głosów. 

FESTYN RODZINNY 

19 czerwca br. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych zorganizowało festyn rodzinny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
z terenu Nędzy. Impreza odbyła się na boisku GOSiR w Nędzy. Przewodnicząca aktywnych Adelajda Lepiarczyk osobiście 
doręczała zaproszenia na festyn. Impreza nie miała formy zamkniętej, wręcz przeciwnie – wstęp wolny na nią miał zachęcić 
mieszkańców Nędzy do uczestnictwa i tym samym do wspólnej zabawy z osobami niepełnosprawnymi z naszej gminy. 
Zamierzeniem organizatorów była bowiem próba integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami. KaŜda z zaproszonych osób 
została obdarowana prezentem niespodzianką oraz talonem do bufetu. 

Organizatorki imprezy zadbały o dobrze zaopatrzony bufet oraz o część artystyczną imprezy. Zebranych bawił DJ 
Mateusz Maślanka, a konferansjerem imprezy była Eleonora Czekała. 

Było to pierwsze spotkanie tego typu w naszej gminie. Kobiety Aktywne juŜ zapowiadają kolejne. Jednak kaŜdy – 
zarówno organizatorzy jak i główni bohaterowie imprezy - liczą na okazanie większego zainteresowania ze strony mieszkańców. 

(j.b.) 



SESJA W PIGUŁCE 
 
31 maja 2010 r. odbyła się 50 sesja Rady Gminy Nędza z udziałem 14 radnych (1 nieobecny) – protokół z tej sesji został 
zatwierdzony na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 21 czerwca br. 

PODJĘTO UCHWAŁY W SPRAWIE: 
1. 14 głosami za (jednogłośnie) Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/397/10 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nędza. 
2. 14 głosami za (jednogłośnie) Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/398/10 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nędza. 
3. 12 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/399/10 zmieniająca 

uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
stałych.  

4. 14 głosami za (jednogłośnie) Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/400/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budŜetowej 

5. 14 głosami za (jednogłośnie) Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/401/10 w sprawie określania zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu Gminy Nędza za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.  

6. 14 głosami za (jednogłośnie) Rada Gmina przyjęła Uchwałę Nr L/402/10 w sprawie określania trybu postępowania o 
udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.  

7. 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/403/10 w sprawie nie 
wpłacania do budŜetu gminy nadwyŜki środków obrotowych samorządowego zakładu budŜetowego.  

8. 14 głosami za (jednogłośnie) Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/404/10 zmieniającą uchwałę budŜetową na rok 2010 Gminy 
Nędza Nr XL/371/10 z dnia 04.01.2010 r.  

9. 10 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 4 głosami wstrzymującymi się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/405/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru połoŜonego w sołectwie Ciechowice 
pod gminną oczyszczalnią ścieków. 

10.  6 głosami za, 3 głosami przeciwnymi i 5 głosami wstrzymującymi się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/406/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu połoŜonego w sołectwie Babice w 
granicach udokumentowanego złoŜa kruszywa naturalnego – Ŝwiru „Babice”.  

11. 8 głosami za, 1 głosem przeciwnym i 5 głosami wstrzymującymi się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/407/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu połoŜonego w sołectwie Babice.  

12. 10 głosami za, 3 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr L/408/10 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu połoŜonego w sołectwie Babice.  

 
WOLONE WNISOKI I INFORMACJE: 

1. Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru szkole w Górkach Śląskich zostanie przedłoŜony 
w terminie późniejszym, po uzyskaniu pełnej informacji na temat treści napisów i grafiki.  

2. Rozpatrywano sprawę wykupu gminnego mieszkania przy OSP w Nędzy. 
3. Zakończył sie przetarg na wykonanie dróg gminnych. Wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z 

Raciborza. Wartość oferty to 347. 313, 27 zł brutto, termin wykonania 30 lipca br. Przebudowy i remonty dróg 
gminnych obejmują: ul. Leśną w Babicach, ul. Leśną w Górkach Śląskich, ul. Sportową w Nędzy, ul. Wrzosową w 
Szymocicach oraz ul. Wita Stwosza w Łęgu. 

 
Protokół z Sesji Rady Gminy Nędza jest dostępny na stronie internetowej www.nedza.pl 

 

GDYBY CO DZIESIĄTY MIESZKANIEC ZIEMI POTRAFIŁ UDZIELAĆ PIERWSZEJ 
POMOCY, OCALIŁOBY TO MILION LUDZI ROCZNIE! 

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe kaŜdy moŜe nauczyć się podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy, gdyŜ nawet skomplikowanie brzmiąca resuscytacja to w 
rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego czy znajdzie się ktoś, kto je 
prawidłowo wykona, moŜe zaleŜeć czyjeś Ŝycie -  nasza szkoła postanowiła włączyć się 
w Akcję prowadzoną przez WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - JURKA 
OWSIAKA RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ. Nauczycielki nauczania zintegrowanego 
Barbara Rerich i Ewa Skatuła rozpoczęły w ZSG w Nędzy cykl szkoleń dla dzieci klas I 
- III mający na celu naukę udzielania pierwszej pomocy. Jest to inicjatywa wieloletnia, 
poniewaŜ był to jeden z warunków  otrzymania od Fundacji WOŚP pomocy 
dydaktycznych, fantomów, filmów instruktaŜowych na DVD oraz dyplomów dla dzieci. 
Poprzez zabawę dzieciaki uczą się  sprawdzania przytomności poszkodowanego, 
wzywania pomocy, ułoŜenia w pozycji bocznej, wdechów ratowniczych i uciskania klatki 
piersiowej czyli resuscytacji krąŜeniowo - oddechowej. By móc uczyć dzieci nauczycielki 
same musiały przejść przeszkolenie w tym zakresie na specjalnych warsztatach 
zorganizowanych przez instruktorów WOŚP w Rybniku. Dzieciaki z wielkim zapałem i zaangaŜowaniem przystąpiły do programu, 
po skończonych zajęciach dopytują kiedy  będzie następne szkolenie? Co świadczy o tym, Ŝe zajęcia te są atrakcyjne i potrzebne. 
Nasi uczniowie po skończeniu kursu staną się małymi ratownikami, być moŜe kiedyś pomogą ratować czyjeś Ŝycie i jak dorośli 
ludzie będą wiedzieli jak zachować się w takiej sytuacji. Na zdjęciu uczeń klasy III b Szymon Augustyn wykonuje uciski klatki 
piersiowej.                                  Barbara Rerich



Z śYCIA GMINY 

� Nauczyciele ZSG w Nędzy juŜ po raz kolejny zorganizowali wyjazd klas 
III na Zieloną Szkołę. W tym roku dzieci pojechały zwiedzać tereny 
środkowego wybrzeŜa, do malowniczej miejscowości Jarosławiec. Pobyt 
nad morzem trwał od 19.05.2010 r. do 02.06.2010 r. Wychowawcami 
na wyjeździe były: Barbara Rerich i Agnieszka Grzybowska. 
Uczniowie zamieszkali w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Rafa.  

Codziennym rytuałem był spacer nad morze, które wabiło swym 
pięknem i rozległą, szeroką plaŜą. Pierwsze spotkanie z morzem było 
dla dzieci ogromnym przeŜyciem, bowiem większość z nich po raz 
pierwszy ujrzała morze na własne oczy. Złudne wraŜenie stykania się morza z niebem sprawiło, Ŝe dzieci długo i spokojnie 
wpatrywały się w odległy horyzont.  Bardzo pomocne okazały się lekcje przyrody, dzięki którym uczniowie mogli analizować 
wygląd morskiego brzegu, Ŝycie morskich ptaków, zwrócili uwagę na niszczące działanie fal i poznali formy zabezpieczeń 
wybrzeŜa. Spacery zaś po plaŜy oraz wejście na latarnię morską pozwoliły porównać linię horyzontu morskiego z lądowym. 

Dzień, który na pewno zapamiętają, to całodzienna wycieczka do urokliwych miasteczek Darłowa i Darłówka. Lekcje 
przyrody oraz historii z miejscowym przewodnikiem z pewnością dostarczyły dzieciom wielu cennych informacji na temat tych 
miejsc. Podziwiali oni Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie oraz Kościół Matki BoŜej Częstochowskiej. Wiele radości i 
niezapomnianych wraŜeń na pewno dostarczył rejs statkiem wikingowym po morzu. Największą atrakcją tego dnia była jednak 
wesoła lekcja wychowania fizycznego w darłowskim aquaparku Jan. Ponad godzinę korzystaliśmy z basenów 
rekreacyjnych. Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się zjeŜdŜalnie, jacuzzi i basen ze sztucznymi falami. 

Wiele frajdy sprawił dzieciom całodniowy wyjazd do Słowińskiego Parku Narodowego. Tutaj, jak się później okazało 
czekała na nas największa atrakcja całego wyjazdu – Wydma Łącka. Wszyscy popadli w absolutny zachwyt na widok takiej góry 
piachu, na którą moŜna się wdrapać – a co waŜniejsze – po której moŜna się sturlać i znowu wdrapać. Przeszliśmy wraz z 
przewodnikiem wydmami oraz plaŜą około 7 km, by dojść w końcu do autokaru i pojechać w dalszą podróŜ mającą na celu 
zwiedzanie miasta portowego - Ustka. 

W trakcie pobytu nad morzem udało się takŜe zorganizować naszym podopiecznym dodatkowy wyjazd do Wioski 
Hobbitów w pobliskim Sierakowie. Tam podziwialiśmy bajkowe budowle, kramy pod strzechą, wieŜe widokowe. Miejscowa 
ludność przeobraziła się w rycerzy, straŜników i inne postacie z powieści Tolkiena. Uczestniczyliśmy w grach terenowych 
przygotowanych przez organizatorów, podczas których wraz ze spotykanymi na trasie postaciami, mogliśmy wykazać się 
wytrzymałością w walce ze zmęczeniem i strachem. Wędrując po lasach wioski napotykaliśmy na swej drodze postacie wprost z 
prozy Tolkiena, wykonywaliśmy zadania, pokonywaliśmy przeszkody, przenosiliśmy informacje, zdobywaliśmy artefakty, po 
czym powróciliśmy na plac, by w cieniu gospody odpocząć po trudach przebytej trasy i degustować jadło Hobbitów.  
Czas przeznaczony na realizację programu Zielonej Szkoły w Jarosławcu wykorzystaliśmy do maksimum, spędziliśmy go 
aktywnie, poznając piękno i historię miasta. KaŜdy uczestnik wywiózł stąd, oprócz wiedzy, moc przeŜyć i pozytywnych wraŜeń. 

Agnieszka Grzybowska i Barbara Rerich 
 

� 15 czerwca br. w ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej miało miejsce uroczyste 
podsumowanie projektu edukacyjnego pn. Joseph von Eichendorff – 
miłośnik przyrody, realizowanego przez całą społeczność szkolną. W 
ramach półrocznej pracy nad tym projektem podjęto szereg działań, 
których głównym celem było przybliŜenie uczniom sylwetki oraz 
dorobku literackiego poety z Łubowic. 
Pomysłodawcą oraz szkolnym koordynatorem tegoŜ przedsięwzięcia 
była nauczycielka języka niemieckiego Karina KrzyŜek. Oprawę 
muzyczną całej uroczystości przygotowała nauczycielka muzyki 
Karina Garbas. 
Uczniowie ZSP w Zawadzie Ks. wzięli udział w róŜnych konkursach: 
plastycznym - pod opieką Ireny Gzuk, Małgorzaty Dzumyk, Doroty Zając, którego tematem były wspomnienia z szkolnej 
wycieczki do miejsca narodzin poety; recytatorski - pod kierunkiem Kariny KrzyŜek oraz Wandy Rutko; multimedialny 
poświęcony Ŝyciu i twórczości słynnego śląskiego romantyka, który odbył się pod kierunkiem Danuty Cembrzyńskiej. 
Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, a ich prace moŜna było podziwiać we wtorek podczas oficjalnego 
podsumowania projektu edukacyjnego. 
Podczas owej uroczystości wielokrotnie podkreślano bliskość sąsiadujących ze sobą miejscowości Zawady KsiąŜęcej i Łubowic, 
które dzieli jedynie rzeka Odra. Uczniowie klas IV-VI przygotowali pod czujnym okiem nauczycieli –Katarzyny Kowolik, 
Aleksandry Froni i Edyty Pali – makietę przedstawiającą Zawadę Ks. oraz Łubowice z lotu ptaka.  
Dzieci przedszkolne wystąpiły w tańcach i piosenkach niemieckich przygotowanych przez panie Weronikę Zagollę oraz Lidię 
Dyrską.  
Ukoronowaniem starań podjętych w ramach pracy nad projektem było przedstawienie pięknych pieśni i recytacji wierszy 
Josepha von Eichendorffa przed zgromadzonymi gośćmi. Na uroczystość przybyli: Agnieszka Neuwald-Piecha - 
Przewodnicząca Zarządu Powiatowego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu 
wraz z przedstawicielami zarządów kół terenowych Zawada Ks. i Racibórz – Studzienna,  Maria Czerwińska – dyrektor ZSG w 
Nędzy, Jan Goldman – dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej dla Mniejszości Narodowej w Raciborzu, ks. Andrzej 
Śmieszek – proboszcz parafii Zawada Ks. oraz ks. dr Henryk Rzega – proboszcz parafii Łubowice, przedstawiciele Rady 
Gminy Nędza, rodzice i dziadkowie uczniów ZSP w Zawadzie Ks.                                                          Karina KrzyŜek 

� W czasie wakacji w środy i piątki o 18.15 . w sali OSP w Nędzy organizowany jest calanetics. Natomiast od września w kaŜdy piątek 
od godziny 19.00. planuje się zorganizować zajęcia aerobiku. Chętni proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 607 65 89 65.



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ELEONORA CZEKAŁA 
 
„Mam chusteczkę haftowaną…” własnej roboty. Do tego jeszcze własnoręcznie 
robione? 
Obrusy, chusteczki, makatki, serwetki. Naszywam motywy ludowe na serwetkach, 
poszewkach, na poduszkach. Lubię robić ozdoby dla domu i dla znajomych. Czas poświęcam 
teŜ obrazom. 
 
Spod Pani  ręki wyszedł teŜ kielich na doŜynki gminne. Proszę powiedzieć jak 

wyglądała praca przy nim? 
Kielich na doŜynki gminne zrobiony był z fasoli i zboŜa. Najpierw trzeba wybrać odpowiedni szablo. W tym wypadku był to kielich. 
Na kartce papieru rysujemy wzór, a potem go wycinamy. Jest on podstawą do pracy nad pozostałą częścią. Gorącym klejem 
przyklejany jest do niego groch i zboŜe. Przy pracy nad kielichem pomagał mi mąŜ, zajął się przygotowaniem szablonu. Prace te 
zajęły około tygodnia.  
 
Najbardziej czasochłonna Pani praca to? 
Jedne z pierwszych makatek – obraz Matki Boskiej i obraz z kwiatkami. Ten ostatni, związany był z najbardziej Ŝmudną pracą. 
Wykonany jest z twardej bawełny. KaŜda nitka przyklejana była osobno do podstawy, przy pomocy metalowego długopisu, na 
który nawlekana była bawełna. KaŜdorazowo przykładałam do obrazu świeczkę, podpalałam materiał i odcinałam od pozostałej 
części. Tak kawałek po kawałku powstawał obraz. DuŜo czasu zajmują teŜ prace wykonane z makaronu. Na święta BoŜego 
Narodzenia wykonałam ozdoby na choinkę z makaronu - były to aniołki, a sama choinka teŜ była „makaronowa”. 
 
Pomysły biorą się z …? 
Pomysły? Same przychodzą do głowy. Nie lubię się nudzić. Wieczorem kładąc się spać, obowiązkowo przy łóŜku leŜy mój „zeszyt 
pomysłów”.  Kiedy coś wpadnie mi to głowy, mam go zawsze pod ręką. 
 
Zdolności odziedziczyła Pani po rodzicach? Skąd wzięło się zainteresowanie tego typu pracami? 
(śmiech pani Eleonory) Z pewnością coś odziedziczyłam. Moja mama lubiła robótki na drutach, ja wolę wyszywanie. Mój ojciec 
był bardzo umuzykalnionym człowiekiem. Grał na skrzypcach, na pianinie, tańczył. Ja zawsze skłaniałam się w kierunku 
artystycznym. Lubiłam rysować i zajmować się pracami manualnymi. Nawet rodzice namawiali mnie, bym kształciła się w tym 
kierunku, poszła do szkoły plastycznej. Zdecydowałam się jednak na polonistykę, by zostać nauczycielką i pracować z młodymi 
ludźmi. 
 
Na tym polu nie skupiła się Pani wyłącznie na nauce języka polskiego.  
Nie potrafiłabym zając się tylko nauką języka polskiego. Pomagałam młodzieŜy 
przygotowywać się na przeglądy z języka polskiego, konkursy ortograficzne, poetyckie, 
konkursy na piosenkę, prozę czy opowiadanie. Zajmowałam się przygotowywaniem w szkole 
apeli, prowadziłam kółko polonistyczne. Z młodzieŜą byliśmy na przeglądzie „W puszczy bez 
przewodnika”.  Spośród tysiąca uczestników, byliśmy w pierwszej dziesiątce. Z konkursów 
poetyckich czy poezji śpiewanej zawsze wracaliśmy z wyróŜnieniem. 
 
Teraz jest Pani na zasłuŜonej emeryturze, nie brakuje Pani kontaktu z młodzieŜą? 
Oczywiście, Ŝe tak. Od 6 lat jestem na emeryturze i dopiero z czasem przyzwyczaiłam sie do 
tej zmiany. Przez 31 lat pracowałam z młodymi ludźmi i trudno potem wypełnić czas innymi 
zajęciami. 
 
Spotyka Pani swoich uczniów? 
Niejednokrotnie. Nawet podczas załatwiania zwykłych spraw, będąc na zakupach czy w urzędzie. To bardzo miłe uczucie, spotkać 
swoich wychowanków po parunastu latach. Ostatnio byłam na spotkaniu klasowym z okazji 25-tej rocznicy od ukończenia szkoły 
podstawowej. Jeden z uczniów nie rozpoznał mnie jako swojej nauczycieli i zapytał z której byłam klasy ( śmiech ). Bardzo miło 
wspominam to spotkanie. 
 
Jest Pani członkinią lokalnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin. Proszę przybliŜyć nam działalność 
stowarzyszenia. 
Siedziba Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin mieści sie na terenie OSiR-u w Nędzy. Działalność prowadzona jest 
nieodpłatnie. Obecnie liczy około 40 członkiń. Systematycznie spotkania odbywają się w kaŜdy wtorek, na które serdecznie 
wszystkich zapraszamy. Staramy się kultywować zwyczaje i tradycje regionalne, ukazywać piękno gwary śląskiej. WyjeŜdŜamy 
do teatru, na basen, spotykamy się na gimnastyce. Organizujemy kurs haftu, konkursy na potrawy regionalne. Ostatnio nasze 
stowarzyszenie zorganizowało wieczór poetycki z Wiktorem Buglą i festyn rodzinny. 
 
Zajmuje się Pani teŜ kultywowaniem tradycji ludowej. Jest Pani miejscową poetką, proszę o tym opowiedzieć. 
Co tu opowiadać …( śmiech pani Eleonory ). Bardzo lubię pisać. Czasami są to okolicznościowe wiersze, np. z okazji festynu 
rodzinnego organizowanego przez stowarzyszenie napisałam wiersz: „Maryjka ze Zeflom se spotkały i pogadały”. Bywa, Ŝe tak 
po prostu pomysł wpada mi do głowy, siadam i piszę. Zawsze jest to proza pisana w naszym ludowym języku.  
 
Jest coś, co chciałaby Pani jeszcze zrobić w Ŝyciu? 
Chciałabym poprowadzić zajęcia artystyczne z młodymi ludźmi. MłodzieŜ w naszej gminie jest naprawdę bardzo zdolna. Chętna i 
otwarta do współpracy. Marzy mi się teŜ spróbowanie swoich sił przy rzeźbie w drewnie.                                                            

 
(a.b.) 

Maryjka ze Zeflom se spotkały i pogodały 
Mańka – Kaj tak drapko, a ciongniesz tego synka, po leku se to bier, spuchniesz 
Zefla – No kaj, do Buku, dyć je festyn familijny nasze Stowarzyszynie Kobiyt robi a zarozki 
sztyry 
Mańa – Jezurkusie, jo Ŝech zapomniała, juŜ leca po dziołcha 
Zefla- Ale pryndko, babki dycko tak piyknie szykujom a juŜ muzyka gro 
Mańka – Mosz recht, durch coś rychtujom, smo rychtik „aktywne” tak jak se nazywajom 
Zefla – To śpiychej se, Zofija leci bydymy czekać na Cia            

 Eleonora Czekała 



SZKOLNE SUKCESY NASZYCH POCIECH W ROKU SZKOLNYM 2009/10 

Uczniowie, którzy  otrzymali świadectwa z wyróŜnieniem 
w roku szkolnym 2009/2010 

 
ZSP Babice –Łukowska Magdalena, Luda Karolina, Tomański Krzysztof, Muzykant Tomasz, Flut Violetta, Kowalski Tomasz, 
Kwapik Karina, Solich Adam, Tomański Piotr, Wydra Łukasz, Luda Dorota. 
 
ZSG Nędza – Szkoła Podstawowa - Czerny Iwona, Polczyńska Weronika, Sowa Adam, Wróbel Filip, Galas Hanna, Giemza Maciej, 
Krumpietz Dominika, Kunicki Przemysław, Pala Katarzyna, Piechula Katarzyna, Popow Paulina, Bajak Natalia, Czerwińska Julia, 
Czogalik Paweł, Janowski Jacek, Pielczyk Monika, Przybyła Nathan, Przybyła Nils, Raciborski Filip, Depta Dominika, Król Dawid, 
Młynek Anna, Sokołowska Agnieszka, Tarczoń Joanna, Krycińska Anna, Marszałek Natalia, Pastuszek Edyta, Preiniger Bartosz, 
Mozgawa Julian, Barczyk Bartosz, Kudla Paweł, Niedośpiał Justyna, Cebula Laura, Dardzińska Nicol, Kuźmicz Michał, Młynek 
Wiktoria, Pala Aleksandra, Raciborska Marta. Gimnazjum – Kupczyk Julia, Lindner Katarzyna, Zaczyk Halina, Zaczyk Marek, 
Zając Karolina, Gawron Karolina, Łyczek Dorota, Pannek Linda, Jezusek Marta, Bajer Natalia, Rogosz Julia, Waldyra Tomasz, 
Wróbel Dominik, Preiniger Agnieszka, Szczuka Karina, Burdzy Judyta, Marcol Barbara, Jezusek Kamil, Lampart Karolina, Lazar 
Andreas, Metz Małgorzata, Okręt Ismena, Pannek Szymon, Ptok Natalia, Urbainska Patrycja, Fornal Krystyna, Materzok Dorota, 
Zaczyk Aleksandra, Zając Nikol, Elsner Martyna, Himel Sylwia, Nowak Angelika, śyła Aleksandra. 
 
ZSP Zawada KsiąŜęca – Ładak Anna, Placzek Tobiasz, Stanek Julia, Jezusek Katarzyna, Szulc Dominika, Bugiel Damian, 
Brzoska Kinga, Błaszczok Laura, Błaszczok Marian, Kowol Krzysztof, Niemiec Michaela, Kowoll Kevin, Cycoń Artur, Nowak Adam, 
Porwoł Mariusz, Chrubasik Aneta, Gregorowicz Katarzyna, Mika Agata, Mika Andrzej, Mikołajec Nicole, Bluszcz Aneta, Jezusek 
Nicole, Szczuka Beata. 
 
ZSP Górki Śląskie – Polczyńska Monika, Czorny Jakub, Weiner Jan, Kaszta Tobiasz, Goc Maria, DroŜdŜ Julia, Swoboda Karolina, 
Szenk Jakub, Szopa Tymoteusz, Gronert Wiktoria, Konkol Wiktoria, Badura Agnieszka.  
 
ZSO Rudy – Wochnik Viktoria, Wojtek Zuzanna, Czogalla Natalia, Kieś Klaudia, Hamiga Patryk, Janyga Oliwia, Wojtek Kamil. 
 

 
Uczniowie, którzy  brali udział w konkursach, olimpiadach oraz turniejach 

w roku szkolnym 2009/2010 
ZSG Nędza – Szkoła Podstawowa: 

1. III Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej w kategorii Piosenka – wyróŜnienie- Patrycja Paris, Martyna Wiesner 

2. XI Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Ojczyzna w poezji dziecięcej I miejsce – Wiktoria Achtelik. 

3.  Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej I miejsce – Wiktoria Achtelik. 

4. Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna: 
- w konkursie matematycznym i plastycznym – wyróŜnienie - Karolina Bartuzelska, 
- w konkursie matematycznym – wyróŜnienie Paweł Materzok, 
- w konkursie literackim i plastycznym – wyróŜnienie - Wiktoria Achtelik. 

5. Powiatowy Międzybiblioteczny Konkurs Plastyczny Jesień w Dolinie Muminków – I miejsce Marzena Bombała, II miejsce 
Karolina Jacek, III miejsce Dominika Król. 

6. V Powiatowy Konkurs na Ozdobę Wielkanocną - w kategorii Kartka Wielkanocna II miejsce – Marek Pielczyk, 
wyróŜnienie – Sabina Stroka; w kategorii Jajko Wielkanocne III miejsce – Wiktoria Herzig; w kategorii palma 
wielkanocna wyróŜnienie Natan Śliwa. 

7. Powiatowy Turniej gier i Zabaw klas I-III – III miejsce Dawid Afa, Patrycja Groborz, Robert Krautwurst, Anna Sierotka, 
Olga Brianis, Andrzej Czekała, Julia Przybyła, Grzegorz Sawoński, Patrycja Sowa. 

8. Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna - II miejsce – Robert Krautwurst, Wiktoria Herzig, wyróŜnienie Małgorzata 
Kuźmicz. 

9. Powiatowy Konkurs Plastyczny Jesień w Dolinie Muminków– III miejsce – Wiktoria Olszewska, wyróŜnienie – Andrzej 
Czekała. 

10. Powiatowy Konkurs na Najładniejszą Kartkę Wielkanocną – wyróŜnienie- Szymon Augustyn. 

11. Ogólnopolska Olimpiada Przyrodnicza Olimpu – laureat – Filip Wróbel. 

12. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PIKOMAT – finaliści: Filip Wróbel, Maciej Giemza, Katarzyna Piechula, Anna 
Krycińska, III miejsce: Hanna Galas. 

13. IX Regionalny Konkurs Młodych Choreografów – Grand – Prix: Dominika Krumpietz, Przemysław Unicki. 

14. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego: 

- Der Globus – finalistka: Laura Cebula, 
- „Der. Die, das” – wyróŜnienie: Laura Cebula. 
 



15. Wojewódzka Olimpiada Języka Niemieckiego – finalistka: Laura Cebula. 

16. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego – laureatka: Nicol Dardzińska. 

17. XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii – laureatka: Nicol Dardzińska. 

18. III Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej – kategoria: recytacja IV-VI –I miejsce: Marta Raciborska.  

ZSG Nędza – Gimnazjum 
1. Powiatowy Konkurs Fotograficzny Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej – II miejsce: Weronika Muzykant. 

2. IX Regionalny Konkurs Młodych Choreografów – I miejsce: Paweł Mainka, II miejsce: Joanna Andrzejczak, Dominika 
Fredrach, Dorota Micha. 

3. Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”- III etap – I miejsce: Natalia Ptok, etap regionalny – II 
miejsce: Martyna Elsner. 

4. Powiatowy Konkurs Drzewa Świadkami Przeszłości – III miejsce: Natalia Ptok. 

5. Powiatowy Turniej Piłki NoŜnej – I miejsce: Wojciech Krzyształa. 

6. XII Edycja Turnieju Piłkarskiego Coca – Cola Cup –II miejsce w kategorii druŜyn gimnazjalnych: Damian Napora, Paweł 
Czogalla, Paweł Rerich, Dawid Waga. 

7. Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej – I  miejsce: Stefan Brauner. 

8. Przegląd Zespołów Mniejszości Niemieckiej – II miejsce: Stefan Brauner. 

9. IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Raciborskiej – II miejsce: Martyna Elsner, Sylwia Himel. 

10. VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy parki krajobrazowe Polski – II miejsce: Martyna Elsner. 

11. Powiatowy Konkurs Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego – I miejsce: Sylwia Himel. 

 
ZSP Górki Śląskie 

1. Powiatowy Konkurs Zielona Oaza Kultur – Spacer po mojej okolicy – II miejsce: Jakub Wonisławczyk. 

 
ZSO Rudy 

1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – wyróŜnienie: Kamil Wojtek. 

2. Międzynarodowy Konkurs Recytatorski (gwara śląska) – II miejsce: Daniel Palisa. 

3. Nagroda Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – Klaudia Kieś. 

 
ZSP Babice 

1. Mistrz Ortografii: 
- klas młodszych: Aleksandra Gorgoń, 
- klas starszych: Piotr Tomański. 

 
ZSP Zawada KsiąŜęca 

1. X Powiatowy Przegląd Inscenizacji BoŜonarodzeniowych „Pójdźmy do Betlejem” Dom Kultury „Strzecha” – wyróŜnienie: 
grupa teatralna klas IV – VI 

2. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Najpiękniejsze wiersze polskich poetów – I miejsce: Kinga Brzoska, II miejsce: 
Katarzyna Jezusek, III miejsce: Kevin Kowoll. 

3. Konkurs Plastyczny Kwiat kwitnącej wiśni – I miejsce: Laura Błaszczok 

4. Gminny konkurs gwary śląskiej w ZSG w Nędzy Za siedmioma górami, za siedmioma lasami…- II miejsce: Kevin Kowoll, 
Dominika Szulc, Kinga Brzoska. 

5. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. Josepha von Eichendorffa – wyróŜnienie: Aneta Bluszcz. 

6. IX Olimpiada Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych w Województwie Śląskim – laureat: Adam Mika.  

 
Redakcja GS gratuluje wszystkim laureatom. Wszystkim uczniom Ŝyczymy bezpiecznych i udanych wakacji! 



ROWEREM W POWIAT RACIBORSKI – CZ. 1 

Sezon wakacyjny sprawia, Ŝe chętniej wsiadamy na rower i wybieramy się na łono Matki Natury. GS 
publikuje więc dla swoich czytelników wybrane ścieŜki rowerowe na terenie powiatu raciborskiego. 

 
 
Dziergowice 
To miejscowość o rzadkich walorach przyrodniczych i bogatym potencjale agroturystycznym. Teren 
naleŜący go Gminy Bierawa pokryty jest zielenią, znajduje się tam akwen wodny po wyrobisku 
kopalni piasku (zdjęcie obok). Widoczna jest linia brzegowa Odry i unikalne starorzecze tej rzeki. 
Lasy przylegają do kompleksu Cysterskiego Parku Krajobrazowego Rud Wielkich.    

 
 

 

Solarnia 
To wieś połoŜona wśród lasów Gminy Bierawa. Spośród mnóstwa zabytkowych kapliczek na polach we 
wsi góruje kościół św. Anny. Jak podają stare kroniki w Solarni była warzelnia soli. 
Na zdjęciu obok kapliczka św. Jana Niepomucena. 

 
 
 

 
Kuźnia Raciborska 
Zaledwie pięć lat po załoŜeniu osady hutniczej, tzn. w roku 1646, hrabia Jerzy von Oppersdorf 
wybudował dla tutejszych osadników kaplicę pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. NaleŜała ona do 
rozległej parafii markowickiej. Dziś Kuźnia Raciborska stanowi oddzielną parafię. Najstarszym 
obiektem miasta jest figura św. Jana Nepomucena, którą moŜna zobaczyć na placu Mickiewicza. 
Ufundował ją w 1747 r. hrabia Sobeck. 

 
 
 
Jankowice Rudzkie 
Leśniczówka jest ostatnim domem przed lasem na ulicy Wiejskiej w Jankowicach, jest konstrukcji 
szkieletowej. Stoi przy samej drodze. Jadąc lasem w stronę Rudy Kozielskiej, przez ok. 2 km, 
dojedziemy do Leśniczówki Wildek. 

 

 

Rudy 

Historia Rud sięga I poł. XIII wieku. Wtedy powstałą tu pierwsza fundacja klasztorna, która w 1228 
roku otrzymała obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Rudy połoŜone w dolnym biegu rzeki Rudy 
zapraszają do swojego Parku Krajobrazowego – Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich. Od 1994 
roku została udostępniona turystom zabytkowa stacja kolejki wąskotorowej. 

 

 

Prócz tego polecamy takŜe trasy rowerowe: 
 

 

 
 
 

 

W następnym numerze GS zostanie przedstawiona trasa:  

 

 
 

 

Informacja zaczerpnięta z biuletynu Powiatu Raciborskiego 

        (j.b.) 



GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Wykwintna zupa ziemniaczana 
Składniki na 4 porcje: 
600 g ziemniaków, 1 l klarownego wywaru, 2 marchewki, 1 por, 1 pęczek tymianku, 200 g szynki, 1 
łyŜka masła, 200 g śmietany 30%, sól, pieprz, mielona gałka muszkatołowa. 

Ziemniaki obrać, umyć i gotować na miękko w wywarze, w zaleŜności od wielkości przez ok. 20-25 
minut. Marchewki obrać i pokroić w paseczki. Usunąć przywiędłe liście i korzonek pora, umyć i pokroić 
w pierścienie lub dość cienkie paseczki. Tymianek opłukać pod zimną bieŜącą wodą, otrząsnąć i oberwać listki. Szynkę pokroić w 
romby. Rozgrzać masło i zeszklić w nim wszystkie przygotowane warzywa. Ugotowane ziemniaki wraz z wywarem zmiksować 
robotem ręcznym lub mikserem. Połączyć ze śmietaną. Przyprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Zupę wymieszać z 
podsmaŜonymi warzywami i rozlać do talerzy. Przed podaniem posypać szynką.          przepis podała Anna Iskała 
 
Kołacz z jagodami 
CIASTO: mleko - ½ l, mąka – 70 dkg, jaja - 3 szt., cukier waniliowy – 2 małe opakowania, cukier - 
25 dkg, masło – 20 dkg, droŜdŜe 15 dkg 
POSYPKA: mąka – ½  kg, cukier – 25 dkg, masło – 30 dkg, Ŝółtka – 2 szt., proszek do pieczenia – 1 
łyŜeczka 
NADZIENIE:  jagody – 1 kg, cukier – 3 łyŜki, kisiel – 1 opakowanie 
PRZYGOTOWANIE: Mąkę przesiać i zagnieść. Z droŜdŜy, niewielkiej ilości mąki, odrobiny cukru i 
mleka sporządzić rozczyn o konsystencji gęstej śmietany, po czym pozostawić do wyrośnięcia. Jaja 
utrzeć z cukrem, dodać wyrośnięty rozczyn i mąkę, wyrobić. Gdy ciasto będzie odchodzić od ręki i brzegów naczynia, dodać 
roztopiony i wystudzony tłuszcz. Wyrabiać do momentu pojawienia się pęcherzyków powietrza. Wyrobione ciasto pozostawić do 
wyrośnięcia w ciepłym miejscu a następnie wyłoŜyć na wysmarowaną tłuszczem blachę z głębokimi brzegami. Powierzchnię 
wyrównać ręką, lekko oprószyć mąką i rozwałkować równomiernie wałkiem do ciasta. Na wierzch rozłoŜyć jagody wymieszane z 
kisielem. Posypać ½ łyŜki cukru. Na wierzch formować kciukiem posypkę. WłoŜyć do nagrzanego piekarnika i piec 30 minut w 
temp. 180-190 °C. Gorący kołacz posypać reszta cukru i pozostawić do wychłodzenia. Smacznego.                          

Nadesłała: Gertruda z Nędzy, źródło: Śląska kucharka doskonała 
    

SIATKÓWKA W GMINIE 

GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny Batereksu: Łukasz to jedyny leworęczny 
zawodnik druŜyny Batereksu. I to jego duŜy atut. Innym jest na pewno fakt, Ŝe nigdy nie opuszcza go 
dobry humor. Nie zraŜa się niepowodzeniami, wchodzi na boisko i robi swoje. Miał duŜy wkład w awans 
druŜyny do I ligi. 
� Imię: Łukasz 

� Nazwisko: Granieczny 

� Wzrost: 182 cm 

� Wiek: 19 lat 

� pozycja: przyjmujący 

� zainteresowania: muzyka, chemia, ciekawostki techniczne 

� zawód: student Zarządzania i InŜynierii Produkcji 

� jeśli nie siatkówka to ... kolarstwo, poniewaŜ lubi rywalizację, a poza tym jest to jedna z jego ulubionych form aktywnego 
wypoczynku            Informacja: JL  

 
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 

 
19.06.10 Rymer R-k Nędza 

 
2 

 
4 

Marcin Bochenek (3), Szymon 
Cichecki 

 
26.06.10 Nędza Rydułtowy 

 
0 

 
4 

- 

 
Klasa A 

R-rz 

 
   20.06.10 Górki Śl. Rudy Wielkie 

 
0 

 
4 

- 

 
27.06.10 Kuźnia Rac. Górki Śl. 

 
1 

 
4 

Piotr Kwiatkowski, Damian 
Koczewski (2), Łukasz Rduch  

 
Klasa B 

R-rz 

 
23.06.10 Babice Płonia 

 
3 

 
2 

Jan Depta, Adam Kowalski, 
Sebastian Ziętek 

 
27.06.10 Gamów Babice 

 
4 

 
6 

Damian Lorenc (3), Bogusław 
Ziętek, Aleksander Czepczor, 
Marcin BroŜa 

 
Klasa C 
R-rz II 

 
19.06.10 Owsiszcze Górki Śl. II 

 
5 

 
0 

- 

 
19.06.10 Nędza II  Zawada Ks. 

 
0 

 
3 

Paweł Floriańczyk, Michał 
Tatarczyk, … 

Tym akcentem kończymy rundę wiosenną  sezonu 2009/2010. Część piłkarzy juŜ  rozpoczęła przygotowania do rundy  
jesiennej sezonu 2010/2011.  Pierwsze zmagania naszych druŜyn na boisku juŜ w sierpniu.                                     (a.b.)                                                         



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 Brząkalik 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
 A. Bluszcz 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

W domu uŜywa się wielu substancji chemicznych. 
SłuŜą one do utrzymania czystości w kuchni lub łazience. Nie wolno ich w Ŝadnym 
wypadku pić! Gdy jednak ktoś z Twojego młodszego rodzeństwa przez pomyłkę 
wypije trującą substancję, natychmiast powiadom rodziców i zadzwoń na pogotowie 
ratunkowe pod numer alarmowy 999 lub do straŜy poŜarnej – 998. Pamiętaj! Nie 
wolno podawać w takim przypadku niczego do picia! Zabezpiecz substancję, która 
została spoŜyta i pokaŜ ją lekarzowi. PomoŜe to w szybkim podjęciu właściwego 
leczenia.  

 

Jedną z ulubionych zabaw dzieci i młodzieŜy jest jeŜdŜenie na rolkach lub 
łyŜwach. 
Bywa, Ŝe zabawy te kończą się złamaniem, zwichnięciem bądź skręceniem nogi. 
Kiedy więc zauwaŜysz, Ŝe któreś z dzieci przewróciło się i ma kłopoty z poruszaniem 
się, zdejmij mu z nóg buty i odsłoń miejsce urazu. Zobacz, czy nie doszło do rozcięcia 
skóry. W razie mocno krwawiącej rany, nie podnoś poszkodowanego. JeŜeli takiej 
rany nie ma, poproś kogoś o pomoc w celu unieruchomienia nogi i szybko powiadom 
osoby dorosłe. 

 

Gdy zauwaŜysz u kolegi lub koleŜanki krwotok z nosa nie panikuj! 
Do chwili nadejścia kogoś z dorosłych poproś taką osobę, aby usiadła i wyczyściła 
nos, tak jak to robi się przy katarze. Następnie pochyl jej głowę do przodu, aby 
uniknąć moŜliwości zadławienia się krwią. Na czoło krwawiącego przyłóŜ zmoczony 
zimną wodą okład. Przygotuj małe tamponiki z chusteczki higienicznej i pomóŜ 
umieścić je w krwawiącym nosie.  

 

JeŜeli ktoś z Twoich rówieśników oparzy się, 
troskliwie zaopiekuj się poszkodowanym, a miejsce poparzenia ochłodź natychmiast 
strumieniem zimnej, bieŜącej wody. Czynność ta powinna trwać około 20 minut lub 
do momentu, kiedy oparzony przestanie odczuwać ból. TakŜe i w tym przypadku 
powinieneś szybko powiadomić dorosłych. 

 

 
Jesień i zima to pory roku, kiedy bardzo łatwo o przemoczenie i 
wychłodzenie organizmu. 
Dlatego teŜ, gdy zdarzy się taka sytuacja naleŜy przede wszystkim zdjąć mokre 
rzeczy i osuszyć ciało, szybko załoŜyć na nie suche ubranie lub okryć je ciepłym 
kocem. JeŜeli jest to moŜliwe, daj do wypicia ciepły napój na przykład herbatę. 

 
Informacja: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 
POETYCKI DZIEŃ MATKI U AKTYWNYCH 

 Kobiety Aktywne zorganizowały w tym roku spotkanie z okazji Dnia 
Matki połączone z wieczorem poetyckim Wiktora Bugli - autora utworów, 
których tematem i podmiotem są ludzie, zdarzenia i pejzaŜe Górnego Śląska, 
ziemi na której się urodził, dorastał, z którą się utoŜsamił. Pan Wiktor rozpoczął 
swój wieczór autorski od 
opowiedzenia swojego Ŝycia, 
powiedział jak zaczęła się 
jego przygoda z poezją. Na 
spotkaniu z Kobietami 
Aktywnymi przedstawił 
m.in. wiersze gwarowe z 
2001 r. Pod Zajlbanom. 
Spotkanie zakończyło się 
śląskimi przyśpiewkami 
wykorzystanymi oczywiście 
z jednego ze śpiewników 
Wiktora Bugli.         (j.b.) 


