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Wydanie Wakacyjne!! 
 

 
  
       

  
  
 
 
 
 

                              

Złota myśl numeru 
 

 
 
 
 
 

Śmiech to nieustające wakacje... 



 
 

 

                  WITAMY! 
 

Piękna pogoda, słońce świeci, czyli lato w pełni! A skoro lato to znaczy to, że zbliża się okres 
naszych urlopów i wakacji. Praca w życiu jest bardzo ważna, ale odpoczynek jej ważnością nie ustępuje! 
Zwłaszcza, że za nami wiele miesięcy wysiłku, a więc teraz z czystym sumieniem i z uśmiechami na 
twarzy udajmy się na zasłużony relaks! Atmosfera wakacji udzieliła się uczestnikom WTZ i redaktorom 
już na tyle, że obecny numer Wuzetki jest nieco cieńszy niż zazwyczaj, ale za to dział HUMOR 
wyjątkowo duży! A teraz odpoczywajcie, zwiedzajcie, bawcie się! Do zobaczenia we wrześniu!  
  

  Zapraszamy do lektury;-) 
     

Wasi oddani, naczelni redaktorzy, 
       Pani Agatka i Pan Rafał;-) 

        Oraz wielce pomocna Pani E. 
Redakcja: 
Taaaka ryba: 
Paweł Kucabiński 
Treść numeru: 
Rafał Wach, Agata Foryś 
Korektor: Pani E. 
 
 Artykuły w Wuzetce mają zachowaną oryginalną pisownię ich 
autorów.     
      
 
      KALENDARIUM 
   
Sierpień 
 
1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego  
10 sierpnia – Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego 
13 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego 
28 sierpnia – Święto Lotnictwa Polskiego 
29 sierpnia – Dzień Straży Gminnej, Dzień Strażnika Miejskiego 
31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności 
  
A tak w ogóle to cały sierpień jest świętem bo mamy URLOP! 
 
 



          Lipcowi i Sierpniowi 
   „SZCZĘŚCIARZE” 

 
 
12.07 Domińska Anna 
17.07 Jucha Joanna  
12.07 Widerska Magdalena 
27.07 Gabańska Joanna 
28.07 Zięba Barbara 
30.07 Świerczyński Mariusz 
06.08 Piszczek Monika 
 
 

Wszystkim solenizantom życzymy 
wszystkiego najlepszego oraz smacznej wuzetki!! 

 
 

  RADY NIE OD PARADY 
 

1. Na wakacjach pijcie dużo płynów i chrońcie głowę przed słońcem nakładając czapeczkę  
lub chustkę. 

2. Podczas kąpieli w wodzie pamiętajcie, by nie oddalać się od brzegu i cały czas być blisko 
opiekuna. 

3. Jeśli planujecie przebywać długo na słońcu to pamiętajcie o posmarowaniu się olejkiem  
do opalania.                                                                                            

 
 CZAS RELAKSU 
 

 
W poprzednim numerze były zadania konkursowe. Spośród Waszych zgłoszeń wylosowany zwycięzca to: 
Krzysztof Suchecki. 
 

   GRATULUJEMY!!!! 
 

W tym numerze krzyżówka stworzona przez pracownie dydaktyczno-komputerową. 
 Krzyżówka zawiera hasło, ale w tym numerze NIE OCZEKUJEMY NA ROZWIĄZANIA! Po prostu 

jest to krzyżówka do rozwiązania na wakacyjne wolne dni;) 
 

 
1. Nosisz w nim wodę.  
2. Zakładasz na nogi i jedziesz.  
3. Używa się jej na lekcjach matematyki.  
4. Czarny ptak. 



5. Mieszkają w nim Eskimosi.  
6. Dawna stolica Polski.  
7. Chodzi po dnie oceanu i posiada szczypce.  
8. Ma rogi i żywi się trawą.  
9. Podkrakowska miejscowość.  
10. Rolnik przerzuca nimi gnój.  
11. Dziki zwierz z ostrym nosem.  
12. Ma długie macki.  
13. Gra planszowa.  
14. Tańcowała z nitką.  
15. Pogotowie... 
16. Skrzynka na pieniądze.  
17. Egzotyczny owoc rosnący na drzewie.  
18. Ma trąbę.  
19. Zwierzę które jest wykorzystywane do rolniczych prac.  
20. Były władca Rosji.  
21. Wada oczu.  
22. Potwór śnieżny.  
23. Nieporządek.  
24. Autor oprawy plastycznej np. w teatrze lub w telewizji.  
25. Rodzaj kapusty  
26. Przedmiot służący do sprzątania kurzu.  
27. Np. na ziarnku grochu.       
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             Taaaaka ryba 
 

 

Aby móc zgodnie z prawem łowić ryby, każdy wędkarz od 14. roku życia powinien posiadać kartę 
wędkarską. By zostać takiej posiadaczem należy zdać egzamin i złożyć odpowiednie dokumenty  
w starostwie powiatowym. Łowienie ryb przez osobę nieposiadajacą karty zagrożone jest karą grzywny.



 
Kto może być właścicielem karty?  
Aby móc uprawiać amatorski połów ryb, należy posiadać dokument uprawniający do tego połowu, czyli 
kartę wędkarską. 
Obowiązek jej posiadania dotyczy osób powyżej 14. roku życia. Osoby poniżej tego wieku są zwolnione  
z obowiązku, nie mniej jednak mogą uprawiać połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która 
taką kartę posiada. 
Ponadto, z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby, które łowią ryby w wodach 
znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu i hodowli ryb, jeżeli uzyskały zezwolenie  
na połów w tych wodach. 
 

Jak uzyskać kartę?  
Po pierwsze, należy wiedzieć, że kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania zainteresowanej osoby. Aby otrzymać kartę należy złożyć z wynikiem pozytywnym 
egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. 
Nie muszą zdawać egzaminu osoby, które posiadają średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu 
rybactwa. 
Egzamin na kartę wędkarską przeprowadza komisja egzaminacyjna, np. w kole wędkarskim w danym 
okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Aby uzyskać kartę należy więc, w pierwszej kolejności, udać się do najbliższego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego i dowiedzieć się o termin najbliższego egzaminu. Następnie należy zapłacić za egzamin 
(30 zł, a opłata ulgowa 20 zł) i zabrać ze sobą na niego dokument tożsamości (dowód osobisty lub 
legitymację szkolną).
Jeżeli zdamy egzamin, musimy wziąć ze sobą zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu oraz 
podanie o wydanie karty wędkarskiej i udać się do starostwa powiatowego. W urzędzie składamy:

 zaświadczenie o zdaniu egzaminu;  
 dwie fotografie;  

oraz uiszczamy opłatę urzędową za wydanie karty (ok. 10 zł) oraz opłatę skarbową w wysokości 5,50 zł 

Konsekwencje nieposiadania karty 

Za łowienie ryb bez karty wędkarskiej grozi grzywna. Straż rybacka może ukarać nas grzywną  
w wysokości 200 zł. Co ważne, kara czeka nie tylko tych, którzy w ogóle nie posiadają karty, ale także 
tych, którzy ją mają, ale zapomnieli wziąć na łowisko. 
Wędkarze mogą być kontrolowani zarówno przez straż rybacką, jaki i policję, straż łowiecką, straż 
leśną i straż parków narodowych. 
Każdy wędkarz, oprócz tego, że musi posiadać kartę wędkarską, powinien pamiętać o okresach 
ochronnych ryb, a także o tym, że ustawa o rybactwie śródlądowym zabrania połowu ryb o wymiarach 
ochronnych. Jednym słowem – gdy złowimy rybę o nieodpowiednim wymiarze, musimy ją wypuścić. 
Ponadto, ryby można łowić tylko z zarejestrowanej łodzi i w odległości nie mniejszej niż 50 metrów m.in. 
od sieci rybackich czy budowli hydrotechnicznych spiętrzających wodę. 

Paweł Kucabiński 
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HUMOR 
 

 Biega jeżyk po polance i strasznie sie śmieje. Usłyszał to misio wszedł na polankę i się pyta?  
-a ty co tak biegasz w kółko i sie rechoczesz?  
-pobiegaj sam to zobaczysz  
-biega misio godzinę potem drugą i trzecią w końcu zziajany pyta  
-no i co w tym śmiesznego?  
-a co? ciebie trawa po tyłku nie łaskocze? 
 

   Idą dwie mrówki przez pustynie i niosą okna.  
Jedna mówi :ale mi gorąco  
na to druga :to se okno otwórz 
 

 Przychodzi kura do kury i pyta: jest mąż? a druga odpowiada: a jest, jak zwykle grzebie przy 
samochodzie. 
 

 Przychodzi zajączek do sklepu niedźwiedzia i pyta  
-czy jest chleb dwukilogramowy ? 
-nie,  jest jednokilogramowy  
Następny dzień i historia sie powtórzyła  
- czy jest chleb dwukilogramowy ? 
-nie, jest jednokilogramowy  
Kolejny dzień i znów historia sie powtórzyła  
- czy jest chleb dwukilogramowy ? 
-nie, jest jednokilogramowy 
W końcu niedźwiedź się zdenerwował i postanowił upiec dla zajączka chleb dwukilogramowy. 
Następnego dnia zajączek pyta 
-czy jest chleb dwukilogramowy?  
- JEST!!!krzyczy niedźwiedź  
- to poproszę połowę 
 

 Miś, zajączek, wilk i lis grają w karty. Lis oszukuje. Zauważa to miś, wstaje i mówi z oburzeniem:  
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał palcem, ale jak strzelę w ten rudy pysk....!! 
 

 Jadą dwie mrówki na motorze po chwili jedna mówi: chyba mucha mi wpadła do oka.. 

 
 Idą dwie mrówki przez pustynię, jedna mówi 

-  nie czuje nóg  
a druga mówi  
- to powąchaj moje 

 
 -Zwierzaki odbywają mecz piłki nożnej gdzie grają robaki i ptaki.  

-Po trzydziestu minutach u robaków brakuje jednego gracz!?  
-Czekają mija 10 minut mija 30  
-Nagle wychodzi stonoga wszyscy sie pytają: GDZIE BYŁAŚ ? 
-Stonoga odpowiada: WIĄZAŁAM BUTY!!!! 
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 Lew ogłosił zebranie.  
Gdy już wszyscy się zeszli, powiedział -wszystkie ładne zwierzęta na na prawo, a mądre na lewo. 
Wszyscy się rozeszli, połowę na tę stronę, połowę na tę. Nagle lew patrzy, a żaba na środku stoi i się 
nie rusza 
-a ty żaba czego na środku stoisz? 
Żaba na to  
-przecież się nie rozdwoję!!! 
 

 Mówi policjant do policjanta:  
- Widzisz ten las?  
Na co drugi odpowiada  
- Nie, drzewa mi zasłaniają. 
 

 - Tato, tato, dzik zaatakował babcię!  
- Jak sam zaatakował, to niech się sam broni. 

                       
MOJE PLANY WAKACYJNE 

 

Iwona: wyjeżdżam do taty na wieś – Iwkowo. Będę chodzić do lasu na jagody, będę się spotykać ze 
znajomymi. 

Jacek: jadę do Francji, do siostry. Będę tam zwiedzał zabytki. A w sierpniu jadę na wypoczynek z 
koleżanką i kolegą. 

Marcin: wyjeżdżam z rodzicami do rodziny, do Krasieńca Starego. Będę tam się bawić z psami, 
spacerować i odpoczywać. 

Łukasz P. :  ja jadę do Zakopanego na obóz sportowy. Będziemy tam zwiedzać, chodzić po górach, na 
baseny, ćwiczyć. Potem jadę do Turawy -  będę tam zwiedzać okolice mojej mamy, bo tam niedaleko się 
urodziła. 

 Madzia S.: pojadę do Rabki – będę tam chodzić i kąpać się w basenie. 

Daniel: jadę nad jezioro do Turawy. Będę odpoczywał, chodził na spacery i oddychał świeżym powietrzem. 

Michał: jadę z mama do Warszawy na wycieczkę. Planuje zwiedzać Warszawę. Będziemy też jeździć z 
rodziną nad jezioro i będziemy się tam opalać i kąpać się. 

Łukasz Z.: najpierw jadę do Turawy, potem jadę do Rabki. Planuje leżeć do góry bębnem, będę chodził 
na spacery i pił sobie zimne piwko. 

Madzia K.: jadę nad morze do Międzywodzia. Będę się opalać, spacerować i zwiedzać. 

Magda W.:  9.08 idę do lekarza, potem pojadę do Wadowic, chce sobie pochodzić po rynku głównym, 
później chcę jechać do Balic zwiedzać samoloty jak startują, później będę chodzić na działkę, robić w 
ogródku, resztę będę spędzać czas w domu przy muzyce disco polo i będę pomagać babci. 
Krzysztof S.: Ja z mamą i bratem pojedziemy do Turawy. Będziemy chodzić na spacery i będziemy 
odpoczywać. 
                 


