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Maâgorzata Moĕka
krawcowa

Jadċ do Wâoch, na Sycyliċ. Bċdċ
tam pierwszy raz, bo co rok staram siċ
jechaý gdzie indziej. Chcemy zwiedziý
trochċ ğwiata, wiċc byliğmy w Grecji,
Hiszpanii, Buâgarii, na Wċgrzech…
Teraz czas na Wâochy. Oczywiğcie
nad polskim morzem takīe byliğmy.
Komfort pobytu na wakacjach jest
dla mnie waīny, bo jadĆc na wczasy,
chcċ przebywaý w dobrych warunkach i mieý wygodnie, jak w domu.
Jedziemy z przyjacióâmi gâównie po to,
īeby wypoczĆý, lecz teī coğ zwiedziý,
zobaczyý. Na Sycyliċ polecimy samolotem, ale gdy wybieramy siċ gdzieğ
bliīej, to jedziemy wâasnym samochodem. Od lat korzystamy z usâug biura
podróīy i dotĆd siċ nie zawiedliğmy.
Z dotychczasowych wypraw chyba
najmilej wspominam Hiszpaniċ - pobyt
na Majorce. Zawsze bċdċ kojarzyý
ten wyjazd z „drogĆ wċīa”, którĆ tam
jechaliğmy - 150 zakrċtów, które musiaâ pokonaý autokar, wiozĆc nas nad
przepağciĆ na jednĆ z gór. Drugi raz
pewnie bym juī tam nie wjeīdīaâa.
Myğlċ, īe we Wâoszech atrakcji równieī
nie zabraknie.

JL ]DWU]\PXMąFH VLĊ QD VWDFML 2VWU]HV]yZ
3LHUZV]\RGMHĪGĪDRJRG]]DĞRVWDW
QLR1DMZLĊFHMSRáąF]HĔMHVWGRVWD
FML .ĊSQR   2VWUyZ :LHONRSROVNL  
3R]QDĔ *á   3OHV]HZ   -DURFLQ
  ĝURGD :LHONRSROVND   .OXF]ERUN
 'RPDQLQ  3U]\JRG]LFH  -DQNyZ
3U]  $QWRQLQ  1LHGĨZLHGĨ  
ĩ\F]\P\SU]\MHPQHMLEH]SLHF]QHMSR
GUyĪ\
red.
$NWXDOQ\UR]NáDGMD]G\QDVWU

Pozdrowienia z wakacji
3RGREQLHMDNZODWDFKXELHJá\FKF]H
NDP\QDZDNDF\MQHNDUWNLRGQDV]\FKF]\
WHOQLNyZXUORSRZLF]yZ0RJąWRE\üNDUW
NL WUDG\F\MQH OXE SR]GURZLHQLD Z\VáDQH
GURJąPDLORZąPLOHZLG]LDQDZDNDF\MQD
IRWRJUD¿D GR ]DPLHV]F]HQLD Z Ä&]DVLH´
3R]GURZLHQLD PRĪQD GHG\NRZDü URG]L
QLH SU]\MDFLRáRP PLHMVFRZRĞFLRP ]QD
MRP\PF]\WHOQLNRPÄ&]DVX´DWDNĪHQDP
 UHGDNFML NRPX W\ONR VLĊ FKFH MXĪ WHUD]
G]LĊNXMHP\
:SDĨG]LHUQLNXZĞUyGXF]HVWQLNyZWHM
]DEDZ\UR]ORVXMHP\QDJURG\
8GDQ\FKZDNDFML
redakcja

ĎWIAT OGRODZEø
USãUGI KOPARKO ãADOWARKð

SPRZEDAĒ RATALNA
*UDEyZQDG3URVQąXO.ROHMRZDWHOZZZVZLDWRJURG]HQSO
JRG]LQ\RWZDUFLD3RQ3W6RERWD SURGXNFMDLVSU]HGDĪ

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

Wakacje - dokĆd i czym podróīujemy?

Krystyna
Jċdrzejewska
rencistka

Na wakacje, niestety, w tym roku
nie wyjeīdīamy, bo brakuje funduszy.
Mamy za to dziaâkċ przy ul. KĆpielowej
i tam spċdzamy caâe lato. Kiedy tylko
jest okazja, jedziemy na dziaâkċ - zawsze jest tam co robiý i moīna równieī
wypoczĆý. Jak dzieci byây mniejsze, to
jeĩdziliğmy na wczasy do Miċdzyzdrojów. MĆī kocha Miċdzyzdroje i tylko
tam chce jeĩdziý. Ja teī kocham sâoĕce
i wodċ. Zwykle jechaliğmy nad morze…
na motorach. Tak siċ skâada, īe jesteğmy takĆ „zmotoryzowanĆ” rodzinĆ mĆī, dzieci, wnuki - kaīdy ma motor.
Do Miċdzyzdrojów jedzie siċ osiem
godzin, przystanki sĆ czċstsze, niī
gdy siċ jedzie samochodem. Nigdy nie
podróīujemy autostradĆ, tylko bocznymi drogami, bo i bezpieczniej, i widoki wokóâ sĆ piċkne. Niestety, jazda
motorem ma i ten urok, īe zdarza siċ
zmoknĆý. Bywaâo, īe przemokliğmy z Ostrzeszowa chmury „szây za nami”,
a w Gorzowie dopadâa nas ulewa, ale
nim dojechaliğmy nad morze, sâoĕce
zdĆīyâo nas wysuszyý.
Nie mam wymagaĕ co do pobytu,
byleby byâo gdzie spaý. Zwykle jedziemy „w ciemno” i nigdy nie mieliğmy
problemu ze znalezieniem noclegu.
Zawsze teī staramy siċ coğ zwiedziý
podczas takiej wycieczki, bo te parċ
dni trzeba dobrze wykorzystaý.

Mateusz MĆdry
i Katarzyna Ignaczak
uczniowie ZS nr 2

Wybieramy siċ do Goâuchowa koâo
Kalisza, jakieğ 40km stĆd. Juī 4 lipca
wyruszamy wiċkszĆ ekipĆ, by w gronie kolegów spċdziý piċý dni. Jeden
ze znajomych byâ tam na wycieczce
klasowej i zainspirowaâ nas do tego
wyjazdu. Z poczĆtku myğleliğmy o wyprawie nad morze, ale nie kaīdy ma 18
lat i mógâby pojechaý, zdecydowaliğmy
siċ zatem na Goâuchów. SĆ tam stawy,
wielki park, zwierzċta… Paâacyk teī
bċdziemy zwiedzaý. Planujemy równieī
wypady do Kalisza i Ostrowa. Mamy juī
zaâatwione domki, w których bċdziemy
spaý, bo to teī jest waīne. Jeğli chodzi
o podróī, to najlepiej jechaý samochodem - jest komfortowo i zawsze taniej
niī pociĆgiem.
Katarzyna: Dwa lata temu byâam
w Chorwacji - piċkne plaīe, caâkiem
inne niī nad polskim morzem, kolor
wody takīe inny. Zwiedzaliğmy teī miasteczko, w którym przebywaliğmy - byâo
bardzo przyjemnie, a do tego zawsze
pogodne niebo. Chċtnie teī pojechaâabym do Hiszpanii.
Mateusz: Duīo jest ciekawych
miejsc, w których chciaâoby siċ byý,
niekoniecznie spċdzaý tam wakacje.
Jednym z takich krajów jest dla mnie
Ameryka. Pojechaý tam na kilka tygodni, podróīowaý przez Stany - to
moje marzenie.

Joanna Jokiel

pracownik Àrmy Mayr
Jeszcze nie wiem, czy gdzieğ pojadċ, bo w domu czeka mnie malowanie. Chċtnie pojechaâabym do Ustki
lub w inne miejsce nad nasze polskie
morze. Byâam w Skorzċcinie, Miċdzyzdrojach, Ğwinoujğciu i Koâobrzegu,
gdzie najbardziej mi siċ podobaâo. Tak
siċ skâada, īe w Ustce nie odpoczywaâam, a od znajomych wiem, īe jest
tam bardzo âadnie. Wolċ jechaý gdzieğ
nad wodċ, bo dâugie chodzenie nie jest
dla mnie. Lubiċ odpoczywaý na plaīy,
po to tam jadċ. Oczywiğcie nie leīċ
plackiem, bawiċ siċ z dzieými, gram
w piâkċ, preferujċ zabawy z rodzinĆ,
bo rodzina jest najwaīniejsza. Wsiadamy w samochód i jedziemy, swoim
transportem zawsze dojechaý najâatwiej. Kiedy chcċ, to siċ zatrzymam,
kiedy chcċ, to jadċ - jestem niezaleīna.
Nocleg lepiej mieý zabezpieczony,
nie musi byý komfortowy, waīne, by
móc przyjemnie i bezpiecznie okres
letni spċdziý z rodzinĆ. Na co dzieĕ
mijamy siċ - z pracy do pracy, a na
wakacjach wreszcie jesteğmy razem
dla siebie i bez korzystania z komputera. Tej bliskoğci brakuje najbardziej.
Gdybym miaâa moīliwoğý wyjazdu za
granicċ, to wybraâabym Chorwacjċ. Moi
rodzice tam byli i chwalili sobie. Ale nad
polskim morzem teī jest piċknie, a ja
nie mam duīych wymagaĕ, bo w tym
wszystkim najwaīniejsza jest rodzina.

Rozm. K. Juszczak,
fot. S. Szmatuâa

Marcin Kâysz

operator tokarki w FUMO
Niebawem przeprowadzam siċ do
nowego mieszkania i nie mam za wiele
czasu na wyjazdy, jedynie takie weekendowe wyprawy. Byâem niedawno
z narzeczonĆ trzy dni w Zakopanem pogoda dopisaâa, miâo spċdziliğmy
czas. JadĆc do Zakopanego, chciaâem
trochċ pochodziý po górach, obcowaý
z przyrodĆ, a nie korzystaý z jakichğ
parków wodnych. Na wakacjach staram siċ ograniczyý oglĆdanie telewizji,
co najwyīej zerknie siċ na pogodċ
i informacje o danym regionie. Najczċğciej wyjeīdīam samochodem.
WracajĆc z Zakopanego, po drodze
wpadliğmy na chwilċ do Wadowic, lecz
na wiele nie starczyâo czasu. Byâem
juī w paru miejscach, o których warto
wspomnieý, jednym z takich miast
jest Sandomierz - miâe, malownicze
miasteczko. Nie chodziâem tam ğladami
o. Mateusza, lecz i tak byâo co oglĆdaý.
Jeğli miaâbym wyjechaý do cieplejszych
krajów, to byâaby to Chorwacja lub Grecja. Miejsca popularne, a jednoczeğnie
bezpieczne. Z opowieğci siostry, która
kilka lat mieszkaâa w Grecji, wiem, īe
jest tam naprawdċ piċknie.

