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UCZNIOWIE NA TROPIE…. „GAZETY WROCŁAWSKIEJ”

24 listopada my, dziennikarze „Bazgrołów ze Szkoły” i nasi
przyjaciele wybraliśmy się pod opieką redaktorek, Anety Haglauer
i Katarzyny Stefańczyk do Wrocławia. Celem wyprawy była
Redakcja „Gazety Wrocławskiej”, a następnie Drukarnia
Wrocławska, w której jest ona wydawana.
Redaktor naczelny tej gazety, Krzysztof Bester, znający pracę
dziennikarza od podszewki, z wielką przyjemnością opowiedział
w najdrobniejszych detalach jak przebiegają prace nad gazetą na
poszczególnych etapach powstawania. Zwiedziliśmy redakcyjne
zaułki, a następnie zasiedliśmy w samym sercu redakcji, sali
multimedialnej, w której obejrzeliśmy makietę zamykanego
właśnie kolejnego numeru „Gazety Wrocławskiej”. Zaopatrzeni w
fachową wiedzę i firmowe długopisy wyruszyliśmy do drukarni.
Od wejścia poczuliśmy charakterystyczny zapach tuszu, a w hali
głównej z ledwością słyszeliśmy słowa przewodnika. Proces
druku to niesamowicie fascynujące, ale i chyba szkodliwe zajęcie?
Pod koniec wizyty każdy dostał jeszcze ciepły egzemplarz pisma,
którego śladami podążaliśmy.

Joanna Stefańczyk

A.H. A.H.
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SZKOLNE KARTKI Z KALENDARZA

Bez pracy nie ma kołaczy
- czyli przygotowania do Sprawdzianu Szóstoklasisty.

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej
jesteśmy ostatnim rocznikiem, który napisze w kwietniu Sprawdzian
Szóstoklasisty .
Próbne sprawdziany pomagają nam się nastawić i przygotować do tego,
co czeka nas już piątego kwietnia tego roku, czyli Sprawdzianu
Szóstoklasisty. Aby tego dnia nie wyjść na niedouczonych, już od
września ćwiczymy. W końcu trening czyni mistrza. Na języku polskim
codziennie rozwiązujemy zadania z „Kalendarza szóstoklasisty”,
dodatkowo na każdej lekcji, powtarzamy sobie zasady pisowni i robimy
dodatkowe zadania pozwalające nam je utrwalić. Na matematyce także
rozwiązujemy zagadnienia z kompendium, ułatwiające zapamiętanie reguł
liczenia. Raz w miesiącu spotykamy się z panią od przyrody i zgłębiamy
tajniki natury. Po częstszym słuchaniu nagrań w języku niemieckim,
zadania ze słuchu są dużo łatwiejsze. Myślę, że po tak solidnym
przygotowywaniu, mimo zmęczenia, Sprawdzian Szóstoklasisty
napiszemy w kwietniu na 5+.

Nina Jankowska

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku

Witaj 2015/2016!
We wtorek 1 września uroczyście rozpoczął się rok
szkolny 2015/16. Pani dyrektor, E. Seperant, powitała
w murach dobromierskiej szkoły starszych o dwa
miesiące uczniów oraz naszych nowych kolegów
przybywających do klasy 0. Następnie wygłosiła
krótkie przemówienie, w którym skierowała do nas
słowa pochwały za dotychczasowe osiągnięcia i
zachęcała do wytrwałej pracy już od września.
Szczególnie serdecznie pani dyrektor powitała
nauczycieli oraz pracowników szkoły, przed którymi
stoją kolejne wielkie wyzwania. Podczas ceremonii nie
mogło zabraknąć zaszczytnych gości, którzy
przyłączyli się do życzeń na nowy rok szkolny. O
bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły przypomnieli
nam w kilku zdaniach zaprzyjaźnieni ze szkołą
policjanci z miejscowego posterunku. Wyposażeni w tę
wiedzę rozeszliśmy się do klas, gdzie wychowawcy
wręczyli nam plany lekcji oraz podali kilka istotnych
informacji o organizacji nowego roku szkolnego.

Natalia Matkowska

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku

S. Kałużny

S. Kałużny

S.Kałuzny

S. Kałuzny
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SZKOLNE KARTKI Z KALENDARZA
POWITANIE JESIENI

"Leśni detektywi"

…Idziemy na wycieczkę… bierzemy…. no właśnie… tym razem
uczniowie najmłodszych klas nie wzięli misia w teczkę, ale lornetki,
centymetry, lupy, notesy, długopisy, no i oczywiście prowiant. Początek
jesieni to czas zmian w przyrodzie oraz doskonała okazja do rozmów
między innymi na temat lasów. Dlatego, klasa II i III postanowiła poświęcić
tej tematyce kilka zajęć. Wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę
do pobliskiego lasu. Pogoda była piękna, a las - uroczy, mieniący się pełną
barwą ciepłych jesiennych kolorów. „Leśni detektywi” pracowali w
grupach. Odkrywali, jaką rolę pełni las zarówno dla ludzi, jak i zwierząt
oraz zastanawiali się, w jaki sposób mogą chronić las i jego mieszkańców.
Ponadto dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat układu
piętrowego lasu, zmierzyli się z próbą rozpoznawania drzew, krzewów,
roślin, słuchali dźwięków lasu, badali jego zapach, rozpoznawali zwierzęta
żyjące w poszczególnych warstwach lasu. Ciekawą zabawą był pomiar
obwodu pnia drzewa. Jednym słowem, podziwiali piękno i bogactwo
środowiska leśnego. Wycieczka dostarczyła im wiele radości, a
podsumowaniem zajęć były zabawy integracyjne z chusta animacyjną. Do
szkoły wrócili zmęczeni, ale pełni wrażeń i ochoty na kolejne, fascynujące
lekcje przyrody.

Wycieczka do lasu

Kto powiedział, że jesień jest smutna,  że ma kolor szarego płótna,
że jej prawie nie widać we mgle?  Kto to wszystko powiedział?  

My, nie!
Organizowany już od lat „Dzień Jesiennego Liścia”, stał się i w tym roku
doskonałą okazją do podziwiania walorów Pani Jesieni. Dnia 27
października, gdy za oknem królowała piękna, złota jesień, trudno było się
oprzeć pokusie wspólnych zajęć w tutejszym parku. Dzieci wspaniale
wczuły się w klimat i piękno otaczającej  przyrody. Jesień sama
podsuwała im pomysły na  spędzenie czasu w parku. Ten dzień obfitował
w zabawy ze śpiewem o tematyce jesiennej, w różne konkurencje
sportowe, układanie najpiękniejszych bukietów, przeróżnych wzorów,
fantazyjnych kompozycji, zabaw z wiatrem. Wszyscy sprawdzili, jak
pięknie tańczyć mogą opadające i pachnące listeczki, a szukanie kolegów
ukrytych w kolorowych kopczykach, okazało się wielką frajdą. Wspólnym
zabawom przyglądała się przez chwilę ruda, ciekawska wiewiórka. 
Najwięcej pozytywnych emocji dostarczyło dzieciom podrzucanie, turlanie
 i bieganie w stosach miękkiej i pachnącej pierzynki. Zatem póki drzewa
mienią się złotymi kolorami, a listki zachęcają do gonitwy, zapraszamy
wszystkich na jesienne szaleństwo do parku, bo warto pobyć tak blisko
przyrody.

Dzień jesiennego liścia

Leśni detektywi

Dzień jesiennego liscia

K. W.

K.W.

K.W.

K.W.
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Wielkie święta i rocznice.

Kalendarz szkolnych uroczystości wypełniony jest po brzegi. Są w nim
jednak takie święta i rocznice, które traktujemy w sposób wyjątkowy. Do
nich należy Dzień Edukacji Narodowej, który w tym roku uczniowie klas 4-
6 pod kierunkiem Katarzyny Stefańczyk uświetnili sztuką „Obyś cudze
dzieci uczył, czyli gdzie diabeł nie może, tam nauczyciela pośle.”
Przedstawienie wzbudzało salwy śmiechu, a jednocześnie zachęcało do
refleksji nad powagą zawodu nauczyciela. Tego dnia za ich trud zostały
wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły oraz Nagroda Wójta. Tę ostatnią
otrzymała pani Alina Wójcik. Wszystkim naszym nauczycielom
dziękujemy i gratulujemy.
Na kolejną rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie klas 0-3 wraz z
wychowawcami przygotowali przedstawienie pod hasłem „Dzisiaj wielka
jest rocznica - 11 listopada" . W bogatej muzycznej oprawie przypomnieli
losy Polski i Polaków sprzed lat. Swą obecnością uroczystość
zaszczycili:  Przewodnicząca Rady Gminy - Aleksandra Luks, radna -
Danuta Świerk, sołtys Dobromierza - Jerzy Werczyński, rodzice i krewni
naszych uczniów. Niektóre z pieśni patriotycznych zaśpiewaliśmy
wspólnie, pamiętając o tych, którzy wywalczyli nam wolność i
niepodległość. W końcowej scenie uczniowie klasy 0 zatańczyli
krakowiaka, który zyskał ogromne brawa publiczności.

Wiktoria Wysoczańska

DEN

DN

Dzień włoski

Dzień włoski

Buongiorno Italia!

Dnia 25.11.2015r w naszej szkole odbył się DZIEŃ WŁOSKI
Przewodnikiem po Włoszech był gość uczniów klasy V – Pinokio, który
zapoznał wszystkich z historią, tradycjami, zabytkami oraz stylem życia
Włochów. W wykonaniu uczniów klas V i VI można było usłyszeć hity
włoskiej muzyki. Zorganizowano wspaniałą paradę, jaką był Festiwal
Masek Weneckich. Uczniowie ukryci pod bogato zdobionymi maskami
prezentowali się zadowolonej z pokazu publiczności. Nie zabrakło
oczywiście typowo włoskich przysmaków, takich jak: pizza czy dania z
makaronem. Kolorowe sałatki, przystawki i kanapki, a nawet desery
cieszyły nie tylko podniebienie, ale również oko. Nauczyciele skosztowali
prawdziwej włoskiej kawy, a uczniowie degustowali przygotowane
smakołyki. Niecodzienną atmosferę zgotowali widowni uczniowie
wcielający się w różne postacie, ale nie stałoby się tak, gdyby nie wielkie
zaangażowanie pań, Krystyny Malinkiewicz oraz Katarzyny Kiełbasa. Już
nie możemy się doczekać świętowania kolejnego dnia państwa Unii
Europejskiej. Ale to dopiero za rok.

                                                                      Natalia Matkowska

S. Kałuzny

S. Kałużny

S.Kałużny

S.Kałuzny
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Brzechwiaki pełnoprawnymi uczniami

22 października br. odbyła  się ceremonia ślubowania i
pasowania  na ucznia. To był wyjątkowy dzień, do
którego uczniowie pilnie przygotowywali się od 1
września. Pod kierunkiem wychowawczyni J.
Werczyńskiej zgłębiali wiedzę dotyczącą praw i
obowiązków ucznia, zasad bezpiecznego i
kulturalnego zachowania, poznawali nowych kolegów i
otoczenie szkoły. 
Wśród licznie zaproszonych gości niespodziewanie
pojawiła się  zła wróżka, która zmieniła wszystkie
pierwszaki w żółtodzioby. Na szczęście przybyła  też
dobra wróżka, która znalazła sposób na złe zaklęcie.
Uczniowie wędrowali  do czterech krain, 
udowodniając,  że kochają swoją Ojczyznę, potrafią
pracować, śpiewać, tańczyć. Gromkie brawa
publiczności oznaczały, że wszystkie zadania były
poprawnie wykonane.
Po prezentacji wiedzy i  aktorskich umiejętności
uczniów przyszedł czas na pasowanie, którego
dokonała pani dyrektor Elżbieta Seperant. Do rąk
pierwszaków trafiły pamiątkowe dyplomy  i legitymacje
szkolne. Miłym akcentem uroczystości były życzenia i
prezenty przygotowane przez uczniów klas 0, II i III. 
Wzruszeni rodzice obdarowali swoje pociechy rożkami
obfitości i zaprosili na słodki poczęstunek. Radość,
śmiech, zabawa i miła atmosfera sprawiły, że dla
pierwszoklasistów i  ich rodziców był to niezapomniany
dzień.

Jadwiga Werczyńska

Wybory do MRG

Wybory do MRGPasowanie Pasowanie

Kolejna lekcja demokracji w szkole.
Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i
przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym  jest
niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa
bardziej demokratyczne.  W związku z tym 29
stycznia zostanie powołana Młodzieżowa Rada
Gminy, która umożliwi młodym ludziom
współdecydowanie w istotnych dla nich sprawach.  
W naszym okręgu wyborczym głosowanie odbyło się
22 stycznia br. Uczniów uprawnionych do głosowania
było 103. Komisja wyborcza wydała 30 kart, zgodnie z
liczbą podpisów w spisie uczniów posiadających
czynne prawo wyborcze. Po podliczeniu głosów do
Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz z naszej
szkoły wybrane zostały dwie osoby: Wiktoria
Wysoczańska z klasy 5, która uzyskała 14 głosów i
Bartosz Abramowicz z klasy 6 - głosów 16. 
Młodym radnym gratulujemy i życzymy owocnej
pracy.

K.W.

K.W.S. Kałużny S. Kałużny
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WOSP

Góra Grosza

Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

PD

PD

PD

II. Dzień Praw Dziecka

W listopadzie już po raz drugi w naszej szkole
świętowaliśmy Dzień Praw Dziecka. Rzecznik Praw
Ucznia, Katarzyna Stefańczyk wraz z wychowawcami
sprawili, by było wyjątkowo. Rozwiązywaliśmy test ze
znajomości Konwencji o Prawach Dziecka online,
odmienialiśmy przez wszystkie osoby zwrot „mieć
prawo” i tworzyliśmy w hali sportowej żywy napis z
naszych ciał: ,,MAM PRAWO’’ . To było niezwykle
skomplikowane przedsięwzięcie, ale i zabawa. Młodsi
koledzy czytali opowiadania i malowali historyjki na
temat praw dzieci. Na pamiątkę pozostały w kasach
barwne plakaty, a każdy mały twórca otrzymał
odznakę „Szeryf Praw Dziecka” .
Dzień zakończył słodki poczęstunek i miniaturowa
bogato ilustrowana Konwencja o Prawach Dziecka.

Bartosz Abramowicz

MY CHĘTNIE POMAGAMY 
podsumowanie akcji charytatywnych.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II
Bycie empatycznym to cecha każdego brzechwiaka.
Dziś ta postawa owocuje wymiernymi korzyściami w
postaci gestów dobrego serca. Nasi uczniowie dzięki
swym domom, ale i nauczycielom nie pozostają
obojętni na ludzką krzywdę, dlatego chętnie
przyłączają się do wszystkich akcji niesienia pomocy
innym.  Zbierali z wielkim zaangażowaniem grosze na
Górę Grosza, dorzucili się do zbiórki na WOŚP,
kupowali kalendarzyki „Pomóż i Ty”. Podzielili się
swymi słodyczami z dziećmi z Domu Dziecka w
Wałbrzychu.
W całej szkole zebraliśmy  678,20 zł na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 311,46 zł na Górę
Grosza oraz 54 zł na rzecz niepełnosprawnych.
Podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom.
/K.S./

K.W.

K.W.

A.H.

K.W.

K.W.

A.H.

K.S.
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Wycieczki jako inna forma edukacji
Wycieczki szkolne to ta forma edukacji, która sprawia nam największą radość, bo wiąże się z wyjściem poza
mury szkoły. Ku naszej uciesze  w I semestrze było ich kilka. W październiku uczniowie klas 4-6 pod okiem pani
Krystyny Michalak odwiedzili Festiwal Nauki w Wałbrzychu.  Braliśmy udział w różnych doświadczeniach z
zakresu matematyki, chemii i fizyki. Czasem mieliśmy poczucie, że to czysta magia. Najbardziej podobały nam
się: elektryczna kula, doświadczenie z jajkiem w butelce, sesja zdjęciowa oraz gry logiczne.  W tym samym
miesiącu odwiedziliśmy Dom Kultury w Bolkowie, aby  wziąć udział w dramie  "To nie była Wigilia". Wyjazd na
spektakl zorganizowała pani Katarzyna Stefańczyk, a cele przyświecały jej wielorakie. To pierwsza wizyta na
dramie, której sposób prezentacji nie zakładał zakończenia. To widownia miała możliwość dopisania go. 
Widowisko zrodziło się  na  motywach prawdziwej historii opisanej w gazecie. W Warszawie na klatce schodowej
zmarł bezdomny. Otaczały go tłumy ludzi za zamkniętymi drzwiami. Nikt nie pomógł. Ten spektakl to nauka
empatii. Potrzebującym nie powinniśmy pomagać tylko od święta, ale na co dzień. Nasi młodsi koledzy również
wzięli udział w spektaklach teatralnych, a ponadto poznawali najbliższe otoczenie, póki pozwalała na to pogoda
za oknem. Już teraz cieszymy się na zaplanowane w przyszłym semestrze wycieczki, zwłaszcza tę z
noclegiem pod Krakowem.

Bartek Abramowicz

Recytatorskie eliminacje szkolne
Po sukcesie uczniów z Dobromierza w Andrzejkowym Turnieju Jednego
Wiersza recytacje zyskują coraz więcej zwolenników na Podgórnej 2.
Ostatnim wydarzeniem o poetyckim charakterze były szkolne eliminacje
do XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” . Spośród
wielu prezentacji na scenie jury wyłoniło 4, które zasłużyły na najwyższe
noty. Wśród kryteriów brano pod uwagę: dobór repertuaru, kulturę słowa,
interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Największą liczbę
punktów uzyskała Weronika Goll /kl.V/, tuż za nią uplasował się kolega z
klasy – Dawid Filipczak, a na trzecim miejscu znalazła się tegoroczna
debiutantka w kategorii młodsi – Martyna Faworyk z klasy IV. Na
wyróżnienie zasłużyła również recytacja piątoklasistki Nicoli Fedak. Cała
czwórka tuż po feriach stanie w szranki z rówieśnikami z terenu całej
gminy, by znaleźć się w powiatowych eliminacjach i reprezentować
Dobromierz.                                                                                   
                                          K.S.

Festiwal nauki Teatr

Pegazik

Pegazik

N K.S.

K.S.

K.S.
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Turniej wiersza

Świętowanie – sposobem na relaksowanie … w naszej szkole.
Kalendarz odlicza kolejne dni nauki. Na szczęście jest w nim i miejsce na
świętowanie. Już od września odcinamy tygodnie do nadejścia Dnia
Chłopaka i z wielką radością szykujemy się na pierwszą szkolną
dyskotekę. Tego dnia z racji drobnych podarunków przyjemnie na sercu
robi się każdemu koledze, a wspólny poczęstunek i tańce zapewniają
klasową integrację. Kolejnym, ale już owianym magią, wydarzeniem były
andrzejki. Również z tej okazji odbyła się szkolna impreza. Nie brakowało
wróżb, czarodziejskich rekwizytów i pląsów na parkiecie. Najwięcej emocji
tym razem towarzyszyło dziewczynom, które zjadała ciekawość, kto
zostanie oblubieńcem, która pierwsza wyjdzie za mąż i jaki zawód
zdobędzie. W rytmach świetnej muzyki i blasku świec poznawaliśmy po
trochę swoją przyszłość. Ostatnim, ale chyba najprzyjemniejszym
świętem są mikołajki. To tego dnia każdy, bez względu na płeć, wiek i
zainteresowania, został obdarowany przez specjalnego gościa. Już po raz
drugi klasa szósta obchodziła ten dzień trochę nietypowo. Razem z
wychowawczynią i rodzicami (którym bardzo dziękujemy za transport),
szóstacy udali się na lodowisko w Świdnicy. Pomimo licznych wywrotek,
wszyscy dobrze się bawili. Po zejściu z tafli, zgrzani, trochę obolali, ale
uśmiechnięci pojechali zaspokoić głód do pizzerii. Świętowanie w naszej
szkole kojarzy się z niezwykłą atmosferą. Zawsze jest wesoło i wspaniale,
i ciągle chce się więcej.

Joanna Stefańczyk

Stawać w szranki
w konkursach i zawodach, czyli nauka w innej formule.

Zdawać by się mogło, że szkoła kręci się wokół nudnych lekcji, lecz to nie
jest prawdą. Nasza szkoła zawsze jest na bieżąco ze wszystkimi
konkursami i zawodami. Ponadto nie brakuje chętnych na tego rodzaju
okazje. W bieżącym semestrze, jak na razie, odbyły się trzy turnieje
sportowe. Pierwszy - piłki nożnej, rozegraliśmy na Orliku w Roztoce.
Mimo przegranej, rywalizacja przysporzyła nam wiele różnorodnych
emocji. Drugim tego typu zdarzeniem był Turniej w „dwa ognie”. Zaciętą
walkę zakończyliśmy na drugim miejscu. Ostatnie rozgrywki sportowe to
piłka halowa, w której ,niestety, ponieśliśmy klęskę. Jak widać nie mamy
szczęścia do footballu. Pomyślne wiatry i ostry trening sprawiły, że w
grudniowym Turnieju Mikołajkowym wygraliśmy z klasą. Wielkim
sukcesem zakończył się także dla nas Andrzejkowy Turniej Jednego
Wiersza, z którego większość uczestników wróciła z nagrodami. To
zmotywowało wielu z nas do uczestnictwa w recytatorskim „Pegaziku”,
który już po feriach.
Konkursy uczą nas zdrowej rywalizacji, hartują i zawsze sprawiają wielką
frajdę. Nawet porażki trzeba umieć znosić, bo po nich zawsze przychodzi
czas na triumfy.

Nina Jankowska
Mikołaj

Andrzejki

Dzień Chłopca

SZKOLNE KARTKI Z KALENDARZA 
IMPREZKI i KONKURSIKI
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KOŃCOWE ODLICZANIE... PRZEDSMAK FERII
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Jasełka

Jasełka

Ferie Jasełka Jasełka

JASEŁKA 2015
Tradycją jest, że uczniowie naszej szkoły przygotowują jasełka i
wystawiają je w przeddzień ferii świątecznych. Tak było też 18 grudnia
2015r., kiedy w radosnej atmosferze, przy brzmieniu  kolęd, nasi koledzy
przedstawili historię narodzin Jezusa. W bogatej fabule znalazły się:
historia biednego szewca - wdowca o gołębim sercu, ubogiej matki z
dzieckiem, głodnych dziewczynek i oczywiście ta najważniejsza opowieść
o Bożym Narodzeniu. Do wspólnego kolędowania zaproszenie zostali
rodzice, dziadkowie oraz zaszczytni goście,a wśród nich: wójt - Jerzy
Ulbin, przewodnicząca Rady Gminy- Aleksandra Luks, ksiądz proboszcz,
Andrzej Walerowski, radni, sołtysi oraz zgromadzeni mieszkańcy
Dobromierza i okolicznych miejscowości. Każdy z nich wyszedł z sali
widowiskowej GOKSiR wyposażony w pozytywne emocje, piękne stroiki
oraz słodkości. O przepych na kiermaszu zadbali, jak co roku, kochani
rodzice. Było zatem coś dla ciała i dla ducha.
                                                                Wiktoria Wysoczańska

FERIE TUŻ, TUŻ...

Już tylko kilka dni dzieli "brzechwiaki" od wyczekiwanych ferii zimowych,
które rozpoczną się 1 lutego br. Oznacza to, że dzieciaki liczyć mogą na
szereg atrakcji oraz wycieczek, które organizowane są przez GOSiR w
Dobromierzu. To  również wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby
jednak przebiegły one szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na
nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele
radości, jednak pamiętajcie, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy
rozsądek i ostrożność! Jeszcze przed feriami niezbędnych rad udzielą
zaprzyjaźnieni strażacy.
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