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Nadchodzące  lato to czas beztro-
skiej zabawy i odpoczynku. W podróży
przyda się telefon komórkowy z zapisa-
nymi numerami alarmowymi: 

997 - policja, 
998 - straż pożarna, 
999 - pogotowie ratunkowe 
112 - centrum powiadamiania 

ratunkowego. 

WPISZ ICE W TELFONIE 
Skrót ICE w telefonie jest ogólnoś-

wiatowym symbolem ratującym życie.
Warto pod nim zapisać numer telefonu
osoby, którą należy powiadomić w razie
wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala
ratownikom na zadzwonienie pod wska-
zany numer i uzyskanie ważnych infor-
macji o poszkodowanej osobie, takich
jak: grupa krwi, przyjmowane leki itp.
Jeśli masz kilka osób, które mogą udzie-
lić informacji na twój temat, ich numery
zapisz jako nazwy kontaktów ICE1.
ICE2.

Poniżej znajduje się kilka rad doty-
czących bezpiecznego wypoczynku.

W LESIE 
1. W lesie nie wolno palić tytoniu, a

w szczególności nie wyrzucać niedopał-
ków. 2. Nie rozniecaj ognisk poza miejs-
cami wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lasu lub nadleśniczego. 3. W
przypadku powstania pożaru powiadom
na numer alarmowy straż pożarną.
Oddal się od miejsca pożaru prosto-

BEZPIECZNE WAKACJE
padle do kierunku wiatru.

BURZA
1. W czasie burzy nie wolno chować

się pod drzewami, w pobliżu elektrycz-
nych linii napowietrznych i słupów ener-
getycznych. Należy zejść ze szczytów w
górach. Można schować się w budynku
lub samochodzie. 2.Zabezpiecz luźne
elementy, które mogą być porwane w
razie silnego wiatru. 3. Wędkarze nad
wodą powinni pamiętać, że ich sprzęt
zrobiony z włókna węglowego należy
złożyć, aby nie ściągnąć na siebie wyła-
dowania atmosferycznego. 4. Nie pływaj
po zbiorniku wodnym w czasie burzy.

NAD WODĄ
1. Kąp się w miejscach oznakowa-

nych, będących pod nadzorem ratowni-
ków WOPR lub funkcjonariuszy policji.
2. Jeśli twoje dzieci są w wodzie, miej
nad nimi ciągły nadzór, nawet gdy
umieją pływać. 3. Nie pływaj w miejs-
cach, gdzie kąpiel jest zakazana. 4. Nie
skacz do wody w miejscach nieznanych.
Może się to skończyć śmiercią lub ka-
lectwem. 5. Jeżeli jesteś świadkiem
udzielania pomocy człowiekowi wyciąg-
niętemu z wody - nie przeszkadzaj ra-
townikom. Jeśli nie czujesz się na
siłach, aby pomóc, nie komentuj działań
ratowników, ani nie traktuj tej sytuacji
jako instruktażu.

W GÓRACH 
1. Zawsze zabierz okrycie przeciw-

deszczowe i buty z twardą podeszwą
osłaniającą kostkę, kamizelkę odbla-
skową (na wypadek oznakowania
miejsca wypadku), a przy dłuższych es-
kapadach coś słodkiego, np. czekoladę
(dodatkowa dawka kalorii). 2. Każde
wyjście w góry zgłaszaj w schronisku,
hotelu czy gospodarzowi, u którego
mieszkasz. 3. Poruszaj się tylko po wy-
znaczonym szlaku. 4. Nie dokarmiaj na-
potkanych zwierząt i nie przywołuj ich.
W przypadku spotkania natrętnego nie-
dźwiedzia uciekaj przed nim tylko w dół,
a niedźwiedź, po krótkim odcinku zre-
zygnuje.

POŻAR W BUDYNKU 
1. Staraj się zejść na piętro poniżej

palącego się mieszkania lub wyjść na
zewnątrz budynku. Pamiętaj - dym unosi
się do góry, nie wolno zjeżdżać windami.
2. Nie należy otwierać drzwi, przez które
wydobywa się dym, gdyż dostarczenie
większej ilości tlenu może spowodować
szybki rozwój pożaru i płomienie mogą
nas poparzyć. 3. Jeżeli nie możesz opu-
ścić mieszkania (np. gorąca powierzch-
nia drzwi), nie otwieraj ich uszczelnij je,
stań w widocznym miejscu (okno, bal-
kon) i wzywaj krzykiem pomocy, wyko-
nuj polecenia strażaków. 4. W
zadymieniu poruszaj się przy ścianie,
nisko przy podłodze, zasłoń usta mokrą
tkaniną, chusteczką. 5. Pokonując po-
mieszczenie objęte pożarem osłoń ciało
(głowę) kilkoma warstwami ubrań lub

materiałów (np. koc, pościel) najlepiej
mokrych, z naturalnych materiałów (nie-
palnych), które zrzucisz z siebie po wyj-
ściu w bezpieczną strefę. 6. Nie otwieraj
bez potrzeby drzwi do pomieszczeń ob-
jętych pożarem.

Nigdy nie zastawiaj sprzętami kory-
tarzy i dojść do mieszkań - może to
utrudnić ewakuację oraz dojście ratow-
ników. 

OWADY
1. Uważaj podczas jedzenia lodów i

picia słodkich napojów na osy, szersze-
nie, pszczoły, przyglądaj się każdemu
kolejnemu kęsowi, żeby nie połknąć
tych owadów, których użądlenie np. w
język bez szybkiej pomocy lekarskiej
może okazać się śmiertelne. 2. Jeśli
spotkasz gdzieś gniazdo os, szerszeni
czy rój pszczół, to nigdy nie próbuj ich
dotykać, strącać lub polewać wodą. Po-
wiadom innych ludzi przebywających w
pobliżu o niebezpieczeństwie. Pamiętaj,
że duży rój os lub szerszeni może zabić
dorosłego człowieka. Warto wiedzieć, że
osy i szerszenie są pod ochroną! Żywią
się głównie muchami i drobnymi owa-
dami. Duża kolonia szerszeni może
dziennie upolować nawet pół kilograma
uciążliwych owadów. Mitem również jest
napadanie szerszeni na ule pszczoły
miodnej.

TEKST: KOMENDA MIEJSKA
STRAŻY POŻARNEJ W LESZNIE

Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

14 - 15 maja odbyła się szkolna wy-
cieczka do nadmorskich miejscowości:
Świnoujścia i Międzyzdrojów. Panie
Hanna Jakubowska, Anna Kubańda i
Joanna Marszałek czuwały nad prze-
biegiem harmonogramu wyjazdu oraz
bezpieczeństwem podopiecznych.

18 maja uczniowie uczestniczyli w
dwóch spektaklach wystawionych w
MOK w Lesznie przez Wrocławski Teatr
In - Art. Grupa młodsza obejrzała "Eko-
pingwiny", natomiast klasy IV - VI "Mity
greckie". Tego dnia zwiedzono również
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w
Osiecznej. 

Dnia 21 maja w przedszkolu obcho-
dzony był Dzień Rodziny. Dzieci przy-
gotowały dla rodziców okolicznościowe
wierszyki i piosenki, złożyły również ser-
deczne życzenia i wręczyły wykonane
laurki. Następną atrakcją tego dnia był
wspólny wyjazd do gospodarstwa agro-
turystycznego "Stara Chata u Kowola"
w Kluczewie, gdzie przedszkolaki miło
spędziły czas wraz ze swoimi rodzicami
na łonie przyrody. Oprócz licznych
zabaw, dzieci dowiedziały się jak wy-
glądało i jak wygląda życie na wsi. At-
rakcją była przejażdżka bryczką,
bezpośredni kontakt ze zwierzętami,
pokaz wyrabiania masła, kucia "pod-
kowy szczęścia". Nie zabrakło też
smacznych, ekologicznych potraw wy-
produkowanych w gospodarstwie.

W drodze powrotnej na dzieci cze-
kała kolejna niespodzianka - zwiedza-
nie Stacji Kolejki Wąskotorowej w
Śmiglu. Oprócz zwiedzania pomiesz-
czeń dyżurnego ruchu i lokomotywow -
ni dzieci mogły przejechać się drezyną.

W piątek 22 maja uczniowie klas I -
III z wychowawczyniami byli na wy-
cieczce, której przewodnikiem został
Janusz Stępniewski. Nad Jeziorem Ło-
niewskim dowiedzieli się na czym po-
lega ochrona dziuplaków, czyli ptaków
gnieżdżących się w dziuplach i budkach
lęgowych. 

W maju na lekcjach przyrody
uczniowie klasy V poruszali zagadnie-
nia propagujące zdrowy styl życia. Z
okazji zbliżającego się Dnia Bez Papie-
rosa wykonali gazetkę szkolną. Następ-
nie wzięli udział w konkursie
plastycznym pt. "Palić, nie palić - oto
jest pytanie?" pod patronatem Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiolo-
gicznej w Poznaniu. Celem konkursu
jest poszerzenie wiedzy uczniów na
temat negatywnych skutków palenia pa-
pierosów. Zadanie konkursowe pole-
gało na przedstawieniu projektu
graficznego o tematyce antytytoniowej.
W etapie szkolnym I miejsce przypadło
Weronice Homskiej, II miejsce zajął
Kamil Lis, a III miejsce Kacper Golak.
Praca Weroniki weźmie udział w etapie
powiatowym konkursu.

26 maja uczniowie kl. IV - VI uczest-
niczyli w warsztatach przyrodniczych,
które przeprowadził Rafał Łęcki - terio-
log i ekolog. Temat pierwszego spotka-
nia oscylował wokół bezkręgowców -
"Bezkręgowce wokół nas". Kolejna pre-
lekcja dotyczyła gryzoni - "Gryzonie
wokół nas". 

W ramach XIV Ogólnopolskiego Ty-
godnia Czytania Dzieciom organizowa-
nego przez Fundację "ABCXXI - Cała
Polska czyta dzieciom" Joanna Mar-
szałek zaprosiła do szkolnej biblioteki
Mariolę Pazołę, która jest miłośniczką
poezji. Poetka zaprezentowała uczniom
oraz przedszkolakom tomik poezji zaty-
tułowany "Listy do M", z którego wy-
brała i odczytała te wiersze, które są dla
niej szczególnie ważne. 

Uczniowie klas IV - VI uczestniczyli
w zajęciach na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Henrykowie w ramach ZIE-
LONEJ SZKOŁY. Dowiedzieli się, jak
funkcjonuje oczyszczalnia ścieków i jak
przebiega każdy etap oczyszczania
ścieków. Prawdziwą furorę wywołały za-
jęcia praktyczne, mianowicie obserwo-
wanie pod mikroskopem mikro-
organizmów, które znajdowały się w
nieczystościach płynnych. 

Tegoroczny Dzień Dziecka święto-
wano w szkolnym sadzie, gdzie opieku-
nowie i przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego rozpalili ognisko. Ko-
lejną atrakcją były rozgrywki sportowe
drużyn mieszanych. 

9 czerwca uczniowie klas I - III w ra-
mach akcji "Zielona Szkoła" udali się do
Leśniczówki Koczury, aby na trasie
ścieżki przyrodniczo-leśnej ugruntowy-
wać wiedzę związaną z lasem i żyją-
cymi tam zwierzętami. Punktem
kulminacyjnym wycieczki było smaże-

nie kiełbasek na grillu.
10 czerwca wszyscy uczniowie ak-

tywnie uczestniczyli w obchodach Dnia
Zdrowia. Dzień ten obfitował w intere-
sujące spotkania z paniami: dietetyk, in-
struktorką fitness oraz pielęgniarką. 

2 czerwca z okazji Dnia Dziecka
zorganizowano dla przedszkolaków w
ogrodzie zabawy plenerowe. Słodkie
niespodzianki, kiełbaski z grilla i napoje
były doskonałym dodatkiem do zabaw
sportowych oraz do korzystania z dmu-
chanych zamków, które udostępniła
firma Tumko Team. Dziewczynki wyka-
zały się zdolnościami plastycznymi, wy-
konując piękne malunki kredą na
przedszkolnym rondzie. Dzieci wesoło i
aktywnie spędziły ten świąteczny dzień.
Uwieńczeniem imprezy były drobne
upominki - modelowane baloniki, któ-
rymi obdarowała wszystkie przedszko-
laki Michalina Tumko.

Również 2 czerwca w Zaborowie
odbyły się Mistrzostwa Miasta Leszna i
Powiatu Leszczyńskiego w biegu na
przełaj. Szkołę reprezentowało ośmioro
uczniów. Do etapu wojewódzkiego za-
kwalifikowało się czworo: Julia Lis,
Kamil Lis i Jakub Homski z klasy V oraz
Anna Laskowska z klasy VI. 

X Piknik Rodzinny odbył się 14
czerwca. W tym roku część artystyczną
przygotowali uczniowie klas I - III. Pub-
liczność bawiła się w takt niezapomnia-
nych szlagierów, począwszy od muzyki
Jeremiego Przybory po czasy współ-
czesne. Na gości czekały także inne at-
rakcje: zwiedzanie muzeum "W starej
izbie", zabawy podwórkowe, stoiska z
wypiekami i kawą, stoły ze słodkimi
przekąskami, a także dania z grilla.
Przygotowano również: loterię fantową,
zabawy na trampolinie i rozgrywki spor-
towe.


