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Słowo wstępne

Nasz czas w szkole, odmienny od wszystkich, dobiega

końca. W tym wydaniu gazetki przedstawimy Wam plany

poszczególnych klas na wakacje i ich pomysły na ciekawe

spędzenie czasu. Życzymy również sukcesów w dalszej

drodze naszym koleżanek i kolegów kończących 8 klasę.

Niech każdy uczeń i nauczyciel przez ten czas naładuje

,,akumulatory" na następny rok. Chcemy również

podziękować nauczycielom za spędzony z nami kolejny

rok, który niestety spędziliśmy przed komputerami.

Bądźcie rozsądni korzystając z uroków wakacji.
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Najlepsze obszary oraz akweny do wędkowania w Polsce

Mazury – jeżeli lubisz wypoczywać wśród najpiękniejszych jezior w kraju, to na ryby z
pewnością należy wybrać się na Mazury. Nie brakuje tu łowisk – zarówno tych
ogólnodostępnych, jak i komercyjnych. Do ciekawych propozycji zaliczyć można między
innymi Jezioro Mleczarskie, Jezioro Rumiańskie, Jezioro Stręgiel, Rzekę Iławkę czy Kanał
Jagielloński. Wszędzie tam możesz liczyć na bliski kontakt z naturą oraz poranny śpiew
ptaków.

Jezioro Mleczarskie



Kanał Jagielloński

Lubelszczyzna – to alternatywa dla miłośników wschodniej ściany naszego kraju. Również na
Lubelszczyźnie nie brakuje urokliwych miejsc, w których można liczyć na udany połów ryb.
Największym zainteresowaniem wśród miłośników nocnych połowów cieszą się między
innymi Stawy w Siemieniu, Zalew Majdan oraz Jezioro Słone.



Jezioro Słone

Podkarpacie – ten region naszego kraju kojarzy się przede wszystkim z połoninami, z
których roztaczają się majestatyczne widoki. Jeżeli wybierasz się na weekend na
południowy-wschód Polski i zmęczysz się górskimi wędrówkami, to możesz odpocząć,
łowiąc ryby! Koniecznie odwiedź podczas wyjazdu takie łowiska jak rzeka Ropa (królestwo
pstrąga i lipienia), starorzecze Jasiołki czy rzekę Osławę.

Małopolska – może dla wielu osób będzie to niemałe zdziwienie, lecz w bliższych i dalszych
okolicach grodu Kraka można znaleźć wiele ciekawych łowisk. Warto w tym miejscu
wspomnieć choćby o królowej polskich rzek – Wiśle. Dużym zainteresowaniem cieszy się
także Dunajec czy rzeka Skawa.
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