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Bal zimowy

Codzienny patriotyzm – ważny wymiar naszego życia
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W ostatnich przed feriami dniach grupa młodych patriotów z klasy szóstej podjęła wyzwanie w
ramach projektu "Młodzi w Akcji. Wiwat Niepodległość!". Celem zaplanowanych i
zrealizowanych działań było uświadomienie, że patriotyczne postawy nie są wyłącznie
zarezerwowane dla wielkich bohaterów, ale że każdy z nas swoim codziennym patriotyzmem
może dawać przykład odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest Ojczyzna. Nasi szkolni
„Młodzi w Akcji”, nawiązując do hasła „Wiwat Niepodległość”, wypisywali na specjalnie
przygotowanych serduszkach życzenia dla Niepodległej, bliskiej sercom wszystkich Polaków.
Są to mądre myśli wielkich przodków, aforyzmy, cytaty, stanowiące przesłanie na kolejne lata
życia
w wolnej Polsce.
Zaprezentowana na szkolnym korytarzu na piętrze gazetka ścienna ma jeszcze
wolne miejsca na kolejne serduszka z życzeniami. Każdy, kto chciałby zapisać wybraną przez
siebie myśl, może otrzymać serduszko i zawiesić je na tablicy. Serduszka dostępne są w Sali
14 u p. U. Gui. Zapraszamy do wspólnych działań.

Bezpieczeństwo w czasie ferii

Ferie to czas odprężenia i relaksu, czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństw na sankach
oraz akrobacji na lodowisku. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w dniu
9 stycznia w szkole odbyły się spotkania profilaktyczno – edukacyjne, na których dzielnicowy
przypomniał zasady bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Policjant przestrzegał przed wchodzeniem na lód na stawach, jeziorach i rzekach. Ostrzegał
przed spadającymi soplami lodu. Wskazał w jakich miejscach można bezpiecznie zjeżdżać na
nartach i sankach. Przestrzegał również przed rzucaniem w siebie twardymi śnieżkami.
Przypomniał o odpowiednim stroju podczas pobytu na świeżym powietrzu w czasie zimy, aby
zapobiec niebezpiecznym odmrożeniom i chorobom.
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Targi edukacyjne

W dniu 7 stycznia 2019 roku w hali sportowej Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyły się
21. Powiatowe Targi Edukacyjne.
W wydarzeniu tym wzięły udział Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pani Maria
Nitka, Dyrektor Delegatury
w Wadowicach oraz wizytator, Pani Honorata Nowak-Kolec.
Podczas targów swoje oferty zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne szkół powiatowych,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu oraz Zespół Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego, a także Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze. Propozycje
kulturalne na swoim stoisku przedstawiał Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu. Znalazło się
też miejsce dla doradców zawodowych
z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.
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W tym roku na targi zostali zaproszeni uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz klas
trzecich gimnazjów. Do hali Powiatowego Zespołu nr 2 przybyło prawie 2000 młodych ludzi z
całego powiatu oświęcimskiego. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą szkół, bezpośrednio
zapytać o interesujące kierunki, zobaczyć film czy prezentacje.
ukash Ukash Satın Almak İçin Doğru adrestesiniz. En ucuz en güncel ukash kart satışı bu
adreste. Her zaman kaliteli pin numarası almak için mutlaka bize ulaşın. Ukash 19 haneli bir
kartdır. Bu kart ile bir çok siteden alış veriş yapabilmektesiniz. -
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