ffi
IrmEII

s

«

ń

/

q

ń

ń

/

I/-UO-"-UO-"I

s

ll

0!I

ai

_.

'

?Q.

a

15Ń15

il
ISSN
1640-8071
9J
5
www.pawlowice.pl
J
gwww.kultura.pawlowice.pl [am

?Q

I

M I GfiilONNE

I
l
lM g! k

I

t'.2"ji!"=-rFI=YGi':')Dł;!l)lK.

GMflr:!"f

!"A%fV7Ł.@AJUNCE

CIEKAWOSTKi

'

Uczniowie

klasy

1 i 2 Zespołu

nego

w Krzyźowicach

panii

informacyjno-edukacyjnejzzakresu

kolejowego,,Kolejowe
Transportu

ABC"

z trwającą

zajęcia

pandemią

edukacyjne

i kiedy możemy

kolejowych,

nauczyly
poznaly

kolejowymi

Na zakończenie

książeczką

-

kampanii

zajęć zostało

zajęciach

pełen

ale znacznie

15 uczniów

głównym

Redaktor:
Zastrzega
Naklad:
AdreS

też

odblaskami,

była maskotka

się także

nagrodą

dla

Rogatek,

wcześniej

w projekcie

kursy,

z nich dotyczył

Podkowińskiego,Mokra
Artystka
To duży
aż

sobie prawo

im. Władysława

Podkowińskiego,,Piękno

Wieś chłopiec
w kategorii

sukces utalentowanej

w Krzyżowicach.
ca w Zespole

Uroczysta

klas I-IV szkoly podstawowej.

Kingi. Na konkurs

na swoim

Pałacowo

w stawie".

uczniów

obrazie

gala wręczenia

- Parkowym

dalszych

wpłynęło

uwieczniła

rzekę

nagród

odbyła

bowiem
Pszczynkę

si(l

czerw-

w Chrzęsnem.

sukcesów.

zawopracy",

ich do zeoraz w marcu
programu

WAPRO. Jego uczestnicy
aplikacjęi

stany magazynowe

bazę danych
oraz poznali

Drugi kurs obejmowałzagadnienia
lub serwisowaniem

klimatyzacyjnych

Nie zamawianych

i opracowania

- Przedszkolnego
w Ogólnopolskim

wśród absolwentów

zasad funkcjonowania

konserwacją

nie odpowiada.
do skrótów

wygrała

280 prac! Kinga

i pomp

stacjociepła.

Wszyscy
Dzięki temu
lifikacje

Bartecka
redakcja

Plastycznym

Szkolno

ll miejsce

WAPRO oraz F-gazów.

były wlutym

jakinstalować

chłodniczych,

rynku

przygotowujące

magazynowej

programu.

Zespołu
zajęła

im. Jana Pawła

pt.: "Kształcimy

zapotrzebowanie

Kursy prowadzone

gospodarki

klasy pierwszej
Kinga Chrapeć

polskich rzek, 3ezior i stawów inspirowane obrazem Władysława

otrzymał

ABCi był nią również

i zaświadczenia

z instalowaniem,

Sabina

Uczennica

Kindze życzymy

WAPRO, jak raportować

urządzeń

poza

kredkami,

znajdowała

na realne

certyfikaty

analityczne

uczestnik

Szkół Ogólnokształcących

się międzyinnymi

do programu

'

Konkursie

nosić odblaski.

paczki od organizato-

celem jest wzrost zatrudnienia

odbyli

roku. Jeden

dowiedzieli

doświadczenie,

należy

w którym

kamizelką,

Kolejowe

Zespołu

egzaminu.

do prowadzenia

kole-

rozmiarów.

- odpowiadamy

Uczniowie

przeprowadzone

uczestniczących

szkoły, otrzymało

na dworcach

w Krzyżowicach

się, dlaczego

W przesyłce

większych

Il w Pawłowicach

wnętrznego

zobaczyć

do szkoiy dotarły

grą, odblaskową

Rogatek.

przejazdami

się przed przejazdami

niespodzianek,

szkoly za udział w Kampanii

Za treść ogloszeń

można

na terenach

przed

ABC". Z okazji Dnia Dziecka każdy

,,workoplecak"

nai'nych

zachowania

stawiane

bez opieki

Dzięki interaktyw-

i bez szlabanów.

Po zakończonych

związane

które

dzieci dowiedziały

rów,,Kolejowego

możliwości

na peronie.

drogowe

dowiedziały

pozostawiony

się prawidłowego

znaki

ze szlabanami

dowców

bagaż

Poznały zasady zachowania

dzięki któremu

tego

Urząd

ABC przepro-

Podczas zajęć dzieci

żóltąlinię

oraz piktogramy,

i peronach.

którego

przez

Zespół Kolejowego

online.

przekroczyć

nym zadaniom

'

kambezpieczeństwa

realizowanej

się, co trzeba zrobić, gdy zobaczymy

jowymi

- Przedszkol-

w ogólnopolskiej

Kolejowego.

W związku
wadził

Szkolno

uczestniczyli

materialów

redakcyjneż)o

redakcja

dostarczonych

nie zwraca.
tekstów.

900 egzemplarzy.

redakcJi: 43-250 PaWIOWiCe, ul. Z)ednoczenia67; tel. 32 472 25 70, www.kuItura.pawlowice.pl

uczniowie
podnieśli

zawodowe.

zdali egzaminy

z bardzo

swoje kompetencje,
Serdecznie

gratulujemy!

dobrym

doświadczenie

wynikiem.
oraz kwa-

