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Przeżywając Tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy, aby ten szczególny czas odrodził w każdym z Nas
nadzieję, radość i miłość.
Niech święto Zmartwychwstania przeniknie całe nasze życie
i umocni Nas w naszym ziemskim pielgrzymowaniu.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia Kucharczyk

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

„Las blisko nas”

Już po raz dziesiąty Zespół Szkół nr 2 im.
M. Grzegorzewskiej w Lublińcu w dniach od 7 do 11
kwietnia 2011 r. zorganizował Powiatowy Konkurs
Ekologiczny obfitujący w cykl imprez o charakterze
ekologicznym. Patronat honorowy objął Starosta
Lubliniecki.
dokończenie na str. 7

Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 29 marca 2011 r. w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Boronowie odbyły się eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom” Boronów 2011.
dokończenie na str. 3

Słodka sztuka
W ramach doskonalenia własnego rzemiosła
najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu 25 marca 2011 r. wzięli udział w warsztatach
cukierniczych, których pomysłodawczynią była Renata
Pruska – Kierownik Szkolenia Praktycznego.
dokończenie na str. 6

Uczniowie ZSZ obserwują sztukę
dekoracji tortów w wykonaniu
Aleksandra Zwieryńczyka

Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Lublinieckiego 2011 na stronach 4 i 5
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Gdy choroba dopadnie nas nocą…
Od 1 marca br. obowiązują nowe przepisy
dotyczące opieki nocnej, czyli udzielanej w dni
powszednie w godz. od 18 do 8, a także w soboty, niedziele
i święta. Gdzie teraz szukać pomocy, gdy choroba
dopadnie nas nocą?
Nie jest już obowiązkiem lekarza rodzinnego
zapewnienie całodobowej opieki medycznej. Do tej pory
organizował on taką opiekę sam lub podpisywał stosowną
umowę z inną przychodnią lub szpitalem, do którego
zadeklarowani u niego pacjenci zgłaszali się z problemami
zdrowotnymi wynikłymi nocą, w dni wolne i w święta.
Po zmianie przepisów kontrakty z nocnymi przychodniami
podpisuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (na każde
rozpoczęte 50 tys. mieszkańców musi funkcjonować co
najmniej jeden zespół medyczny, tzn. lekarz i pielęgniarka),
a pacjent sam decyduje do którego punktu opieki nocnej się
udać. Listy przychodni nocnych są dostępne na stronach
internetowych poszczególnych oddziałów NFZ. Informacja
o tym, gdzie szukać pomocy medycznej nocą i w święta
powinna być również wywieszona na tablicy ogłoszeń
u lekarza rodzinnego oraz w miejscu widocznym na
zewnątrz budynku, aby można z niej było skorzystać także
po zamknięciu przychodni.
Kiedy do przychodni, a kiedy wzywać pogotowie?
Podstawowa zasada brzmi: nocą do lekarza udajemy się
wtedy, gdy dolegliwości są na tyle uporczywe, że nie możemy
czekać z nimi do rana lub gdy obawiamy się szybkiego
rozwoju choroby, np. u dzieci. Uwaga! W przypadku stanów
zagrażających życiu lub mogących spowodować trwały
uszczerbek na zdrowiu należy wezwać pogotowie. Jeżeli
mamy wątpliwości, kiedy korzystać z usług nocnej
przychodni, a kiedy zadzwonić po pogotowie, warto zajrzeć
do „Vademecum 2011” – poradnika dla pacjentów wydanego
przez NFZ (jest dostępny na stronie internetowej funduszu).

WAŻNE!
W powiecie lublinieckim Narodowy Fundusz Zdrowia
powierzył świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej NZOZ „SAWMED”, który znajduje się przy
ul. Majdanek 6 w Lublińcu.

Jeżeli nie mamy przy sobie dowodu ubezpieczenia…
Także w nocnych przychodniach musimy okazać aktualny dowód
ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym nikt nie ma prawa odmówić nam
pomocy, gdy akurat nie będziemy go przy sobie mieli. Należy jednak pamiętać,
aby dostarczyć go do przychodni w terminie 7 dni – w przeciwnym razie
będziemy musieli za otrzymaną usługę zdrowotną zapłacić.

„Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają
między innymi:
·
zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np.
kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
·
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż
39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
·
bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków
rozkurczowych;
·
bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków
przeciwbólowych;
·
biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w
podeszłym wieku;
·
zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
·
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
·
zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej
próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie
ratunkowe).
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady
udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające
z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę
w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
·
wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym
leczeniem;
·
recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym;
·
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.”
(„Świadczenia opieki zdrowotnej
finansowane ze środków publicznych
Vademecum 2011” , s. 48)

„Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy
medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.
Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:
·
utrata przytomności,
·
zaburzenia świadomości, drgawki,
·
nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
·
zaburzenia rytmu serca,
·
nasilona duszność,
·
nagły ostry ból brzucha,
·
uporczywe wymioty,
·
gwałtownie postępujący poród,
·
ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność)
będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez
jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy
gazami,
·
rozległe oparzenia,
·
udar cieplny,
·
wyziębienie organizmu,
·
porażenie prądem,
·
podtopienie lub utonięcie,
·
agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba
samobójcza,
·
upadek z dużej wysokości,
·
rozległa rana będąca efektem urazu,
·
urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne
poruszanie się.
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta należy
wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.”

Jeżeli w przypadku nagłego zachorowania dostaliśmy się do szpitala,
a nie mieliśmy przy sobie dowodu ubezpieczenia, jesteśmy zobowiązani
okazać go w terminie 30 dni od rozpoczęcia leczenia, chyba że w dalszym ciągu
przebywamy w szpitalu i nie mamy możliwości jego dostarczenia – wtedy termin
wydłuża się do 7 dni po zakończeniu leczenia szpitalnego.

(„Świadczenia opieki zdrowotnej
finansowane ze środków publicznych
Vademecum 2011” , s. 82f.)

Warto również wiedzieć, że także po upływie terminu dostarczenia dokumentu
ubezpieczenia możemy domagać się zwrotu poniesionych kosztów, jeżeli
udowodnimy, że w czasie trwania leczenia mieliśmy prawo do bezpłatnej opieki
zdrowotnej.
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Rozstrzygnięto powiatowe eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
Turniej zorganizowany był przy współudziale Starosty
Lublinieckiego, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu
i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.
Gospodarzem 34 edycji był Wójt Gminy Boronów. Uczestnikami
Turnieju były dzieci i młodzież z gmin Powiatu Lublinieckiego. W
Turnieju uczestniczyli zawodnicy w trzech grupach wiekowych:
- grupa I – szkoła podstawowa (21 osób),
- grupa II – szkoła gimnazjalna (19 osób),
- grupa III – szkoła ponadgimnazjalna (13 osób).
Ogólnie w Turnieju wzięło udział 53 dzieci i młodzieży.
Każda grupa otrzymała do rozwiązania test zawierający 30 pytań
o tematyce pożarniczej, z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz
pytań związanych z ochotniczą strażą pożarną.
W I grupie wiekowej do wyłonienia drugiego i trzeciego
miejsca konieczna okazała się dogrywka rozegrana dla dwóch
osób, które uzyskały taką samą ilość punktów (21). W trakcie
dogrywki, którą stanowił test z składający się z 30 pytań wyłoniono
2 i 3 miejsce w tej kategorii wiekowej. Klasyfikacja końcowa dla
I grupy wiekowej przedstawia się następująco:
· 1 miejsce zajęła Agnieszka Huć (gmina Kochanowice),
uzyskując 27 pkt.;
· 2 miejsce zajęła Monika Lisiecka (gmina Herby),
uzyskując 21 pkt. w teście podstawowym oraz 17
w dogrywce;
· 3 miejsce zajęła Natalia Bartosik (gmina Boronów),
uzyskując 21 pkt. w teście podstawowym oraz 14
w dogrywce.
W II grupie wiekowej klasyfikacja końcowa przedstawia się
następująco::
· 1 miejsce zajęła Monika Pietrucha (gmina Pawonków),
uzyskując 26 pkt.;
· 2 miejsce zajęła Justyna Sobala (gmina Pawonków),
uzyskując 23 pkt.;
· 3 miejsce zajęła Roksana Halemba (gmina Ciasna),
uzyskując 22 pkt.

Starcie oldbojów
19 marca 2011 r. w hali sportowej w Pawonkowie odbył się
I Halowy Powiatowy Piłkarski Turniej Oldbojów, nad którym
honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki.
W turnieju wzięło udział pięć drużyn, które w tabeli końcowej
uplasowały się na następujących miejscach:
1. Reprezentacja „Oldboyów” Glinica;
2. Reprezentacja „Pedagog” Lubliniec;
3. Reprezentacja „Sparta” Lubliniec;
4. Reprezentacja „Oldbojów” Babienica;
5. Reprezentacja „Oldbojów” Pawonków.
Wyłoniono także najlepszego strzelca oraz bramkarza Turnieju,
którymi zostali odpowiednio Zbigniew Bryś („Pedagog” Lubliniec)
i Kazimierz Dorożyński („Sparta” Lubliniec). Pucharem Starosty
Lublinieckiego wyróżniono także najmłodszego z oldbojów, Krzysztofa
Pecha z Glinicy, oraz najstarszego, którym okazał się Piotr Lis
z Pawonkowa. (red.)

Sędziowie turnieju:
Krzysztof Olczyk i Włodzimierz Wychowski
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Laureaci powiatowych eliminacji Tturnieju

W III grupie wiekowej klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
· 1 miejsce zajęła Agnieszka Pietrucha (gmina Pawonków),
uzyskując 26 pkt.;
· 2 miejsce zajął Paweł Sierański (gmina Herby), uzyskując
22 pkt.;
· 3 miejsce zajęła Magdalena Kocyba (gmina Woźniki),
uzyskując 19 pkt.
Wszyscy laureaci Turnieju otrzymali okolicznościowe
puchary oraz nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie
wiekowej ufundowane przez Starostę Lublinieckiego Joachima
Smyłę. Nagrody wręczyli: Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Lublińcu Krzysztof Strzoda, Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP st. kpt. Janusz Bula oraz gospodarz Turnieju,
Wójt Gminy Boronów Rufin Majchrzyk.
Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zostali
zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Siewierzu
w dniu 16.04.2011 r. o godz. 1000.
mł. kpt. Wojciech Kwapień

Charytatywny koncert
z okazji Narodowego Dnia Życia
20 marca o godz. 18:00 Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" wystąpił z koncertem "A to Polska właśnie" w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Charytatywny koncert zorganizowany był z okazji XXIV Narodowego
Dnia Życia. Spotkanie artystyczne z Zespołem "Śląsk" skierowane było do
podopiecznych i ich rodziców, przebywających aktualnie na turnusie
rehabilitacyjnym w Ośrodku. W obchody Narodowego Dnia Życia
w Województwie Śląskim włączył się Marszałek Województwa Śląskiego,
Adam Matusiewicz, honorowym patronatem objął je Biskup Sosnowiecki,
ks. Grzegorz Kaszak. Swoją obecność podczas koncertu Zespołu "Śląsk"
w Rusinowicach zapowiedział Biskup Gliwicki Gerard Kusz.
Kilku artystów Zespołu "Śląsk", ubranych w stroje sceniczne,
towarzyszyło dzieciom i młodzieży po koncercie. Podopieczni rusinowickiego Ośrodka mogli z bliska zobaczyć stroje, w których koncertuje
Zespół, porozmawiać z artystami i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Narodowy Dzień Życia to święto ustanowione w 2004 roku przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, przypada co roku 24 marca. Jego założeniem jest
promowanie postaw prorodzinnych, wrażliwości społecznej, budowanie
pozytywnego klimatu wokół rodziny i podejmowanie wszelkich działań
służących wsparciu i ochronie życia. Tegoroczne obchody w sposób
szczególny dotyczyły zagadnienia budowania relacji między rodzicami
i dziećmi i przebiegały pod hasłem: "Pamiętaj, dajesz przykład".
Więcej informacji o Narodowym Dniu Życia na www.dzienzycia.pl
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Dokąd po gimnazjum, czyli Prezentacje Szkół Po
Wybór zawodu jest bardzo ważną decyzją w życiu człowieka.
Czas ukończenia gimnazjum to właśnie pierwszy moment decydowania o przyszłości zawodowej. W podjęciu słusznej decyzji co roku
gimnazjalistom pomagają Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych,
które tym razem odbyły się 15 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu.
Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych to impreza mająca
wieloletnią tradycję. Jej pomysł zrodził się w 1996 r. w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, która jest współorganizatorem tej
imprezy. Od kilku lat honorowy patronat nad targami roztacza Starosta
Lubliniecki. Co roku Starostwo wydaje także informator z aktualną ofertą
edukacyjną szkół z terenu powiatu na nadchodzący rok szkolny.
Informatory te są bezpłatne i dostępne dla każdego ucznia.
W tym roku w imprezie udział wzięło 7 szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, Zespół Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Medycznych, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół im. św. Edyty
Stein, Liceum Ogólnokształcące w Psarach, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Lublińcu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery i Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu.
Prezentacjom towarzyszyła projekcja filmu „Poznaj swoją
przyszłą szkołę”, złożonego z reklamówek wszystkich szkół biorących
udział w imprezie. Na stanowisku Poradni uczniowie mogli otrzymać
ulotki na temat interesujących ich zawodów, uzyskać informacje na temat
dróg dochodzenia do wybranego zawodu oraz wykonać komputerowe
testy predyspozycji zawodowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
ul. ks. płk J. Szymały 3; 42-700 Lubliniec
tel. /fax: (34) 351-14-31
www.zsot.lubliniec.pl
zso-t@o2.pl

Umowna nazwa klasy/profil/zawód
oraz przedmioty w zakresie
rozszerzonym
dziennikarsko-językowa:
1LOa język polski, język obcy, wos

Typ szkoły
II Liceum
Ogólnokształcące

1

28

1

28

1

28

1
1

28
28

1TI
1TB
1HT

technik hotelarstwa

1

28

1TH

technik handlowiec

1

28

1TM

technik mechanik –
specjalność obsługa i
naprawa poj.
samochodowych

1

28

1TA

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
ul. Sobieskiego 22, 42-700 Lubliniec
tel. (34) 351 14 33, tel. kom. 782 992 645
www.mickiewicz.net.pl
lolubliniec@list.pl

Liczba
miejsc

menadżerska:
geografia, język obcy ,
wiedza o społeczeństwie
technik architektury
krajobrazu
technik informatyk
technik budownictwa

1LOb

Technikum nr 2

Planowana
liczba
oddziałów

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Medycznych w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec
tel. (34) 351 14 36
http://medyk.lubliniec.internetdsl.pl/
medyklubliniec@wp.pl

Typ szkoły
I Liceum
Ogólnokształcące

Technikum nr 1
Szkoła Policealna

Umowna nazwa klasy/profil/zawód
oraz przedmioty w zakresie
rozszerzonym
Ia
matematyczno-informatyczna:
matematyka, informatyka,
fizyka i astronomia
Ib
matematyczno-przyrodnicza:
chemia, fizyka i astronomia,
matematyka
Ic
humanistyczna: język polski,
historia, wos
Id
biologiczno-chemiczna:
biologia, chemia,
fizyka i astronomia
Ie
dziennikarsko-artystyczna:
język polski, język obcy,
wiedza o społeczeństwie
If
geograficzno-językowa:
geografia, język obcy,
wiedza o społeczeństwie
Ig
służb mundurowych
(przygotowuje do podjęcia
służby w wojsku, policji, straży
granicznej):
język obcy,
wiedza o społeczeństwie
IAT Technik ekonomista
IBT Technik obsługi turystycznej
P1 Technik organizacji reklamy
P2 Technik rachunkowości

Planowana
liczba
oddziałów
1

Liczba
miejsc
28
Typ szkoły

1

28
V Liceum
Profilowane

1

28

1

28

1

28

1

28

1

28

Medyczno-Społeczna
Szkoła
Policealna

Szkoła Policealna nr 1
dla Dorosłych

1
1
1
1

28
28
25
25

Umowna nazwa klasy/profil/zawód
oraz przedmioty w zakresie
rozszerzonym
1A
socjalny
1B
usługowogospodarczy
1FA
Technik
farmaceutyczny
1RM
Ratownik medyczny
1TM
Technik masażysta
1TZ
Terapeuta zajęciowy
1BHP
Technik BHP
1TB
Technik prac
biurowych
1OM
Opiekun medyczny
1TM
Technik masażysta
1DPS
Opiekun w DPS
1OŚ
Opiekunka środowiskowa
1OD
Opiekunka dziecięca
1AON
Asystent osoby
niepełnosprawnej
1TK
Technik usług
kosmetycznych
1AS
Asystentka
stomatologiczna*
1HS
Higienistka
stomatologiczna*

Planowana
liczba
oddziałów
1

Liczba
miejsc
28

1

28

1

26

1
1
1
1

26
26
26
26

1

26

1
1
1
1
1

26
26
26
26
26

1

26

1

26

1

26

1

26

*nowe kierunki planowane w roku szkolnym 2011/2012
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nadgimnazjalnych Powiatu Lublinieckiego 2011
Zespół Szkół im. św. Edyty Stein
Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Lublińcu
ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
tel. (34) 351 03 60
www.szkolaedytystein.pl
dyrektor@szkolaedytystein.pl

Zespół Szkół Zawodowych
ul. Klonowa 10, 42-700 Lubliniec,
tel. (34) 351 14 32
www.zsz.lubliniec.pl
zsz@zszlubliniec.pl, zsot2@interia.pl

Umowna nazwa klasy/profil/zawód
oraz przedmioty w zakresie
rozszerzonym
Te
Technik elektryk
Technikum nr 3
Tel
Technik elektronik
Tg
Technik technologii żywności
Tm
Technik mechatronik
Tug
Technik organizacji gastronomicznych
Zasadnicza
Mps
Mechanik pojazdów samochodowych
Szkoła
Kmg
Kucharz małej gastronomii
Zawodowa nr 2
Sp
Sprzedawca
Wz a Oddział wielozawodowy ( 3 letni )
Wz b Oddział wielozawodowy ( 2 letni )
Pc
Oddział dwuzawodowy
piekarz-cukiernik
Est
Odział dwuzawodowy
elektryk-stolarz
Technikum
TD
Technik technologii drewna
Uzupełniające nr 2 TE
Technik elektryk
dla dorosłych
TG
Technik technologii żywności
TM
Technik mechanik
Uzupełniające
ULO
Profil ogólny (2-letni cykl kształcenia)
Liceum
forma zaoczna
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Typ szkoły

Planowana
liczba
oddziałów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Liczba miejsc
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

1

28

1
1
1
1
1

28
28
28
28
28

Typ szkoły

Liceum
Ogólnokształcące im.
św. Edyty Stein KSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. P. Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec
tel. (34) 356 32 41, (34) 356 32 42, faks.(34) 356 33 66
http://lubliniec.idn.org.pl
soswdlanis@gmail.com

Typ szkoły
Technikum Specjalne nr 4
dla Niesłyszących i
Słabosłyszących

Technikum Uzupełniające
Specjalne dla Niesłyszących
i Słabosłyszących

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 1 dla uczniów
Niesłyszących
i Słabosłyszących,
upośledzonych umysłowo
oraz ze sprzężeniami
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy
Policealna Szkoła
Zawodowa Specjalna dla
Niesłyszących
i Słabosłyszących

Umowna nazwa klasy/profil/zawód
oraz przedmioty w zakresie
rozszerzonym
I at

technik poligraf

I it

technik informatyk

I kt

kucharz

I bt

technik technologii odzieży

Ig

technik poligraf

If

technik technologii odzieży

I ku

kucharz

I kn

kucharz małej gastronomi

I bn

krawiec

I cs

Oddział wielozawodowy ( cykl 2-letni)

Planowana
liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

36

1

36

1

36

Liceum Ogólnokształcące w Psarach
Psary, ul Główna 91, 42-287 Lubsza
tel./faks: (34) 3579 437
www.naszelowpsarach.yoyo.pl
lopsary@interia.pl

Planowana
liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1*

8

8
1*
8
3

18
8

1*
8
1*

16

Oddział wielozawodowy ( cykl 3-letni)

Typ szkoły

Ip
1

( cykl 3-letni)
I gp

Umowna nazwa klasy/profil/zawód
oraz przedmioty w zakresie
rozszerzonym
1A
Klasa informatyczno-językowa
o rozszerzeniu z informatyki
i wybranego języka obcego
1B
Klasa geograficzno-językowa
o rozszerze niu z geografii
i wybranego języka obcego
1C
Klasa artystyczna
o rozszerzeniu z historii oraz
z historii sztuki lub historii
muzyki do wyboru

I ip

technik organizacji
usług gastronomicznych
technik informatyk

I kp

kucharz

4-12
8

1*

8
8

Liceum
Ogólnokształcące

Umowna nazwa klasy/profil/zawód
oraz przedmioty w zakresie
rozszerzonym
Ia

Ib

biologia, chemia
oraz j. angielski
lub j. niemiecki
historia, geografia
oraz j. angielski
lub j. niemiecki

Planowana
liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

25

1

25

*Utworzenie oddziału w określonym zawodzie będzie uwarunkow ane liczbą kandydatów
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III Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Starosty Lublinieckiego
Już po raz trzeci w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Lublińcu odbył się Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego.
Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
SOSWdlaNiS, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka” oraz
Klub Sportowy „Herkules”.
Zaproszenie do udziału w turnieju przyjęło 11 placówek
oświatowych (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) z terenu
Lublińca i okolic, które jak co roku wytypowały najlepszych
uczestników do integracyjnych rozgrywek. Dyrektor Ośrodka
mgr Rafał Dziwis serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości,
życząc młodzieży wielu wygranych setów, najwyższych miejsc na
podium oraz satysfakcji ze sportowego spotkania. Głos zabrał
również gość specjalny dr Wiesław Pieta, wykładowca w Akademii
J. Długosza w Częstochowie – jednocześnie trener i organizator
zawodów sportowych w tenisie stołowym w Polsce. Przyjechał na
Turniej wraz ze swoją grupą, której członkowie stanowią Kadrę
Polski Niesłyszących w Tenisie Stołowym.
Przybyli mistrzowie odbywali ostatni etap przygotowań
do Mistrzostw Europy Niesłyszących, które będą miały miejsce
w Częstochowie w dniach 1-7 maja 2011 r. Oprócz prezentacji gry w
tenisa odbył się pokazowy trening z uczestnikami III Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego. Uczestnicy zawodów mogli
wypróbować swoje siły i zagrać z mistrzami w tej dziedzinie sportu.
Zmagania III Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego rozpoczęły się po odśpiewaniu hymnu narodowego i przebiegały pod
okiem sędziów, którzy skrupulatnie liczyli zdobyte przez
zawodników punkty. Uczestnicy grali „każdy z każdym” w dwóch
kategoriach wiekowych – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Ostateczne wyniki
przedstawiają się następująco:
Miejsca indywidualne zdobyte w kategorii GIMNAZJA:
I miejsce – złoty medal / Krzysztof Dombek
II miejsce – srebrny medal/ Adam Stec
III miejsce – brązowy medal / Szymon Majchrzak
Miejsca indywidualne zdobyte w kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce – złoty medal / Przemysław Knop
II miejsce – srebrny medal / Kamil Dudkowski
III miejsce – brązowy medal / Radosław Cielusiak

Uczestnicy III Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego

Miejsca drużynowe zdobyte w kategorii GIMNAZJA:
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
II miejsce – Gimnazjum nr 2 w Lublińcu
III miejsce – Gimnazjum w SOSWNiS w Lublińcu
Miejsca drużynowe zdobyte w kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu
II miejsce – Szkoły Ponadgimnazjalne w SOSWNiS
w Lublińcu
III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom
III Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego, ich opiekunom,
dyrekcji szkół poszczególnych zawodników i życzą wiele sukcesów
w dalszym edukowaniu młodzieży, a także sponsorom tego
wspaniałego turnieju: Staroście Lublinieckiemu za ufundowanie pucharów i medali, p. Marianowi Kukuczka,
O&J MEDIA – Januszowi Bednarczyk, firmie Combat –
p. Robertowi Powęziakowi, firmie Arkady – p. Rafałowi
Kulejowskiemu, jak również innym sponsorom, którzy
przyczynili się organizacji kolejnego już turnieju integrującego
młodzież słyszącą z młodzieżą mającą problemy ze słuchem.
Dzięki Państwa przychylności wszyscy zawodnicy mogli otrzymać
wspaniałe nagrody i upominki.
Jolanta Banaś
Ewa Berbesz

Słodka sztuka
Przyszyli adepci sztuki cukierniczej pod okiem Aleksandra
Zwieryńczyka, technologa firmy Polmarkus, uczyli się składania
tortów oraz kreatywnego podejścia do ich dekoracji. Uzbrojeni
w dobry humor i biszkoptowe spody wyjechali do Pyskowic, gdzie
odbywały się warsztaty.
Praca rozpoczęła się od przygotowania musu z białej i ciemnej
czekolady. Ku wielkiemu zaskoczeniu mistrza uczniowie nie mieli
trudności z prawidłowym roztopieniem czekolady i połączeniem jej z bitą
śmietaną. Żadnemu z nich nie była obca również znajomość jednostek
miar i wag, co nie uszło uwadze prowadzącego. Następnie przy użyciu
masy owocowej i musu złożyli swoje torty, które na kilka minut zostały
umieszczone w lodówce. W tym czasie pan pokazał nowoczesny styl
ubierania tortów z użyciem mas plastycznych, cukrowych lub
marcepanu. Ubieranie tortów w tym stylu opiera się przede wszystkim na
obłożeniu ich wspomnianą masą, rzeźbieniu w cieście oraz kreowaniu
niezliczonych figurek, kształtów i form. Proces dekorowania tortu
w stylu angielskim jest bardzo żmudny i ogromnie pracochłonny.
Jak zauważyli uczniowie, wyczarowanie pięknej dekoracji wymaga od
cukiernika nie tylko wyobraźni i zdolności manualnych, ale
i wielkiej precyzji. Idąc w ślady mistrza każdy przystąpił do obłożenia
cukrową masą styropianowego tortu i jego dekoracji. Wkrótce można
było podziwiać niesamowitej urody słodkości o kremowej kolorystyce,
ozdobione ciekawymi ornamentami, paseczkami, kwiatami róży czy kalii.

Kolejny etap pracy polegał na oblaniu pozostawionych w lodówce
tortów polewą z białej lub ciemnej czekolady, wyrównaniu masy
i dekoracji. Każdy z uczniów z zazdrością patrzył na sprawność reki
i precyzję ruchów mistrza, a potem sam próbował zrobić to samo. Zadanie
okazało się trudne, ale nie niemożliwe do wykonania. Ostatecznie każdy
z naszych uczniów opuścił zakłady Polmarkusa z samodzielnie
przygotowanymi torcikami. Nie obyło się bez niespodzianki dla
pracodawców, którzy jako dowód pracy swoich podopiecznych otrzymali
czekoladowy tort.
Każdy z nas jest pasjonatem słodkich dekoracji, dlatego chętnie doskonalimy
swoje umiejętności – komentowała udział w warsztatach jedna z jego
uczestniczek. Uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu wyposaża naszych
uczniów nie tylko w wymagane umiejętności ale także w odwagę i pomysły do
dalszego rozwijania własnego warsztatu – mówiła Jolanta Kardas,
dyrektor ZSZ.
Uczniowie doskonale
się bawili, a przy okazji
pokazali swoją biegłość
i talent. Zdobyte w ten
sposób doświadczenie
na pewno zaprocentuje
wieloma sukcesami
w przyszłości.
Jolanta Skubala
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„Las blisko nas”
Tegoroczna edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego odbywała
się pod hasłem: „Las blisko nas”. Celem kilkudniowej imprezy było
propagowanie wiedzy przyrodniczej, zachęcanie młodych ludzi do
dbania o najbliższe otoczenie oraz wzbudzanie postaw proekologicznych.
W ramach Powiatowego Konkursu Ekologicznego zostały zrealizowane
trzy konkursy: plastyczny, wiedzy o tytuł „Super Ekologa” oraz Pokaz
mody ekologicznej.
Jury Konkursu Plastycznego zmagało się z trudnym wyborem
wyłonienia laureatów. W kategorii przedszkole zwyciężyła Alicja Czudaj
z Przedszkola nr 4 w Lublińcu, drugie miejsce zajął Bartłomiej Radecki –
uczeń Przedszkola nr 2, natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale
Martynie Masłowskiej z Przedszkola nr 4 w Lublińcu. Wyróżnienie
zdobył Kamil Górniak z Przedszkola nr 7 w Lublińcu.
W kategorii szkoły podstawowej zwycięzcą został Ziemowit Zając ze
SP nr 1 w Lublińcu, drugie miejsce zajęła Matylda Mirek ze PSP
w Kośmidrach, a trzecią nagrodę zdobyła Natalia Nagiet ze SP
w Koszęcinie. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Sowa (SP nr 1
w Lublińcu), Ewelina Walocka (PSP w Gwoździanach) oraz Wiktoria
Zakrzewska (SP nr 3 w Lublińcu).
W kategorii gimnazjalnej laureatką głównej nagrody została Kamila
Janoszka z ZSS nr 2 w Lublińcu, drugie miejsce zajęła Monika Smoleń
z ZSS nr 2 w Lublińcu, a trzecie miejsce zdobył Tomasz Albrecht również
uczeń ZSS nr 2 w Lublińcu. Pierwsze wyróżnienie zdobyła Joanna
Winkler (ZSS nr 2 w Lublińcu), drugie wyróżnienie Łukasz Zieleń (ZSS
nr 2 w Lublińcu), a trzecie wyróżnienie otrzymał Stanisław Dzienniak
(DPS Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu).
Prace plastyczne X Powiatowego Konkursu Ekologicznego zostały
wyeksponowane w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Wystawę pod
hasłem „Las blisko nas” można podziwiać od 12 kwietnia do 22 kwietnia
2011 r.
Tegoroczny cykl imprez wyłonił również zwycięzców konkursu wiedzy
ekologicznej o tytuł „Super Ekologa”. W kategorii szkoły podstawowej
pierwsze miejsce zdobył Kamil Kacprzyk z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach, tuż za nim znalazła się Anna Macheta
z ZSS nr 2 w Lublińcu, natomiast trzecie miejsce zdobyła również
reprezentantka ZSS nr 2 w Lublińcu – Natalia Winkler. Wyróżnienie
otrzymał Michał Kowalczyk (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Herbach).
W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsce zdobył Jacek Burzyk z ZSS
nr 2 w Lublińcu, drugie miejsce wywalczyła Lidia Kucharczyk z ZSS nr 2
w Lublińcu, natomiast trzecie miejsce uzyskała Paulina Just z ZS nr 43
w Częstochowie. Listę laureatów tegorocznej edycji konkursu o tytuł
„Super Ekologa” zamyka wyróżnienie, które zdobył Denio Świerczek z
SOSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.
Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursów odbyła się
11 kwietnia br. Uhonorowanie zwycięzców było doskonałą okazją do
wspólnej zabawy. Czas umilały występy artystyczne uczniów z ZSS nr 2
w Lublińcu oraz zespół „Tornado”.
Nie lada atrakcją obchodów wieńczących X Powiatowy Konkurs
Ekologiczny stał się konkurs Pokaz mody ekologicznej. Przed komisją
oceniającą profesjonalny pokaz mody ekologicznej wystąpiło ponad
dwadzieścia modelek i modeli. Wykorzystując proste materiały
codziennego użytku, uczniowie lublinieckich placówek wykazali się
wielką pomysłowością i inwencją. Po prezentacji Jury postanowiło
przyznać pierwsze miejsce Bartłomiejowi Szul z Przedszkola
Integracyjnego nr 3 w Lublińcu, drugie miejsce zdobyła Amelia Ścigała
z Przedszkola nr 2 w Lublińcu, natomiast trzecie miejsce uzyskała Julia
Mańka z Przedszkola nr 6 w Lublińcu. Pierwsze wyróżnienie trafiło do
Natalii Mazan z Przedszkola nr 1 w Lublińcu, drugie wyróżnienie
otrzymała Julia Mrozek z Przedszkola nr 4 w Lublińcu, natomiast trzecie
wyróżnienie przyznano Patrycji Pilchowiec z ZSS nr 2 w Lublińcu.
Nagrodę zespołową Jury postanowiło przyznać reprezentantom OSW
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy.
Cenne nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
Nadleśnictwo Lubliniec, Nadleśnictwo Koszęcin, Fundacja „Silesia”
z Katowic oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jestem”.
Miłym akcentem wieńczącym tegoroczny X Powiatowy Konkurs
Ekologiczny było uroczyste zasadzenie drzewka na terenie ZSS nr 2
w Lublińcu.
Dzięki przychylności i finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Lublińcu przez dziesięć lat Zespół Szkół Specjalnych nr 2 organizuje
Powiatowe Konkursy Ekologiczne o charakterze integracyjnym.
Wiodącym celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw,
wartości i przekonań uwzględniających troskę o jakość najbliższego
otoczenia. W ciągu dziesięciu lat nawiązano kontakt z 46 placówkami
z terenu naszego powiatu, w tym 16 szkołami podstawowymi masowymi,
10 gimnazjami masowymi, 11 placówkami specjalnymi i 9 przedszkolami.

Ziemia

nr 3/2011

W E Z WAN I E
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy
z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.
U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości
doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby
posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej
wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu:
1. Rower damka koloru srebrnego
2. Torebka damska wraz z zawartością
3. Rower górski K26 GSIX
4. Klucz do samochodu
5. Rower górski marki MOSQUITO
6. Rower górski marki TOTEM
7. Rower górski marki GRAND
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu
w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, z mocy prawa
nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw na rzecz Skarbu Państwa.
2. Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie jego
szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających
prawo własności.
3. Starostwo Powiatowe nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny
wymienionych przedmiotów.
Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w pokoju nr 24 w budynku
Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7, telefon 034
3510534.
W integracyjnych konkursach plastycznych o różnej tematyce ekologicznej wzięło udział 1600 osób, nadesłano ponad 2000 prac, przyznano 130
nagród. Prace plastyczne były eksponowane na wystawach w ZSS nr 2,
w MDK w Lublińcu oraz w oddziałach ZPKWŚ. W konkurach wiedzy
ekologicznej o tytuł ,,Super Ekologa” uczestniczyło 360 uczniów ze szkół
specjalnych. Wręczono 80 nagród. W konkursach ,,Pokaz mody
ekologicznej” zaprezentowało się 400 uczestników. Przyznano 70 nagród.
Ogółem laureatom powyższych konkursów wręczono 280 cennych
nagród
rzeczowych ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe
(A.B, M.L.)
w Lublińcu.
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O.K.K.
Psary, ul. Główna 96
zaprasza na kursy prawa jazdy kat:

A – motocykl,
B – pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t.,
C – samochód ciężarowy,
C+E – s. ciężarowy + przyczepa,
B+E – przyczepa ciężka, również ciągnikowa
W zakresie kat. A i B uczymy na pojazdach takich jak w WORD Częstochowa.
Do kat. C posiadamy samochód Volvo za skrzynią biegów 4x2 MAN.
Zapisy:
Szkoła Podstawowa w Psarach ul. Główna 91: wtorek, czwartek w godz. 8:00 – 21:00
Dom Kultury w Woźnikach: środa, piątek w godz. 18:00 – 21:00 lub telefonicznie.

BIUROTECHNIK
Lubliniec, ul. Edyty Stein 11
tel./fax: 34-3562371 gsm; 793332737
Gadu-Gadu: 3516753 Skype: BIUROTECHNIK e-mail: btech@wp.pl

Czynne: pn-pt 8-17 sob 9-13

NAPRAWA I SPRZEDAŻ MASZYN DO SZYCIA
Promocja maszyn - już od 199 zł firmy SINGER
Przeglądy, konserwacje, regulacje.
NISKIE CENY i doświadczenie !
Naprawiamy dopiero 50 lat !
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