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Rok 1, numer 7 

W dniach 1-2 marca 2017 r. 
przeprowadzona zostały wy 
bory do Samorządu Uczniow-
skiego. Wybory poprzedzone 
zostały zakrojoną na szeroką 
skalę kampanią wyborczą, 
trwającą od 13 do 28 lutego.  

Kandydaci rozwieszali plakaty i rozdawali ulotki wyborcze, 
które miały zachęcić 
uczniów do głosowania na 
nich. Uprawnieni do głoso-
wania byli wszyscy ucznio-
wie. W głosowaniu wzięło 
udział 254 uczniów, którzy 
wybierali swoich przedsta-
wicieli spośród 11 kandyda-
tów. Komisja w składzie: 
Natalia Wenta, Kamil Gło-
dowski i Piotr Cacko czu-
wała nad prawidłowym 
przebiegiem głosowania  
i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. 

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regula-
minem Wyborów w skład samorządu weszły cztery osoby  
o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czyn-
ności: 

1.  Nikola Pojta – 56 głosów – Przewodnicząca Zarządu Samo-
rządu Uczniowskiego, 

Gorący okres… Wybieramy władze do 
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2. Wiktoria Wojewoda – 
39 głosów – Zastępca Prze-
wodniczącej Zarządu Samo-
rządu Uczniowskiego 

3. Anna Skierka – 36 
głosów – Skarbnik 

4. Leszek Śliwa – 21 gło-
sów - Sekretarz 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! 

Uplasowałyśmy się na  
trzecim miejscu  

w grupie eliminacyj-

O pierwszej pomocy ... 

Uczniowie z klasy I a uczestniczyli w warszta-
tach zorganizowanych przez Akademię Pomorską – In-
stytut Nauk o Zdrowiu. Tematem tych zajęć była kwali-
fikowana pierwsza pomoc w obrażeniach ciała i zaawan-
sowane zabiegi resuscytacyjne w nagłym zatrzymaniu 
krążenia. 

Celem zajęć było zapoznanie uczestników szko-
lenia z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uświa-
domienie roli ratownictwa przedmedycznego i koniecz-
ności udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarze-
nia. Poczucie odpowiedzialności za los drugiego czło-
wieka, szczególnie w obliczu zagrożenia jego zdrowia  
i życia. 

Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt 

6 –7 marca 2017r. 
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W dniach 30-31.03.2017 w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych w Miastku przy odbył się  
II Ogólnopolski Konkurs „Technik OZE wszystko może”. 
Współorganizatorami konkursu były znane w środowisku 
lokalnym organizacje 
pozarządo-
we:  Miasteckie Towa-
rzystwo Gospodarcze 
i  Miasteckie Stowarzy-
szenie Oświatowe.  

Patronami ho-
norowymi oraz sponso-
rami nagród by-
li: Wicewojewoda Po-
morski Pan Mariusz 
Łuczyk , Starosta By-
towski  Pan  Leszek 
Waszkiewicz, Wicesta-
rosta Zbigniew Batko 
oraz prezes  MTG Pan 
Aleksander Szopa. 

 

W pierwszym dniu konkursu młodzież wykonywała zadania prak-
tyczne polegające na sporządzeniu  pomiarów pracy paneli foto-
woltaicznych oraz wykonaniu fragmentu instalacji centralnego 
ogrzewania z wykorzystaniem różnych metod. Testem poprawno-
ści realizacji  zadania  było sprawdzenie  szczelności zmontowa-
nej instalacji. 

Po zmaganiach konkursowych pierwszego dnia  uczest-
nicy pojechali na wycieczkę do biogazowi w Piaszczynie, sponso-
rowaną przez Miasteckie Towarzystw Gospodarcze. Drugi dzień 
konkursu to część teoretyczna,  podczas której uczniowie rozwią-
zywali test obejmujący 
wiedzę z zakresu odna-
wialnych źródeł energii  

/ OZE/. 

W konkursie wzię-
ło udział  9 drużyn z róż-
nych części kraju, 
tj.  Zielonki k. Warszawy, 
Inowrocławia, Torunia, 
Gdyni , Swarożyna, Kosza-
lina,  dwie drużyny ze Słup-
ska oraz zespół gospodarzy z miasteckiego ZSOiT. Nas reprezen-
towali uczniowie z czwartej kasy technikum: Michał Kul i Arka-
diusz Wasielewski. 

  

 W ra-
mach obcho-
dów Dni Mate-
matyki odbył 
się 31 marca 
2017 r. w Ze-
spole Szkół Bu-
dowlanych i Kształcenia Ustawicznego turniej 
pod hasłem „Pieniądze to nie wszystko”. Nauczy-
ciele matematyki: p. Elżbieta Tymczak, p. Anna 
Reszka i p. Janusz Rodziewicz, zachęcili mło-

d z i e ż 
oraz słu-
c h a c z y 
szkół dla 
d o r o -
słych do 
wspólnej 
zabawy, 
k t ó r e j 

celem było popularyzowanie matematyki oraz 
pokazanie jej zastosowania w życiu codziennym.  

B y ł o 
dużo emocji i 
dobrej zabawy. 
Uczniowie mo-
gli zobaczyć, że 
m a t e m a t y k ą 
można się ba-
wić i to całkiem 
nieźle.  

I miejsce zdobyła drużyna z klasy III A, II miej-
sce – drużyna z klasy IV C, zaś III miejsce – dru-
żyna z klasy IV B. Wyróżnionym oraz wszystkim 

uczestnikom 
zabawy ser-
decznie gra-
tulujemy  

Technik OZE wszystko może 
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 Tak świętowaliśmy 8 marca ...   

Człowiek pozostaje młody, dopóki jeszcze potrafi się uczyć, 

przyjmować nowe przyzwyczajenia.. 

Marie von Ebner- Eschenbach 

To idzie młodość- można 
było krzyknąć patrząc na 
iwent przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół 
Budowlanych i Kształce-
nia Ustawicznego w Słup-
sku. W słupskim CH Pod-
kowa mieszkańcy miasta 
mogli zapoznać się z 
umiejętnościami zawodo-
wymi uczniów oraz ofertą 
kształcenia, którą nasza 
szkoła kieruje do młodzie-
ży i osób dorosłych. 
Wszyscy chętni, pod kie-

runkiem uczniów kształcących się w zawodzie technik 
budownictwa mogli wirtualnie zaprojektować wnętrze 
swojego domu.  

 Uczniowie, którzy zdo-
bywają wiedzę w zakresie urzą-
dzeń i systemów energetyki od-
nawialnej pokazali jak można 
pobawić się  w modę z recy-
klingu. W ruch poszły: papier, 
folia, nakrętki, stare płyty CD, 
butelki plastikowe, rękawice 
gumowe i olbrzymia porcja wy-
obraźni. Z tych czynników 
przygotowano stroje, których 

nie powstydziłby się renomowany dom mody.  Pokaz 
mody recyklingowej wsparty był pokazem fryzur, które-
go autorkami były uczennice teoretycznej nauki zawodu 
– klasa fryzjer. Również tu fantazja przyszłych fryzjerek 
nie miała granic. Nie zabrakło  szaleństwa, wiatru  
i kwiatów we włosach, wszak wiosna blisko a poza tym 
ciężkie fryzury nie pasują do ubioru z papieru i folii. Im-
preza zakończyła się występem szkolnej grupy tanecz-
nej. 
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Turniej piłki siatkowej chłopców VII Wojewódzkie Targi Edukacyjne  
w Kobylnicy  

Dnia 15.03.2017 w ZST w Słupsku odbyły 
się zawody  piłki siatkowej chłopców, rozgrywane w 
ramach SOM.  W skład naszej drużyny  weszli : Se-
bastian Marszałek IVA, Jan Kurkul IIA ,Jakub 
Majkowski IIIA, Szymon Kisielewicz IIIA, Wik-
tor Swędrak IIC, Mateusz Dąbrowski IA, Bartosz 
Ujma IIIC  . Dobra gra w obronie i szybki atak do-
prowadził do naszego zwycięstwa z ZSOiT z  Ustki. 
Mecz zakończony wynikiem 2:0.  

Nasi chłopcy twardo i zawzięcie  grali także 
z  Drzewniakiem. Niestety gospodarze okazali się 
nie gościnni i mecz zakończył się przegraną 
2:0.Teraz czekają 
Ich zmagania w 
finale B. Będzie-
my trzymać za 
Nich kciuki.   

W piątek 17 marca 2017 r. odbyły się długo 
oczekiwane przez gimnazjalistów Targi Edukacyj-
ne w Hali Sportowo-Widowiskowej ZSS w Kobyl-
nicy. Patronat nad Targami sprawowali: Monika 
Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty i Leszek Ku-
liński, Wójt Gminy Kobylnica.  

Uczniowie ze Słupska i z różnych rejonów 
powiatu słupskiego przyjechali do Kobylnicy, by 
zapoznać się z ofertą kilkudziesięciu szkół ponad-
gimnazjalnych. Wypełniona uczniami szkolna hala 
sportowa była miejscem, w którym swoją ofertę 
prezentowało ponad 30 szkół ze Słupska, Warcina, 
Darłowa, Białego Boru i Ustki. 

Na targach nie mogło zabraknąć i nas. Na 
naszym stoisku pojawiły się instalacje fotowolta-
iczne a uczniowie naszej szkoły informowali mło-
dzież gimnazjalną o możliwości kształcenia w za-
wodach technik budownictwa, technik urządzeń  
i systemów energetyki odnawialnej i technik reno-
wacji elementów architektury (specjalność aranża-
cja wnętrz). W części artystycznej wystąpił szkolny 
zespół taneczny. Taniec naszych chłopców wzbu-
dził wielki entuzjazm wśród żeńskiej części wi-
downi. No cóż, takie rzeczy tylko u nas.  
Zapraszamy ! 

 

Odpowiedzi do Rusz głową  
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Praktyczna lekcja  

towaroznawstwa  
 
Uczniowie Teoretycznej Nauki Zawodu 

w zawodzie kucharz na lekcji technologii  
z towaroznawstwem, pod kierunkiem pani Ewy 
Lubarskiej, przygotowali desery zostalane na 
zimno i niezestalane. Uczniowie dokonywali 
oceny organoleptycznej metodą punktową. 

O człowieku,  który stworzył język 
esperanto 

  

Radni Miasta Słupska  ogłosili rok 2017 rokiem Ludwi-
ka Zamenhofa - twórcy języka esperanto. Rok 2017 jest 
szczególny, bowiem  przypada setna  rocznica  śmierci 
wszechstronnie  uzdolnionego człowieka, jakim był Lu-
dwik Zamenhof. Z tej okazji  w  Zespole Szkól Budow-
lanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku można 
obejrzeć wystawę upamiętniającą  postać Ludwika Za-
menhofa. Na wystawie zaprezentowane zostały materia-
ły biograficzne i  ciekawostki  z życia Ludwika Zamen-
hofa. Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych do 
obejrzenia naszej wystawy. 

Dodaj tylko jedną kreskę, aby poniż-
sze równanie było prawdziwe.  

 

 

 

Narusuj cztery proste odcinki bez od-
rywania ręki, żeby połączyć nimi 
wszystkie 9 kółek. Linie 
mają być zerowej grubości 
i idealnie proste o dowol-
nej długości  

Rusz głową 
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W dniach 21 – 22 marca odbyły się w naszej 
szkole Dni Języków Obcych. Tym razem skupi-
liśmy się na językach nauczanych w szkole: języ-
ku angielskim i niemieckim. 

We wtorek uczniowie rywalizowali ze sobą  
w kilku konkurencjach, m.in. przygotowali stroje 
charakterystyczne dla wybranego obszaru krajów 
anglojęzycznych jak i niemieckojęzycznych 

sprawdzali swoją wiedzę krajoznawczą na temat 
tych krajów, przedstawiali ważne osobowości, 
prezentowali piosenki słynnych wykonawców, 
czym w szczególności zachwycili publiczność.  
W środę uczniowie zaprezentowali potrawy zwią-
zane z krajami obszarów anglojęzycznymi  
 i niemieckojęzycznymi. 

Wyniki rywalizacji : 
I miejsce - klasa II a 

II miejsce - klasa I a 
III miejsce – klasa I c 
 

GRATULUJEMY! 
 
Wszystkim uczniom i wy-
chowawcom bardzo dziękujemy za wkład i czas 
włożony w przygotowanie konkurencji. 
 

Dni Języków Obcych w szkole 


