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Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu  

Powiatowy Zespół Szkół 
w Bieruniu 

Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach

Różne szkoły – jedna rada:

Wybierz,
co Ci odpowiada!

Koniec roku zawsze jest okazją do osobistych przemyśleń, do 
podsumowań, do konstruowania nowych planów. Często samoist-
nie, czasem pod wpływem rodzinnych rozmów przy świątecznym 
stole, podczas sylwestrowego spotkania w gronie przyjaciół rodzą 
się noworoczne postanowienia, pomysły. Dla wielu nowy, 2017 rok 
będzie oznaczać koniec pewnego etapu edukacji – w szkole pod-
stawowej, w gimnazjum, w szkole średniej. Może warto wcześniej, 
nie czekając na impuls ostatniej chwili, zastanowić się nad swoimi 
planami na przyszłość i pomyśleć: co dalej? a także: gdzie dalej? Takie 
pytania staną między innymi przed tysiącami obecnych gimnazjali-
stów w naszym powiecie i okolicy, którzy już bardzo niedługo będą 
musieli dokonać wyboru dalszego kierunku nauki, nowej szkoły i 
przyszłego zawodu. 

My już pomyśleliśmy o Tobie. Dla Ciebie, Gimnazjalisto, przygo-
towaliśmy specjalny dodatek informacyjny, który trzymasz w ręku. 
Chcemy pokazać Ci zalety naszych powiatowych liceów, techników, 
szkół zawodowych. Przedstawić krótko to, co oferują w ramach zajęć 
lekcyjnych i poza nimi. 

Jak powiedział polski bajkopisarz Stanisław Jachowicz „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”.

Poznaj nasze powiatowe 
szkoły ponadgimnazjalne, 
których atutami są: 
 lokalizacja w bliskim sąsiedztwie Twojego miejsca zamieszkania;
 bogata oferta edukacyjna – zdobędziesz zawód i łatwiej znajdziesz 

zatrudnienie nie tylko w swojej okolicy;
 bardzo dobre wyniki osiągane przez absolwentów na egzaminach 

zewnętrznych, co najlepiej świadczy o jakości nauczania; 
 pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomo-

ce naukowe, narzędzia; 
 wielofunkcyjne obiekty sportowe - orliki i hale sportowe; 
 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 połączenie nauki z zagranicznymi stażami i praktykami;
 szeroka oferta językowa oraz bogaty wybór zajęć dodatkowych.

Przekonaj siĘ o wartoŚci szkóŁ 
w naszym Powiecie! 

W styczniu zorganizowane zostaną po raz pierwszy

ZIMOWE DNI OTWARTE

oferujemy ci atrakcyjną możliwość kształcenia w świetnie
wyposażonych szkołach ogólnokształcących i technicznych!

PrzyjdŹ, zoBacz, Porozmawiaj… 
 Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu    4 stycznia
 Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach   10 stycznia
 LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu   12 stycznia
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Niemal każdego dnia, przeglądając stronę internetową 
powiatbl.pl i strony naszych szkół, dowiaduję się, jak 
wiele się w nich dzieje. Owszem, mam na bieżąco kontakt 
z dyrektorami, znam sytuację w każdej szkole: jakie ma 
problemy, jaka jest jej sytuacja kadrowa i finansowa, jakie 
są potrzeby materialne, w jakich projektach uczestniczy 
itd., lecz to po prostu są robocze dane, które starosta, 
Zarząd i Rada Powiatu muszą znać, jeśli chcą podejmo-
wać właściwe decyzje. 

Największe wrażenie i radość sprawiają mi informa-
cje o sukcesach naszych uczniów. Prawie każdego dnia 
dowiaduję się, że kolejny uczeń lub zespół osiągnął świet-
ny wynik w konkursie przedmiotowym, zdobył nagrodę 
lub dyplom. Że ktoś dzięki sukcesowi w olimpijskich zma-
ganiach zakwalifikował się na studia wyższe na cenionej 
uczelni. Że inny uczeń lub uczennica wspaniale recytowali 
lub śpiewali, a inni z potrzeby serca oddali krew, zebrali 
artykuły do świątecznej paczki, zorganizowali imprezę dla 
chorego przyjaciela lub potrzebującego wsparcia schroni-
ska dla zwierząt. Takie przykłady można mnożyć. 

Inną rangę mają informacje o kontaktach naszych szkół 
z wyższymi uczelniami oraz o kolejnych porozumieniach. 
Jednym z efektów jest to, że dziewczęta i chłopcy mogą 

odbywać praktyki w renomowanych firmach, wyjeżdżać na 
zagraniczne praktyki, a dzięki funduszom unijnym i spon-
sorom korzystać z nowoczesnego wyposażenia i sprzętu 
w naszych szkołach, na których zakup czasem brakuje nam 
pieniędzy. 

Sukcesów naszych szkół, nauczycieli i uczniów, nie było-
by bez starań samorządu naszego powiatu od samego 
początku jego istnienia. Edukacja młodzieży w szko-
łach ponadgimnazjalnych to jedno z głównych zadań 
i najważniejszych celów powiatu. Od 1999 roku niemałe 
fundusze przeznaczono na gruntowne remonty i moderni-
zacje budynków szkolnych i ich otoczenia, hal sportowych, 
pracowni, na budowę Orlików, na wyposażenie pracowni, 
warsztatów, laboratoriów. Dzisiaj mamy placówki, kadrę 
i uczniów, z których szczerze jesteśmy dumni. Z naszymi 
szkołami chętnie podejmują współpracę wyższe uczelnie 
i firmy – przyszli pracodawcy, zapraszające na szkolenia, 
kursy, praktyki i staże. Naszym szkołom powierza się orga-
nizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych. Uczniowie 
w pełni korzystają z dobrodziejstwa wymiany międzyna-
rodowej: ucząc się i szkoląc poznają kraje całej Europy. Tak 
przygotowani ruszają w świat. Osiągają liczące się sukcesy 
na wyższych uczelniach, robią kariery, zdobywają cieka-
wą i dobrze płatną pracę na różnych stanowiskach. Czy 
trzeba lepszych rekomendacji?

Wiemy, że jesteście ambitni, otwarci na świat, w którym 
chcecie zająć jak najlepszą pozycję. Młodość niesie ze sobą 
naturalną skłonność do poszukiwania nowości, przekraczania 
barier, poszukiwania nowych kontaktów i wrażeń. Stare przy-
słowie mówi, że „u sąsiada trawa jest bardziej zielona”. Wielu 
z Was jest bezgranicznie przekonanych, że poza Bieruniem czy 
Lędzinami są lepsze szkoły, ciekawsi ludzie, więcej atrakcji (na 
podobnej zasadzie w naszych szkołach uczą się dziewczęta 
i chłopcy z Oświęcimia, Tychów, Mysłowic i okolic). Nie może-
my i nie chcemy nikomu zabraniać realizacji Waszych marzeń. 
Zwracam jednak uwagę, że przed podjęciem tak ważnej decy-
zji jak dalsza edukacja, wybór zawodu lub miejsca pracy warto 
dokonać solidnego rozpoznania, bilansu korzyści i strat. Wiem, 
że wynik dla naszych szkół będzie korzystny.

O tym, czy na pewno mam rację, możecie przekonać się 
osobiście.

Zapraszam: odwiedźcie nasze szkoły, zajrzyjcie na 
strony www, porozmawiajcie z Waszymi koleżankami 
i kolegami, do czego gorąco Was zachęcam. Lepiej trzy 
razy przymierzyć, niż raz źle uciąć.

Starosta Bieruńsko-Lędziński

POMYSŁY w 3d
Powiatowy zespół szkół w lędzinach 
pozyskał jeden z najnowszych wyna-
lazków technologicznych – drukarkę 
3d. jej sponsorem został największy 
producent stali w Polsce i europie 
arcelor mittal s.a., z którym szko-
ła ściśle współpracuje w Programie 
edukacyjnym zainstaluj się. 

Drukowanie trójwymiarowych obiek-
tów jest możliwe po uprzednim przy-
gotowaniu i stworzeniu przez mło-
dych projektantów modelu w odpo-
wiednim programie graficznym. 
Mechanicy na co dzień pracują w pro-
gramach typu CAD np. Bricscad czy 
AutoCAD, tworzą efektowne makiety 
swoich pomysłów, np. koło zębate czy 
wałek, a obiekty te są następnie pod-
dawane kolejnej obróbce, np. skra-
waniu czy malowaniu. Nowoczesny 
sprzęt daje uczniom nieograniczone 
pole do popisu.

PZS w Lędzinach jako nowoczesna 
i innowacyjna szkoła dzięki kolejnej 
inwestycji stała się liderem w wyko-
rzystywaniu w edukacji najnowszej 
technologii, której znajomość  pozwoli 
uczniom wejść na rynek pracy z nowy-
mi umiejętnościami. 

nowoczesna technologia na lekcjach 
mechaników i informatyków w Pzs 
w lędzinach. uczniowie „oswajają się” 
z drukarką 3d.

Dzień Dyni
w Powiatowym zespole szkół w Bieruniu 15 listopada 
królowała dynia. uczniowie technikum żywienia i usług 
gastronomicznych przygotowali  pyszności z tego zdro-
wego i smacznego warzywa. można było zakupić ciasta, 
ciasteczka, koreczki, racuchy, gofry z dżemem dyniowym 
i inne  smakołyki, których głównym składnikiem była 
oczywiście dynia. Środki ze sprzedaży zostały  przezna-
czone na wsparcie schroniska  dla zwierząt. 

– Szczególną atrakcją był pokaz tworzenia  rzeźb z dyni, 
w wykonaniu mistrza Polski w carvingu Mariusza Gromka. 
Pan Mariusz poprowadził również warsztaty, podczas któ-

rych nasi żywieniowcy  uczyli się technik wycinania, zdobie-
nia i  wykorzystania dyni jako elementu dekoracji na różne 
okazje – powiedziała Aleksandra Pikania–Gniełka. 

Podczas Święta Dyni został rozstrzygnięty konkurs kulinar-
ny. Pierwsze miejsce zajął Patryk Zabłocki, który przygotował 
koktajl  dyniowy na bazie mleczka kokosowego z dodatkiem 
brzoskwini oraz  curry z kurczakiem, dynią i żurawiną. Dru-
gie miejsce zajęła Maria Nagi (za risotto dyniowe z dorszem 
i białym winem), a trzecie Dagmara Wróbel, która przyrządzi-
ła placki dyniowe z sosem czosnkowym. Wszystkie potrawy 
– zdaniem jury – mogły zaspokoić najbardziej wyrafinowa-
ne podniebienia. Jak udowodnili uczniowie biorący  udział 
w konkursie, popularna „bania” może być inspiracją do bar-
dzo wyszukanych potraw. 

Warto mieć koleżanki i kolegów, którzy tak świetnie przy-
gotowują najrozmaitsze potrawy i napoje. 

MÓWIĄ 
uczniowie 
i aBsolwenci

iwona klima
Absolwentka technikum o kierunku ekonomicznym 
(PZS w Lędzinach, 2011)

– Potwierdzeniem tego, jak dobrze 
nauczyciele przygotowali mnie do 
wykonywania zawodu jest mój wy-
soki wynik egzaminu zawodowego 
osiągnięty w technikum, ukończenie 
studiów na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach oraz uzyska-
nie tytułu magistra rachunkowości 
i podatków.
Wybór PZS w Lędzinach znacznie 
ułatwił mi studiowanie, ponieważ 
świetnie radziłam sobie z zagadnie-
niami, które dla innych studentów 
były nowością, zaś dla mnie – powtó-
rzeniem tego, czego nauczyłam się 
już w technikum. 
Ze znalezieniem pracy nie miałam naj-
mniejszych problemów. Od razu była 
to praca związana z rachunkowością 
(biuro rachunkowe). Obecnie jestem 
pracownikiem księgowości w dużej 
fi rmie w branży samochodowej...”

daniel latocHa
Absolwent technikum informatycznego 
(PZS w Lędzinach, 2014)

– Pracuję jako junior technician 
w SAD Sp. z o.o. Jestem autory-
zowanym serwisantem produk-
tów Apple. Studiuję w Wyższej 
Szkole Technologii Informatycznych 
w Katowicach na kierunku grafi ka 
komputerowa. 
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MÓWIĄ 
uczniowie 
i aBsolwenci

marek Hermyt
Absolwent technikum informatycznego 
(PZS  w Lędzinach, 2015)

– Dzięki uzyskanym w szkole dodat-
kowym kwalifi kacjom (uprawnienia 
SEP, EUROPASS Mobilność – po 
miesięcznej praktyce w Hiszpanii, 
bardzo dobrej znajomości angiel-
skiego) oraz nabytym w technikum 
umiejętnościom rozpocząłem 
karierę zawodową w miejscowej 
fi rmie, następnie – za sprawą 
dobrych referencji – zostałem 
zatrudniony przez międzynarodo-
we przedsiębiorstwo FBSERWIS S.A. 
w Warszawie na stanowisku tech-
nika obiektowego. Chęć dalszego 
rozwoju oraz jakość świadczonej 
pracy pozwoliły mi na awans na 
stanowisko lidera techników ser-
wisu zarządzającego 18 centrami 
handlowymi w Polsce.

adrian stacHura
Absolwent technikum informatycznego 
(PZS  w Lędzinach, 2015)

– Swoją pasję, jaką jest mecha-
nika i budowa maszyn, realizuję 
pracując w PGG S.A. – Oddział KWK 
Piast–Ziemowit. Dobre przygoto-
wanie zawodowe i umiejętności 
są doceniane przez pracodawców. 
W planach mam studia na Politech-
nice Śląskiej na wydziale Budowy 
Maszyn, co da mi większe szanse 
na „rozwinięcie skrzydeł” w mojej 
branży. 

karolina gŁówczyk
Absolwentka technikum ekonomicznego 
(PZS w Bieruniu) 

– Z perspektywy kilku lat wiem, 
że to był bardzo dobry wybór. 
Obecnie jestem studentką 
II roku Wydziału Finansów 
i Rachunkowości. Studiowanie 
łączę z pracą zawodową. W obu 
sferach wykorzystuję to, czego 
nauczyłam się w szkole. Ogromnie 
pozytywnie wspominam przygo-
dę z LEONARDO da VINCI, czyli  
miesięczną  praktykę zawodową 
w Niemczech, oraz dodatkowe 
projekty, w których brałam udział 
razem z dziewczętami z klasy. 
Dzień Maturzysty, Studniówka, 
kiermasze świąteczne, wolonta-
riat, wyjazdy na wyższe uczelnie, 
wycieczki i wiele innych fajnych 
przedsięwzięć – z których każde 
czegoś nas nauczyło.

Pożyteczne 
z przyjemnym 

Pr
oj

ek
ty

 e
du

ka
cy

jn
e

w naszycH szkoŁacH z Powodzeniem PoŁączysz PoŻyteczne z PrzyjemnoŚcią, a mianowicie naukĘ 
z zagranicznymi wyjazdami, staŻami, Praktykami. zdoBĘdziesz cenne doŚwiadczenia zawodowe 
czy jĘzykowe, które z PewnoŚcią zaowocują w Życiu zawodowym. Poznasz inne kraje, icH kulturĘ 
i zaBytki oraz innycH ludzi, icH styl Życia, oByczaje.

ogromne możliwości otwierają się przed 
uczniami uczestniczącymi w projektach 
edukacyjnych takich jak na przykład: 

erasmus + 
To miesięczne staże i praktyki zawodowe  w fir-
mach i instytucjach szkoleniowych w Niemczech, 
Włoszech, Hiszpanii

wymiany mŁodzieŻowe
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu od kilkunastu 
lat współpracuje ze szkołą przyzakładową fabryki 
samochodów Volkswagen w Salzgitter, Liceum 
Ogólnokształcące w Bieruniu współpracuje z nie-
miecką szkołą partnerską w Gundelfingen.
Podczas tych wyjazdów gospodarze organizują 
nie tylko wspólne lekcje i zajęcia w klasach czy 
warsztatach. Umożliwiają także zwiedzanie miast, 
zabytków i innych ciekawych miejsc, organizują 
spotkania z niezwykłymi ludźmi. Nawiązują się 
nowe kontakty i przyjaźnie. Nie słyszeliśmy jeszcze 
o przypadku jakiegoś „małżeństwa z wymiany”, 
ale o niejednej „przyjaźni z wymiany” - tak. Często 
jednak od przyjaźni do zakochania jeden krok…
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Tu się uczymy…Wszystkie pracownie przedmiotowe wyposażone są 
w stanowiska komputerowe z dostępem do szybkiego 
Internetu, w sprzęt multimedialny, cztery pracownie 
wyposażone są w tablice interaktywne.

W nauczaniu przedmiotów przyrodniczych pomocne 
są: ogród botaniczny, rosarium i herbarium.

W LO funkcjonują dwie pracownie informatyczne. 
Dodatkowo jedna pracownia informatyczno-robotycz-
na została wyposażona w oprogramowanie do realiza-
cji zadań z zakresu robotyki na bazie pomocy dydak-
tycznych firmy Lego Line Follower.

LO BIERUŃ

W roku szkolnym 2015/2016 w technikum urucho-
miono nowy kierunek kształcenia – technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem pracowni 
energetyki odnawialnej EkoLAB – Energy. W ogrodzie 
szkolnym zainstalowany będzie model elektrowni 
szczytowo-pompowej zasilanej poprzez panele foto-
woltaiczne, a ponadto ustawione zostaną rowery 
treningowe, dzięki którym siła mięśni zostanie zamie-
niona na energię elektryczną (przykład na uzyska-
nie energii w siłowni, np. na potrzeby oświetlenia 
pomieszczenia). Na dachu szkoły planuje się umiesz-
czenie zestawów paneli fotowoltaicznych oraz turbin 
wiatrowych. 

PZS LĘDZINY
Pracownia urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

Każdy uczeń korzysta z bardzo dobrze wyposażonych pracowni, 
laboratoriów językowych, czytelni i bibliotek, które są prawdziwymi, 
multimedialnymi centrami informacji.
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Tu się uczymy… Dokładniejsze opisy poszczególnych pracowni 
zajęłyby co najmniej parę stron. 

Wymieńmy pokrótce:

komPleks Pracowni elektrycznycH
 Pracownia eksploatacji maszyn i urządzeń 

elektrycznych 
 Pracownia elektryczna z modułem hydrauliczno-

pneumatycznym (pracownia wyposażona 
w stanowiska elektryczne, hydrauliczne, 
pneumatyczne i mechaniczne oraz podstawowe 
narzędzia monterskie dla uczniów kształcących 
się w zawodach technika mechanika i technika 
elektryka)

komPleks Pracowni inFormatycznycH 
 Pracownia sieci komputerowych i systemów 

operacyjnych
 Pracownia aplikacji internetowych i baz danych
 Pracownia eksploatacji komputerów i urządzeń

komPleks Pracowni gastronomicznycH 
 Pracownia technologii gastronomicznej
 Sala obsługi gości

komPleks Pracowni mecHanicznycH
 Pracownia projektowania komputerowego CAD 

i CAM2.
 Pracownia konstrukcji mechanicznych i organizacji 

procesów produkcji  
 Pracownia ekonomiczna
 Pracownia grafiki komputerowej
 Warsztaty szkolne

PZS BIERUŃ

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać 
z pracowni rewalidacyjnych (przystosowanych do wymagań osób 
niepełnosprawnych) oraz fachowej pomocy nauczycieli  specjalistów.

Warsztaty szkolne

Szkoły dysponują 
pracowniami do nauki 

przedmiotów ogólnokształcących 
(polonistyczne, matematyczne, 

językowe, geografi czne, 
biologiczno-chemiczne, fi zyczne, 

historyczne), a także profesjonalnymi 
pracowniami zawodowymi 

i warsztatami szkolnymi. 
Szereg z tych pracowni spełnia wszystkie, 

bardzo ostre warunki 
ośrodka egzaminacyjnego 
dla egzaminu zawodowego 

w określonych 
kwalifi kacjach. 
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MÓWIĄ 
uczniowie 
i aBsolwenci

mariusz Faruga
Absolwent technikum mechanicznego
(PZS w Bieruniu) 

Wybrałem technikum w Bieruniu 
głównie dlatego, że – jak słysza-
łem – potrafi dobrze przygotować 
do matury i egzaminu zawodo-
wego. Po czterech latach mogę 
stwierdzić: mission completed 
–  matura i egzamin zawodowy 
zdany na bardzo wysokim pozio-
mie. Nie zawiodłem się w żadnej 
kwestii. Bardzo mile wspominam 
czas spędzony w tej szkole, bo  
PZS Bieruń to nie tylko nauka. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Byłem szczęśliwy, że mogłem 
rozwijać również swoją pasję 
muzyczną w zespole PZS Band. Te-
raz jestem studentem Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Robo-
tyki w AGH w Krakowie. Wyniki 
osiągnięte w technikum pozwoliły 
mi bez najmniejszego problemu 
dostać się na studia i otrzymać 
wymarzoną pracę.

magdalena 
PaweŁek
Absolwentka 
(LO w Bieruniu, rocznik 2001)

– Do tej pory wspominam wy-
chowawcę pana Kubiciela. Dzięki 
niemu i takim jak on nauczycielom 
mojego liceum wyrosłam na ludzi. 
Obecnie zarządzam 42 osobami, 
podlega mi trzech managerów, 
nadal jestem taka pyskata i szczera 
i za to ludzie mnie lubią i cenią… 
Ale nigdy nie zapomnę, kiedy 
mój wychowawca pokazał mi 
„świat rzeczywisty” i sposoby jego 
„oswojenia”; kiedy pocieszał mnie, 
gdy miałam problemy. Zapoznany 
wtedy sposób z dużą skutecznoś-
cią wykorzystuję w kontaktach ze 
współpracownikami. 

agata tHeda
Uczennica klasy III
(LO w Bieruniu)

– Początkowo wybrałam inną 
szkołę, ale – nie potrafi ę powie-
dzieć dlaczego – zabrałam z niej 
dokumenty i złożyłam je w naszym 
liceum. Wtedy od pana dyrekto-
ra usłyszałam słowa: „Późno, bo 
późno, ale chełmiok zawsze po-
dejmie dobrą decyzję”. Dziś mogę 
potwierdzić, że był to doskonały 
wybór.

Średnia zdawalność matury w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest powiat bieruńsko-lędziński w roku szkolnym 
2015/2016 wyniosła 80,73 %. Jest to wynik powyżej średniej 
w woj. śląskim wynoszącej 77,63 %.

Uczniowie Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu i w Lędzi-
nach zdawali ponadto egzaminy zawodowe w kilkunastu róż-
nych kwalifikacjach związanych z danym kierunkiem kształce-
nia. 

Uczniowie podchodzący do egzaminów zawodowych zdają 
je równie dobrze jak egzamin maturalny. W minionym roku 
szkolnym zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje w zawodzie wyniosła 85,32 %, a tymczasem w woj. śląskim 
była na poziomie 77,98 %. 

Większość absolwentów liceum ogólnokształcącego konty-
nuuje naukę w szkołach wyższych. 

Absolwenci naszych szkół powiatowych dobrze odnajdują 
się na rynku pracy. Po pierwsze: są kształceni w zawodach i spe-
cjalnościach poszukiwanych przez pracodawców; po drugie: są 
dobrze wyszkolonymi, zdyscyplinowanymi fachowcami. 

Wielu absolwentów szkół zawodowych decyduje się na dal-
szą edukację, na doskonalenie swoich umiejętności i podnosze-
nie kompetencji, co otwiera bariery ciekawszej pracy, lepszego 
wynagrodzenia, przyszłej kariery. 

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 

Uczniowie szkół średnich 
w naszym powiecie bardzo 
dobrze zdają egzaminy 
zewnętrzne, zarówno 
maturalne jak i zawodowe. 

DLA KAŻDEGO COŚ

(EKSTRA) 
CIEKAWEGO!
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MÓWIĄ 
uczniowie 
i aBsolwenci

Patrycja Brzeskot, 
adam szwedor, 
inga wadas
Absolwenci (LO w Bieruniu, 2016)

– Wybraliśmy to liceum każdy 
z innego powodu, zaś w szkole już 
w pierwszej klasie usłyszeliśmy 
o kółku, gdzie zajmują się budowa-
niem robotów z klocków Lego. Kilka 
razy przyszliśmy na zajęcia, gdzie 
zbudowaliśmy nasze pierwsze po-
jazdy. Okazało się, że nie wychodzi 
nam to źle. Na naszych pierwszych 
zawodach zajęliśmy trzecie miejsce, 
co nas ogromnie zaskoczyło, ale 
również zmotywowało do dalszej 
pracy i rozwijania się w tej dziedzi-
nie.

joanna jocHemczyk
Absolwentka (LO w Bieruniu, 2010)

– Ukończyłam bieruńskie LO 
i jestem z tego powodu bardzo 
dumna. Czasy licealne wspomi-
nam z ogromnym sentymentem. 
To był czas intensywnej nauki, 
nawiązywania nowych znajomości, 
a przede wszystkim wkraczania 
w dorosłość i samodzielne życie. 
Uwielbiałam matematykę i zajęcia 
z panią Barbarą Wiśniowską. Cieka-
wostką, która utkwiła mi w pamięci, 
jest to że na kółko naukowe, na 
godzinę 7.00 przychodzili wszyscy, 
nawet największe śpiochy. Bardzo 
dobre wyniki matury (rozszerzonej 
z matematyki i angielskiego) dały 
mi promocję na studia – dostałam 
się na ten planowany kierunek, na 
fi nanse i rachunkowość. Po dwóch 
latach zapragnęłam zostać panią 
inżynier i zdecydowałam się zacząć 
studiować drugi kierunek: logistykę 
inżynierską. Co nadto?… Jestem 
fi nalistką Miss Polski’2015.

agnieszka wasztyl
Absolwentka (LO w Bieruniu, 2004) 

– Bardzo dobrze wspominam 
liceum. Miałam zgraną klasę, 
paczkę przyjaciół, z którymi 
wchodziłam w dorosłe życie. 
Z niektórymi do dziś utrzymuję 
kontakt. Szkoła dobrze przygo-
towała mnie do studiów. Bardzo 
miło wspominam wymianę ucz-
niów do Gundelfingen, wycieczki 
szkolne, wyjazdy do teatru, 
wspólne przygotowywanie się 
do klasówek. Oj, działo się działo. 
Aniołkami nie byliśmy.

Pełnoletnia młodzież Powiatowego 
zespołu szkół w lędzinach przyłą-
czyła się po raz dwudziesty do akcji 
honorowego krwiodawstwa. 17 
listopada o 9.00 przed szkołą zgro-
madzili się chętni do oddania krwi 
w specjalnie przystosowanym do 
tego celu ambulansie. zgłosiły się 
aż 53 osoby. nie każdy jednak może 
zostać dawcą. nie otrzymują zgody 
na udział w akcji np. osoby z kata-
rem, będące przed wizytą u denty-
sty, czy też ze zbyt niską wagą ciała. 

Ostatecznie krew oddało 25 osób. 
Zebrano prawie 12 litrów krwi - naj-
więcej w całej historii szkolnego krwio-
dawstwa w PZS. 

Podobną akcję szkoła planuje na 
początku 2017 roku. Wszystkich zain-
teresowanych zapraszamy do udziału 
w następnych akcjach. Nasza krew 
może uratować komuś życie. 

Nad prawidłową organizacją przed-
sięwzięcia czuwała główna inicjatorka 
tego pomysłu, szkolna pielęgniarka 
Elżbieta Mikrut, którą aktywnie wspie-
rały panie Bożena Krzemień oraz Justy-
na Pilch wraz z uczennicami pierwszej 
klasy logistycznej: Natalią Bukałą i Wik-
torią Zdziarską. Działaniom honoro-
wego krwiodawstwa w PZS w Lędzi-
nach zawsze przyświeca dumna idea: 
„każda kropla krwi ofiarowana dru-
giemu człowiekowi daje nadzieję 
powrotu do zdrowia”. 

N I E S I E M Y  P O M O C  –  M A M Y  T O  W E  K R W I !N I E S I E M Y  P O M O C  –  M A M Y  T O  W E  K R W I !

Jesteś humanistą, 
„ścisłowcem”, sportowcem? Odkryłeś 
w sobie pasję muzyczną czy aktor-
ską? Może masz naturę społecznika 
– chcesz i lubisz pomagać innym? 
A może kręci Cię mundur, survival, 
umiejętności przetrwania w każdych 
okolicznościach przyrody?

Każda dziewczyna lub chłopak 
w każdej z naszych szkół może 
rozwijać swoje zainteresowania. 
Uczestniczyć w niezwykle inte-
resujących przedsięwzięciach 
w dziedzinie robotyki, progra-
mowania, konstruowania, brać 
udział w zawodach sportowych 
czy szkoleniach spadochrono-
wych, angażować się w akcje 
charytatywne, występować 
w szkolnym teatrze czy zespole 
muzycznym, śpiewać lub tań-
czyć, pisać i fotografować. 

Ponadto można wziąć 
udział w rożnego typu olim-
piadach i konkursach przed-
miotowych, dodatkowo 
sprawdzających wiedzę 
i umiejętności. Poza satys-
fakcją i nagrodami liczą 
się także zdobyte certyfi-
katy i dyplomy ułatwia-
jące wstęp na wyższe 
uczelnie, start do kariery 
zawodowej. 

DLA KAŻDEGO COŚ

(EKSTRA) 
CIEKAWEGO!
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PRZYPOMINAMY O STYCZNIOWYCH DNIACH OTWARTYCH!
Powiatowy Zespół Szkół 

w Bieruniu 
4 stycznia

 Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach 

10 stycznia 

LO im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu

12 stycznia

www.pzsbierun.pl www.pzsledziny.org www.lobierun.edu.pl
Szczegóły na stronach internetowych:

Sport rzeźbi nie tylko ciało, 
ale również charakterKAŻDA ZE 

SZKÓŁ POSIADA 
PROFESJONALNY 
KOMPLEKS SPORTOWY 
ORLIK ORAZ SALE 
GIMNASTYCZNE 
Z ROZBUDOWANYM 
ZAPLECZEM 
SPORTOWYM (SALKI 
FITNESS).

W skład każdego Orlika wchodzą 
boiska o sztucznej nawierzchni do 
gry w piłkę nożną i boisko wielo-
funkcyjne do siatkówki, koszykówki 
i tenisa ziemnego. Każdy Orlik ma 
własne zaplecze sanitarne i szatnię. 
Orliki są ogrodzone i oświetlone. Są 
dostępne dla osób niepełnospraw-
nych.

Liceum Ogólnokształcące w Bie-
runiu dysponuje ponadto 14-stano-
wiskową siłownią zewnętrzną oraz 
dwoma polowymi stołami do tenisa 
stołowego. Dodatkowo młodzież 
korzysta na zajęciach sportowych 
z hali sportowej BOSIR oraz małej 
sali gimnastycznej. W Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu od paru 

miesięcy funkcjonuje siłownia outdo-
or HERKULES, z różnego rodzaju urzą-
dzeniami do treningu personalnego 
(m.in. orbitrek eliptyczny, wahadła, 
drążki do podciągania, urządzenia 
typu „piechur” i „narciarz”).

Opiekę nad miłośnikami aktyw-
ności ruchowej i sportu sprawują 
doświadczeni nauczyciele wycho-

wania fizycznego z uprawnieniami 
instruktorskimi i trenerskimi.

Od Twojej pomysłowości i inicja-
tywy będzie zależeć, jakie sporty 
zechcesz uprawiać, w jakich zawo-
dach i rozgrywkach brać udział, 
w jakiej drużynie będziesz chciał się 
znaleźć i jakie zajmiesz w niej miej-
sce! 

Masz warunki. Przyjaciele ci pomogą!

TW
O

JAszkoła Specjalny dodatek do Informatora Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego „powiatbl.pl” 
przygotowany przez Wydział Edukacji i Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Bieruniu 
we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym oraz Powiatowymi Zespołami Szkół.
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