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ZZaapprraasszzaammyy  !!ZZaapprraasszzaammyy  !!

Dla Was, kończących w tym roku gimnazja, a także
dla Waszych Rodziców, wiosna to czas życiowego wy-
boru. Na którą szkołę się zdecydować: techniczną, eko-
nomiczną, zawodową czy ogólniak? Lepsza jest ta bli-
żej domu czy taka, do której trzeba będzie dojeżdżać?

Odpowiedź jest łatwiejsza niż sądzicie!
Ciekawe kierunki i specjalizacje, nowoczesne i dobrze

wyposażone pracownie, zaplecze sportowe, fajni i życzli-
wi nauczyciele, bogaty program zajęć pozalekcyjnych –
to propozycje Liceum Ogólnokształcącego im. Powstań-
ców Śląskich w Bieruniu, Powiatowych Zespołów Szkół
w Bieruniu i Lędzinach. Szkoły te zapraszają Was w swo-

je mury. Ich kadra służy Wam poradą i szczegółowymi in-
formacjami, które można znaleźć też w Internecie.

Lecz szkoła to także okres nawiązywania przyjaźni,
rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień. Tę szansę
też w nich znajdziecie.

Dlaczego naprawdę warto wybrać jedną z naszych
szkół powiatowych?

O tym piszą Wasi starsi koledzy i koleżanki, którzy
opracowali strony tego dodatku.

BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz
starosta bieruńsko-lędziński

Drodzy Gimnazjaliści!
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POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ
W LĘDZINACH

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach to szkoła z najstar−
szą, 65 – letnią tradycją wśród szkół ponadgimnazjal−
nych w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim.
W skład zespołu wchodzą: 
– Liceum Ogólnokształcące,
– Technikum im. Anielina Fabery,
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Dlaczego warto wybrać PZS w Lędzinach?
„Bo to miejsce, w którym nie jesteś anonimowy, w któ−
rym nie jesteś zwykłym numerem w dzienniku. To szkoła,
która oprócz wykształcenia daje również doświadcze−
nie w zawodzie, m. in. dzięki ciekawym praktykom za−
wodowym. Ponadto na spotkaniach organizowanych
w szkole jest możliwość poznania wielu znanych osób
(polityków, dziennikarzy telewizyjnych, prawników, me−
nedżerów.” 

Jonatan Frank, uczeń klasy III

W murach szkoły gościmy wielu wybitnych, znakomi−
tych gości (o czym na bieżąco donosi prasa), którzy
podkreślają niezwykle pozytywne wrażenia, jakie wyno−
szą z kontaktów z naszą młodzieżą. Duże wrażenie robi
też nowoczesne wyposażenie szkoły, rzeczywiście od−
powiadające standardom XXI wieku.
Dyrektor szkoły oraz bardzo dobra kadra nauczyciel−
ska dbają o najwyższy poziom nauczania i wychowa−
nia. Jest to możliwe m. in. dzięki doskonałej współpra−
cy z najlepszymi instytucjami, wyższymi uczelniami i fir−
mami.

UWAGA: 
Zapraszamy na Dzień otwarty szkoły 
– 28 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00. 

W programie przewidziano m. in. pokazy przygotowane
przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu, 

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach 
oraz Bielski Batalion Powietrznodesantowy w Bielsku – Białej

Dla uczniów LO przygotowano wniosek o udział w europej−
skim programie Comenius, który już przeszedł z sukcesem
próg formalnej analizy. Teraz czekamy na II etap oceny. Pro−
gram Comenius przewiduje współpracę z Włochami, Turcją
i Rumunią.

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują klasy:
1. Mundurowa policyjna – dzięki podpisanemu trójstronnemu

Porozumieniu pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Bie−
runiu, Starostwem Powiatowym w Bieruniu oraz Powiatowym
Zespołem Szkół w Lędzinach – oferuje doskonałe zajęcia
i wszechstronne przygotowanie przewidziane dla tego ro−
dzaju klasy (m. in. zajęcia w Komendzie, wykłady prowadzo−
ne przez profesjonalistów, ćwiczenia praktyczne, obozy itp.). 
Po ukończeniu tej klasy młodzież może podjąć następujące
kierunki studiów: prawo, administracja, pedagogika reso−
cjalizacyjna, psychologia, dziennikarstwo, komunikacja
społeczna. Może też starać się o przyjęcie do pracy do
wszelkich instytucji mundurowych, prawnych, penitencjar−
nych, firm ochroniarskich czy detektywistycznych.

2. Mundurowa ochrony przeciwpożarowej – dzięki porozumie−
niom z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ty−

chach a także z OSP w Lędzinach uczniowie mają wiele za−
jęć w terenie, w tym w Komendzie Miejskiej PSP w Tychach,
gdzie zapoznają się z nowoczesnym sprzętem i biorą udział
w zajęciach sprawnościowych. Odbywają się też lekcje
prowadzone przez pracownika straży. Młodzież tej klasy wy−
jeżdża na obozy sprawnościowe.
Po ukończeniu tej klasy młodzież może studiować w wyż−
szych szkołach pożarniczych, AWF i innych. Może też starać
się o przyjęcie do pracy w jednostkach wojskowej ochrony
przeciwpożarowej, Terenowej Służby Ratowniczej, jedno−
stkach zakładowych straży pożarnych czy w Państwowej
Straży Pożarnej.

3. NOWOŚĆ Mundurowa wojskowa – od 1 września 2011 r. ot−
warta zostanie klasa wojskowa, która ma zapewniony patro−
nat Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku –
Białej. Jest to m. in. gwarancja zajęć prowadzonych na tere−
nie jednostki, wykładów prowadzonych przez profesjonali−
stów, ćwiczeń praktycznych, obozów kondycyjnych itp.). 
Możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy mundurowej
wojskowej:

 wyższe szkoły oficerskie i akademie wojskowe, wyższa
szkoła policji, wyższa szkoła pożarnictwa, akademie wy−

Liceum Ogólnokształcące 
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chowania fizycznego, pedagogika – przysposobienie
obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, dzien−
nikarstwo wojskowe.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej
wojskowej:

 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, policja, straż pożar−
na, straż miejska, instytucje penitencjarne urzędy na
wszystkich szczeblach w zakresie zarządzania kryzysowe−
go, szkoły w zakresie nauczania przysposobienia obron−
nego, agencje detektywistyczne i ochrony mienia.

W celu podnoszenia jakości nauczania w LO i Technikum oraz
najlepszego przygotowania do podjęcia studiów przez na−
szych absolwentów, współpracujemy z:
1. Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
2. Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
3. Politechniką Śląską w Katowicach
4. Politechniką Śląską w Gliwicach
5. Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu
6. Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania 

im. gen. J. Ziętka 
7. Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych 

w Tychach

Technikum im. Anielina Fabery 
Dla młodzieży Technikum szkoła oferuje miesięczne praktyki
zawodowe odbywane – w ramach europejskiego programu
Leonardo da Vinci – poza granicami kraju. W bieżącym roku
szkolnym jest to Norwegia, w przyszłym roku przygotowano
wniosek na wyjazd do Anglii. Wyjazdy te są finansowane
z funduszy unijnych. Młodzież nie płaci za miesięczny pobyt
ani złotówki.

Technikum kształci w następujących zawodach:

– technik ekonomista
Absolwenci tego uniwersalnego kierunku z łatwością znajdują
zatrudnienie na różnych stanowiskach pracy, m. in. admini−
stracyjnych, finansowych, personalnych. Kierunek ten przygo−
towuje także do prowadzenia własnej działalności gospodar−
czej.
1. Realizujemy programy edukacyjne Fundacji Młodzieżowej

Przedsiębiorczości.
2. Współpracujemy z Młodzieżowym Biurem Pracy, które służy

pełną informacją z zakresu planowania dalszej drogi edu−
kacyjnej i zawodowej.

3. Szkoła dysponuje atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi
do realizacji programów związanych z bankowością, ubez−
pieczeniami, rynkiem kapitałowym, działalnością gospo−
darczą, marketingiem, a także programami finansowo –
księgowymi oraz kadrowo−płacowymi.

4. Realizujemy także program Edukacji Ekonomicznej Naro−
dowego Banku Polskiego, który jest zgodny z wytycznymi
OECD oraz zgodny z rządową Strategią Rozwoju Rynku Ka−
pitałowego – Agenda Warsaw City 2010. Szkoła została wy−
posażona w materiały edukacyjne i narzędzia pozwalające
realizować zajęcia na najwyższym poziomie.

5. Uczniowie co roku uczestniczą w ogólnopolskim programie
Dzień Przedsiębiorczości, umożliwiającym pobyt w miejsco−
wych firmach i instytucjach na różnych stanowiskach pra−
cy.

6. Młodzież uczestnicząca w dodatkowych warsztatach czy
przedsięwzięciach otrzymuje zaświadczenia oraz certyfika−
ty, które może przedstawić swoim przyszłym pracodaw−
com.

Uczniowie technikum ekonomicznego mają m. in. możliwość
brać udział w: Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowa−

nej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Ogólnopolskim
Konkursie z Rachunkowości oraz Olimpiadzie Przedsiębiorczo−
ści Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
w Warszawie.

– technik elektryk
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni we wszy−
stkich typach zakładów produkcyjnych, w elektrowniach i za−
kładach energetycznych, w firmach usługowych zajmują−
cych się naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych,
a także specjalizujących się w montażu instalacji elektry−
cznych.
48% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudność z ob−
sadzeniem stanowisk z powodu braku kandydatów o odpo−
wiednich kwalifikacjach. Wyniki badania Manpower wskazu−
ją na brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych, me−
nedżerów projektów. 
Wyniki badania w Polsce dokładnie pokazują obecny trend na
rynku pracy – najbardziej poszukiwanymi pracownikami, tak
jak rok temu, są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, czyli m. in.
elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze.
„Badanie przeprowadzane jest w Polsce po raz drugi. Osiem
stanowisk wskazanych jako najtrudniejsze do obsadzenia w ze−
szłym roku ponownie znalazło się na liście tych najbardziej po−
szukiwanych”, dodaje dyrektor generalna Manpower Polska. 
Globalnie, Manpower już po raz czwarty przebadał prawie 39
000 pracodawców z 33 krajów, aby ustalić, na które stanowis−
ka jest największe zapotrzebowanie.

Źródło: www.studia.net/zawody−przyszlosci/ 

– technik informatyk 
1. Stawiamy nacisk na dobre przygotowanie absolwentów do

podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. 
Analiza losów naszych absolwentów wykazuje, że w obec−
nych czasach młodzież zaraz po ukończeniu szkoły ponad−
gimnazjalnej chce podjąć pracę zarobkową. Dzięki temu
chcą stać się niezależni finansowo, być wypłacalnymi i móc

10 najbardziej poszukiwanych zawodów
w Polsce, w Europie i na świecie 
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korzystać z ofert telekomunikacyjnych, telewizji cyfrowej, In−
ternetu, posiadać samochód itd.
Bardzo modne stało się studiowanie w trybie zaocznym, który
daje możliwość jednoczesnej pracy na pełnym etacie. 

2. Ciekawe praktyki 
Uczniowie technikum informatycznego mają możliwość odby−
wania praktyk zawodowych w atrakcyjnych firmach zajmują−
cych się branżą informatyczną bądź posiadających duże za−
plecze komputerowe. 
W ubiegłym roku młodzież naszej szkoły odbywała praktykę m.
in. w biurach Kompanii Węglowej KWK „Ziemowit”, w Centrum
Logistycznym PROMOT w Tychach, Elnet System, e−SBL. netsp.
z. o. o., Kenet s. c., CB: DGP, CK Planeta Tychy, Urząd Miasta
Lędziny oraz innych firmach i instytucjach na terenie śląska.

3. Ciekawe wycieczki edukacyjne.
Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wycieczkach edu−
kacyjnych do różnych firm, zakładów pracy, instytucji zatru−
dniających techników informatyków. Wyjazdy te organizujemy
w ramach akcji „Ciekawa praca dla technika informatyka”.
Uczniowie Technikum Informatycznego w Lędzinach zwiedza−
li studia nagraniowe i pracownię do obróbki obrazu telewizyj−
nego opartą na komputerach typu Macintosh w TVS Silesia,
pracownię montażu filmów opartą na najnowocześniejszym
oprogramowaniu do obróbki obrazu w technice 2D i 3D
w Wytwórni Filmów Semafor w Bielsku Białej. Ponadto mieli
okazję nauczyć się tworzyć animacje od najlepszych fachow−
ców w Wytwórni Filmów „SEMAFOR” w Łodzi.

4. Turniej Wiedzy Informatycznej Lędziny.
Jesteśmy po raz piąty organizatorami jedynego w powiecie
Turnieju Wiedzy Informatycznej, rozgrywanego na poziomie
gimnazjalnym oraz ponadgimnzjalnym.
W zeszłym roku turniej zmienił swój status z powiatowego na
regionalny i zgromadził w naszej szkole 75 uczestników wraz
z opiekunami. 

5. Wykłady na wyższych uczelniach technicznych.
Uczniowie Technikum Informatycznego korzystają z wykładów
na wyższych uczelniach poświęconym problemom informaty−
ki organizowanych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

6. Oprócz nauki zabawa.
Aby nauka w naszej szkole była nie tylko pożyteczna, ale też
przyjemna, uczniowie mają możliwość uczestniczyć w nie−

zmiennie popularnych turniejach gier akcji np. AZETY Counter
Strike. 
Turniej taki organizowany jest na terenie naszej szkoły, mogą
w nim uczestniczyć chętni uczniowie.
Zapraszamy także do zmagań gimnazjalistów z okolicznych

szkół.

– technik logistyk

I. Z LOGISTYKĄ KU PRZYSZŁOŚCI – PRACA OD ZARAZ
Na terenie Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego powstaje wielkie
centrum logistyczne. Od 2013 roku zaoferuje 200−300 miejsc
pracy.
Drugie centrum jest w fazie przygotowań związanych z pla−
nem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny i po−
łączeniem terenu pod centrum z krajową trasą S1.
To przyszłe miejsca pracy dla naszych absolwentów, którym
szkoła daje możliwości rozwoju w kierunku logistyki.

II. TEGOROCZNE SUKCESY UCZNIÓW
– klasy trzecie: siedmioro finalistów etapu okręgowego Ogól−

nopolskiej Olimpiady Logistycznej pod patronatem Minister−
stwa Infrastruktury i Transportu 

– klasy drugie: drugie, czwarte i piąte miejsce w Międzyszkol−
nym Konkursie Wiedzy Logistycznej zorganizowanym w stoli−
cy województwa śląskiego – Katowicach

III. CO SZKOŁA OFERUJE UCZNIOM?
– imprezy i wyjścia w ramach wycieczek przedmiotowych do

centrów logistycznych,
– udział w targach logistycznych,
– wycieczka do Instytutu Logistyki w Poznaniu,
– praktyki zagraniczne,
– czterotygodniowe praktyki zawodowe, a dla najlepszych

uczniów w najnowocześniejszym Centrum Logistycznym na
Śląsku,

– praca weekendowa i pozalekcyjna dla pełnoletnich ucz−
niów – jako nabywanie doświadczenia zawodowego.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
W szkole funkcjonuje klasa wielozawodowa, a dzięki zna−
komitej współpracy z pracodawcami, młodzież szybko od−
najduje się na rynku pracy. Ściśle współpracujemy z Woje−
wódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz z Izbą Rze−
mieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kato−
wicach.


