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Marzec zwiastuje wiosnę, przyniósł również informację 
o tym, że jeszcze w tym roku Powiatowy Zespół Szkół 
w Bieruniu wzbogaci się o nowa pracownię. Wszystko za 
sprawą zwycięstwa w konkursie na projekt pracowni biolo-
giczno-chemicznej „Zielona Pracownia Projekt 2021”.
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 173 projekty. 

Jury wytypowało 50 najlepszych, a pośród nich znalazł się 
projekt „Interaktywna przyroda” zgłoszony przez bieruński 
PZS. Prace oceniano za pomysł, zagospodarowanie i wyko-
rzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, innowacyj-
ność proponowanych rozwiązań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich 
zakupu.

Nowa pracownia 
jeszcze w tym roku

Nasza nowa pracownia biologiczno-che-
miczna to przede wszystkim przestrzeń 
doświadczalna, co jest kluczowe w dobrze 
zorganizowanej edukacji przyrodniczej. 
Zaprojektowaliśmy m.in. dygestorium, 
bogate wyposażenie laboratoryjne, będą 

profesjonalne mikroskopy oraz wiele 
przyrządów pomiarowych i innych pomo-
cy dydaktycznych, niezbędnych do prze-
prowadzania doświadczeń. Wiadomość 
o wygranej jest dla mnie szczególnie miła, 
gdyż byłam mocno zaangażowana w opra-

cowanie wniosku konkursowego, a cieszę 
się tym bardziej, że widzę ogromny poten-
cjał i użyteczność tego projektu i to przez 
wiele lat. Nasza kreatywność została 
nagrodzona – mówi Teresa Horst, dyrektor 
PZS w Bieruniu.

Powiatowy Zespół Szkół 
w Bieruniu 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu  

Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach
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Aszkoła Na przełomie maja i czerwca staniecie przed wyborem 
szkoły ponadpodstawowej. Nasze placówki mają wszyst-
kie atuty, których szukacie – bogatą ofertę edukacyjną, 
odpowiadającą potrzebom rynku pracy, wysoko wykwali-
fikowaną kadrę, składającą się w blisko 70% z nauczycieli 
dyplomowanych, bardzo dobre wyniki zdawalności matur 
i egzaminów zawodowych, szeroką ofertę językową, pra-
cownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt 
multimedialny, a także wielofunkcyjne obiekty sportowe. 

Nasze powiatowe placówki oferują możliwość podjęcia 
nauki w różnych typach szkół, począwszy od kształce-
nia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu, po 
kształcenie w technikach i branżowych szkołach I stopnia 
w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzinach. 
W ich szerokiej ofercie nauczania z pewnością znajdziecie 
interesujący Was kierunek kształcenia.  

Pandemia spowodowała, iż nasze placówki musiały 
zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami – organizacją 
nauczania w trybie zdalnym i hybrydowym. Sprawdzianem 
było zorganizowanie próbnych egzaminów matural-
nych, maturalnych i zawodowych w trybie stacjonarnym 
z uwzględnieniem reżimów sanitarnych. Sprostaliśmy 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli 
i pracowników szkół. Wypracowano bezpieczne procedu-
ry, a szkoły zostały zaopatrzone w maseczki, przyłbice, 
dozowniki do płynów antybakteryjnych, środki do dezyn-
fekcji rąk i powierzchni, osłony z pleksi oraz specjalne 
kamery termowizyjne monitorujące temperaturę ciała. 

Powiat Bieruńsko-Lędziński zakupił dla swoich szkół 23 
laptopy z oprogramowaniem, jako wsparcie dla uczniów 
i nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego w ramach 
projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”. Na ten cel 
pozyskał blisko 79 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Ponadto, uzyskał środki z rzą-
dowego programu „Aktywna tablica”. Otrzymane z budżetu 
państwa 42 tys. zł oraz wkład własny powiatu 10,5 tys. zł  
pozwolił na zakup sprzętu dydaktycznego przez każdą 
z naszych szkół za kwotę 17,5 tys. zł. Są to m.in. laptopy, 
projektory, czy interaktywne monitory dotykowe. W marcu 
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu znalazł się w gronie 
laureatów konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2021”. Jak 
będzie wyglądać ta nowa pracownia pokazuje konkursowa 
wizualizacja.  

Zapraszam do zapoznania się z załączoną ofertą naszych 
szkół. Czekamy na Was! 

Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko-Lędziński
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