
  
Strona 1 

 
  

 

INFORMATOR 
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - CHEMICZNYCH  

 
ul. Krakowska 12     www.zsech.edu.pl 
32-540 Trzebinia     zsech@poczta.onet.pl 
tel. 32 612-11-85 
 
 
 

 
 
 
 
 

2014/2015 
 



  
Strona 2 

 
  

 

 

Witaj, gimnazjalisto! 
 

Dlaczego „ekonomik” to dobry wybór?  

Bo jesteśmy szkołą: 

 

bezpieczną 

 ponad 95% uczniów klas pierwszych w corocznych ankietach uznaje „ekonomik” 

za miejsce, gdzie czują się bezpiecznie. Chwalą również pozytywną atmosferę, która  

u nas panuje. 

 

modernizującą się  

 w ostatnich latach zbudowaliśmy nowoczesną halę sportową, wyposażyliśmy 

pracownię hotelarską, chemiczną, gastronomiczną, językową. Pozyskaliśmy sprzęt  

do pracowni komputerowych oraz sal przeznaczonych do nauki zawodu. 

 

pomocną 

 tu zawsze możesz liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony kompetentnych 

nauczycieli, Pedagoga Szkolnego i Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Pomagamy 

przygotować  się do matury z języka polskiego, matematyki, języków obcych, geografii, 

wiedzy o społeczeństwie i egzaminu zawodowego na dodatkowych zajęciach. 

 

stwarzającą możliwości 

 nasze technikum pozwala jednocześnie zdobyć zawód i zdać maturę, daje 

możliwość podjęcia studiów na wybranych kierunkach oraz szybko uzyskać dodatkowe 

kwalifikacje, a praktyki w klasach drugich i trzecich umożliwiają zetknięcie się  

z wymaganiami danego zawodu; 

nasze liceum oferuje ciekawy kierunek; 

 nasza szkoła zawodowa daje Ci możliwość szybkiego zdobycia zawodu, który 

zwiększa szansę znalezienia pracy. 
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unijną 

uczestniczymy w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego 

w Małopolsce”, oferując dla naszych uczniów bezpłatne kursy: prawa jazdy, dietetyka, 

recepcjonisty, baristyczny (z językiem obcym branżowym), kelnerski (z językiem 

obcym branżowym), barmański, carvingu, florysty, obsługi wózka widłowego, 

obsługi kasy fiskalnej, sekretarsko-księgowego, grafiki komputerowej  

z Photoshop i obsługi koparko-ładowarki. Oferujemy dodatkowe bezpłatne zajęcia  

z matematyki i języków obcych oraz rozwijające kompetencje zawodowe, jak również 

wycieczki zawodowe (jedno i kilkudniowe).  

W roku 2013/2014 aż 384 uczniów naszej szkoły korzysta z wymienionych 

powyżej kursów, zajęć i wycieczek. Pamiętaj: takich możliwości nie daje liceum 

ogólnokształcące! 
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aktywną 

 każdego roku organizujemy szereg rozmaitych imprez: począwszy od Chrztu Klas 

Pierwszych, poprzez Mikołajki, Dzień Drzewa, Turniej Wiedzy Matematyczno-

Przyrodniczej, Dzień Ziemi, wybory 

Prezydenta Szkoły, Przegląd Małych 

Form Teatralnych w Języku 

Angielskim, Turniej Humanistyczny, 

Szlachetna Paczka aż po pożegnanie 

maturzystów i Ekonomery; 

 

 

 

 

uczestniczymy w wielu konkursach i turniejach (m.in. Olimpiada Wiedzy 

Ekonomicznej, Powiatowy Konkurs 

Zarządzanie Finansami Osobistymi, 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach, 

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-

Menedżerskich, Ogólnopolski Konkurs 

Statystyczny, zawody z pierwszej pomocy, 

Konkurs „Mam zawód. Mam fantazję”, 

Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej 

i Żołnierskiej, Ogólnopolski Konkurs 

Chemiczny, Festiwal Kultury Młodzieży 

Szkolnej); 
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organizujemy wycieczki zawodowe, m.in. do fabryki samochodów Fiat Auto 

Poland w Tychach, oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, wiodących hoteli 

w Krakowie i okolicach (Wisła, 

Zakopane), oczyszczalni ścieków, 

gospodarstw agroturystycznych,  

a także wyjazdy do teatrów oraz 

wycieczki integracyjne, bierzemy 

udział w konferencjach tematycznych; 

 

 

 

 

stwarzamy możliwości udziału w rozmaitych zawodach sportowych oraz 

zajęciach tanecznych. 
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skuteczną 

przy całej, wszechstronnej aktywności i wszystkich możliwościach rozwoju, które 

oferujemy naszym uczniom, nie zapominamy o najważniejszym zadaniu: dobrze  

i skutecznie uczyć. Efekty naszej pracy widać w wynikach matury i egzaminów 

zawodowych: 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2013 

 
 

Zdawalność egzaminu zawodowego 2013 
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NOWOŚĆ!!! 
TECHNIK EKSPLOATACJI 

PORTÓW I TERMINALI 
 

Trudno nie zauważyć możliwości, jakie stwarza położenie naszego powiatu – dokładnie 

pośrodku dwóch wielkich miast – Krakowa i Katowic, stanowiących centra podróżnicze  

i przeładunkowe (lotniska, dworce kolejowe, firmy transportowe, logistyczne i spedycyjne). Co 

więcej, branża transportowo-logistyczna w naszym kraju rozwija się, powstają nowe terminale  

i porty. Ten zawód da Ci możliwość pracy w terminalach przeładunkowych (zapewniających 

przeładunek z jednego środka transportu na drugi, np. z samolotu do pociągu towarowego) 

i pasażerskich. I pamiętaj: zawód ten przygotowuje do pracy na całym świecie (w tym celu już od 

drugiej klasy będziesz miał zajęcia „zawodowe” z dwóch języków obcych)! 

 

Nauczymy Cię, jak: 

 obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach 

samochodowych, kolejowych i lotniczych, 

 dbać o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub 

terminal, 

 organizować pracę związaną z przeładunkiem i składowaniem towarów, 

 zabezpieczać ładunek przed ubytkami i uszkodzeniami, 

 obsługiwać podróżnych. 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: 

 terminalach lotniczych, samochodowych i 

kolejowych, 

 przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych  

i transportowych, 

 portach morskich, 

rzecznych i lotniczych. 
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TECHNIK ŻYWIENIA I  

USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

Rynek usług gastronomicznych stale się rozwija, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość 

restauracji, hotelów czy kawiarni jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich. Co więcej 

coraz chętniej spożywamy gotowe dania, a organizację przyjęć oddajemy w ręce fachowców. 

Dlatego miejsc pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych nie zabraknie. 

 

Nauczymy Cię, jak: 

 oceniać  jakość żywności oraz ją przechowywać, 

 sporządzać rozmaite potrawy i napoje, 

 organizować produkcję gastronomiczną, 

 planować i realizować usługi gastronomiczne. 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: 

 restauracjach i stołówkach, 

 kafeteriach, kawiarniach i barach, 

 hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,   

 na promach i statkach, 

 jak również rozpocząć własną działalność  

w branży gastronomicznej. 
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NOWOŚĆ!!! 
TECHNIK TECHNOLOGII 

ŻYWNOŚCI 
 

To kierunek pozwalający zdobyć wykształcenie z zakresu oceny jakości produktów 

spożywczych, ich przechowywania i przetwarzania. 

 

W trakcie  nauki uzyskasz wiedzę z zakresu: 

 opracowania nowych produktów żywnościowych, 

 zasad opracowania receptur i instrukcji technologicznych, 

 zasad kontrolowania jakości surowców i produktów oraz procesów technologicznych, 

 zasad prowadzenia dokumentacji 

produkcji, 

 mikrobiologii i biotechnologii 

żywności. 

 

 

 

 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: 

 placówkach zajmujących się żywieniem, 

 placówkach  prowadzących badania i ocenę żywności, 

 placówkach  prowadzących handel artykułami 

spożywczymi, 

 placówkach zajmujących się przechowywaniem  

i dystrybucją żywności. 
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TECHNIK 

EKONOMISTA 
Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię jak: 

 planować i prowadzić działalność gospodarczą, 

 obliczać podatki, 

 prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, 

 prowadzić rachunkowość, 

 wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: 

 przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową  

w zakresie prac ekonomiczno-biurowych, 

 instytucjach finansowych, 

 jednostkach budżetowych (m. in. w urzędach gminnych czy powiatowych, urzędach 

statystycznych). 

 

Uzyskana wiedza ułatwi Ci studiowanie kierunków 

ekonomicznych na wyższych uczelniach, tworząc solidny 

fundament dla dalszego kształcenia (m. in. Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach). 

 

Tytułu technika ekonomisty daje Ci również możliwość 

sięgnięcia po dodatkowy zawód – technika rachunkowości 

(wystarczy wtedy ukończyć jeden kurs kwalifikacyjny). 
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TECHNIK 

HANDLOWIEC 
Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię m.in.: 

 organizowania dostaw i sprzedaży towarów, 

 profesjonalnej obsługi klienta, 

 prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, 

 organizowania i prowadzenia działalności handlowej, 

 zarządzania działalnością handlową firmy. 

Co więcej, będziesz mógł uzyskać dodatkowe kwalifikacje, uczestnicząc w oferowanych kursach: 

prawa jazdy, obsługi wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej. 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć 

pracę w: 

 firmach handlowych  (od małych sklepów 

do hipermarketów), 

 działach handlowych firm produkcyjnych i 

usługowych, 

 przedstawicielstwach handlowych firm, 

 a także rozpocząć własną działalność 

gospodarczą. 

 

Zdobycie tytułu technika handlowca daje Ci 

również możliwość sięgnięcia po dodatkowy 

zawód – technika księgarstwa (wystarczy wtedy 

ukończyć jeden kurs kwalifikacyjny). 
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TECHNIK 

ANALITYK 
Wybierając ten zawód w naszej szkole, zyskujesz możliwość uczenia się w najlepiej 

wyposażonym laboratorium chemicznym w naszej okolicy. Będziesz uczestniczył  

w wycieczkach zawodowych m. in. do: Zakładów Chemicznych w Alwerni, Kopalni „Janina”  

w Libiążu, Elektrowni „Siersza”, oczyszczalni ścieków w Chrzanowie, Rafinerii Ropy Naftowej  

w Trzebini, Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. 

 

Dajemy Ci gwarancję wysokich wyników na maturze z chemii oraz na egzaminie zawodowym 

(100% zdawalności!!!). 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci znaleźć pracę w: 

 laboratoriach przemysłowych, 

 laboratoriach ochrony środowiska, 

 laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego i na rzecz rolnictwa, 

 laboratoriach klinicznych i naukowo-badawczych, 

 laboratoriach kryminalistycznych, 

 laboratoriach toksykologicznych, 

 laboratoriach pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in. 

 

Zdobyta wiedza ułatwi Ci studia na nowoczesnych i poszukiwanych na 

rynku pracy kierunkach: chemia, inżynieria biomedyczna, inżynieria 

chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, biotechnologia, ochrona 

środowiska, technologia chemiczna, farmacja, analityka medyczna. 
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NOWOŚĆ!!! 

TECHNIK TECHNOLOGII 
CHEMICZNEJ 

 
Branża chemiczna jest jedną z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu  

w Polsce. Daje to ogromną szansę na znalezienie zatrudnienia przez techników technologii 

chemicznej. 

  

Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię m.in.: 

 prowadzić i nadzorować procesy produkcyjne, 

 oceniać jakość produktów i półproduktów, 

 prowadzić dokumentację produkcji, 

 wykonywać analizy laboratoryjne. 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w następujących działach przemysłu 

chemicznego: 

 przemyśle petrochemicznym, 

 przemyśle sodowym, 

 przemyśle kwasu siarkowego, 

 przemyśle nawozów sztucznych, 

 przemyśle tworzyw i  włókien sztucznych, 

 przemyśle farmaceutycznym, 

 przemyśle kosmetycznym, 

 przemyśle gumowym i przemyśle przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, 

 przemyśle farb i lakierów. 
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TECHNIK OCHRONY 

ŚRODOWISKA 
To kierunek dla osoby, która zastanawia się: 

 co zrobić, aby powietrze, którym oddychamy, było czystsze i wolne od spalin? 

 czy jesteśmy w stanie ograniczyć góry śmieci, które straszą na wysypiskach? 

 jak ocalić nasze piękne jeziora i rzeki od ekologicznej śmierci? 

 dlaczego globalne ocieplenie jest takim zagrożeniem i co jesteśmy w stanie zrobić, aby 

mu przeciwdziałać? 

 

Czym więc będziesz się zajmował po ukończeniu tego kierunku? 

Podstawowe zadania technika ochrony środowiska to m. in.:  

 monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, 

 określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 

 klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, 

 sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi. 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci uzyskać pracę w: 

 ośrodkach badań i kontroli środowiska,  

 terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, 

 stacjach sanitarno – epidemiologicznych, 

 działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, 

 miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, 

 stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, 

 zakładach unieszkodliwiania odpadów, 

 ośrodkach badawczo - rozwojowych zajmujących się 

ochroną środowiska. 

 

I pamiętaj! W Unii Europejskiej sprawy ochrony środowiska są 

traktowane coraz poważniej. I w związku z tym pracy dla 

specjalistów z tej dziedziny nie zabraknie! 
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TECHNIK 
HOTELARSTWA 

 

Hotelarstwo to dziedzina zdecydowanie dobrze rokująca. Wciąż powstają nowe hotele, a nawet 

całe ich sieci. Doskonale rozwijają się również małe firmy rodzinne – pensjonaty, motele czy 

zajazdy. Praca w tej branży daje ogromne możliwości rozwoju i spełnienia zawodowego. 

 

U nas nauczysz się: 

 jak prowadzić działalność promocyjną i sprzedaż usług hotelarskich, 

 jakie prace wiążą się z obsługą gości w recepcji, 

 jak należy przygotować hotel do przyjęcia gości, 

 jak wygląda przygotowanie i podanie posiłków. 

Co więcej, dzięki dużej liczbie godzin języka angielskiego zawodowego nauczysz się perfekcyjnie 

obsługiwać gości w języku obcym! A wszystko to z dodatkiem wielu wycieczek zawodowych do 

rozmaitych hoteli, pensjonatów i ośrodków wczasowych. 

Przychodząc do nas, dostajesz również możliwość udziału w bezpłatnych kursach: 

baristycznym, kelnerskim, dietetyka, recepcjonisty, obsługi kasy fiskalnej, carvingu. 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: 

 hotelach, 

 ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych, 

 sanatoriach i domach uzdrowiskowych, 

 biurach podróży,  agencjach turystycznych, 

 firmach cateringowych, 

 a także prowadzić własną firmę turystyczno-

hotelarską czy cateringową. 

 

Zdobyta wiedza ułatwi Ci studia na kierunkach hotelarskich 

prowadzonych na wielu uczelniach wyższych (m. in. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła 

Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Wyższa Szkoła 

Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie). 



  Strona 
20 

 
  

 

 

 

 

 



  Strona 
21 

 
  

 

TECHNIK OBSŁUGI 

TURYSTYCZNEJ 
Turystyka w Polsce, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, to dziedzina dynamicznie się 

rozwijająca. Stale wzrasta liczba Polaków, którzy pragną podróżować i zwiedzać. Jednocześnie 

przybywa cudzoziemców chcących poznawać piękne polskie krajobrazy i ważne historycznie 

miejsca. Jeżeli lubisz podróżować, nawiązywanie kontaktów międzyludzkich nie sprawia Ci 

problemów i z turystyką chcesz związać swoje życie zawodowe, ten kierunek jest właśnie dla 

Ciebie. 
 

Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię: 

 fachowo obsługiwać turystów, 

 pracować przy organizacji kongresów, targów czy zjazdów, 

 udzielać informacji związanych z podróżą i bazą turystyczną, 

 współpracować z przewodnikami, pilotami, firmami ubezpieczeniowymi  

i transportowymi, 

 rozliczać koszty imprez turystycznych, 

 posługiwać się biegle językiem angielskim w zakresie usług turystycznych (zajęcia  

z języka angielskiego zawodowego od drugiej klasy). 
 

Ucząc się u nas, weźmiesz udział w wielu wycieczkach zawodowych (m. in. Wisła, Kraków, 

Bochnia, Wrocław), targach turystycznych, spotkasz się z pracującymi w tym zawodzie 

przewodnikami i pilotami wycieczek, a także będziesz mógł przystąpić do Szkolnego Koła 

Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w biurach podróży i biurach 

obsługi hoteli, w informacji turystycznej, jak również podjąć pracę w charakterze pilota 

wycieczek i przewodnika turystycznego. 
 

Uzyskana wiedza ułatwi Ci studiowanie kierunków związanych z turystyką na wyższych 

uczelniach (m. in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie, Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Wyższej Szkole 

Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej). 
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TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 

 

Coraz ważniejsze staje się dla nas nasze otoczenie – zwracamy uwagę na wygląd naszych 

ogrodów i działek, ale również pragniemy, aby tereny zielone należące do miasta były przyjazne  

i zachęcały do spędzania na nich wolnego czasu. Jednocześnie firmy i przedsiębiorstwa zaczynają 

być zainteresowane tym, jak wygląda ich otoczenie – w końcu jest ono dla klientów pierwszą 

wizytówką ich działalności. Jeśli pragniesz projektować i tworzyć ogrody czy ogólnodostępne 

tereny zielone, zajmować się ich pielęgnacją – ten zawód jest dla Ciebie. 
 

Jeśli  wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię m.in.: 

 planowania i projektowania terenów zielonych miast i obszarów wiejskich, 

 posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji  

i konserwacji terenów zielonych, 

 urządzania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów małej 

architektury krajobrazu (ogrodzenia, zbiorniki wodne, ławki itp.), 

 wykonywania pomiarów geodezyjnych, 

 urządzania i pielęgnacji kwietników, rabat, trawników itp., 

 wykonywania dekoracji roślinnych, 

 sporządzania kosztorysu robót. 
 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: 

 przedsiębiorstwach opracowujących projekty zagospodarowania krajobrazu, 

 firmach zajmujących się  zakładaniem i pielęgnacją obiektów architektury  krajobrazu, 

 w jednostkach administracji samorządowej (m.in. 

w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony 

środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni), 

 w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony 

przyrody, 

 w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, 

 jak również rozpocząć własną działalność 

gospodarczą w tym zakresie. 
 

Zdobyta wiedza ułatwi Ci studiowanie na kierunkach: 

inżynieria środowiskowa, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, architektura 

krajobrazu. 
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NOWOŚĆ!!! 

ZASADNICZA SZKOŁA 

ZAWODOWA 
Wiesz, że w Polsce zaczyna brakować osób z wykształceniem zawodowym? 

Zdajesz sobie sprawę, że osobom z odpowiednim wykształceniem zawodowym niejednokrotnie 

łatwiej znaleźć dobrą pracę niż tym, którzy skończyli studia? 

Pamiętasz, że ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej wcale nie odbiera Ci możliwości 

dalszego kształcenia? 

 

Zapraszamy do nas!  

Oferujemy dwuletnią naukę w zawsze poszukiwanych 

zawodach: 
 

sprzedawca 

piekarz 

wędliniarz 

cukiernik 

tapicer 
 

Gwarantujemy kompetentną i świetnie 

przygotowaną kadrę oraz w pełni wyposażoną 

pracownię gastronomiczną! 
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NOWOŚĆ!!! 
LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie i wybierasz się na studia? Chcesz mieć pewność spotkania  

z kompetentnymi i pełnymi pasji nauczycielami, którzy wiedzą, jak uczyć skutecznie? 

Zapraszamy do nas! Masz szansę zdobyć wykształcenie ogólne połączone z dodatkowymi 

zajęciami, rozwijającymi Twoje pasje i zainteresowania, a także ułatwiającymi późniejsze studia. 

Oferujemy: 

KLASA Z ROZSZERZENIEM 

JĘZYKOWYM 
To u nas, poza realizacją pełnego kursu ogólnokształcącego, otrzymasz możliwość rozwijania 

swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W ciągu trzech 

lat otrzymujesz kilkaset dodatkowych, zupełnie bezpłatnych zajęć, pozwalających wznieść swoje 

kompetencje językowe na poziom perfect! 

 

 

Gwarantujemy: 

 rewelacyjną kadrę 

nauczającą, 

 świetnie wyposażone 

pracownie językowe, 

 przyjazną atmosferę  

w szkole i na zajęciach. 
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Nie można nie wspomnieć na koniec o możliwościach, jakie daje nasza nowa hala sportowa  

– pozwalająca rozwijać swoje umiejętności na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas 

zajęć pozalekcyjnych. 
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Zapraszamy! 

Dołącz do nas! 

Nie będziesz 
żałował! 

 

 

 

 

 

 

 


