
Jak gimnazjaliści wyobrażają sobie futurystyczne środki transportu? 

 Wspaniałe pomysły przedstawili gimnazjaliści z terenu powiatu bieruńsko - 

lędzińskiego biorący udział w VI edycji Powiatowego  Konkursu Logistycznego 

organizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.   

Tytuł tegorocznej edycji, która odbyła się 26 maja, brzmiał : "Zaplanuj trasę przewozu 

prezentów z okazji Dnia Mamy środkami transportu przyszłości". W zmaganiach wzięło 

udział aż 9 zespołów z 5 gimnazjów: Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Lędzinach, 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, Gimnazjum nr 3 w Lędzinach - 

Goławcu, Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgonia w Bieruniu, Gimnazjum im. Powstańców 

Śląskich w Imielinie. 

 To niezwykły konkurs, który wyraźnie pokazuje jak zdolną i kreatywną młodzież 

mamy w naszych szkołach. Pomysły uczniów na trasę przewozu prezentów były naprawdę 

niezwykłe a Jury miało bardzo trudne zadanie: wyłonienie zwycięzców. 

W skład Jury wchodziły:  

Ewa Matusik - Dyrektor PZS w Lędzinach,  

Justyna Pilch - nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych oraz  

Bożena Krzemień - nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. 

A oto zwycięzcy: 

I miejsce:  Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach: Wiktoria 

Mazurkiewicz, Zuzanna Nowak, Błażej Wróbel, Opiekun: Beata Malmon 

II miejsce:  Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach: Julia Socha, Patrycja 

Śmiłowska, Krzysztof Wyroba, Opiekun: Katarzyna Koclęga 

III miejsce:  Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu: Julia Celarek, Weronika 

Wronikowska, Patrycja Stanisz Opiekun: Łucja Harmata. 

Trzy pierwsze nagrody ufundowało Starostwo Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego i były to 

smartfony z funkcją easy selfie, smartwatch-e i słuchawki. Pozostałym uczestnikom zostały 

wręczone nagrody ufundowane przez PZS w Lędzinach i były to kubki i pendrive-y. 

Wraz z członkami Jury nagrody i dyplomy wręczał Wicestarosta Powiatu Bieruńsko - 

Lędzińskiego Pan Mariusz Żołna, który również był pod dużym wrażeniem pomysłowości 

wszystkich uczestników konkursu. 

Zdjęcia zamieszczone w Galerii choć w części odzwierciedlają  piękne wytwory wyobraźni i 

pomysłowości stworzone w trakcie trwania konkursu. 

Już dziś zapraszamy naszych miłych Gości na kolejną edycję Powiatowego Konkursu z 

cyklu: "Logistyka wokół nas", która odbędzie się...  już za rok:). 


