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Ready Bathroom sp. z o.o. – lider rozwiązań budownictwa modułowego łazienek oraz domów,  
w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego w Legnicy przyjmie do zespołu:

☑  projektanta posiadającego  
doświadczenie w projektach  
konstrukcji stalowych lub żelbetowych

Osoby zainteresowane bardzo prosimy o przesłanie CV na adres email: praca@readybathroom.eu

☑  zbrojarzy- 
-betoniarzy

☑  hydraulików

☑  płytkarzy
☑  malarzy
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Olga 
Strzelczyk

Wirtuoz białego sportu, wielokrot-
na mistrzyni planszy. Szermierkę trenu-
je od dziesięciu lat. Do jej największych 
osiągnięć należą: sześciokrotnie zdo-
byty Puchar Europy Środkowej, Puchar 
Świata, dwa razy udział w Finale Pucha-
ru Polski, trzykrotnie stanęła na podium 
na Mistrzostwach Saksonii. Już niedłu-
go zostanie instruktorką tej dziedziny 
sportowej.

Monika  
Workun

Wyjątkowy głos na legnickim Par-
nasie. Dziewczyna o nieprzeciętnych, 
wszechstronnych zdolnościach arty-
stycznych. Śpiewa od ósmego roku 
życia. Laureatka konkursów recytator-
skich, poezji śpiewanej, Teatru Jedne-
go Aktora, Festiwalu Piosenki Ekolo-
gicznej, Piosenki i Pieśni Patriotycznej, 
Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. 
Przyczyniła się do zdobycia przez Klub 
Teatralny 1212 wielu nagród i wy-
różnień w Prewencjach Teatralnych, 
w Spotkaniach  Zamkowych, w Dolno-
śląskiej Gali Talentów, Turniejach TPD. 
Swoje umiejętności wokalne rozwija 
w jednym z legnickich zespołów roc-
kowych.

Oliwia 
Jurkiewicz

Muzyka jest jej wielką miłością. Od 
sześciu lat gra na gitarze klasycznej, 
a od dwóch - na elektrycznej. Gitarę 
uważa za najpiękniejszy instrument, 
który pomaga jej wyciszyć się, oderwać 
od codzienności. Klub teatralny 1212 
w którego działalności aktywnie uczest-
niczy, również pozwala jej na pogłębia-
nie artystycznych zainteresowań. Oliwia 
działa bardzo aktywnie w Szkolnym 
Kole Wolontariatu i Kole TPD

Victoria Glomb
Pasjonatka jeździectwa, które uprawia od 7. 

roku życia. Laureatka wielu zawodów jeździec-
kich. Osiągnięcia: II miejsce w Pucharze Dolnego 
Śląska w skokach przez przeszkody 2016 r., III miej-
sce w Pucharze Dolnego Śląska 2017 r.,  IV miejsce 
w krajowych zawodach WKKW Jaroszówka 2017 r., 
I miejsce w klasie LWAGOCSN 2017 r., IV miejsce 
w klasie L w zawodach krajowych Strzegom 2018,  
I miejsce w regionalnych zawodach Partynice 
2019, VI i VIII miejsce na International Thre Day 
Event Sopot zagranie na MPJ, IV miejsce w Pucha-
rze Śląska juniorów 2017 w ujeżdżaniu. Poza jeź-
dziectwem odnosi również sukcesy w konkursach 
artystycznych, a szczególnie w Klubie Teatralnym 
1212 i wolontariacie TPD.

Ludzie z pasją

Klaudia GulKa
Dziewczyna wulkan – o niecodziennym hobby. Do zaintereso-

wania trójbojem siłowym zainspirowała ją przypadkowa wizyta 
w siłowni i ciekawość ćwiczeń na wolnych ciężarach. W ciągu ostat-
nich lat odnosiła sukcesy w turniejach wyciskania sztangi leżąc: 
II miejsce w kategorii kobiet - 2017 r. w Sylwestrowym Turnieju, 
III miejsce w Otwartym Turnieju  w 2018 r. , brązowy medal w Mi-
strzostwach Polski Juniorek do lat 18, IV miejsce na VIII Otwartych 
Integracyjnych Mistrzostwach Województwa Opolskiego, II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 w Trójboju Siłowym Kla-
sycznym.

Bogumiła Słomczyńska
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ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. Wojska Polskiego
w Legnicy
Technikum nr 4
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
Szkoła Policealna nr 2

Klasa 
patronacka MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ul. Wł. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica
e-mail: bud85@wp.pl , tel. 76 724 53 00

www.budowlanka.legnica.pl

Technikum
Kierunki kształcenia:

Zapewniamy: Baza szkoły: Proponujemy:

Branżowa Szkoła I Stopnia
Kierunki kształcenia:

Szkoła 
Policealna

Kursy 
kwalifikacyjne

· 
    w budownictwie
· technik architektury krajobrazu
· technik budownictwa
· technik geodeta
· technik logistyk
· technik rolnik
· technik weterynarii

technik robót wykończeniowych 

· 
· teoretyczną i praktyczną naukę 
    atrakcyjnych zawodów
· dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy
· opiekę pedagoga szkolnego
· naukę w bezpiecznej szkole - monitoring
· udział w życiu kulturalnym:
    wystawy, spektakle teatralne, 
    edukacja filmowa

przyjazną i miłą atmosferę w naszej szkole · 
    nawierzchnią, sala, siłownia
· nowoczesne pracownie wyposazone w ramach
    projektów „Modernizacja centrów
    kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
    oraz „Wzbogacenie infrastruktury 
    dydaktycznej legnickich szkół 
    ponadgimnazjalnych zawodowych”
· świetlica, biblioteka szkolna
· bezprzewodowa sieć Wi-Fi

kompleks sportowy: boisko ze sztuczną · staże, wycieczki zawodoznawcze, kursy
· profile kształcenia odpowiadające
    wymogom rynku pracy
· wycieczki krajowe i zagraniczne
· rozwijanie swoich zainteresowań:
    klub teatralny 1212, koła przedmiotowe,
    zajęcia sportowe, zespół taneczny
· udział w projekcie 
    „Czas na zawodowców”.

· 
    i robót wykończeniowych
    w budownictwie

· betoniarz - zbrojarz
· murarz - tynkarz
· monter stolarki budowlanej

monter zabudowy · 
· technik BHP

technik budowy dróg
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ZSB – to nie tylko nauka

Krótka historia firmy  
założonej przez  
naszego absolwenta
Legnica zmienia się na oczach mieszkańców, także dzięki absolwentom naszego 
Technikum Budowlanego. Wielu z was mieszka i korzysta z budynków, które 
powstały lub zostały zmodernizowane przez lokalne firmy budowlane, które 
są prowadzone właśnie przez absolwentów naszego Technikum. To najlepszym 
przykład, że upór, konsekwencja, nabyta wiedza i charakter sprawiają, że 
zwiększa się szansa na sukces i każdy może ten sukces osiągnąć. 

Najlepiej opowiedzieć takie histo-
rie na żywym przykładzie. Jednym z ab-
solwentów naszej szkoły jest Zbigniew 
Baran, założyciel i właściciel największej 
legnickiej firmy deweloperskiej Moder-
nbud. 

- Jestem absolwentem legnickiego 
Technikum Budowlanego z rocznika 
1976. Od tego czasu zmieniły się realia. 
Zmieniła się Legnica. I zmieniło się po-
strzeganie szkół technicznych. Dziś, 

moim zdaniem, to najlepszy wstęp do 
kariery szanowanego inżyniera, który 
ma realny wpływ na otaczający nas świat 
- budynki, ulice, drogi. Jestem przekona-
ny, że to najlepszy wybór, dobrze przy-
gotowujący do technicznych studiów 
budowlanych lub architektonicznych 
i gratuluję obecnym uczniom tej decyzji 
- powiedział na Zbigniew Baran.

Powiedzenie, że na realizacje tej fir-
my natknąć można się na każdym kroku 

w Legnicy, nie będzie nadużyciem. Fir-
ma wybudowała lub odrestaurowała od 
1989 roku, kiedy jeszcze większości z Was 
nie było na świecie, takie znane budyn-
ki jak Sąd Okręgowy w Legnicy, lokalny 
oddział ZUS, Pomnik Milenijny czy Dom 
Pomocy Społecznej przy ul. Władysława 
Grabskiego. Codziennie robicie także za-
kupy w marketach wybudowanych przez 
Modernbud - to m.in. legnickich Auchan 
i Castorama, a być może Wasze rodziny 

mieszkają na zrealizowanych przez tę fir-
mę osiedlach mieszkaniowych: Osiedlu 
Sudeckim, Osiedlu w Alejach czy w bu-
dynku MPoint. Dodatkowo po huraganie, 
który nawiedził Legnicę i region, firma 
oraz jej pracownicy wydatnie przyczynili 
się do odnowy i uratowania Parku Miej-
skiego w Legnicy. Obecnie firma buduje 
mieszkania dla kolejnych pokoleń legni-
czan - są to Kubatura przy ul. Żołnierskiej 
i Moderno przy ul. Artyleryjskiej.

Być może kiedyś zechcecie dołą-
czyć do firmy Modernbud, która po-
zwala rozwijać się młodym pracowni-
kom. Co ciekawe, najmłodszy inżynier 
zatrudniony w firmie miał 25 lat, a naj-
młodszy stażysta 20 lat. Co cieszy, po 
okresie stażu, zostawali oni pracow-
nikami firmy i wielu pracuje w niej aż 
do dziś. Firma Modernbud od wielu lat 
jest partnerem i ściśle współpracuje 
z naszą szkołą.

 Dołącz do nas

Klub 1212
A jeśli chcesz spraw-
dzić, czy życie to teatr 
- koniecznie przyłącz 
się do „miłośników 
teatru”. Klub 1212 
istnieje już od 50 
lat, można w nim 
rozwijać talent ar-
tystyczny, zdobywać 
laury w konkursach 
recytatorskich, a na-
wet stać się sławnym 
aktorem.

Miniprzedsiębiorstwo
Wszyscy wiemy, że prowadzenie własnej dzia-
łalności nie jest łatwe, ale jeśli skorzystamy ze 
szkolnej oferty i przystąpimy do naszego mi-
niprzedsiębiorstwa, dowiemy się jak otworzyć i 
z sukcesem prowadzić własną firmę.

Koło 
florystyczne
„Pamiętajmy o ogro-
dach, przecież stamtąd 
przyszliśmy” i dlatego 
bawimy się kwiatami 
i innymi akcesoriami, 
tworząc bukiety, oka-
zjonalne stroiki i różne 
inne ozdoby upiększając 
otoczenie. Efekty naszej 
pracy można podziwiać 
na stronie internetowej 
szkoły.

Zespół 
taneczny
A po lekcjach – raz 
na ludowo. Trady-
cją naszej szkoły 
jest istnienie ze-
społu tanecznego. 
Poznać tam moż-
na nie tylko róż-
ne tańce ludowe, 
ale też poprawić 
sprawność fizycz-
ną i nawiązać cie-
kawe kontakty.

Grażyna Kucharska

SKS
Chcesz być mistrzem?- zapisz się do SKS. Od 
wielu lat uczniowie zdobywają tytuły mi-
strzowskie w wielu różnych dyscyplinach spor-
towych nie tylko na terenie miasta, ale również 
w zawodach ogólnopolskich. Bardzo dobra 
baza sportowa zapewnia możliwość trenowa-
nia w szkole różnych dyscyplin sportowych.
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WMUROWANI – bezpłatna gazeta Ze-
społu Szkół Budowlanych w Legnicy. 
WYDAWCA: Zespół Szkół Budowlanych 
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Miktus-Guzicka
Zespół redakcyjny: Grażyna Kucharska, 
Anetta Leonarska, Bogumiła Słomczyńska
Druk: Polska Press Sp. z o. o. Oddział Poli-
grafia, Drukarnia w Sosnowcu *R
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...........................................................................Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie

z ustawa z dn. 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

KUPON KONKURSOWY

 

Weź udział w naszym konkursie
Wypełnij kupon, przyjdź na nasz festyn i wygraj atrakcyjne nagrody.

FESTYN SZKOLNY

Zespół Szkół
Budowlanych w Legnicy

ul. Grabskiego

„DZIEŃ ZDROWYCH 
POSTANOWIEŃ”

25 maja 2019 r., godz. 10

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy w czasie festynu wrzucić wypełniony kupon 

do specjalnego pojemnika. Do wygrania atrakcyjne nagrody. 

Losowanie nagród o godzinie 13.

SPONSORAMI NAGRÓD SĄ : 

V&K Distribution Sp.z.o.o., Modernbud, Stowarzyszenie „Magna Momenti”.  

........................................................................................
..................................

........................................................................................
..................................

Imię i nazwisko

Adres, tel. kontaktowy

Znany jest Pan jako nauczyciel, 
opiekun klas weterynaryjnych. 
Mało kto wie, że w wolnych 
chwilach uprawia Pan biegi. 
Jaki najdłuższy dystans ma pan 
na koncie?

Maraton. Czterdzieści dwa ki-
lometry, sto dwadzieścia metrów. 
To był maraton w Dębnie. Ale dwa 
razy pokonałem ten dystans w ra-
mach zawodów triatlonowych.  

Skąd pomysł na pokonywanie 
tak długich dystansów?

Nie tylko biegam. Także 
pływam i jeżdżę na rowerze. Od 
jakiegoś czasu bywam także na 
siłowni. Kiedy ludzie pytają dla-
czego to robię, zawsze odpowia-
dam, że powód jest prosty. To jest 
po prostu przyjemne.

Największy sukces?
To, że czuję się dobrze, wyglą-

dam dobrze i mam dobrą wagę. 
I - co jest nie bez znaczenia, sport 
to dobra zabawa.

Dobra kondycja pomaga 
w pracy?

To są naczynia połączone, 
dobra kondycja sprzyja dobrej 

samoocenie, dobra samoocena 
powoduje  pogodę ducha, a po-
goda ducha pozwala lepiej żyć. 
A przecież praca to też ważny ele-
ment życia.

Ale przecież czasami lekarzowi 
z gabinetu może uciec jakiś 
pies.

To się może zdarzyć, ale wte-
dy niech goni go właściciel. Tu 
dobra kondycja się nie przydaje. 
Ona jest potrzebna w codzien-
nym życiu. Bardziej przydaje 
się w pracy w młodzieżą. Kiedy 
rozmawiam z młodymi ludźmi 
i mówię, o zdrowym trybie ży-
cia, jestem bardziej wiarygodny. 
Z całym przekonaniem mogę im 
powiedzieć, że sport pozwala na 
przykład przełamywać kolejne 
bariery. Osiągnąć poziomy, któ-
re mogą wydawać się niemożli-
we do osiągnięcia. Zresztą moi 
uczniowie czasami mnie zacze-
piają i chcą porozmawiać na te te-
maty. Niektórzy podglądają mnie 
na facebooku, śledzą moje wyni-
ki. Jeśli ktoś z nich zacznie upra-
wiać sport, dzięki temu, że dałem 
mu przykład, to będzie super, i to 
będzie prawdziwy sukces.

Z Sebastianem Hudyką, zapalonym biegaczem, 

lekarzem weterynarzem, nauczycielem 

przedmiotów zawodowych w Technikum 

Weterynaryjnym w Zespole Szkół Budowlanych, 

rozmawia Bożena Miktus – Guzicka.

pozytywnie
zakręcony

– Sport to dobra
 zabawa – twierdzi

 nauczyciel
 przedmiotów

zawodowych ZSB 
Sebastian Hudyka
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W PROGRAMIE FESTYNU:
☑ KONKURS MŁODYCH ZDOLNYCH UCZNIÓW ZSB „MAM TALENT”
☑ PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE KLUBU 1212
☑ WYSTĘP SZKOLNEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO
☑ WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA LEGNICKA”
☑ POKAZ SPORTOWY TRÓJBOJU SIŁOWEGO
☑ POKAZ SZERMIERKI W WYKONANIU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „PIAST” LEGNICA
☑  KONCERT ZESPOŁU ROMANTICA (ARTUR TORBIŃSKI, KRYSTYNA BOREK)

IMPREZIE TOWARZYSZYĆ BĘDĄ: KAWIARENKA - DEGUSTACJA SŁODKICH WYPIEKÓW, POCZĘSTUNEK, 
KIEŁBASKI Z GRILLA, ZIEMNIAKI Z OGNISKA,WARSZTATY MAKE - UP PROWADZONE PRZEZ WIZAŻYSTKĘ 
I STYLISTKĘ, WARSZTATY FLORYSTYCZNE, WARSZTATY KULINARNE, MODELOWANIE BALONÓW, KONKU-
RENCJE SPORTOWE, POKAZ PIELĘGNACJI I HIGIENY ZWIERZĄT, SZCZEPIENIA PSÓW I KOTÓW W PROMO-
CYJNEJ CENIE, POKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO, GEODEZYJNEGO I BUDOWLANEGO, PUNKT KONSULTACYJNY 
PRZEDSTAWICIELI „ MONARU”, WERNISAŻ PRAC KONKURSU PLASTYCZNEGO „STOP UZALEŻNIENIOM”, LO-
SOWANIE NAGRÓD (KUPONY Z GAZETY „ WMUROWANI”)

Realizacja zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.


