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SZKOŁA Z PASJĄ

John Paul II Secondary and Vocational Schools Complex in Gromnik
THE SCHOOL WITH PASSION

Naszą szkołę tworzą liceum ogólnokształcące oraz branżowa
szkoła I stopnia. W liceum uczniowie mogą rozwijać swoje
zainteresowania poprzez udział w innowacyjnych programach
edukacyjnych, są to program
policyjny,
wojskowy,
straży granicznej,
pożarniczy,
ratownictwa medycznego,
sportowy z odnowa biologiczną,
sportowy piłki siatkowej
Szkoła dysponuje bardzo dobrym, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i sportowym (nowa hala sportowa,
kompleks „Orlik”, boisko do piłki siatkowej plażowej),
artystyczno-medialny.

Our school consists of the general secondary school and the
first-level vocational school. In high school students can develop their interests through participation in innovative educational programs covering topics like:
police,

Profesjonalna realizacja tych programów przynosi sukcesy,
m.in. liczne miejsca na podium i trzykrotny tytuł najlepszej
Klasy Policyjnej w Polsce, oraz wielokrotne zwycięstwa
w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej, dzięki którym
maturzyści otrzymali indeksy Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. Uczniowie mają możliwość nauki trzech języków
obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
Mamy doświadczenie we współpracy zagranicznej:
„Worcamp „ w Belgii, we Włoszech oraz w Niemczech,
udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży
we Francji i we Włoszech,
cykliczna wymiana z młodzieżą z Gymnasium Gaimersheim w Niemczech.

army,
border force,
firefighting,
medical rescue,
sports with wellness,
sports volleyball,
theatre and music
The school has very good, modern teaching and sports
facilities (new sports hall, playing field complex, beach
volleyball field),
artistic and media.
Professional implementation of these programs brings lots
of success, including: numerous podium places and three
times the title of the best Police Class in Poland, and multiple
victories in the final of the National Police Olympics, thanks
to which the graduates received the student record book
of the Police School in Szczytno. Students have the opportunity to learn three foreign languages: English, German
and Spanish. We have experience in foreign cooperation:
"Worcamp" in Belgium, Italy and Germany
participation in international youth meetings in France
and Italy
regular exchange with the youth of the middle school
Gaimersheim in Germany

Angażujemy się w działalność charytatywną w ramach Szkolnego Koła Caritas - od 2007 roku organizujemy pomoc
dla rodaków na Ukrainie poprzez zbiórki żywności.
Uczniowie szkoły swoje pasje mogą realizować poprzez
udział w obozach sportowo-szkoleniowych oraz zajęciach
sportowych (w sekcjach np. piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykówki i in.). Dużą popularnością cieszy się m.in. bezpłatna
szkoła
muzyczna
I stopnia
oraz
koło
teatralne
„Improwizacja” (liczne sukcesy artystyczne uczniów w konkursach teatralnych i wokalno-instrumentalnych są wizytówką
szkoły).

We are engaged in charitable activities within the School
Caritas Circle - since 2007 we organize help for our countrymen in Ukraine by collecting food.
School students can develop their passion through participation in sports camps and other sports activities (e.g. volleyball, football, basketball etc.). Free 1st grade music school
and theatre group "Improvisation" are in great demand
among students.

Nie sposób wymienić wszystkiego, dlatego zapraszamy
na stronę internetową szkoły: http://zsoiz.gromnik.pl/

There is no way to list everything, so to get further information, visit our school website: http://zsoiz.gromnik.pl/

Gmina Gromnik

GROMNIK

Poznaj uroki Gminy Gromnik
Gmina Gromnik położona jest w południowo-wschodniej części Małopolski w powiecie tarnowskim. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z XIII w. Obszar jest atrakcyjny krajobrazowo z urozmaiconą
rzeźbą terenu. Jest to doskonały teren dla miłośników wędrówek
pieszych, szlaków rowerowych i wędrówek konnych.
Część gminy Gromnik ze względu na swoje walory przyrodnicze
i krajobrazowe znajduje się w Ciężkowicko Rożnowskim Parku Krajobrazowym, a część w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. Atrakcjami tego terenu są obiekty sakralne – zabytkowe drewniane kościoły z przełomu XV/XVI wieku znajdujące się na Szlaku Architektury
Drewnianej Województwa Małopolskiego, które są w Gromniku, Siemiechowie i Brzozowej. Na terenie gminy nie brak również miejsc
pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej.
W Gromniku atrakcją jest zabytkowy Park Podworski z Dworkiem
z poł. XIX w ( obecnie siedziba Urzędu Gminy Gromnik). Cały region
to teren, gdzie do dnia dzisiejszego żywe są tradycje kultury ludowej.
W Siemiechowie działa Zespół „Siemiechowianie” oraz orkiestra
OSP . Przez Polichty prowadzi szlak na którym jest Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych. W Siemiechowie znajduje się
wyciąg narciarski „Jurasówka”. Na terenie gminy zlokalizowane są
winnice, których wyroby zajmują czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich.
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The Municipality of Gromnik
Experience the charms of this place
Gromnik commune is located in the south-eastern part of Małopolska. in the Tarnów district. The first historical mention dates back to
the thirteenth century. The area is an attractive scenery with varied
landscape of the region. This is an excellent place for hiking, biking
and horseback riding.
A part of the municipality of Gromnik is located in the Landscape
Park of the Brzanka Range. The sacred objects of this area are:
wooden churches dating back to the 15th / 16th century, located on
the Route of Wooden Architecture of the Malopolska Region, which
are in Gromnik, Siemiechów and Brzozowa. In the area of the municipality, there are also places of national memorial from the period of
World War I and II.
In Gromnik, the main attraction is the historic Podworski Park with the
Manor from the 19th century (now the headquarters of the Gromnik
Commune Office). The whole region is an area, where traditions of
folk culture are still alive. "Siemiechowianie" band and the Fire Brigade Orchestra are functioning in Siemiechów. The Educational Center of the Park Complex is situated on a trail in Polichty. In
Siemiechów there is a ski lift "Jurasówka". In the area of the municipality are located vineyards, whose products occupy the leading
places in national competitions.
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