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CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

Przyszli mechanicy dłużej zatrzymali się 
przy nowoczesnych urządzeniach do 
montażu opon. 

Naszym kolegom bardzo podobał się występ 
zespołu ludowego. 

Uczestnicy wycieczki na spacerze po pięknej 
zabytkowej Warszawie. 

 
 
 
 
 
 

Nasi mechanicy ciągle się dokształcają, kiedy tylko 
mogą poznają wszelkie techniczne nowinki. Dlatego 
też nie dziwne, że już kolejny raz w tym roku szkolnym 
udali się na Targi Techniki Motoryzacyjnej do 
Poznania. Podczas tego typu targów swoją ofertę 
prezentują liderzy w branży motoryzacyjnej. Można 
zapoznać się z najnowszymi produktami i technikami  
z zakresu  wyposażenia warsztatów i myjni 
samochodowych. Przyszli mechanicy mogli obejrzeć 
części zamienne, narzędzia wykorzystywane  
w warsztatach samochodowych. W czterech 
pawilonach, na łącznej powierzchni 6131 metrach 
swoją ofertę zaprezentowało 226 firm, w tym 82  
z zagranicy. Organizatorami wyprawy na Targi 
Poznańskie byli P. Bogdan Lewandowski  
i P. Krzysztof Podraska.  

Op. Uczestnicy wycieczki pod opieką  
p. Bogdana Lewandowskiego 

 

TARGI PRODUKTÓW REGIONALNYCH 

W piątek 20 kwietnia, punktualnie o godzinie 830 
grupa uczniów szkoły zawodowej, uczących się  
w zawodzie kucharz małej gastronomii, wyjechała 
na wycieczkę do Warszawy. Ich celem były targi  
żywieniowe, które  odbyły się w Centrum Targowo – 
Kongresowym MT Polska. Regionalna to spotkanie 
producentów zdrowej i ekologicznej żywności oraz 
wyrobom regionalnym,  pod patronatem honorowym 
Ministra Rolnictwa  Rozwoju Wsi.  Ta dwudniowa 
wycieczka obfitowała w wiele atrakcji. Uczestnicy 
wycieczki mięli okazję zapoznać się z bogatą ofertą 
żywności ekologicznej i organicznej, produktów 
tradycyjnych, wyrobów rzemieślniczych, strojów  
i akcesoriów  związanych z modą inspirowaną 

folklorem, a także kosmetyków naturalnych. 
Obok pokazów mody i kulinarnych były też 
degustacje różnych potraw. W sobotę nasi 
koledzy i koleżanki zwiedzili Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które na nich 
zrobiło ogromne wrażenie. Wycieczka 
zorganizowana przez P. Krystynę Gościniak, 
Macieja Jankowskiego, Annę Budziak, była 
współfinansowana przez Unię Europejską. 

Op: uczestnicy wycieczki pod opieką  
p. Krystyny Gościniak  


