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Choszczno 2019 - Otwarcie nowych warsztatów szkolnych
08.04.2019.

CHOSZCZNO. W piątek (5 kwietnia) uroczyście otwarto warsztaty szkolne Zespołu Szkół nr 2 w
Choszcznie. Ich rozbudowana i wyposażenie kosztowały prawie 5,2 mln zł. Efekt jest taki, że uczniowie
będą uczyć się praktycznej nauki zawodu, na najnowocześniejszym sprzęcie w Polsce.

Dziś, warsztaty szkolne Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie ze starym
obiektem, łączy tylko nazwa i lokalizacja. W ramach projektu, który
kosztował prawie 5,2 mln zł przebudowano cały kompleks, zagospodarowano
teren i całą infrastrukturę techniczną. Pracownie wyposażone zostały w
oprogramowanie, najnowocześniejsze obrabiarki, aparaturę spawalniczą, a
także sprzęt do obróbki cieplnej, mechanicznej i ręcznej. To wszystko z
myślą o uczniach tej placówki, którzy przygotowują się do zawodu m.in.
operatora obrabiarek skrawających, ślusarza, a także mechanika i montera
maszyn.
Rozbudowa i unowocześnienie warsztatów przyczyniły się również do
podpisania umowy intencyjnej, w wyniku której utworzone zostanie Centrum
Edukacji Technicznej firmy Haas. Jego inauguracja nastąpi w 2020 roku, a działalność oparta będzie na
wykorzystaniu obrabiarek sterowanych
numerycznie.
W trakcie otwarcia zaprezentowane zostały wszystkie pracowanie, maszyny i
urządzenia, a do walorów nowoczesnych obrabiarek przekonywał m.in.
instruktor JAN CZEKAN (na zdjęciu z lewej), który ze szkołą związany jest od 1968 roku. &ndash;
Teraz tylko musimy przekonać młodzież do tego, aby u nas podejmowała
naukę zawodów, które tak bardzo poszukiwane są nie tylko w Polsce, ale i
w całej Europie &ndash; powiedział. Dumy z otwarcia placówki nie krył
kierownik warsztatów JANUSZ SOLSKI, który w trakcie podpisywania umowy z
firmą Hass, zaznaczył, że dziś tak nowoczesnych obiektów w Polsce jest
niespełna 30. Wśród gości byli też przedsiębiorcy, którzy współpracują
ze szkołą. Oni również byli pod wrażeniem nowego obiektu, a dokładniej
możliwości, jakie daje na etapach przygotowania ucznia do zawodu.
Tadeusz Krawiec

PS. 29 i 30 kwietnia szkoła zaprasza na tzw. &bdquo;Dni Otwarte&rdquo;, w trakcie których każdy będzie
mógł zobaczyć zmiany, które zaszły w tej placówce.
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