
 

 

Instytucja Szkoleniowa Optima oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Kluczborku zapraszają nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego:  

"LEPSZE PRAKTYKI DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO" 

Udział w projekcie to niepowtarzalna okazja do uaktualnienia i zdobycia nowej wiedzy 

 dla 265 nauczycieli z całej Polski. Szansa, by poznać realia panujące w firmach, które  

z sukcesem odpowiadają na wyzwania konkurencyjności. Zdobyta w ten sposób wiedza pomoże 

nauczycielom lepiej przygotować uczniów do wejścia na coraz trudniejszy rynek pracy. Każdy 

uczestnik praktyk/staży ma zapewnione noclegi i wyżywienie  

Do odbycia praktyk/staży w atrakcyjnych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstwach 

zapraszamy nauczycieli trzech branż: 

 budowlano-sanitarnej 

 mechanicznej 

 elektryczno-energetycznej 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę przedsiębiorstw, które zapraszają nauczycieli  

do odbycia u siebie praktyk/staży, a tym samym do poznania realiów panujących  

na dzisiejszym rynku pracy: 

 "POLMO" Łódź S.A. w Łodzi ( www.polmo-lodz.com.pl ) – branża mechaniczna  

 

 FON-SKB  Sp. z o.o. S.K.A. w Radomsku ( www.fon-skb.pl ) – branża mechaniczna  

 

 Przemysłowe Urządzenia Technologiczne Sp. z o.o. w Łodzi (www.putlodz.com.pl ) - 

branża mechaniczna 

 Thomas-Koziarski Consulting  z Opola  ( www.tk-consulting.net )  – branża budowlana  

 
 Auto Salon Janus & Rusnak - Autoryzowany Serwis Opla w Opolu ( www.opel.j-

r.opole.pl ) – branża mechaniczna 

 

Na tym jednak nie koniec. Kolejne przedsiębiorstwa będą niebawem znane. 

 

 

http://www.fon-skb.pl/
http://www.putlodz.com.pl/
http://www.opel.j-r.opole.pl/
http://www.opel.j-r.opole.pl/


 

 

Co oferują przedsiębiorstwa? 

 
Branża mechaniczna: 

 

 
 

Przemysłowe Urządzenia Technologiczne Sp. z o.o. jest firmą produkcyjno-usługową,  

z wieloletnim doświadczeniem w wykonawstwie narzędziowym i produkcyjnym. 

Działalność firmy jest ukierunkowana na potrzeby i oczekiwania Klientów. 

Zakład prowadzi usługi w zakresie: 

 obróbki skrawaniem elementów metalowych, 

 spawania aluminium przy zastosowaniu nowoczesnych technik spawalniczych, 

 wypalania blach metodą plazmową i metodą laserową, 

 wykonawstwa przyrządów technologicznych, w tym form, wykrojników, przyrządów 

wiertarskich, frezarskich i spawalniczych, 

 regeneracji przyrządów i narzędzi specjalnych. 

Zakład posiada szerokie możliwości wykonawcze, zapewnione przez  specjalistyczne 

wyposażenie produkcyjne. 

 

 Fabryka Osi Napędowych – SKB Sp. z. o.o.    specjalizuje się w produkcji osi oraz mostów 

napędowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, specjalistycznego przemysłu  

inżynieryjno-drogowego oraz rolnictwa. 

 Dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego  produkuje się całą gamę osi skrętnych, zawieszeń 

niezależnych oraz mostów napędowych do autobusów oraz samochodów ciężarowych. 

 Do pojazdów  inżynieryjno-drogowych wykonywane są  mosty napędowe przeznaczone  

do ładowarek, koparek, równiarek, wozów odstawczych oraz żurawi terenowych, a rolnictwu 

oferowane są mosty napędowe, przeznaczone do kombajnów oraz ciągników. 

 FON-SKB dostarcza również obrobione odlewy żeliwne, staliwne oraz aluminiowe. 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.putlodz.com.pl/park-maszynowy.html
http://www.putlodz.com.pl/park-maszynowy.html


 

 

"POLMO" Łódź S.A 

Od ponad 40 lat największym w Polsce producentem sprężarek  

do pneumatycznych układów hamulcowych stosowanych w 

samochodach ciężarowych, autobusach i ciągnikach rolniczych.   

Od 2000 r. specjalizujemy się w produkcji kompletnych sprężarek 

ich komponentów oraz części zamiennych.  

Produkowane tu sprężarki mają zastosowanie w samochodach 

ciężarowych, autobusach i ciągnikach rolniczych różnych marek.  

POLMO jest znaczącym dostawcą do największych producentów 

układów hamulcowych takich jak WABCO, KNORR, HALDEX.  

 

Park maszynowy oraz nowoczesna baza pomiarowa pozwalają obrabiać takie detale jak:  

- wały korbowe z odkuwek stalowych i odlewów żeliwnych, 

- obudowy z żeliwa i stopów aluminium , 

- płyty zaworowe chłodzone powietrzem i wodą , 

- korbowody ze stopów aluminium , 

- cylindry żeliwne z honowaniem Plateau . 

 

Zakład posiada również własny Dział Rozwoju oraz Badań umożliwiający podejmowanie 

nowych zadań. 

 

W ostatnich latach rozszerzony został asortyment wyrobów o produkcję obudów do 

turbosprężarek dla Borg Warner Turbo Systems.  

 

Korzystając z wieloletnich doświadczeń w dziedzinie produkcji sprężarek działalność zakładu  

została wzbogacona  o projektowanie i kompletację układów hamulcowych montowanych  

w takich ciągnikach jak :  

 FARMTRAC  

 KUBOTA 

 FARMER 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Auto Salon Janus & Rusnak - Autoryzowany Serwis Opla w Opolu jest pierwszym  

na Opolszczyznie i jednym z pierwszych w kraju Autoryzowanych Serwisów marki OPEL.  

Serwis wyposażony jest w najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne i technologiczne, 

posiada również wysoko wykwalifikowany personel, systematycznie podnoszący swoje 

kwalifikacje w ramach systemu szkoleniowego General Motors. Zakład spełnia wszystkie 

standardy operacyjne producenta. W ramach świadczonych przez nas usług serwisowych 

oferowane są m.in.: 

 autoryzowane przeglądy okresowe OPLA oraz CHEVROLETA, SUZUKI i 

CADILLACA a także innych, popularnych marek samochodów takich jak : Fiat, Skoda, 

Renault, Peugeot, KIA itp. 

 przeglądy nadwozi wszystkich marek samochodów 

 przeglądy rejestracyjne wszystkich marek samochodów (okresowe badania techniczne 

pojazdów do 3,5t) 

 przeglądy przedsprzedażne 

 kompleksowe naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 

 kompleksowe czynności diagnostyczne i regulacyjne 

 montaż oraz kompleksową obsługę układów klimatyzacji 

 montaż i obsługę instalacji LPG 

 montaż wyposażenia dodatkowego takiego jak: autoalarmy, blokady skrzyń biegów, haki 

holownicze, czujniki cofania, zestawy głośnomówiące, nawigacje satelitarne itp. 

 sprzedaż detaliczną oraz półhurtową oryginalnych części zamiennych i akcesoriów 

 

 



 

 

Branża budowlano-sanitarna: 
 

Thomas-Koziarski Consulting  z Opola specjalizuje się w budowie dróg, mostów, autostrad 

wykonywanych zgodnie z nowymi technologiami.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odcinek A4 Krzyż - Dębica - lokalizacja Tarnów 

 

Firma Thomas-Koziarski Consulting Sp. Jawna (TKC) działa na rynku od pięciu lat i  prowadzi 

działalność w zakresie zarządzania kontraktami na terenie Polski, Węgier, Serbii, Rumuni, Rosji 

i Francji. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA EKSPERYMENTALNEGO DOMU 

ZEROENERGETYCZNEGO GREEN POWER 
 

Legionów, 20 km od centrum Warszawy 

 

Prace przy stawianiu ścian : 

parter – technologia murowa, poryzowany pustak ceramiczny,  

piętro – szkielet stalowy.  

Następne technologie:  

mocowanie balkonu bez mostków termicznych (z użyciem termoizolacyjnych łączników), 

ocieplenie ścian zewnętrznych,  

strop prefabrykowany, 

izolacja dachu płaskiego,  

stolarka okienna montowana w taśmowym systemie uszczelnieniowym,  

montaż wiatraka do przygotowania c.w.u,  

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  

i wiele innych. 

 



 

 

  Rekrutacja 

 
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO I PRZESŁANIE GO NA ADRES:  

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 

 ul. Byczyńska 7 

 46-200 Kluczbork, SKR. POCZT.48 

tel./fax  77 418-72-49  

e-mail: podnsekretariat@wp.pl  

 

 

Informacje o projekcie, regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronach:  

 

www.optima.opole.pl        www.lp.optima.opole.pl       http://podn.klucznet.pl  
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