
 

„WETA” na Targach  Edukacji  i  Pracy  w Kolnie 

 

16. IV. 2018 r. w Ośrodku Kultury i Sportu  odbyły się  IX Kolneńskie Targi Edukacji  i 

Pracy. To impreza adresowana  głównie  do osób  kończących naukę w szkole średniej, 

stojących przed dylematem wyboru  dalszej  drogi kształcenia  oraz pracy w  zawodzie. Osób, 

poszukujących odpowiedzi na  pytanie: „ Jak  pokierować statkiem  swojego życia, aby  

obrany  kurs okazał się  trafnym i  wymarzonym oraz dał pełną satysfakcję  i poczucie 

spełnienia?” 

Program Targów oraz zaproszeni przez organizatorów kompetentni  doradcy i  autorytety,  

miały przyczynić się  i pomóc młodym  ludziom  znaleźć swoją własną  odpowiedź co do 

dalszej  drogi  kariery. 

O wadze i randze imprezy świadczy również  obecność i aktywny  w niej  udział posłów, 

samorządowców oraz  urzędników  państwowych. Wszak edukacja i praca stanowiły zawsze 

istotne wyzwanie dla polityki państwa.  

          Sukces  nie  jest  przypadkiem 

Bogatą  ofertę  edukacyjną  licznie  przybyłej  młodzieży  przedstawiły  uczelnie działające na  

terenie  Gdańska, Olsztyna, Białegostoku, Ostrołęki, Ełku  i Łomży. 

Również  funkcjonująca  na  rynku  oświaty  od  kilku  lat  Policealna  Szkoła  Zawodowa  

nr 1 w Łomży miała okazję  zaprezentować  uczestnikom  i gościom targów  swoją  ofertę. 

Stanowisko przygotowane  przez  uczniów kształcących się na kierunku technik weterynarii- 

Julię Olbryś  i Bartosza Wyszomierskiego- przyciągało uwagę wielu  odwiedzających. Pokaz  

badania  klinicznego  oraz  metod udzielania im  pierwszej  pomocy  wzbudził  duże  

zainteresowanie, ale  przede wszystkim  ukazywał  piękno  i  etyczne  przesłanie  zawodu  

weterynarza, jako tego, który  troszczy się  o „braci  mniejszych”. Nad właściwym  

porządkiem  i przebiegiem  pokazów  czuwał  pies  Agat. Jego  właścicielka pani  Elwira  

Jakubiak – wiceprezes Stowarzyszenia  „Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe” zajmującego się  

ochroną  zwierząt oraz  lek. wet.  Jan  Jarota,  nauczający w PSZ nr 1 , udzielali  wszelkich  

informacji osobom  pragnącym  zdobywać w przyszłości kwalifikacje technika weterynarii. 

Nauka w Policealnej Szkole Zawodowej  trwa  4 semestry w trybie weekendowym, z 

wykorzystaniem infrastruktury  Zespołu Szkół Weterynaryjnych i  Ogólnokształcących Nr 7 

w Łomży przy ul.  Stacha  Konwy 11. 

 

             Wykorzystano też zdjęcia redakcji portalu : Kolniak24.pl 


