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Powódź w 2001 roku       ( Flood in 2001)



Pęknięcia  ścian (cracked walls)

Warsztaty przed remontem
2004 rok

Sala nr 1 przed remontem





In workrooms for mechanical working





W łazienkach i szatni



Przebudowa dachu



Nowy dach



Pracownia obróbki przed remontem



Pracownia obróbki po remoncie



in workroom for mechanical workingHala maszyn przed remontem



HALA OBRABIAREK
przed remontem

Sala nr 16 przed remontem



workroom for mechanical working

NOWA HALA OBRABIAREK



Spawalnia przed remontem



Ocieplony budynek spawalni po remoncie



Przed wymianą okien i 
ociepleniem budynku



Podczas wymiany okien i ocieplenia budynku



Centrum po remoncie
i dociepleniu



Łazienki przed remontem (bathrooms) Before 



???

Bez komentarza 



Po remoncie    (after)



Szatnia przed



Szatnia po remoncie – (after)



studzienka kanalizacyjna na środku korytarza



Ubikacje dla uczniów przed remontem



Po remoncie





Korytarz przed remontem



Korytarz po remoncie



Przed remontem



Po remoncie





Sala nr 4 przed remontem



computer science room
Nowa pracownia komputerowa po remoncie



destroyed workroomPrzygotowania do remontu



lecture roomNowa sala konferencyjna

Sala nr 1 po remoncie



Stanowisko pracy nauczyciela przed remontem



Po remoncie



W trakcie przygotowań do remontu



hall for meetings

Sala po remoncie

Sala nr 16 po remoncie



workroom for running repairs - before         „Samochodówka” - przed



Po remoncie



Stara stacja diagnostyczna



Nowa stacja diagnostyczna





Symulator jazdy samochodem
w pracowni nauki jazdy



Pracownia fryzjerska – „warsztaty małego zawodowca”



Zajęcia z dziećmi w ramach działalności Stowarzyszenia – ROZWÓJ 



Zajęcia z dziećmi w ramach działalności Stowarzyszenia – ROZWÓJ 



Indywidualne porady z doradztwa edukacyjno-zawodowego



Pracownia przed remontem



workroom for by hand processing  - before

Sala nr 9 przed remontem



Po remoncie

Sala nr 9 po remoncie



Remont stolarni



Stolarnia po remoncie



Stolarnia po remoncie



Pracownia przed remontem



workroom for electromechanic

Pracownia po remoncie



Pracownia OZE



destroyed workroom for welding Spawalnia przed remontem



Spawalnia po remoncie



Pracownia przed remontem
Sala nr 8 przed remontem



Po remoncie



Pomieszczenia 
biurowe przed 
remontem



Biuro po remoncie



Biuro po remoncie



Biuro przed remontem



Podłoga w biurze



Po remoncie



STARE „TRAFO” -
przed remontem





NOWE „TRAFO”





Pracownia samochodowo-motocyklowa





W nowej pracowni blacharskiej







Ogólnopolska Olimpiada Budowlana – Buduj z Pasją 2019 r. w CKP  





Uczestnictwo CKP w Targach Kielce – „Perły Edukacji”



Uczestnictwo CKP w Targach Kielce – „Perły Edukacji”



W pracowni samochodowej











Element zegara do kościoła w Rytwianach   - Pustelnia złotego lasu





























Szkolenia organizowane w CKP



Dziękuję za uwagę


