


Gastronomik, budowlanka, ekonomik
i samochodówka. Co łączy te olsztyń-
skie szkoły? We wszystkich będą
gruntownie modernizowane szkolne
warsztaty. Olsztyn stawia na szkolnic-
two zawodowe…

W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy
cztery zespoły szkół doczekają się gruntow-
nych remontów warsztatów do praktycznej
nauki zawodu. Dofinansowywane z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury projekty obejmują też doposażenie
tych placówek. A wszystko po to, by dosto-
sować warunki kształcenia w technikach
i zasadniczych szkołach zawodowych do
standardów unijnych.
— Szkolnictwo zawodowe, po latach zasto-
ju w latach 90., przeżywa dziś renesans. In-
westując w szkoły o charakterze zawodo-
wym, inwestujemy w przyszłość regionu, bo
wyspecjalizowani rzemieślnicy są i będą po-
szukiwani na rynku pracy — komentuje
Urszula Pasławska, wicemarszałek woje-
wództwa.

Budujący przykład budowlanki
Nasze szkolne warsztaty od kilkudziesięciu
lat nie były gruntownie remontowane. Są
w złym stanie, ale na szczęście już wkrótce
się to zmieni — nie ukrywa radości Henryk
Gajdamowicz, dyrektor Zespołu Szkół Bu-
dowlanych przy ul. Żołnierskiej. Inwestycja,
której rozpoczęcie jest przewidziane już na
wrzesień bieżącego roku, a zakończenie na

czerwiec roku przyszłego, będzie kosztować
4,2 mln zł. Kwota dofinansowania z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury to 3,6 mln zł.
— Projekt nie przewiduje budowy nowych
budynków, ale gruntowną modernizację ist-
niejącego. Prace prowadzone będą zarów-
no na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku —
dodaje dyrektor Gajdamowicz.
Remont nieruchomości przy ul. Żołnierskiej
obejmie wymianę dachu i wykonanie jego
izolacji termicznej. Budynek zostanie także
zaizolowany przeciw wilgoci. Prace obejmą
także elewację, a to oznacza, że ocieplone
zostaną ściany.
— To prawda, że w naszych warsztatach
było zimno — przyznaje dyrektor budow-
lanki.
Na zewnątrz wymienione zostaną też rynny.
W środku obiektu także odbędzie się kapi-
talny remont. Wymieniona zostanie stolarka
okienna i wszystkie drzwi. Zdemontowane
zostaną stare okładziny ścienne. Glazura
i terakota w sanitariatach będą wymienione.
W warsztatach zostaną zamontowane sufity
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Stolica Warmii i Mazur stwarza warunki do odrodzenia szkolnictwa zawodowego
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Praktyka uczyni nam fachowców



podwieszane. Wymienione zostaną całe in-
stalacje: elektryczna, centralnego ogrzewa-
nia, wodno-kanalizacyjna, a nawet wentyla-
cyjna.
— Prace remontowe to jedno. Projekt, któ-
ry będzie u nas realizowany, zakłada też za-
kup nowych narzędzi, maszyn i urządzeń,
które są niezbędne do praktycznej nauki za-
wodu — podkreśla dyrektor Henryk Gajda-
mowicz.
Projekt „Podniesienie jakości kształcenia
praktycznego poprzez modernizację i dopo-
sażenie budynku warsztatów w Zespole
Szkół Budowlanych w Olsztynie” przewiduje
w sumie zakup aż 414 sztuk nowych pomocy
naukowych, czyli w tym przypadku narzędzi
i urządzeń, które są niezbędne, by wykony-
wać zawód budowlańca. A że ma on przy-
szłość, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych
nie ma najmniejszych wątpliwości.

— Absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych
doskonale radzą sobie na rynku pracy. Trze-
ba jednak przekonywać młodych ludzi, by
wybierali ten zawód, jeśli nie chcemy zos-
tać bez fachowców — podkreśla dyrektor
Gajdamowicz.

Recepcja i pokoje, czyli symulacja hotelu 
Identyczne ramy czasowe, jak projekt mo-
dernizacji warsztatów w budowlance, ma
inwestycja, która będzie realizowana w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych przy ul. Bałtyc-
kiej. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad

2 mln zł, a kwota dofinansowania z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego wyniesie
1,7 mln zł. Co da się zrobić za takie pienią-
dze? Jak się okazuje, bardzo wiele. — W na-
szym przypadku projekt nie zakłada rozbu-
dowy istniejących budynków. Prace będą
prowadzone wewnątrz głównego budynku
i w budynku naszego internatu — tłumaczy
Stefan Procyk, dyrektor Zespołu Szkół Eko-
nomicznych przy ul. Bałtyckiej. 
Pomieszczenia na parterze internatu, które
nie są obecnie użytkowane, zostaną zaadap-
towane na dwa… pokoje hotelowe. Szkoła
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Szkół Budowlanych w Olsztynie
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wartość projektu: 4 249 518,24 zł

Wartość dofinansowania: 3 612 090,50 zł
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nie zamierza jednak ich wynajmować. —
Pokoje gościnne będą służyć tylko do celów
dydaktycznych. Na parterze internatu po-
wstanie też hotelowa recepcja. Całość bę-
dzie dokładnym odwzorowaniem infrastruk-
tury hotelowej. Recepcja i pokoje gościnne
mają za zadanie umożliwić uczniom pozna-
nie specyfiki pracy w branży hotelarskiej —
wyjaśnia dyrektor Procyk.
W głównym budynku Zespołu Szkół Ekono-
micznych powstanie pracownia obsługi ru-
chu turystycznego. To właśnie tam praktycz-
ne umiejętności będą zdobywać młodzi lu-
dzie, którzy chcą zostać technikami obsługi
ruchu turystycznego i technikami hotelar-
stwa. Projekt „Podniesienie jakości kształce-
nia praktycznego poprzez modernizację
i doposażenie pracowni w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Olsztynie” obejmie także
zakup nowoczesnego sprzętu komputero-
wego.

Sprawdzą nawet geometrię kół
Oprócz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spo-
żywczych, Zespołu Szkół Budowlanych i Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie bę-
dzie realizowany projekt modernizacji i do-
posażenia warsztatów w Zespole Szkół Sa-
mochodowych przy alei Wojska Polskiego.
Wartość tej inwestycji to 4,5 mln zł, a dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego wyniesie 2,2 mln zł. Planowany
czas rozpoczęcia inwestycji to wrzesień bie-
żącego roku. Oddanie do użytku nowych
warsztatów ma nastąpić w czerwcu roku
przyszłego. Budynek warsztatów w samo-
chodówce, podobnie jak w przypadku bu-
dowlanki, jest w złym stanie technicznym.
A to oznacza, że zostanie on poddany kapi-
talnemu remontowi. I zarówno od zewnątrz,
jak i od środka. Przyszli mechanicy samo-
chodowi będą też mieli do dyspozycji najno-
wocześniejsze pomoce naukowe, które rów-
nież zostaną zakupione w ramach projektu.
Chodzi m.in. o trzy symulatory samochodo-
we, modele silników, zestaw diagnostyczny
z oprogramowaniem, stoły probiercze, pró-
bniki ciśnienia, zestaw do pomiaru geomet-
rii kół, przyrząd optyczny do ustawiania
świateł, spawarki, prasy, zgrzewarkę. Do
tego dojdą też nowe narzędzia - tokarki, fre-
zarki, szlifierki, strugarka, wiertarki, piła me-
chaniczna czy nitownica. Adepci sztuki na-

prawiania samochodów dostaną też do dys-
pozycji urządzenie rolkowe do pomiaru sił
hamowania, stanowisko do badania amorty-
zatorów, komputery z osprzętem i oprogra-
mowaniem, a nawet…samochód do nauki
jazdy. aempe
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Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez 
modernizację i doposażenie budynków w Zespole Szkół 

Samochodowych w Olsztynie
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wartość projektu: 4 544 641,38 zł

Wartość dofinansowania: 3 787 284,80 zł

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez 
modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Olsztynie
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wartość projektu: 2 070 223,70 zł

Wartość dofinansowania: 1 759 690,14 zł
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Inwestycja w przyszłość dzieci i młodzie-
ży to najlepsza inwestycja. Moim zda-
niem modernizacja warsztatów w szko-
łach zawodowych to początek drogi pro-
wadzącej do odbudowy szkolnictwa za-
wodowego — mówi Piotr Grzymowicz,
prezydent Olsztyna.

— Dlaczego Olsztyn stawia na poprawę
bazy warsztatowej w szkołach o charakterze
zawodowym? Mam na myśli zespoły szkół,
w których funkcjonują technika i zasadnicze
szkoły zawodowe. Przecież nie jest żadną ta-
jemnicą, że szkolnictwo zawodowe cieszy się

znacznie mniejszą popularnością niż licea
ogólnokształcące.
— Niestety, w ostatnich latach, po reformie
oświatowej, szkolnictwo zawodowe było
niedoceniane. Istotnie, powstawały kolejne
licea ogólnokształcące, które chętnie wybie-

– Musimy sprostać unijnej konkurencji. 
Jeśli nie postawimy na szkolnictwo zawo-
dowe, za kilka lat na naszym rynku zabrak-
nie fachowców - budowlańców, mechani-
ków, kucharzy etc. – mówi prezydent Piotr
Grzymowicz  Fot. Urząd Miasta Olsztyn
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Olsztyn stawia 
na nowoczesne
kształcenie
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Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożyw-
czych w Olsztynie wykształcił już wielu
uznanych szefów kuchni. Ale to ich na-
stępcy będą zdobywać praktyczne umie-
jętności w godnych pozazdroszczenia wa-
runkach.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożyw-
czych w Olsztynie mieści się przy ul. Żoł-
nierskiej. Zajęcia praktyczne przyszli kucha-
rze i kelnerzy odbywają w budynku dawne-
go przedszkola przy ul. Wyszyńskiego 16.
To właśnie ta baza warsztatowa jest obec-
nie rozbudowywana. Modernizacji została
poddana już istniejąca nieruchomość, ale
najważniejsza część inwestycji to budowa
nowego skrzydła. Ma ono trzy kondygnacje
i przylega do starej części warsztatów od
strony południowej. Obie nieruchomości
są ze sobą połączone specjalnym łączni-
kiem, który również trzeba było zbudować.
Od strony wschodniej powstał kolejny, nie-
wielki budynek. To właśnie on będzie sta-
nowił główne wejście dla uczniów. Tu też
będzie się mieścić portiernia i pomieszcze-

nia techniczne (do składowania brudnej
bielizny, trafostacja itp.).

Parter jak wzorowa restauracja
Sercem rozbudowanej bazy warsztatowej

będzie nowe, trzykondygnacyjne skrzydło.
— Na parterze powstanie stołówka. Posiłki
w niej serwowane będą przygotowywać
sami uczniowie — mówi Jadwiga Kocha-
nowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Ga-
stronomiczno-Spożywczych.
Konsumenci, którymi również będą ucznio-
wie gastronomika (stołówka pomieści jed-
norazowo 64 osoby), będą mieli do swojej
dyspozycji zaplecze sanitarne. Potrawy
będą przygotowywane w pełni profesjonal-
nych warunkach. Tak, jak to powinno od-
bywać się w restauracji. Zaplecze restaura-
cyjne będzie się składać z kuchni, rozdziel-
ni kelnerskiej, zmywalni i magazynów. Na
parterze zmieszczą się jeszcze pomieszcze-
nia do wstępnego przygotowywania wa-
rzyw i owoców, a nawet dezynfekcji jaj.
Także tutaj będzie się mieścił sklepik
uczniowski.

Winda tylko dla potraw
Pierwsze piętro nowego budynku szkolnych
warsztatów będzie rajem dla łasuchów.
Adepci sztuki kulinarnej będą poznawać tu-
taj tajniki przygotowywania słodkości.
— Na pierwszym piętrze będziemy mieli
kawiarnię – dodaje wicedyrektor Kocha-
nowska.

Prawie 13 mln zł będzie kosztować rozbudowa warsztatów w gastronomiku

Nauka, że palce lizać
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Efekty nauki przyszłych kucharzy będzie
mogło konsumować za jednym razem 
48 osób. Słodkości będą przygotowywa-
ne w odrębnych pracowniach. Będzie tu
więc miejsce na tzw. deserownię, ciast-
kownię i piecownię. Odrębne pomiesz-
czenie zostanie przystosowane do nauki
sporządzania przysmaków z… czekolady.
— Na drugim piętrze powstaną sala dy-
daktyczna, sala oceny organoleptycznej
i dwie pracownie analizy sensorycznej
z zapleczem. Będą też tam pracownie
ekonomiczna i gastronomiczna z zaple-
czem — zapewnia wicedyrektor Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych.
Jak na nowoczesny kompleks gastrono-
miczny przystało, w budynku zostaną też
zamontowane windy — jedna tylko do
transportu potraw, druga o charakterze
osobowo-towarowym.

Prace są już na półmetku
Projekt, który realizowany jest w Zespole
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,
oprócz prac budowlanych przewiduje
także zakup nowoczesnego wyposażenia
pracowni. Zmieni się także otoczenie
szkolnych warsztatów. Powstaną nowe
miejsca postojowe dla samochodów.
Zmieniony zostanie także układ chodni-
ków, wejść i pochylni, a także wjazd na
teren warsztatów. Inwestycja jest już na

półmetku. Ma się zakończyć w połowie
2011 roku. Pochłonie w sumie prawie 
13 mln zł. Aż 7,5 mln zł z tej kwoty stano-
wi dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Warmia i Mazury.
aempe

Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa 
zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem

dostosowania do standardów unijnych
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wartość projektu: 12 834 560,00 zł 

Wartość dofinansowania: 7 594 493,55 zł

Budowa zakończy się w połowie 2011 roku
i pochłonie około 13 milionów złotych
Fot. Grzegorz Czykwin


