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Z przyjemnością informujemy, że dobiega końca realizacja 
projektu pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość 

życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształ-
cenia zawodowego w powiecie węgorzewskim” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. 
12 października br. odbyło się otwarcie nowego budynku Ze-
społu Szkół Zawodowych w Węgorzewie, podczas którego uro-
czystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele inwestora 
– Starosta Pani Halina Faj i Krzysztof Kołaszewski – wicesta-
rosta, wykonawcy robót oraz ZSZ w Węgorzewie. Każda z tych 
osób bezpośrednio lub pośrednio przyczyniła się do powstania 
łącznika, za co dziś w imieniu społeczności ZSZ dziękujemy.
Nowy budynek spełnia wszystkie wymagania obowiązujące  
w krajach Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, po-
trzeb osób niepełnosprawnych i standardów nowoczesnego 
szkolnictwa. Klatka schodowa jest wyposażona w dźwig dla 
osób niepełnosprawnych, a sale lekcyjne w najnowszej generacji 
sprzęt elektroniczny.
Na niższym poziomie łącznika znajduje się zaplecze niezbędne 
do nauki zawodów stolarza i szkutnika oraz sala materiałoznaw-
stwa przeznaczona do praktycznej nauki we wspomnianych 
wyżej zawodach. Pracownia materiałoznawstwa wyposażona 
została w nowoczesny sprzęt, m.in. komplet mebli, w tym sto-
ły do rysunku technicznego, tablicę multimedialną, projektor,  
wiskozymetr, mikroskopy, wagi analityczne, wagi techniczne, 

wilgotnościomierze, pH-metry, komplety przyborów kreślar-
skich, biblioteczkę zawodową itp. 
Poziom wyższy będący przedłużeniem parteru starej części 
szkoły to kolejne trzy przestronne, bardzo dobrze doświetlone 
sale lekcyjne. W pracowni rysunku technicznego i informatyki 
zachwycają nowiutkie komputery, ploter drukujący oraz nowo-
czesny ultrakrótkoogniskowy projektor. W takich warunkach 
z przyjemnością będą się uczyć rysunku technicznego oraz 
przedmiotów informatycznych nie tylko pasjonaci kompute-
rów. Kolejna z sal – turystyczno-geograficzna – to prawdziwa 
perełka. Sala została wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne oraz jest w niej dodatkowo symulacyjne 
biuro turystyczne. Zachwycają nowoczesne laptopy, na których 
uczniowie, korzystając ze specjalnego oprogramowania, prowa-
dzić będą biuro turystyczne. Zakupiona przez szkołę licencja 
pozwoli uczniom nabyć umiejętności w zakresie przygotowywa-
nia ofert turystycznych, dokonywania rezerwacji, wystawiania 
faktur i innych dokumentów. Symulacyjne biuro podróży wypo-
sażone zostało dokładnie w taki sam sprzęt jak prawdziwe biuro 
podróży, m.in. w laptop z oprogramowaniem do prowadzenia 
biura, drukarkę, telefon/fax, kasę fiskalną, niszczarkę, bindow-
nicę, gilotynę, wizualizer itp. Oprócz tego w sali znajduje się 
telewizor 65-calowy, interaktywna tablica multimedialna, no-
woczesny projektor ultrakrótkoogniskowy, sprzęt nagłaśniają-
cy dla przewodnika oraz kamera cyfrowa.  W tak nowoczesnej 
sali wiedzę praktyczną i teoretyczną zdobywać będą uczniowie, 
którzy kształcą się w nowym zawodzie – technika obsługi tury-
stycznej.  

Nauczanie języków obcych uatrakcyjni i ułatwi nowoczesna  
i profesjonalna pracownia językowa wyposażona w słuchawki, 
mikrofony i oprogramowanie umożliwiające jednoczesne kon-
wersacje wszystkich uczniów, w parach, grupach, w dowolnych 
konfiguracjach zaplanowanych przez nauczyciela. W sali znaj-
duje się dodatkowo interaktywna tablica multimedialna, ultra-
krótkoogniskowy projektor  oraz telewizor 65-calowy. 
Wyposażenie klas zapewnia iście europejski poziom edukacji. 
Wszystko to przyczyni się do podniesienia jakości i uatrakcyj-
nienia kształcenia zawodowego, zwiększenia motywacji ucz-
niów do nauki i większego zainteresowania kształceniem zawo-
dowym. Dotyczy to przede wszystkim zawodu technika obsługi 
turystycznej oraz szkutnika, nauczanego na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia. Do ZSZ zapraszamy również uczniów prag-
nących kształcić się i w innych zawodach, ponieważ z nowych 
sal korzystać będą wszyscy nasi uczniowie. W dobie rosnącego 
bezrobocia, szczególnie wśród absolwentów wyższych uczelni, 
rośnie ranga szkół nauczających zawodu na poziomie szkoły 
średniej i branżowej. Czynnikiem dodatkowym przemawiają-
cym za nauką w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie jest 
dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb miejsco-
wego rynku pracy. Realizacja tego ważnego projektu znacząco 
przyczynia się do wsparcia koncepcji rozwoju szkolnictwa w na-
szym mieście. Docelowo projekt ma służyć również wszystkim 
mieszkańcom powiatu węgorzewskiego, ma ożywić nasz region, 
ma spowodować jego rozwój, wykorzystujący największe nasze 
bogactwa, tj. czyste powietrze, wodę, drewno i przyrodę.

Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie! 

Koszt budowy łącznika oraz zakup nowoczesnego wyposażenia – czyli realizacji projektu po ostatnim aneksowaniu umowy o dofinansowanie – wynosi 2 575 638,00 zł; 
dofinansowanie ze środków unijnych – 2 108 670,13 zł (82,9% kosztów kwalifikowanych); wkład własny Powiatu Węgorzewskiego – 466 967,87 zł.


