
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Staże w Wielkiej Brytanii

Oferujemy:
•	14 tygodniowe staże w hotelach w Wielkiej Brytanii (VII-IX 2022)

•	stanowiska: restauracja, bar, kuchnia, obsługa piętra

•	stypendium 6 289 €  (ok 27 600 zł)

•	organizacja podróży, zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie

•	szkolenie językowe przed wyjazdem

 Staże zagraniczne dla: 
1. uczniów klas III i IV oraz absolwentów technikum 

2. uczniów klas III i absolwentów szkół branżowych

Biuro Projektu:

Jans Consulting Sp z o.o.
ul. Polska 47, 12-100 Szczytno

tel. 89 624 48 99

Mobilne Biuro Projektu:

Kierownik Projektu: 505 105 392
www.jans.tv
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R E K L A M A

Rozmowa  „Tygodnika Szczytno”

Zakończył się projekt 
Leonardo da Vinci, w 
ramach którego 20 
stażystów z Olsztyna 
i Szczytna wyjechało 
do Wielkiej Brytanii na 
6-miesięczne staże. 
Projekt realizowała 
firma Jans Consulting. 
Jedną z osób, która 
wyjechała na staż była 
Emilia Kornacka. Po-
dzieliła się z nami swo-
im doświadczaniem z 
wyjazdu.
 
Co skłoniło Panią do 
udziału w projekcie?
Do udziału namówił mnie mój 
tata. To on znalazł ogłoszenie i 
przekonał mnie, żebym złożyła 
dokumenty do tego projektu. 
Bałam się, czy sobie poradzę, 
ponieważ mój język angielski 
nie był najlepszy. Wszyscy jed-
nak wiemy, jak trudno znaleźć 
pracę w Polsce. Ciekawość, jak 
jest za granicą, zwyciężyła.

Jakie największe korzyści 
przyniósł pani ten staż?
Przede wszystkim nowe 
doświadczenie. Doszlifowanie 
języka angielskiego i nauka 
pracy w zespole. Liczę, że to 
zaowocuje dobrą pracą już w 
Polsce.

Co było dla pani najwięk-
szym zaskoczeniem?
Myślę, że zachowanie Angli-
ków. Są niezwykle przyjaźnie 
nastawieni do obcokrajowców. 
Idąc ulicą mówią „cześć” cho-
ciaż cię nie znają, uśmiechają 
się. 

Czy miała pani problemy z 
aklimatyzacją?
Nie będę ukrywała, że na po-
czątku było ciężko. Nowy język, 
obowiązki. Trudno było się 
przestawić. Ale po kilku dniach 
było już dobrze.

Czy polubiła pani styl ży-

cia i bycia Anglików?
Styl życia Anglików jest inny 
niż Polaków. Tam ludzie żyją 
spokojniej, nie martwią się o 
kolejny dzień. Żyje się łatwiej. 
Myślę, że Anglicy są też bar-
dziej tolerancyjni, przyjaźni i 
otwarci w rozmowach niż my, 
Polacy.

Rozpatruje pani możliwość 
powrotu do Anglii?
Tak, po zakończeniu stażu 
dostałam propozycję pracy 
w hotelu gdzie odbywałam 

praktyki. Dlatego  już planuję 
powrót do Anglii. 

Jakie rady udzieliłaby pani 
przyszłym stażystom?
Nie bać się. Śmiało korzystać z 
możliwości, które daje staż, bo 
nigdy nie wiadomo, co czeka 
nas na jego końcu. Ja dosta-
łam dobrą pracę. I tego życzę 
wszystkim nowym stażystom. 
Przy okazji dziękuję też firmie 
Jans Consulting za umożli-
wienie mi wyjazdu i pomoc w 
trakcie trwania stażu.

Staż w Anglii 
zakończył się 
dobrą pracą

Minęły czasy, gdy o każdy kawałek 
wolnej powierzchni „biło” się kilku 
przedsiębiorców.  Miasto dysponuje 
pokaźna liczbą wolnych lokali użyt-
kowych, którymi nikt nie jest zainte-
resowany. - To efekt kryzysu – snuje 
przypuszczenia Andrzej Pleskot, 
dyrektor ZGK.

Największy i pusty stoi budynek przy ul. Pola, 
w którym jeszcze nie tak dawno swoja siedzi-
bę miał szczycieński oddział Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego. To 3-piętrowy budynek 
z podpiwniczeniem o łącznej powierzchni 
blisko tysiąca metrów.  Wolne są niewielkie 
lokale biurowe w budynku dworca PKS przy 
ul. Polskiej, dawny „biurowiec” Wodrolu przy 
ul. Mrongowiusza (propozycja przerobienia go 
na mieszkania socjalne zawisła w niebycie), 
pustych jest sporo metrów przy ul. Gnieźnień-
skiej, gdzie przed wielu laty była baza „Trans-
lenu” oraz przy ul. Bohaterów Westerplatte, w 
„podwórku” za MOPS-em. 
Jeszcze kilka lat temu, gdy zwalniał się jakiś 
lokal użytkowy, to w krótkim czasie znajdował 
dzierżawcę w drodze przetargu. - Teraz ich nie 

ogłaszamy. Podaliśmy tylko informację o tym, 
co i gdzie jest wolne. Nie ma sensu ogłaszanie 
przetargów, jeśli nikt się nawet nie pyta o te 
lokale – mówi Pleskot. 
Wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk przy-
znaje, że problem ze znalezieniem użytkowni-
ków wolnych powierzchni trwa od co najmniej 
kilku lat. - Na przykład budynek przy ul. Pola 
możemy sprzedać lub wydzierżawić. Dosto-
sujemy się do zainteresowanego, jeśli się tylko 
pojawi – mówi wiceburmistrz. - Przetargi nie 
przyniosły efektu. Druga rzecz, że nie były one 
częste. Według wyceny budynek ma wartość 
ponad 400 tysięcy złotych i w takim przypadku 
przetarg musi być ogłaszany w mediach ogól-
nopolskich. Koszt takiej publikacji jest niebaga-
telny. Dlatego te przetargi odbywały się wtedy, 
gdy pojawiał się jakiś poważny kontrahent. 
Ostatecznie jednak okazywał się niepoważny i 
budynek nadal stoi pusty.
Czy zatem nie dałoby się wykorzystać tego 
budynku na cele publiczne? - Na razie nie ma 
pomysłu, ale nie jest to wykluczone – odpowia-
da wiceburmistrz. 
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Tysiące wolnych 
metrów użytkowychZ grona siedmiu oferen-

tów gmina wybrała PGE 
Obrót są w Rzeszowie jako 
nowego dostawcę energii 
elektrycznej na potrzeby 
samorządowych jednostek. 
- Umowa będzie zawarta 
na dwa lata mówi wójt 
Czesław Wierzuk.
Prąd będzie gminę koszto-

wał dokładnie 358.226,88 
zł. Różnice w poszczegól-
nych ofertach nie były 
wielkie. Najdroższy z 
uczestników przetargu 
chciał za dostarczaną 
energię otrzymać nieco 
ponad 390 tysięcy. 
Gdy znane są już ceny, 
czy jest szansa na to, że 

gminne latarnie ulicz-
ne zaczną spełniać swą 
funkcję i świecić w nocy? 
- Będziemy to analizować 
w drugim półroczu – mówi 
Wierzuk – Lampy zostaną 
włączone, jeśli się okaże, 
że mamy oszczędności i 
budżet na to pozwala. hab
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Olsztyńska prokuratura 
prowadzi postępowanie 
pod kątem nadużycia 
uprawnień i poświadcza-
nia nieprawdy we wnio-
skach o wielomilionowe 
granty. Wyższa Szkoła Poli-
cji w Szczytnie występo-
wała o nie do Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. 
Prokuratura ma wątpli-
wości, czy zatrudnieni 
w szkole mogli w ogóle 
prowadzić badania, skoro 
nie wszyscy byli pracowni-
kami naukowymi – donosi 
„Rzeczpospolita”.
- To już kolejny atak na 
dobre imię uczelni – 
komentuje sprawę Piotr 
Bogdalski, komendant-
-rektor WSPol. - Powoduje 
to niepotrzebne wątpli-

wości, dyskusje. Szkoda, 
że informacje podawane 
przez „Rzeczpospolitą” są 
tak nierzetelne. Wszyst-
ko odbyło się zgodnie z 
prawem.
Dlaczego zatem proku-
ratura to sprawdza? - To 
normalne, było doniesie-
nie o możliwości popeł-
nia przestępstwa, więc 
śledczy muszą to spraw-
dzić – wyjaśnia komen-
dant-rektor. - A że jest to 
całkowicie nowy obszar, z 
którym styka się prokura-
tura, więc potrzeba na to 
czasu, aby wyjaśnić pewne 
procedury, interpretacje. 
Jestem jednak przekona-
ny, że śledztwo zostanie 
umorzone podobnie, jak 
w przypadku kilku innych 

spraw, które też nagło-
śniła „Rzeczpospolita”. 
Bo działamy zawsze w 
zgodzie z prawem. Zarzuty, 
które nam się stawia, są 
absurdalne. Jako ośrodek 
naukowy nie możemy 
prowadzić badań. Gdzie 
tu sens?
Całą sytuacją coraz bar-
dziej zmęczeni są też sami 
pracownicy policyjnej 
uczelni. - Ten kwas wynika 
z personalnych ambicji 
niektórych osób pracują-
cych w WSPol. - mówią 
wprost. - Chcą pokazać, 
że mogą uprzykrzyć 
życie szefostwu placówki 
i bez skrupułów to robią. 
Szkoda, bo cierpią na tym 
wszyscy.
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Olsztyńska prokuratura sprawdza, jak 
przyznano granty Wyższej Szkole Policji w 
Szczytnie – donosi „Rzeczpospolita”. - To 
kolejne działania godzące w dobre imię 
uczelni – komentuje sprawę Piotr Bogdalski, 
komendant-rektor WSPol. - Wszystkie granty 
na nasze badania otrzymaliśmy zgodnie z 
prawem – zapewnia.

Znowu
„strzelają” 
w uczelnię
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Komendant-rektor Piotr Bogdalski 
zapewnia, że uczelnia nie naruszyła 

żadnych przepisów przy pozyskiwaniu 
środków na projekty naukowe.
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Staże Twoją szansą na sukces!
Wyjechało z nami już pond 100-tu stażystów. Kolej na Ciebie!

więcej informacji na stronie projektu 
www.jans.tv 

lub u Kierownika Projektu 
kom. 505 105 392


