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Henryk Galwas

Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo,
na przestrzeni ostatnich lat edukacja dotycząca typowych  
zawodów budowlanych w Polsce, była traktowana po maco-

szemu. Efektem takiego stanu rzeczy dzisiaj jest m.in. wysoki 
wskaźnik zapotrzebowania na fachowców w branży budowla-

nej. Niedobory kadrowe pracodawcy najczęściej starają się wy-

pełniać zatrudniając np. pracowników z Ukrainy.
 

Nam zależy  jednak  na tym, żeby byli to przede wszystkim  pol-
scy fachowcy, którzy będą chcieli pracować tutaj i godnie zara-

biać.  Dla Izby Gospodarczej zawsze będzie to ogromnie ważną 
kwestią.
 

Stąd  cieszy mnie ogromnie fakt podpisania umowy patronac-

kiej dotyczącej objęcia Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża 
Jana Pawła II  w Opolu przez kluczowe firmy budowlane  Opex 
SA i Energepol Trade. Patronat dotyczy zawodów: murarz – tyn-

karz i technik budownictwa. Od samego początku byliśmy jako 
Izba blisko tego projektu i w dalszym ciągu będziemy go wspie-

rać. Dzięki patronatowi tych firm, młodzi ludzie skorzystają z 
praktyk i wiedzy fachowców pracujących w nich. Efektem tej 
współpracy będzie możliwość podjęcia  pracy dla uczniów ZSB 
w Opolu.
 

Z tego miejsca chciałbym zachęcić  inne  firmy  do wzięcia 
udziału w tego typu projekcie. Zapotrzebowanie na fachowców 
na polskim rynku jak wiemy jest duże stąd edukacja zawodowa 
powinna być dla nas priorytetem. Do tego jak będzie miała od-

powiednie wsparcie przedsiębiorców przełoży się to na popra-

wę zatrudnienia.
  

Jeszcze raz gratuluje firmom Opex SA i Energepol Trade podję-

cia decyzji co do wsparcia Zespołu Szkół Budowlanych w Opo-

lu. Pani dyrektor ZSB Violetcie Szczepkowskiej życzę owocnej 
współpracy z tymi przedsiębiorstwami co mam nadzieję, że 
przełoży się  promocję szkoły. 

Henryk Galwas       
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Klasy patronackie w ZS
 Budowlanych  w Opolu  

ZSB im. Papieża  Jana Pawła II w Opolu  otrzymał specjalny  patronat dla uczniów 
szkolących się w zawodzie murarz-tynkarz i technik budownictwa. Patronat 
nad tymi zawodami objęły dwie kluczowe firmy budowlane z Opola: Energopol 

Trade sp. z o.o. i OPEX SA. 
Uroczyste podpisanie  umowy patronackiej  odby-

ło się w ZSB 24.10 br. Sygnatariuszami dokumentu 
byli : dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych  Violetta 
Szczepkowska, dyrektor generalny OPEX SA Tade-

usz Kuśnierz, Mirosław Tempka dyrektor ds. tech-

nicznych firmy OPEX SA, prezes Energopol Trade 
sp. z o.o. Krzysztof Skrzypek.
 

Wśród gości zaproszonych do Zespołu Szkół Budo-

walnych na uroczystość podpisania umowy oprócz 
sygnatariuszy byli również: Prezes OIG Henryk Gal-
was, z-ca Naczelnika Wydziału Oświat w Opolu Kry-

styna Dworecka, dyrektor Wydziału Rozwoju Edu-

kacji Kuratorium Oświaty w Opolu Joanna Wnuk, 
z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kurato-

rium Oświaty Marek Wąsowski, inspektor ds. szkół 
ponadgimnazjalnych Wydziału Oświaty w Opolu 
Kinga Pierzak- Kostuś, kierownik referatu inwesty-

cji, remontów i eksploatacji obiektów oświatowych 
Andrzej Jedynakiewicz. Obecni byli również dyrek-

torzy szkół i palcówek współpracujących ze szkołą, 
delegacja ze średniej  szkoły zawodowej w Słowacji 
Miroslav Dikan i Marta Milucka, pracodawcy zawo-

dów murarz –tynkarz oraz licznie przybyła młodzież 
szkolna z reprezentacją  klas patronackich na czele, 
która wyróżniała się ubranymi koszulkami z napi-
sem  „zawód patronacki”.
 

- Opolska Izba Gospodarcza ze szczególną aktywno-

ścią prezesa Henryka Galwasa  była od samego po-

czątku przy organizacji tego projektu, którego efektem 

jest stworzenie patronatu w Zespole Szkół Budowal-
nych w Opolu. O  czym  mówiła  na otwarciu spotka-

nia dyrektor ZSB Violetta Szczepkowska dziękując 
tym samym prezesowi za jego wkład i zaangażowa-

nie w projekt patronatu. 
 

Prezes Galwas w swoim wystąpieniu wskazał 
przede wszystkim na nisze jaka wytworzyła się  
w zawodach budowlanych w ostatnich latach. Stąd 
patronat jest rzeczą niezmiernie ważną by stwa-

rzać nowe miejsca pracy i szkolić fachowców tak by 
chcieli zostać w kraju i mieli szansę na dobre za-

robki. 
 

W dwóch utworzonych klasach patronackich  uczyć 
się będzie siedemnastu uczniów. Projekt patronatu 
dla szkoły to przede wszystkim ogromna szansa dla 
przyszłych budowlańców. Dzięki praktykom, które 
będą mogli odbywać  na placach budów firm Ener-
gopol Trade i Opex SA otrzymają niezbędne do-

świadczenie, które da im w przyszłości możliwość  
zatrudnienia w tych renomowanych przedsiębior-
stwach. 
 

Firma Energopol Trade z Opola  jest m.in. wyko-

nawcą pływalni „Wodna Nuta” w Opolu. Firma Opex 
SA wchodząca  w skład koncernu ADAMIETZ ma na 
swoim koncie wiele inwestycji budowlanych w kra-

ju i za granicą. W Jej szerokim portfolio są osiedla 
mieszkalne, modernizacje obiektów użyteczności 
publicznej, salony samochodowe. 
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