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T³umnie wype³ni³a siê sala gim-
nastyczna w strzeleckim Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 1 na otwarciu
Centrum Kszta³cenia Zawodowego
30 listopada br. W uroczysto�ci
uczestniczy³y w³adze powiatu na
czele ze starost¹ Józefem Swaczyn¹
i wicestarost¹ Waldemarem Gaid¹ �
jako gospodarze imprezy, marsza³ek
Józef Sebesta i wicemarsza³ek Józef
Koty�, przedstawiciele firm wyko-
nawczych, dyrekcja szko³y, nauczy-
ciele i uczniowie. Ale te¿ by³a ku temu
nie lada okazja: projekt pn. �Moder-
nizacja bazy dydaktycznej ZSZ nr 1
w Strzelcach Opolskich� zosta³ za-
koñczony, a wszyscy zaproszeni
go�cie mieli okazje przekonaæ siê, jak
dalece � dziêki unijnym �rodkom po-
zyskanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007-2013,
poddzia³anie 5.5.1 � zmieni³a siê
szko³a. Co tam: zmieni³a! Zyska³a nie
tylko nowe oblicze (remonty, prze-
budowa i zmiana funkcji niektórych
pomieszczeñ, a z pocz¹tkowych lat
istnienia zosta³a tylko trylinka �
mówi³ starosta Swaczyna), ale zupe³-
nie nowy wymiar. Sta³a siê szko³¹ z
nowocze�nie wyposa¿onymi pra-
cowniami, mog¹c¹ kszta³ciæ w kierun-
kach po¿¹danych na rynku pracy nie
tylko w tej chwili, ale i w przysz³o-
�ci - bo przecie¿ w kszta³ceniu cho-
dzi g³ównie o perspektywy dla m³o-
dego pokolenia! A takie zapewni m.in.
pracownia mechatroniki, elektryczna
i elektroniczna, pracownia spedyto-
ra, gastronomiczna...  Na samo wy-
posa¿enie czterech pracowni prze-
znaczono ponad 681 tysiêcy z³otych,
z czego najwiêcej, bo 396 tysiêcy na
pracowniê mechatroniki.

Wielkie otwarcie

Warto�æ ca³ej inwestycji, któr¹
uda³o siê zrealizowaæ przy pomocy
unijnych �rodków to ponad 1,9 mi-
liona z³otych (w tym ponad 301 ty-
siêcy z³ pochodzi³o z bud¿etu Po-
wiatu Strzeleckiego, reszta � z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego).

W powiecie strzeleckim rzeczy-
wi�cie na o�wiacie siê nie oszczêdza,
a potwierdzeniem tych s³ów niech
bêdzie tylko kilka danych: w ci¹gu 3
lat (od 2006 roku) ZSZ nr 1 zosta³
dofinansowany kwot¹ ponad 4,5 mln
z³otych, z czego 79% przeznaczono
na remonty, a resztê na wyposa¿e-
nie. Dziêki temu ta placówka sta³a
siê nowoczesnym o�rodkiem � nie
odbiegaj¹cym od tych, jakie w czasie
zagranicznych wizyt podziwiano do
tej pory, zazdroszcz¹c zaprzyja�nio-
nym regionom. Dzi� � nie ma czego:
wszystko to (no, prawie wszystko)
mamy u siebie. I gdyby jeszcze na-
uka sprawia³a rado�æ uczniom, tak
samo, jak pó�niej wykonywany za-
wód, przynosz¹cy w dodatku pe³ne
kieszenie � oznacza³oby to, ¿e doko-
nali�cie dobrego wyboru � zwróci³ siê
do uczniów wicestarosta Gaida.

A uczniowie � w których imieniu
wyst¹pi³ Mateusz Niepala � dziêko-
wa³ wszystkim za najnowocze-
�niejsz¹ szko³ê w powiecie.

A potem � po uhonorowaniu od-
znakami Przyjaciel Szko³y tych, któ-
rzy do³o¿yli swoj¹ �cegie³kê� do
zmian w szkole, otwarciu i po�wiê-
ceniu obiektu przez ks. Wolfganga
Jo�ko, proboszcza parafii �w. Waw-
rzyñca � wszyscy go�cie uczestni-
czyli w lekcjach pokazowych w no-
wych pracowniach.

Wielka zmiana w ZSZ nr 1
Jak dziêki projektowi pn. �Modernizacja bazy dydaktycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich�
zmieni³a siê szko³a? Najbardziej wymownym przekazem bêd¹ zdjêcia wykonane w kwietniu i listopadzie tego roku.
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Dyrektor Halina Kajstura sk³ada podziêkowania wszystkim zaangazowanym
w realizacjê projektu i poparcie idei zmian w³adz wojewódzkich i Powiatu.

T³umnie wypa³ni³a sie nie tylko sala gimnastyczna, ale i korytarze szko³y.

Lekcja pokazowa w nowej pracowni gastronomicznej.

Zapraszamy wszystkie firmy dzia³aj¹ce na terenie Powiatu Strzeleckiego, do udzia³u w konkursie.
 Ocenie zostan¹ poddane produkty w kategoriach:

- przetwórstwo rolno spo¿ywcze
- dzia³alno�æ produkcyjna

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do 10 grudnia 2009 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie z dopi-

skiem �Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2009�
Formularz zg³oszeniowy i regulamin na stronie www.powiatstrzelecki.pl.

PRZYPOMINAMY
O  KONKURSIE  NA

�NAJLEPSZY  PRODUKT
POWIATU  STRZELECKIEGO  2009�!

Kto mo¿e wzi¹æ w konkursie udzia³? Wszyscy mieszkañcy Powiatu. Nie jest
wa¿ny wiek, ani p³eæ, ani rodzaj ozdoby, ani technika wykonania. Mo¿e to byæ
³añcuch. Mo¿e to byæ pomalowana w³asnorêcznie bombka. Mo¿e to byæ kogucik,
Miko³aj, je¿yk, ... Co tylko nam przyjdzie do g³owy i co zrobimy. Bo to jest
jedyny warunek, by ozdoba mog³a wzi¹æ udzia³ w konkursie. Jego rozstrzygniêcie
� w czasie wspólnej zabawy � 18 grudnia.
Bêd¹ nagrody dla zwyciêzców konkursu, bêdzie kawa, ciasto ...

Jak to na rodzinnym spotkaniu tu¿ przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Zrób to sam i wygraj!

Jeszcze tylko tydzieñ � do 9 grudnia czekamy na choinkowe ozdoby,
wykonane w³asnorêcznie przez Pañstwa.

dok. ze str. 1


