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POWIAT STR Z E LE C K I

M£ODY INNOWATOR
w ZSZ nr1 w Strzelcach Op.
14 czerwca br. odby³a siê w Warszawskim
Domu Technika uroczystoæ fina³owa III edycji
Konkursu M£ODY INNOWATOR,
która
zgromadzi³a wielu kreatywnych uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ego
kraju.
W konkursie tym
nasz uczeñ Józef Nocoñ
otrzyma³ nagrodê specjaln¹ za trójko³owiec, który wykona³ samodzielnie (o
pojedzie tym pisano ju¿ w lokalnej prasie, a nawet by³a o nim wzmianka w aktualnociach w opolskiej tv).
Konkurs M£ODY INNOWATOR
organizowany jest przez Naczeln¹ Organizacjê Techniczn¹ (NOT) i obok
Olimpiady Wiedzy Technicznej jest najbardziej presti¿owym konkursem technicznym dla uczniów. NOT jest wspólnot¹ stowarzyszeñ naukowo technicznych i skupia w swoich strukturach najwybitniejszych techników i in¿ynierów
z ca³ego kraju.
Konkurs M³ody Innowator przebiega w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. Mimo, ¿e Józef swój produkt wykona³ we w³asnych
zakresie, w domu bez pomocy nauczyciela, w szkole doszlimy do przekonania, ¿e wart jest on zg³oszenia do tego
konkursu. Nasz¹ opiniê podzieli³o jury
konkursu w sk³ad którego wchodzili min.
przedstawiciele: MEN, Urzêdu Patentowego oraz Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów przyznaj¹c naszemu uczniowi nagrodê specjalna.
Trójko³owiec TRIKE BIKE 650
naszego ucznia w ca³oci wykonany jest
z czêci pojazdów przeznaczonych do
z³omowania (Fiat 126p oraz motorowerów: Komar i Romet) oraz z pó³fabrykatów (blachy, rury) ju¿ z³omowanych, w dobie nacisków jakie k³adzione
s¹ na recykling, wyrób Józka jest tym
bardziej godny podziwu. Trójko³owiec
ten jest pojazdem, który przeszed³ pomylnie wszystkie badania niezbêdne do
dopuszczenia go do ruchu ulicznego. Aby
wzi¹æ udzia³ w konkursie M³ody Innowator konieczne by³o przygotowanie
opisu technicznego produktu przedstawianego do konkursu, a tak¿e opisu przebiegu pracy poparte zdjêciami dokumentuj¹cymi poszczególne etapy jej wykonywania. Józek i w tym wzglêdzie wykaza³ siê przezornoci¹ mimo, ¿e tworz¹c swój pojazd (na potrzeby w³asne)
nie przypuszcza³, ¿e mo¿e wzi¹æ udzia³
w jakimkolwiek konkursie posiada³ zdjêcia z przebiegu prac. Jako opis technicz-

ny zosta³ wykorzystany protokó³ wykonany przez rzeczoznawcê na potrzeby rejestracji pojazdu oraz dowód rejestracyjny. Opis przebiegu prac zosta³ wykonany ju¿ na potrzeby samego konkursu.
W uroczystoci wrêczenia nagród
udzia³ wziêli przedstawiciele wielu instytucji zwi¹zanych z edukacj¹ i technik¹,
m.in.: Prezes Urzêdu Patentowego RP
Alicja Adamczak, Wojciech Nawrot 
Autorski Park Technologiczny, Bogdan
Bogdañski - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Krystyna
Tomasiewicz, która odczyta³a list skierowany do m³odzie¿y w imieniu ministra Zbigniewa W³odkowskiego, Dorota Celejowska i Maria Boniecka - przedstawicielki Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Adam Dêbowski z miesiêcznika M³ody Technik, redaktor
Krzysztof Michalski z Polskiego Radia,
Kazimierz Okraszewski - wiceprzewodnicz¹cy Komitetu N-T Doskonalenia
Kadr FSNT-NOT  inicjator Konkursu
oraz przedstawiciele TJO, które wspomaga³y organizacjê konkursu.
Warto wspomnieæ o wyst¹pieniu
pani Prezes Alicji Adamczyk, udzieli³a
ona cennych informacji na temat dzia³ania Urzêdu Patentowego, prawa jakim
siê kieruje ta instytucja. Wskaza³a m³odym wynalazcom korzyci p³yn¹ce z
patentowania swoich wyrobów, a tak¿e
koniecznoæ takiego posuniêcia.
Udzia³ Józka w etapie centralnym
i zdobycie przez niego nagrody pomo¿e uzmys³owiæ mu (a tak¿e przekonaæ
innych), ¿e warto pog³êbiaæ w³asne techniczne zainteresowania (nie tylko w
szkole ale i poza ni¹), a wynikami w³asnych prac warto podzieliæ siê z nauczycielami, którzy maj¹ mo¿liwoæ
wypromowania uczniów zdolnych. Za
udzia³ w finale Konkursu M³ody Innowator Józef Nocoñ oprócz cennych
nagród jakie mu przyznano, otrzyma³
równie¿ dyplom, którego posiadanie
zwalnia go z czêci pisemnej egzaminu
zawodowego.
Dawid Imie³owski

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 10 sierpnia 2010 roku o godzinie 10oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêd¹ siê rokowania
w celu sprzeda¿y nieruchomoci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Strzelcach
Opolskich, Osiedle Piastów l¹skich, niezabudowanej. Nieruchomoæ oznaczona
jest numerem dzia³ki 5049/19 o powierzchni 0,1002 z mapy 15, a wpisana jest
w ksiêdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach
Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest
pod gara¿e i parkingi.
Cena wywo³awcza nieruchomoci  28 800,00 z³.
Do ceny sprzeda¿y dolicza siê 22 % podatek VAT.
W celu sprzeda¿y nieruchomoci przeprowadzono dwa przetargi ustne, nieograniczone w dniach : 8 stycznia 2010 roku i 19 maja 2010 roku.
Przed przyst¹pieniem do rokowañ nale¿y wp³aciæ zaliczkê w kwocie 2 000,00 z³
tytu³em zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy,
w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica, Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³ada siê do dnia6 sierpnia 2010 r. w
kancelarii Starostwa, w zamkniêtej kopercie, z dopiskiem na kopercie : Rokowania  dzia³ka 5049/19.
Zg³oszenie winno zawieraæ :
a) imiê, nazwisko, adres lub nazwê firmy z jej siedzib¹,
b) datê sporz¹dzenia zg³oszenia,
c) owiadczenie o zapoznaniu siê z warunkami rokowañ i przyjêciu ich bez
zastrze¿eñ,
d) proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
Nabywca nieruchomoci ponosi tak¿e koszt wyceny nieruchomoci w kwocie
488,00 z³ oraz koszty wynikaj¹ce z zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoci.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomociami,
pod numerem telefonu 77-4401-740 lub 77-4401-737.

Integracyjna Biesiada Rodzinna
Filia strzeleckiego Domu Pomocy
Spo³ecznej w Szymiszowie 26 czerwca
br goci³a uczestników Integracyjnej
Biesiady Rodzinnej. Zorganizowana
impreza by³a kontynuacj¹ i rozwiniêciem biesiady , która odby³a siê poprzedniego roku w filii w Szymiszowie i
Lenicy. Udzia³ w tegorocznej imprezie
wziêli mieszkañcy strzeleckiego domu,
filii w Lenicy i Szymiszowie wraz ze
swoimi zaproszonymi goæmi, podopieczni rodowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich, podopieczni Domu Pomocy Spo³ecznej w
Kad³ubie i Zawadzkiem, uczestnicy
warsztatów terapii zajêciowej przy DPS
Zawadzkie, cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz mieszkañcy domów Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka i
wsi Szymiszów. Celem zorganizowanej
imprezy by³a integracja osób w ró¿nym
wieku i z ró¿nymi dysfunkcjami.
Imprezê, barwnym korowodem,
otwar³ dyrektor domu Stanis³aw Marek
w towarzystwie dzieci z Publicznego
Przedszkola w Szymiszowie. Du¿ym
uznaniem publicznoci i gromkimi brawami zosta³o przyjête przedstawienie 

Na ziarnku grochu. Historia z ¿ycia rodu
Strachwitz. W przedstawieniu udzia³
wziêli pracownicy Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich, filii w
Szymiszowie i filii w Lenicy. W postaæ
króla wcieli³ siê Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, a rolê ksiêcia poszukuj¹cego prawdziwej ksiê¿niczki,
odegra³ dyrektor DPS Stanis³aw Marek.
Dziêki uprzejmoci Teatru Jana Kochanowskiego z Opola aktorzy wyst¹pili

w epokowych strojach. Na scenie zaprezentowali siê tak¿e mieszkañcy oraz
zaproszeni gocie z przygotowanymi
wystêpami artystycznymi, zespó³ instrumentalny z PSM w Strzelcach Op.
oraz Zespó³ Romski. Nie zabrak³o w
programie wystêpu kabaretowego w
wykonaniu Janka z Poznowic oraz
pieni biesiadnych prezentowanych
przez zespó³ SEN i CENTAVIA. Do tañca i wspólnej zabawy zaprasza³ wszystkich zgromadzonych zespó³ muzyczny
RYTM. Podczas imprezy odby³a siê
tak¿e dobrowolna zbiórka pieniêdzy na
rzecz 3-letniego Mateusza Szurmak,
który cierpi na ostr¹ bia³aczkê. S³owa
podziêkowania za okazane wsparcie finansowe i modlitwê skierowali obecni
na biesiadzie rodzice ch³opca. Uczestnicy biesiady mieli okazjê zobaczyæ
przygotowane wystawy prac podopiecznych, wystawê go³êbi hodowlanych i
ptactwa ozdobnego oraz wzi¹æ udzia³ w
Turnieju Skata Sportowego. Dla najm³odszych uczestników przygotowano
plac zabaw.
W biesiadzie wziê³o udzia³ oko³o
1000 osób a czas wspólnie spêdzony
min¹³ w radosnym i pogodnym nastroju. Impreza nie mog³a by siê odbyæ bez
wsparcia ze strony sponsorów, za które
organizatorzy serdecznie dziêkuj¹.
Jolanta Siwiec

Podziêkowania
Integracyjna Biesiada Rodzinna,
która odby³a siê 26 czerwca w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Szymiszowie pokaza³a nam, jaka ogromna jest potrzeba
spotykania siê  i to niekoniecznie w
gronie najbli¿szych.
To cieszy, ¿e razem z dzieæmi, m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹, emerytami,
rencistami i mieszkañcami naszych
Domów Pomocy Spo³ecznej w Powiecie Strzeleckim i ich rodzinami oraz
wszystkimi ludmi dobrej woli, którzy
uczestniczyli w tej Biesiadzie uda³o siê
stworzyæ jedn¹, Wielk¹ Rodzinê Strzeleckiego Powiatu.
Jako dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Lenicy bardzo serdecznie dziêkujê Zarz¹dowi Powiatu na
czele ze Starost¹ Józefem Swaczyn¹ i
Wicestarost¹ Waldemarem Gaid¹ za
wspó³organizacjê tego bardzo du¿ego
przedsiêwziêcia oraz Wiceburmistrzowi
Gminy Strzelce Opolskie Marii Feliniak
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za bezp³atne wypo¿yczenie namiotu biesiadnego.
Ogromne podziêkowania kierujê na
rêce Komendanta Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej Stefana Sz³apy i stra¿aków,
którzy bezp³atnie rozstawiali i rozebrali namiot, w którym odbywa³a siê zabawa integracyjna.
Dziêkujê równie¿ wszystkim sponsorom, dziêki którym Biesiada mog³a
siê odbyæ. S¹ to:
Firma Brzd¹c z Wa³brzycha, Regat - Zak³ad pogrzebowy Opole, Apteka Pod Lipami Lenica, Bank Spó³dzielczy w Lenicy, Bank PKO Katowice Oddzia³ Strzelce Op., Transport Ciê¿arowy Handel Opa³em Daniel Pawlik
Kalinowie, Hurtownia Nabia³owa ,,ADI
Opole, P.P.H.U.,,Roman Eksport-Import Sp. z.o.o. Czêstochowa, PKS
Strzelce Op., Gospodarstwo Rolne Józef Wypich Lichynia, Sand Sp.o.o
Strzelce Op., Spo³em PSS Gliwice, Produkcja i sprzeda¿ artyku³ów spo¿. - Hen-

ryk Janicki - Suchy Bór, Piekarnia Warzecha Damian Dziewkowice, Piekarnia Grabowski Izbicko, Piekarnia Zimermann Gogolin, Cukiernia Pawe³ek Strzelce Op., Kaufland Strzelce Op.,
Ewa i Zygfryd Skrzypczyk -Transport
Ciê¿arowy Handel Import - Eksport,
Rozmierz.
Panu Hubertowi Gordzielikowi i jego
stacji telewizyjnej sk³adam serdeczne podziêkowania za ogromne wsparcie i pomoc.
Dziêkujê tak¿e tym, którzy zechcieli wesprzeæ finansowo chorego
Mateuszka Szturmaka oraz
moim wspó³pracownikom, którzy wziêli
udzia³ w przedstawieniu pt. Na Ziarnku
grochu  historia z ¿ycia Strachwitz i
którzy czuwali nad ca³ym przebiegiem
imprezy.
Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskich
z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Lenicy
Stanis³aw Marek

Wybralimy Prezydenta RP

Jak frekwencja wygl¹da w poszczególnych gminach naszego powiatu?
gmina

uprawnieni

g³osowa³o

g³osy wa¿ne

%

Izbicko

4402

1720

1704

39,07

Jemielnica

5968

1970

1947

33,01

Kolonowskie

5173

1816

1786

35,12

Lenica

6842

2724

2675

39,81

Strzelce Op.

27451

11963

11832

43,58

Ujazd

5057

2005

1963

39,65

Zawadzkie

10143

3692

3642

36,40

Najwiêksze poparcie Bronis³aw
Komorowski uzyska³ w gminie Izbicko: a¿ 77,41% g³osuj¹cych. Niewiele
mniej, bo 74,14% g³osów zdoby³ w

gminie Strzelce Opolskie. Na trzecim
miejscu pod tym wzglêdem plasuje siê
Kolonowskie, gdzie g³osowa³o na niego 70,38%. W gminie Ujazd i Jemiel-

nica poparcie dla niego by³o odrobinê
ni¿sze, ale niemal identyczne: odpowiednio 66,82% i 66,58%. Blisko nich
plasowa³a siê Lenica z 64,15-procentowym poparciem dla B. Komorowskiego. W gminie Zawadzkie równie¿
zdoby³ wiêkszoæ  60,24%.
W której miejscowoci poparcie dla
Bronis³awa Komorowskiego by³o najwy¿sze? To Otmice, gdzie zdoby³ a¿
83,95% g³osów  i to jest absolutny
rekord w ca³ym powiecie.
Po drugiej stronie stoj¹ ¯êdowice 
jako jedyna miejscowoæ powiatu
strzeleckiego, w której wiêcej osób
g³osowa³o na Jaros³awa Kaczyñskiego: popar³o go tu a¿ 52,08 procent
g³osuj¹cych.

