
Koronawirus
zmienia nasze życie

Czwarta fala się rozkręca. Po wariancie 
Delta kolejne zagrożenie przynosi 

wariant Omikron, który przynosi nieco inne 
objawy: chorzy skarżą się na skrajne zmęcze-
nie, bóle mięśni, drapanie w gardle i suchy 
kaszel. Rzadziej natomiast pojawiały się takie 
objawy, jak utrata węchu i smaku. Na razie, 
w przypadku zainfekowania tym właśnie 
wariantem wirusa, obserwuje się łagodniej-
szy przebieg choroby, ale - jak podkreślają 
lekarze i wirusolodzy – ciągle jest zbyt mało 
danych, by to mogło nas wszystkich uspoka-
jać i za wcześnie, aby wyciągać jednoznaczne 
wnioski o tym, w jakim kierunku pójdzie 
nowa mutacja koronawirusa.

Tak więc, dopóki nie ma skutecznego 
leku (te, które są, powinny być podawane 
w bardzo początkowej fazie choroby), je-

Dbając o dobro Mieszkańców, mając na względzie ich bezpieczeństwo w tym trudnym 
czasie, a także ułatwiając dostęp do szczepień przeciw COVID-19, Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
zdecydował o przedłużeniu działalności Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych miesz-
czącego  się w Powiatowym Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich 
do dnia 31 stycznia 2022.

Przypominamy: nie trzeba mieć skierowania na szczepienie! Nie trzeba się wcześniej 
rejestrować! Można wejść „prosto z ulicy”, by zaszczepić się pierwszą, drugą lub trzecią, czyli 
tzw. dawką przypominającą! Trzeba jednak przyjść z dowodem osobistym!

Punkt Szczepień czynny jest w od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00,
prosimy jednak o sprawdzanie bieżących informacji na stronie internetowej 

www.powiatstrzelecki.pl – w najbliższym czasie można się spodziewać, że - po uzgodnieniu z 
podmiotem medycznym prowadzącym akcję szczepień - punkt czynny będzie w któryś dzień 
po południu lub w sobotę.

Punkt 
Szczepień 

działa dalej!

dynym rozsądnym wyjściem jest szczepie-
nie. - Szczepionki, które przyjęliśmy, będą 
skuteczne, ponieważ choć białko kolca ma 
liczne mutacje, nie zmieniło całkowicie swojej 
struktury – mówił w wywiadzie dla portal.
abczdrowie.pl dr Paweł Zmora, kierownik 
Zakładu Wirusologii Molekularnej Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, 
dodając: - Szczepionki, które przyjęliśmy, 
będą skuteczne, ponieważ choć białko kolca 
ma liczne mutacje, nie zmieniło całkowicie 
swojej struktury.

30 listopada Ministerstwo Zdrowia po-
informowało o 19074 nowych przypadków 
zakażenia koronawirusem i 526 zgonach. 
Wśród nowych przypadków znajdują się 399 
z województwa opolskiego, w tym – 26 z 
naszego powiatu (2 osoby zmarły). 

Wprowadzono też nowe obostrzenia.

Dobry chleb 
to jaki?

- odpowiada Remigiusz Rączka, 
przewodniczący naszej 
kapituły konkursowej 

„Mój Przepis na Domowy Chleb”
- Przede wszystkim to świetny pachnący 
miękisz. Chleb nie może się kruszyć, powi-
nien mieć błyszczącą chrupiącą skórkę. Musi 
długo utrzymywać świeżość, przynajmniej 
do tygodnia. Oczywiście pod warunkiem 
właściwego przechowywania - w płóciennym 
a nie foliowym woreczku, w chlebaku. Dobry 
chleb to ten pieczony za zakwasie. W tym 
przypadku ludzie często popełniają błąd: 
zakwas przygotowują z mąki żytniej pełno-
ziarnistej, a powinien być robiony z mąki 
żytniej 720. Zawarte w mące pełnoziarnistej 
zewnętrzne części ziarna sprzyjają rozmna-
żaniu się bakterii powodujących fermentację 

i… chleb pachnie już inaczej. Zapach, wygląd 
miękiszu, zadecydowały o tym, które chleby 
przygotowane na konkurs zakwalifi kowaliśmy 
do fi nalnej oceny w waszym konkursie.

W dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) Urząd będzie czynny do godziny 15.30 
oprócz Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Kasy, które będą przyjmowały petentów 
do godziny 17.00. 
W dniu 24 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie 
nieczynne. 
W dniu 31 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie 
czynne do godziny 12.00. 

UWAGA - Jak pracuje Starostwo

dok. na str. 4

Zapraszamy na „osiemnastkę”!
W grudniu 2003 roku ukazał się pierwszy 

numer naszego dwutygodnika. 
W grudniu tego roku staje się on dorosły. 

Zapraszamy zatem na „osiemnastkę” wszystkich naszych 
Czytelników, Sympatyków i Przyjaciół  

- 10 grudnia br. o godz. 17.00 w Powiatowym Centrum Kultury.

SSpotkamy się w urodzinowej i prawdziwie przedświątecznej atmosferze. Nie zabraknie potkamy się w urodzinowej i prawdziwie przedświątecznej atmosferze. Nie zabraknie 
ciekawych gości. Już nie możemy się doczekać spotkania!ciekawych gości. Już nie możemy się doczekać spotkania!

Poznacie Państwo zwycięzców konkursów: "Mój domowy chleb" i dwóch plastycznych:  Poznacie Państwo zwycięzców konkursów: "Mój domowy chleb" i dwóch plastycznych:  
„Dbając o powietrze i naturę, pokazujesz kulturę” oraz „Moja kartka świąteczna z powia-„Dbając o powietrze i naturę, pokazujesz kulturę” oraz „Moja kartka świąteczna z powia-
tem w tle”. Nagrody ucieszą wszystkich – w sam raz na święta!tem w tle”. Nagrody ucieszą wszystkich – w sam raz na święta!

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z koronawirusem, Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z koronawirusem, 
mamy dla Państwa 30 wejściówek mamy dla Państwa 30 wejściówek 

- do odbioru w pok. nr. 310 (III p.) w Strzeleckim Starostwie.- do odbioru w pok. nr. 310 (III p.) w Strzeleckim Starostwie.
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Zwołana na 24 listopada br. 
sesja po raz pierwszy od 

dłuższego czasu odbyła się w try-
bie zdalnym – koronawirus stale 
stanowi zagrożenie, a uczestniczyli 
w niej wszyscy radni. 

Po wprowadzeniu autopopra-
wek do porządku sesji– na wniosek 
starosty Józefa Swaczyny – radni 
przystąpili do obrad.

Informację o pracy Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyjnym 
przedstawił starosta J. Swaczyna.

Punkt kolejny to Informacja 
o pracy Informacja o działalno-
ści Domu Pomocy Społecznej w 
Strzelcach Opolskich z filiami w 
Szymiszowie i Leśnicy oraz domów 
pomocy społecznej prowadzonych 
na zlecenie Powiatu Strzeleckiego 
DPS w Zawadzkiem i DPS w Kad-
łubie. Obszerne materiały przy-
gotowane przez te placówki radni 
otrzymali przed sesją, natomiast już 
podczas niej radna Edyta Bem jako 
przewodnicząca Komisji Edukacji, 
która szczegółowo analizowała 
nadesłane informacje, jej opinię 
w tej sprawie. – Wszystkie te pla-
cówki dostosowane są do wyma-
gań stawianych przed nimi przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz Głównego Inspek-
tora Sanitarnego. Zabezpieczają 
potrzeby życiowe mieszkańców, 
ich rehabilitację zgodnie z potrze-
bami, dbają o ich uspołecznienie. 
Drugi rok te placówki funkcjonują 
w czasie epidemii koronawirusa, 
starając się w maksymalny sposób 
uchronić swoich mieszkańców 
przed zakażeniem. Tym bardziej 
trzeba podkreślić fakt, na co zwra-

cają uwagę wszyscy zarządzający 
DPS-ami, zbyt małej liczby pracu-
jących w nich pielęgniarek oraz 
braku zainteresowania młodych 
adeptów zawodu do podjęcia w 
nich pracy, co uniemożliwia wy-
mianę pokoleń. Główna przyczyna 
tego stanu rzeczy to niskie zarobki. 
Istotnym problemem są również 
rosnące koszty utrzymania pen-
sjonariuszy w DPS-ach, powodem 
– duże podwyżki i rosnące ceny 
żywności i energii. W budynkach 
stale przeprowadzane są niezbędne 
remonty. Komisja Edukacji przyjęła 
przedstawione informacje bez 
zastrzeżeń, jednogłośnie. Radni na 
sesji również jednomyślnie przyjęli 
przedstawione materiały.

Informacja Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 
ochrony przeciwpożarowej oraz o 
zagrożeniach pożarowych powiatu 
to następny punkt obrad. Wio-
dącą komisją, która szczegółowo 
analizowała temat była komisja 
Bezpieczeństwa. W jej imieniu 
głos zabrał przewodniczący Sła-
womir Tubek. – Komisja przyjęła 
jednogłośnie przygotowany ma-
teriał. Wynika z niego, że stan 
bezpieczeństwa ppoż. nie uległ 
pogorszeniu w naszym powiecie 
w ubiegłym roku, nieznacznie 
wzrosła ilość zdarzeń związanych z 
wyjazdami straży pożarnej, w więk-
szości były to zdarzenia drogowe, 
na szczęście nie bardzo poważne. 
Cieszy fakt, że w minionym roku 
nie zmniejszyła się zasoby kadrowe 
w KP PSP w Strzelcach Opolskich, 
zmniejszyło się natomiast nieco 

zainteresowanie działalnością w 
OSP. Pozytywem  jest również fakt, 
że nie zostały uszczuplone zasoby 
materialne Komendy Powiatowej 
PSP, ale negatywem jest, że mimo 
zapotrzebowania, nie udało się 
uzyskać nowych pojazdów dla 
funkcjonujących w powiecie jed-
nostek OSP. Otrzymałem również 
wyczerpującą odpowiedź na moje 
pytanie związane z zagrożeniem 
ppoż. związanym z pojawianiem 
się naszym terenie coraz większej 
ilości paneli fotowoltaicznych: ich 
montaż nie stwarza zwiększenia 
zagrożenia pożarowego.

Przewodniczący Rady Stefan 
Szłapa zwrócił uwagę na fakt nie-
zorganizowania w ubiegłym roku, 
z powodu epidemii, wszystkich 
zawodów pożarniczych gminnych 
i powiatowych. Stanowią one 
istotny element wyszkolenia, a 
czekają nas zawody wojewódzkie, 
trzeba by więc je zorganizować w 
ciągu dwóch miesięcy, jeśli będzie 
to możliwe. Nawiązał również do 
projektu ustawy o OSP, którym ma 
zająć się Sejm, a który nieco zmniej-
szy rolę i rangę OSP. Wspomniał 
również o zgłaszanych do niego 
wniosków na temat doradztwa 
państwowej straży dla OSP przy 
prowadzeniu inwestycji. 

Do tych uwag odniósł się mł. 
bryg. Damian Glik, Komendant 
Powiatowy PSP: – Nie udało się 
nam pozyskać trzech samochodów 
dla OSP, a przyczyną tego jest fakt, 
że nasze wyposażenie nie ma zbyt 
dużych braków. To paradoks, ale w 
każdej z naszych gmin burmistrzo-
wie i wójtowie przywiązują do tego 

Od 30 listopada br. zamknięty został dla ruchu pojazdów odcinek 
drogi powiatowej 1401 O ul. Daszyńskiego w m. Lichynia ze względu 

na prowadzoną inwestycję pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1401 O 
Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego.
Objazd wyznaczono trasą: Lichynia – Zalesie Śl. – Strzelce Opolskie – 
Dolna – Poręba – Leśnica – Lichynia.
Utrudnienia potrwają do końca grudnia 2021 r.

Sesja Rady Powiatu
dużą wagę, partycypując w kosz-
tach. Mała pula środków ministe-
rialnych spowodowała, że przyjęto 
za zasadę wymianę w pierwszym 
rzędzie pojazdów najstarszych. 
Podczas wczorajszej wideokonfe-
rencji z Komendantem Głównym 
PSP uzyskałem zapewnienie, że 
zakwalifikowane do zakupu pojazdy 
w roku 2021, zostaną uwzględnione 
w budżecie na rok 2022, proble-
mem jednak może być fizyczny 
brak ciągników, a nie pieniądze na 
zakup czterech samochodów, bo 
tyle planujemy. Co do doradztwa 
dla OSP przy inwestycjach – jest ich 
tak wiele w naszym powiecie, że to 
fizycznie wręcz niemożliwe, utrud-
niłoby nam to zresztą sprawowanie 
funkcji kontrolnej przy odbiorach. 
Natomiast  odnośnie zawodów po-
żarniczych – w powiatowych, jeśli  
mogą wystartować te OSP, które 
wygrały zawody gminne i te, które 
wiodły prym w przeprowadzonych 
wcześniej. Radni jednogłośnie przy-
jęli informację KP PSP.

Następnym punktem obrad 
był Raport z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska  dla Powia-
tu Strzeleckiego za lata 2019-
2020, przygotowany przez Wydział 
Ochrony Środowiska. Przewodni-
czący Komisji Gospodarczej Kazi-
mierz Kubal w wystąpieniu zwrócił 
uwagę, że wszystkie szkodliwe 
czynniki, zwłaszcza rakotwórczy 
benzo(a)piren, nie przekraczają w 
naszym powiecie ustalonych norm, 
choć trzeba podkreślić ich sezono-
wy wzrost; podobnie jak hałasu, 
zwłaszcza w Strzelcach Opolskich. 
Jednak można powiedzieć, mówił, 

że żyjemy w bezpiecznym środowi-
sku. Radni i w tym głosowaniu byli 
jednogłośni.

Po tym głosowaniu radni przy-
stąpili do głosowania nad projek-
tem uchwały w sprawie „Rocznego 
Programu współpracy Powiatu 
Strzeleckiego z organizacjami po-
zarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2022”. Wszyst-
kie komisje problemowe Rady 
zaaprobowały ten program, radni 
przyjęli uchwałę jednogłośnie – a 
jej pełny tekst znajduje się na 
stronie internetowej powiatu, w 
zakładce aktualności.

Dwa kolejne punkty obrad 
to podjęcie uchwał w sprawach: 
ustalenia zasad, na jakich radnym 
Powiatu Strzeleckiego przysługują 
diety oraz ustalenia wynagrodze-
nia Starosty Powiatu Strzeleckie-
go (szerzej o tym w rozmowie z 
Przewodniczącym Rady Powiatu 
– przyp. red.). 

Następne uchwały radni podjęli 
w sprawach: rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w 2022 roku; 
nowelizacji uchwały z dnia 23 grud-
nia 2020 roku w sprawie określenia 
zadań realizowanych przez Powiat 
Strzelecki, na które przeznacza się 
w roku 2021 środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych i wysokości środ-
ków na ich finansowanie; wielolet-
niej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2021-2024; 
zmiany budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Marta Górka

Uwaga! Objazd!
Po dużym spad-

ku zaintereso-
wania szczepienia-
mi, w czym nasz 
powiat zupełnie 
nie odbiegał od 
reszty kraju, te-
raz widać u nas 
zmianę tendencji: 
więcej osób chce 
się zaszczepić. W 
punkcie szczepień 
zorganizowanym 
w Powiatowym 
Centrum Kultury 
w Strzelcach Opol-
skich, który zor-
ganizował Powiat 
Strzeleckie, a szczepienia prowadzi NZOZ Kardiologia, 
w dniach 5-24 listopada na szczepienia zgłosiło się 
aż 1531 osób! I każdego dnia zgłasza się więcej. Ba, 
tworzą się nawet kolejki! 

Przypominamy więc, o czym piszemy też na str. 
1 – tu można się zaszczepić bez rejestracji, prosto z 
ulicy, pierwszą, drugą i trzecią dawką szczepionki, 
przy czym w tym przypadku można wybrać którąś z 
dwóch: firmy Pfizer lub Moderna. Mogą to zrobić od 2 
listopada wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i zaszczepili 
się skutecznie dwiema dawkami, co najmniej sześć 
miesięcy temu. 

Więcej osób chce się szczepić

Przedpołudnie 30 listopada 
w „naszym” punkcie szczepień
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

Strzelce Opolskie, dnia 15.11.2021 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 
247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 15 listopada 2021 r. na rzecz Spółki 
IBC SE PL16 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 153, decyzji nr 520/2021 o pozwoleniu na 
budowę elektrowni fotowoltaicznej PV1-Rożniątów o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w Rożniątowie, 
na działkach nr 814, 819 obręb ewid. Rożniątów.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się telefonicznie 
pod numerem telefonu 77 4401763  (w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).

         

Strzelce Opolskie, dnia 15.11.2021 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2021r. poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o 
wydaniu w dniu 15 listopada 2021 r. na rzecz Spółki IBC SE PL16 Sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 153, decyzji nr 521/2021 o 
pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV2-Rożniątów o mocy do 
1MW wraz z infrastrukturą techniczną w Rożniątowie, na działkach nr 815, 818 
obręb ewid. Rożniątów.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się 
telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763  
(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1.  Apteka "Pro-Pharma" sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, 
 tel. 728 309 383, 507 071 311
2.  Apteka "Gemini", ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3.  Apteka "Śląska", Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77/461-21-43
4.  Apteka "Słoneczna", ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
5.  Apteka "Dr. Max", ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6.  Apteka "DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie", ul. M. Prawego 7/1E, 
 tel. 77/461-89-00
7.  Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
8.  Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1A, tel. 77/415-20-55

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się 
o godz. 8.00 następnego dnia.

 
DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. w 2021 r.

PRACOWNIK SOCJALNY PYSKOWICE - wykształcenie wyższe kierunkowe 
  - 1 rok doświadczenia zawodowego 
STANOWISKO DS. DRÓG ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe techniczne
I BUDOWNICTWA
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
  - znajomość obsługi komputera
  - min. 2 lata doświadczenia zawodowego
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN CAŁEGO KRAJU - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - znajomość rysunku technicznego,
  - prawo jazdy kat. B
OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI KOLONOWSKIE - praca dla osób z orzeczonym stopniem  
KĄTOWNIKÓW TEKTUROWYCH   o niepełnosprawności 
I TULEI
WARSZTATOWY KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - umiejętności techniczne
POMOCNIK STOLARZA  STANISZCZE WIELKIE - zasadnicze zawodowe
TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
  - tytuł zawodowy technika analityki medycznej
DIAGNOSTA LABORATORYJNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe,
  - tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego
POMOCNIK BRUKARZA ZAWADZKIE
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BIURA SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - znajomość obsługi komputera
POKOJOWA  SZYMISZÓW - sprawność fizyczna
POKOJOWA LEŚNICA - sprawność fizyczna
OPIEKUN SZYMISZÓW - wykształcenie średnie
OPIEKUN LEŚNICA - wykształcenie średnie
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
ELEKTROMECHANIK  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne,
  - min. 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale 

utrzymania ruchu
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
(SERWIS OPON)  - prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B,
  - min. 1 rok doświadczenia zawodowego
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO SIERONIOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR WIBROBPRASY SIERONIOWICE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe
SPRZEDAWCA/ MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - znajomość obsługi komputera,
  - znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej
KASJER/ SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE
 praca dla osób 
  orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA IZBICKO
 praca dla osób 
  orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA LEŚNICA
 praca dla osób 
  orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności
KASJER / SPRZEDAWCA SIERONIOWICE
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR CNC KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie/zawodowe;
  - mile widziane upr. na suwnicę;
  - znajomość rysunku  technicznego, tematyki obróbki 
   skrawaniem, programowanie, frezowanie
PRACOWNIK DO KOMPLETOWANIA STRZELCE OPOLSKIE - obsługa suwnicy z poziomu „0” 
BLACH
MISTRZ PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
TOKARZ ZAWADZKIE
OPERATOR MASZYN/ ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
USTAWIACZ MASZYN  - podstawowa znajomość obsługi komputera

GRUDZIEŃ 2021
21. „Pro-Pharma”
22. „Gemini”
23. „Śląska”
24. „Słoneczna”
25. „LIBRA”
26. „Dr. Max”
27. „DOZ Apteka”
28. „LIBRA”
29. „Multifarm”
30. „Pro-Pharma”
31. „Gemini”
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2. „Multifarm”
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4. „Gemini”
5. „Śląska”
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9. „DOZ Apteka”
10. „LIBRA”

11. „Multifarm”
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16. „Słoneczna”
17. „Dr. Max”
18. „DOZ Apteka”
19. „LIBRA”
20. „Multifarm”
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- Pan sam piecze chleb?
- Rzadko, raczej wyjątkowo, na pewno na 

Wielkanoc, ale i inne święta czasami. Przygo-
towanie dobrego chleba wymaga dbałości o 
zakwas, jego stałe dokarmianie. Szczerze przy-
znam, że nie mam tyle czasu, by to robić. Kiedy 
zdecyduję się wypiek, wcześniej wybieram się 
do zaprzyjaźnionej piekarni po zaczyn. A potem 
– połowa mąki żytniej, połowa pszennej, zsiadłe 
mleko, ziemniaki, bo dzięki temu chleb dłużej 
utrzymuje świeżość, a poza tym – to należy do 
śląskiej tradycji  i już idzie… 

- Piecze Pan w maszynie czy w piekarniku?
- W piekarniku, ale teraz mam piekarnik 

z funkcją pary i nastawiam ją na 20 proc., nie 
więcej i nie mniej. To ważne, bo istotne jest 
zapewnienie odpowiedniej wilgotności podczas 
pieczenia. Dawne piece chlebowe wyłożone 
były szamotem, który „trzymał” wilgoć, dziś 
tego w domu nie mamy, więc trzeba uciec 
się do innych sposobów: albo wspomnianego 
piekarnika z funkcją pary, albo do zwykłego pie-
karnika na dół należy wstawić blaszkę z wodą. 
No i nie można zapomnieć o posmarowaniu 
góry bochenka wodą przed wstawieniem go 
do piekarnika – to ona daje błyszczącą i chru-
piącą skórkę.

- Do Świąt Bożego Narodzenia już całkiem 
blisko, podobno to nie Pan je przygotowuje, 
tylko żona…

- (śmiech) Niezupełnie. Dzielimy się, po-

Dobry chleb to jaki?

Od lewej stoją: Katarzyna Krępa-Stefanik - dietetyk, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych 
CKZiU w Strzelcach Opolskich, Patryk Grabowski właściciel PPHU „Piekarnia Grabowski” w 
Otmicach, członek Stowarzyszenia Konsorcjum Kołocza Śląskiego, Remigiusz Rączka – prze-
wodniczący Jury - kucharz, autor programów kulinarnych, Izabela Jasińska - etnograf w 
Muzeum Śląska Opolskiego, oraz starosta Józef Swaczyna.

wiedzmy, że ja odpowiadam za 80 proc. tego, 
co znajdzie się na wigilijnym stole; całkiem 
niemało, prawda? U mnie w domu na wigilijną 
wieczerzę przygotowujemy przede wszystkim 
ryby. Najważniejszy jest oczywiście karp, ale i 
śledzie zielone w kilku odmianach, co najmniej 
dwóch-trzech, a wśród nich tzw. brathering 
obowiązkowo. Dwie zupy, też tradycyjne, czyli 
grochowa i z głów karpia, zabielana śmietaną, z 
grzankami. Potem puree ziemniaczane, kapusta 
z grzybami. Jak w każdym tradycyjnym śląskim 
domu, a na pewno w domu ziemi rybnicko-
-wodzisławskiej, nie może zabraknąć moczki i 
makówek, kompotu z suszu, ciasta i ciasteczek. 
To nasza tradycja.

- Przemierza Pan kraj z gotując, odkrywając 
różne smaki. Zagląda Pan nawet do kuchni 
klasztorów…

- Niewielu ma taką okazję, prawda? Ow-
szem, ludzie wiedzą, że gdzieś tam jest taki a 
taki klasztor, nawet sanktuarium, czasem pięk-
nie położone, jak np. Sanktuarium św. Józefa w 
Prudnickim Lesie, ale  ja dzięki realizowanemu 
projektowi pokazuję nieodkryte zupełnie miej-
sca. I ich zakamarki, w których przygotowuje 
się potrawy. Siła kuchni tkwi w prostocie. To 
jest interesujące i bardzo inspirujące. Drugi 
taki nieodkryty klasztor, jedyny w Polsce, to 
Wspólnota Błogosławieństw w Strzelcach Opol-
skich, a historia najstarszej żyjącej w nim siostry, 
85-letniej, to materiał na film lub książkę…

dok. ze str. 1

W listopadzie 2018 roku odbyły się 
ostatnie wybory samorządowe. do 

końca kadencji pozostały jeszcze dwa. O ocenę 
minionego czasu poprosiłam Przewodniczące-
go Rady Powiatu Stefana Szłapę.

- W składzie wybranym w 2018 roku pra-
cujemy do dziś. To był spokojny okres dobrej 
współpracy. Nie tylko między radnymi, ale i z 
Zarządem Powiatu, z samorządami gminnymi, 
ośrodkami kultury, innymi organizacjami. Taki 
sposób funkcjonowania przynosi efekty, choć-
by w zadaniach drogowych, które realizujemy 
wspólnie z gminami w naszym powiecie. Co 
roku Powiat Strzelecki tylko na inwestycje 
drogowe przeznacza 8-10 mln złotych, nie 
licząc wydatków na bieżące utrzymanie dróg. 
I… tego nie widać, bo w tym zakresie potrze-
by są przeogromne. Tak naprawdę wszyscy 
odczulibyśmy zmiany dopiero wtedy, gdyby 
nakłady na inwestycje drogowe w naszym 
powiecie wynosiły 20-25 milionów rocznie. 
Dobra współpraca z gminami nie ogranicza się 
do zadań drogowych. Gdyby jej nie było – nie 
powstałby Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z 
Nami”, który już rozszerzył się o kolejne gminy, 
spoza naszego powiatu. Czy one przystąpiłyby 
do niego, gdyby nie widać było dobrych efek-
tów organizacji transportu publicznego u nas? 
Raczej nie. Kolejna sprawa – funkcjonowanie 
Domów Pomocy Społecznej podlegających 
samorządowi powiatowemu. To od skierowań 
samorządów gminnych zależy, do jakiej pla-
cówki skierowany zostanie ich mieszkaniec, 
wymagający takiej formy pomocy, co przekłada 
się na tzw. „obłożenie” miejsc w DPS-ach, czyli 
na koszty ich funkcjonowania.

- Stale Pan podkreśla dobrą współpracę. 
To taki ewenement w kraju?

- Chyba nie jest to często spotykane, bo w 
samorządach często dochodzi do ostrych starć 
różnych opcji politycznych. A przecież i w naszej 
Radzie Powiatu radni reprezentują różne opcje 
i ugrupowania, ale – co najważniejsze – mimo 
różnic, potrafimy osiągnąć konsensus. Widać 
to  na posiedzeniach komisji, i w głosowaniach.

- Rada Powiatu bardzo często głosuje jed-
nogłośnie na sesji.

- Ale nie jest maszynką do głosowania! 
Porządnie funkcjonujący samorząd stwarza 
takie warunki, że zdecydowana większość 
dokumentów analizowana jest i dyskutowana 
na komisjach. Tam widać zdecydowane różni-
ce zdań, ale omawiamy problemy, zgłaszamy 
uwagi i poprawki, a głosowanie na sesji stanowi 
już kwintesencję wcześniejszych prac nad do-
kumentami i projektami uchwał. 

- Teraz trwają prace nad projektem budże-
tu Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.

- To bardzo obszerny dokument, liczący kil-
kaset stron. Będzie przedmiotem obrad radnych 
podczas sesji grudniowej. Nie chciałbym mówić, 
że będzie to budżet trudny, raczej – ekspery-
mentalny, bo oparty jest na ustawie „Zmiana 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw” - z 
29 października 2021 r. Ta ustawa wprowadza 
istotne dla wszystkich samorządów zmiany, bo 
ogranicza wpływy do ich budżetów z PIT, czyli 
podatku od osób fizycznych i CIT, czyli podatku 
od osób prawnych. A pamiętać należy, że to 
istotna część w budżecie każdego samorządu 
powiatowego. Mamy plany i pomysły, ale żeby 
je zrealizować, musimy szukać pieniędzy ze 
źródeł zewnętrznych, i to takich, gdzie udział 
własny, czyli Powiatu Strzeleckiego, będzie 
mały. Dodam, że w projekcie budżetu przewi-
dziane są podwyżki dla pracowników naszego 
starostwa od lipca przyszłego roku. 

Rada jednak nie jest 
maszynką do głosowania

- Jednak na 
ostatniej sesji 
podjęto uchwa-
ły w sprawie 
diet radnych 
oraz wynagro-
dzenia starosty. 

- To też jest 
efektem wpro-
w a d z o n y c h 
zmian w pra-
wie. Prezydent 
Andrzej Duda 
p o d p i s a ł  3 0 
września nowelizację ustawy o wynagrodze-
niu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe. Ustawa została ogłoszona w Dzien-
niku Ustaw 10 października br., a jej przepisy 
weszły w życie 1 listopada. Kwota bazowa dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska pań-
stwowe wynosi obecnie 1.789,42 zł. Tyle samo 
ma wynieść w przyszłym roku. I to od tej kwoty 
zależy maksymalna wysokość diet radnych na 
wszystkich szczeblach samorządu, tych gmin-
nych i tych powiatowych. Tyle że w miejsce 
dotychczasowego przelicznika w wysokości 1,5 
kwoty bazowej w ustawie przewidziano nowy, 
wyższy – na poziomie maksymalnie do 2,4 
kwoty bazowej.  W powiatach liczących 60-120 
tys. mieszkańców, a do takich zalicza się nasz 
powiat, dieta nie może przekroczyć 85 proc. 
wspomnianej kwoty czyli 3650,42 (obecnie 
2.281,51 zł). W uchwale podjętej na ostatniej 
sesji przyjęliśmy, że radny powiatu, który nie ma 
żadnej funkcji otrzyma 43 proc. kwoty 3650,42 
zł, przewodniczący komisji – 52 proc., wiceprze-
wodniczący rady – 69 proc., przewodniczący 
rady i dwóch nieetatowych członków zarządu 
– 87 proc. wspomnianej kwoty. Podkreślić 
chcę, że w stosunku do poprzedniej uchwały, 
sprzed kilku lat, w sprawie wysokości diet 
radnych – procent się nie zmienił, zmieniła się 
natomiast kwota, od jakiej diety są naliczane. 
Wprowadziliśmy natomiast pewne novum - die-
ta zostanie automatycznie obniżona o 10 proc. 
za nieobecność na każdym posiedzeniu, czy to 
komisji czy na sesji. Chciałbym też wyjaśnić, że 
dieta radnego to nie tylko pokrycie kosztów 
dojazdu; ona stanowi pewną rekompensatę 
za wykonywaną pracę, a radny pracuje nie 
tylko na sesji, ale i wcześniej, podczas analizy 
dokumentów, na posiedzeniach komisji, na 
spotkaniach z różnymi gremiami, organizacjami 
czy mieszkańcami. Nasza praca nie ogranicza się 
do jednego spotkania w miesiącu! 

Na sesji podjęliśmy także uchwałę w 
sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
Starosty Strzeleckiego. To także konsekwencja 
tej samej ustawy, o której wspomniałem wcześ-
niej, a która podwyższyła pensje prezydentowi, 
premierowi, ministrom i – tak, samorządowcom 
też. Przypomnę w tym miejscu, że kilka lat temu 
w wyniku tzw. ustawy „kominowej”, pensje 
samorządowców zostały obniżone. Z tego, co 
wiem, nie wszyscy się do tego zastosowali, 
bo ustawa była nieprecyzyjna, ale starosta 
J. Swaczyna – tak. Dla starostów z powiatów 
liczących 60-120 tys. mieszkańców  maksy-
malne wynagrodzenie zgodnie ze wspomnianą 
ustawą mogło wynieść 18.044 zł. Rada ustaliła 
wynagrodzenie zasadnicze starosty w kwocie 
10.370,00 zł, dodatek funkcyjny w wys. 3450 
zł, starosta ma też dodatek stażowy w wys. 20 
proc. wynagrodzenia zasadniczego i specjalny. 
Pensje dla wicestarosty i etatowego członka 
zarządu ustala starosta. Podwyżki wynagrodzeń 
i diet zostały narzucone przez ustawę o zmianie 
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe.  

Marta Górka

Te nagrody można było wygrać w konkursie "Mój przepis na domowy chleb". Kto został 
zwycięzcą? Ta osoba, której kapitułą konkursowa przyznała 100 punktów na 100 możli-

wych! Kto to? Dowiecie się Państwo już wkrótce!

Nagrody czekają
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Nasze szkoły współpracują 
z Politechniką Opolską
Kręcimy z Politechniką Opolską 

Dzięki uprzejmo-
ści i gotowości 

pracowników Wy-
działu Mechanicz-
nego Politechni-
ki Opolskiej, nasi 
uczniowie mają 
niebywałą frajdę 
w uczestniczeniu 
w zajęciach labo-
ratoryjnych oraz wykładach.

Już trzy razy odwiedziliśmy Wydział Mechaniczny. Wychowankowie klas 1Tl i 2Tl, czyli nasi 
młodzi logistycy mieli szansę posłuchać charyzmatycznego wykładu Pani profesor Anny Król o 
„Składowiskach bez przyszłości”. Mechatronicy z 3Ta ciekawostek o „Układach dyspersyjnych i 
procesach membranowych”.

Młodym spedytorom z klasy 1Tts przekazano niezwykłe informacje na temat „Transporterów 
– maszyn pomocnych ludziom”.

Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli kontynuować w taki sposób naszą współpracę. 
Dalsze wyjazdy są zaplanowane.

Współpraca liceum i politechniki

W środę 17 listopada uczniowie klasy 3a o profilu politechnicznym strzeleckiego ogólniaka 
uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez dr. inż. Grzegorza Ligusa, pracownika 

naukowego Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska Politechniki Opolskiej.
Uczniowie podczas zajęć mieli przez chwilę możliwość wcielić się w rolę konstruktorów 

samochodów i wziąć udział w konkursie na najbardziej aerodynamiczny kształt, który oprócz du-
żych osiągów pręd-
kości, pozwoliłby 
również na mniej-
sze spalanie pali-
wa. Wyposażeni w 
model podwozia 
i plastelinę stara-
li się kształtować 
poszczególne czę-
ści nadwozia tak, 
aby jak najbardziej 
zniwelować obszary zawirowań powietrza i wykonać pojazd o najbardziej aerodynamicznym 
kształcie. Następnie modele umieszczane były w tunelu aerodynamicznym i za pomocą szybkiej 
kamery można było zaobserwować zmiany wektorów prędkości oraz przeanalizować to, który z 
modeli stawia najmniejszy opór aerodynamiczny podczas poruszania się. Różnice w konstrukcji 
poszczególnych modeli pozwoliły na analizę tego, co wpływa na parametry dynamiczne pojazdu. 

Warsztaty na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej były kolejnym z zaplanowanych 
spotkań w ramach współpracy uczelni z naszą szkołą. Następne zajęcia zaplanowane są pod koniec 
listopada. Uczniowie o profilu biologiczno-chemicznym poznają wtedy potęgę mikroorganizmów.

Joanna Kędzierska

W dniu 22 listopada 2021 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwu-

języcznymi im. Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich odbyły się dwa spot-
kania z uczniami klas I w związku z realizacją 
projektu „Edukacja obywatelska wśród dzie-
ci i młodzieży” organizowanego przez Śląskie 
Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy. Z 
ramienia Powiatu Strzeleckiego prelekcje 
dla uczniów przeprowadził Waldemar Gaida 
Wicestarosta Strzelecki opowiadając mło-
dzieży o codziennej pracy poszczególnych 
szczebli jednostek samorządu terytorialne-

Co roku 21 listopada obchodzimy 
Dzień Pracownika Socjalnego. To 

okazja do wyrażenia uznania i wdzięczności 
za pracę wszystkich pracowników i osób 
zaangażowanych w działania na rzecz osób 
potrzebujących. 

19  listopada starosta Józef Swaczyna 
i członek Zarządu Powiatu spotkali się z 
Dyrektor Jolantą Chowaniec, na jej ręce 
przekazując podziękowania dla wszystkich 
pracowników Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie za zaangażowanie oraz najlepsze 
życzenia pomyślności i satysfakcji z wykony-
wanych obowiązków.

22 listopada do podobnego spotkania 
doszło z Dyrektor Jolantą Osuch i przedsta-
wicielkami wszystkich trzech naszych DPS-
ów: w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie i 
Leśnicy. Uczestniczyli w nim starosta Józef 
Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida, 

Dzień Pracownika Socjalnego O edukacji obywatelskiej
go, w tym Powiatu Strzeleckiego. Gorąco 
zachęcał młodzież do aktywnego udziału w 
dyskusji na ten temat, podobnie jak i oma-
wiając sprawy tak ważne jak demokracja, 
praworządność, odpowiedzialność, środki 
unijne, ochrona klimatu. Uczniowie biorący 
udział w spotkaniu otrzymali symboliczne 
upominki, natomiast dla najbardziej aktyw-
nych uczniów biorących udział w dyskusji  
przewidziane były nagrody. Przekonywał 
również, że aktywność w życiu społecznym 
jest równie ważna, jak ta w szkole.
 
                                                          

W sobotę 13 listopada grupa 15 lice-
alistów z klas 3 (maturzyści według 

starej podstawy programowej) przystąpiła do 
egzaminu certyfikowanego B2 First z języka 
angielskiego. 

Nasz strzelecki „ogólniak” zorganizował 
sesję zamkniętą dla naszych uczniów, chcą-
cych zdobyć potwierdzenie ich umiejętności 
językowych honorowanych w całej Europie 
przez wielu pracodawców, organizacje i in-
stytucje. Cały egzamin zaczął się o godzinie 
9.00 rano, i po trzech częściach pisemnych, 
uczniowie przystąpili do części ustnej, którą 
to ostatnia grupa zakończyła dzień pełen 
emocji i testowania około godziny 16.00.  
Egzamin ten, to zwieńczenie kilkuletniego 
trudu uczenia się języka angielskiego, jednak 
mający swoje realne korzyści w przyszłości, 
szczególnie na rynku pracy, co nie jest bez 
znaczenia. Trzeba zaznaczyć tu również, iż 
uczniowie nie brali udziału w żadnych dodat-
kowych zajęciach z języka organizowanych 
przez szkołę. Ich umiejętności kształcone były 
w ramach zajęć wynikających z siatki godzin. 

Cieszymy się, że nasi uczniowie myślą o 
swojej przyszłości poważnie, planując ją od-
powiednio wcześnie i dbając o pojawiające 
się szanse na budowanie kariery. Cieszymy 

B2 First Exam  w strzeleckim LO

którzy dziękowali za oddanie w pracy na 
rzecz mieszkańców i życzyli pomyślności oraz 
życzliwości od wszystkich. 

się również, że mogliśmy wspomóc ich w 
podnoszeniu swoich umiejętności języko-
wych, i wreszcie, co warto podkreślić z całą 
mocą, że jesteśmy w gronie nielicznych szkół 
województwa opolskiego, w których jest 
możliwość, a przede wszystkim jest chęć 
organizowania egzaminów certyfikowanych, 
ponieważ nasi uczniowi są świadomi potrze-
by posiadania certyfikatu. 

To nie pierwsza przygoda naszej szkoły 
z egzaminem B2 First. Na przestrzeni kil-
kunastu ostatnich lat  odbywały się one 
kilkukrotnie, i co warto podkreślić, zawsze 
z dużym sukcesem. Wyniki bowiem, do-
wodziły wysokich umiejętności językowych 
zdających (zdawalność 100 proc.), za którymi 
stoją ich nauczyciele, przygotowujący ich do 
tego egzaminu, zarażający pasją do języka, 
wskazujący na fakt, że nauka języka może 
być przyjemna, ale zawsze jest warta uwagi, 
poświęcenia i zaangażowania. 

Jeśli zatem, chcesz rozwijać się językowo, 
chcesz mieć szansę na zdawanie egzaminu w 
swojej, dobrze znanej ci szkole, chcesz mieć 
pewność, że zdasz ten egzamin, i zdasz go do-
brze, to strzeleckie liceum ogólnokształcące 
jest najlepszym do tego miejscem. Czekamy 
na Ciebie!

Katarzyna Kozłowska
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Wszystkich miłośników hi-
storii lokalnej zapraszamy 

na długo oczekiwaną „Wystawę 
historycznych kartek pocztowych z 
alt 1898-1956”, której uroczyste ot-
warcie miało miejsce w niedzielę 21 
listopada w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich. 
Zakup kolekcji był możliwy dzięki 
dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego. Wystawa prezentuje 
161 kart pocztowych, na których 
znajdziemy architekturę, zabytki, 
ale i nieistniejące już obiekty z te-
renu miasta Strzelce Opolskie, ale i 
Góry św. Anny, czy np. Czarnocina. 
Liczne widokówki przedstawiają m. 
in. strzelecki zamek i okalający go 
park, budynek dzisiejszego Liceum 
Ogólnokształcącego, dworca kole-
jowego czy Szpitala Powiatowego. 
Otwarciu wystawy towarzyszyła 
prelekcja historyczna znawcy lo-
kalnej historii – Piotra Smykały, 
który opowiedział o historii miejsc 
widocznych na  kartach. Niespo-
dzianką dla uczestników było także 
odsłonięcie muralu – na którym 
przeniesiono na ścianę Regionalnej 
Izby Tradycji wizerunek strzeleckie-
go zamku, w kształcie, jaki miał 
przed jego zniszczeniem w 1945 r.

Ale to nie jedyne wydarzenia 
artystyczne, które towarzyszyło 

Relacja z wernisażu

Przed długim weekendem 
uczniowie klas pierwszych i 

drugich mieli okazję spotkać się z 
absolwentką naszego liceum – panią 
Teresą Grzywocz. Nasza była uczenni-
ca po opuszczeniu murów Broniew-
skiego ukończyła studia na kierunku 
arabistyki i islamistyki w Poznaniu. 
W trakcie studiów wyjechała na 
stypendium do Syrii, gdzie zupełnie 
przypadkiem wraz z koleżanką po-
szła na rozmowę kwalifikacyjną dla 
stewardes do linii lotniczych Etihad 
Airways w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. Koleżanka niestety nie 
dostała wymarzonej pracy, natomiast 
mieszkanka naszych rodzimych Strze-
lec – tak!

Pani Teresa przeszła całą ścieżkę 
awansu stewardessy. Zaczynała w 
2005 r. w dużych liniach lotniczych 
na Airbusach 330 i 340 oraz Boeingu 
777. Kolejnym krokiem były mniejsze 
linie czarterowe - Boeing 737, a na-
stępnie już lotnictwo prywatne z bazą 
w Katarze. Po powrocie do kraju pani 
Teresa pracowała również dla rządu, 
latając na Tu 154M, Jaku 40 i Mi -8 
(śmigłowiec).

Obecnie pani Grzywocz pracuje 
na małych prywatnych odrzutowcach 
(Global 5000/6000,  Challenger 650/ 
604/ 300,  Embraer Legacy 600 oraz  
Falcon 7x). Oprócz tego jest autorką 
czterech poczytnych książek, gościem 
wielu wywiadów radiowych i telewi-
zyjnych, a także autorką bloga. 

W pracy wykonywanej przez pa-
nią Teresę trudno zaplanować jakikol-
wiek prywatny wyjazd – szczególnie, 
gdy na co dzień mieszka się w stolicy. 
Dlatego wizyta naszego gościa była 

Nazywam się 
B e n j a m i n 

Golletz i jestem ucz-
niem klasy 3Cp Lice-
um Ogólnokształcą-
cego z oddziałami 
Dwujęzycznymi im. 
W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opol-
skich. Na co dzień 
zajmuję się muzyką, produkcją dźwięku, tworzeniem gier i aplikacji oraz 
prowadzeniem social mediów. Przygodę z aktorstwem głosowym rozpo-
cząłem w 2017 r., kiedy po dwóch latach przygotowywania fanowskich 
napisów do filmów i seriali postanowiłem zrobić krok ku spełnieniu 
jednego z moich największych dziecięcych marzeń - podkładania głosu. 

Zacząłem od nagrywania amatorskiego, nieoficjalnego dubbingu. Po 
latach udziałów w różnego rodzaju małych projektach, w 2020 r. przy-
stąpiłem do castingu, dzięki któremu otrzymałem swoją pierwszą rolę 
w profesjonalnej produkcji. Podłożyłem głos postaci Fumiko Mitsumury 
w filmie anime Tamako Love Story. Moja sesja nagraniowa odbyła się 13 
czerwca 2021 roku w Warszawie. Tego samego dnia odbył się też casting 
na dubbing do filmu aktorskiego Pamiętnik Berta, w wyniku czego rów-
nież otrzymałem rolę głosową. Wiązało się to ze sporym wyzwaniem w 
postaci przedarcia się przez zakamarki budynku, w którym znajdowało 
się studio nagraniowe. 

Dzięki obu przyjemnym doświadczeniom poznałem wiele ciekawych 
osób. Możecie je kojarzyć m.in. z polskiego dubbingu do Wiedźmina 
dostępnego na platformie Netflix, kreskówki Dragon Ball Super w wersji 
emitowanej przez Polsat Games i TV4 czy też kanału grupy aktorskiej Nano-
Karrin, znajdującego się w serwisie YouTubie. Bawiłem się wspaniale. Mam 
nadzieję, że moja przygoda w świecie dubbingu dopiero się rozpoczyna. 

A teraz trochę o samych produkcjach. Tamako Love Story (2014; reż. 
Tatsuya Isihara; Kyoto Animation) to opowieść o Tamako, którego życie wy-
wraca się do góry nogami, gdy tuż przed wyjazdem na studia Mochizou - jej 
najlepszy przyjaciel z dzieciństwa - nagle wyznaje bohaterce swoją miłość. 
Pamiętnik Berta (2020; reż. Michael Lindgren; FLX) to z kolei opowieść 
o Leili, dziewczynie, w której wszyscy się podkochują. Bert uczęszcza do 
klasy z młodszą siostrą Leili – Amirą. Postanawia wykorzystać tę sytuację, 
aby zbliżyć się do szkolnej piękności.

Benjamin Golletz

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

dla nas prawdziwą niespodzianką 
i wielkim przeżyciem. Uczniowie 
mogli usłyszeć nie tylko o zaletach i 
wadach zawodu stewardessy, ale też 
o znaczeniu nauki języków obcych, 
wysoko cenionej umiejętności pracy 
w zespole, a nawet o technikach 
uczenia się i bycia otwartym na nowe 
doświadczenia. 

Jestem przekonana, że wielu 
uczniom naszej szkoły spotkanie z 
jej absolwentką dosłownie „dodało 
skrzydeł” do dalszej nauki i uświa-
domiło, że nasza szkoła to miejsce, 
gdzie nawet lecąc z Dubaju do Pary-
ża, chce się choć na chwilę powrócić.

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Sky is the Limit

tej niedzieli. Poza nową historycz-
ną wystawą w Regionalnej Izbie 
Tradycji otwarto także wystawę 
malarstwa Natalii Hudzik w Galerii 
III Filary. Ekspozycja pt. „Wokół 
przestrzeni” młodej malarki, po-
chodzącej z naszego powiatu, a 
obecnie studentki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, przedstawia 
szeroko rozumianą przestrzeń – 
od architektury poprzez wnętrze, 
pejzaż aż po samą martwą naturę. 
Autorka ma już na swoim koncie 
wernisaże w Krakowie, w Stryszo-
wie czy w Wieliczce. Jest laureatką 
i finalistką wielu konkursów malar-
skich i projektowych. 

Zwieńczeniem tego wieczoru w 
Powiatowym Centrum Kultury  był 
recital znanej aktorki i wokalistki 
Olgi Bończyk pt. „Piosenki z klasą”, 

podczas któ-
rego zabrała 
widzów w 
m u z y c z n ą 
podróż przez 
najpiękniej-
sze polskie 
utwory mi-
n i o n e g o 
stulecia. Nie 
zabrakło i autorskich utworów 
piosenkarki, jak np. ten poświęcony 
zmarłej Matce.

Obie wystawy oglądać można 
w Powiatowym Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich do końca 
stycznia 2022 r. 

Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego 

Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich

Uczeń LO dubbinguje 
japońskie kreskówki!
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja 
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON 
odpłatność 

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail
KRYTERIA 
DOSTĘPU

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

38. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich 

Prowadzenie programów 
korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy 

oraz psychologiczno-
terapeutycznych dla rodzin 

dotkniętych przemocą

ul. Bolesława 
Chrobrego 5 

47 – 100 Strzelce 
Opolskie

tel./fax 77 461 33 81 
 

Poniedziałek:               
8.00-16.00

Wtorek – Piątek:            
7.30-15.30

https://www.pcpr.strzelceop.pl/

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl

Każdy mieszkaniec 
Powiatu 

Strzeleckiego 
zgodnie z zakresem 

poradnictwa

39. Punkt Konsultacyjny 
dla Osób 

Doświadczających 
Przemocy

Udzielanie pomocy 
osobom doświadczającym 

przemocy

ul. Habryki 11
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel. 77 461 44 93 Czwartek: 
16.00-19.00

---------------------- Każdy mieszkaniec 
Powiatu 

Strzeleckiego 
zgodnie z zakresem 

poradnictwa
40. Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Strzelcach 

Opolskich

Pomoc osobom 
dotkniętym przemocą oraz 

podejmowanie działań 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

ul. Krakowska 16 
47 – 100 Strzelce 

Opolskie 

tel. 77 463 08 70 
fax. 77 463 08 99

Poniedziałek:               
7.30-17.00

Wtorek 
– Czwartek:       
7.30-15.30

Piątek:                          
7.30-14.00

http://www.opsstrzelce.pl/

info@opsstrzelce.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Strzelce 

Opolskie dotknięty 
przemocą w 

rodzinie, osoby 
zagrożone 
przemocą

41. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Izbicku ul. Powstańców 

Śląskich 16
47-180 Izbicko

tel. 77 461 72 06  
 77 461 72 21  

wew. 121

Poniedziałek:
7.30-17.00
Wtorek – 
Czwartek: 

 7.30-15.30
Piątek: 

 7.30-14.00

http://ops.izbicko.pl/20/
aktualnosci.html

ops@izbicko.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Izbicko 

dotknięty przemocą 
w rodzinie, 

osoby zagrożone 
przemocą

42. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Jemielnicy

ul. Strzelecka 67 
47-133 Jemielnica

tel. 77 463 20 08 Poniedziałek 
– Piątek: 

7.30-15.30

http://bip.jemielnica.pl/1672/
osrodek-pomocy-spolecznej-w-

jemielnicy.html

gops@jemielnica.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Jemielnica 

dotknięty przemocą 
w rodzinie, 

osoby zagrożone 
przemocą

43. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy

ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

tel. 77 404 83 52 Poniedziałek 
– Piątek

7.30-15.00

http://ops.lesnica.pl/31/strona-
glowna.html

ops@lesnica.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Leśnica 

dotknięty przemocą 
w rodzinie, 

osoby zagrożone 
przemocą

44. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Kolonowskiem

 
ul. Ks. Czerwionki 

39
47-110 

Kolonowskie

tel. 77 4611 075  
77 461 1 140

Poniedziałek:  
7.00-16.00

Wtorek 
– Czwartek: 
7.00-15.00

Piątek: 
7.00-14.00

www.ops.kolonowskie.pl
 

ops@kolonowskie.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Kolonowskie 
dotknięty przemocą 

w rodzinie, 
osoby zagrożone 

przemocą

45. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Ujeździe

ul. Sławęcicka 19  
47-143 Ujazd

tel. 77 463 75 28 
  77 463 70 47

Poniedziałek:  
7.00-17.00

Wtorek 
– Czwartek: 
7.00-15.00

Piątek: 
7.00-13.00

http://www.opsujazd.pl/

biuro@opsujazd.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Ujazd 

dotknięty przemocą 
w rodzinie, 

osoby zagrożone 
przemocą

46. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Zawadzkiem

ul. Dębowa 11 
 47-120 Zawadzkie

tel. 77 462 20 95 Poniedziałek 
– Piątek

7.00-15.00

http://ops.zawadzkie.pl/

sekretariat@ops.zawadzkie.pl

Każdy mieszkaniec 
Gminy Zawadzkie 

dotknięty przemocą 
w rodzinie, 

osoby zagrożone 
przemocą

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (5)

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek 
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym 

powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, 
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej 
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o 
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny 
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów. 

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 
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Ad multos annos!

Lokacja Strzelec przyczyniła się do waż-
nych przemian gospodarczo–społecz-

nych, jakie zaszły na przełomie XIII i XIV w. na 
naszym terenie. Niestety do naszych czasów 
nie zachował się akt lokacyjny, najprawdo-
podobniej jednak miasto lokowane zostało 
na prawie średzkim w latach 1275 – 1280 za 
czasów księcia opolskiego Władysława (zm. 
1281/82), bądź jego syna Bolka I (zm. 1313 
r.). Za czasów księcia strzeleckiego Alberta 
(1307–ok.1370) miasto miało lokację na prawie 
magdeburskim. Znany jest dokument z 1324 r., 
w którym występuje wójt i ława. Nas interesuje 
natomiast ratusz oraz burmistrz z radą miejską, 
którzy zarządzali miastem i reprezentowali 
obywateli. Właśnie ratusz i rynek był najważ-
niejszym miejscem, tu handlowano, rajcy i 
burmistrz odczytywali ogłoszenia urzędowe 
czy wyroki.

Po raz pierwszy wspomniani są radni miej-
scy w dokumencie wystawionym 29 stycznia 
1362 r. w którym się zwracają do rady miejskiej 
we Wrocławiu (Breslau) o pouczenie w spra-
wie prawa magdeburskiego. Na dokumencie 
widnieje pieczęć  z herbem Strzelec. Wynika z 
tego, że w mieście już wcześniej istniała rada 
miejska z burmistrzem. Następna wzmianka o 
rajcach pochodzi z 1412 r. 

Pierwsza informacja o ratuszu strzeleckim 
pochodzi z 1414 r. – tu Jacob Piscator spisał 
testament. Natomiast w 1459 r. odnotowano 
pierwszego znanego z imienia i nazwiska bur-
mistrza i radnych. Burmistrzem był Bartusch 
Warlowsky, a radni to: Bartek Schneider, Woy-
tek Stensidlo i Peter Glazar.

Na przestrzeni wieków zmorą miasta były 
pożary i najazdy wojsk. W październiku 1273 
r. Strzelce zostały zniszczone i spalone przez 
wojska Bolesława Wstydliwego podczas jego 
najazdu na ziemię opolską. Po raz kolejny - w 
1289 r., kiedy księstwo opolskie zostało spusto-
szone przez księcia kujawskiego Władysława 
Łokietka, któremu z pomocą przyszedł książę 
halicki Lew. W 1428 r. miasto zostało złupione i 
częściowo spalone przez husytów. Zniszczeniu 
uległ także kościół pw. św. Krzyża na Przedmieś-
ciu Lublinieckim. 

W 1555 r. miasto płonęło (nie wiadomo 
co uległo zniszczeniu). Kolejny potężny pożar 
wybuchł w mieście w 1592 r. Ogień zniszczył 
m.in. szpital, probostwo i częściowo kościół 
pw. św. Wawrzyńca oraz wiele budynków 
miejskich. W 1711 r. miasto uległo częściowo 
zniszczeniu w wyniku pożaru. Następne straty 
odnotowano 24 listopada 1754 r.: ogień strawił 
ratusz z wieżą, północną pierzeję rynku, blok 
9 domów (tych domów już nie odbudowano) 

Ratusz i rynek w Strzelcach Opolskich 
przy ratuszu, uszkodzony został również kościół 
parafialny św. Wawrzyńca.

Na tym nie koniec. W XIX w. dwukrotnie 
miasto ogarnął ogień. Miało to miejsce za 
czasów burmistrza Andersa (zm. 1829 r.). Bur-
mistrz się nie załamał, lecz jak mógł pomagał 
pogorzelcom. Pierwszy pożar miasta wybuchł 
21 lipca 1826 r. Spłonęło 51 budynków miesz-
kalnych oraz 30 i stodół. Sto rodzin zostało bez 
dachu nad głową. Drugi pożar wybuchł w nocy 
z 17 na 18 czerwca 1827 r. Ogień strawił północ-
ną stronę rynku z 11 budynkami, 9 domów oraz 
ratusz. Straty były ogromne. Burmistrz Anders 
stanął na czele komitetu wsparcia. Odbudowa 
ratusza za względu na brak środków musiała zo-
stać odłożona na później. Magistrat natomiast 
wynajął pomieszczenia tymczasowe w budynku 
w hotelu „Pod Czarnym Orłem” (Zum Schwa-
rzer Adler) przy rynku nr 13 (pierzeja 9 domów 
za ratuszem). W 1834 r. władze miasta kupiły 
wynajmowane pomieszczenia, w których strze-
lecka władza mogła spokojnie urzędować aż do 
odbudowania spalonego ratusza. W tym czasie 
władze miasta mądrze rządziły i inwestowały, 
żeby się za dużo nie zadłużyć. 

Prezentowana pocztówka z ratuszem i 
rynkiem strzeleckim została wykonana w 1911 
r. – mury ratusza są w trakcie remontu. Jej au-
torem był znany strzelecki księgarz i wydawca 
Arthur Wilpert (1856–1934). 

Ratusz wybudowano w latach 1844 – 1846, 
po spaleniu w 1827 r. Został zbudowany na 
podstawie planów i kosztorysu inspektora 
budowniczego architekta Rocha za czasów 
burmistrza Kielbassy. Do komitetu odbudowy 
ratusza należeli: kupiec Scholz, aptekarz i rad-
ny Haack, radny miejski i nauczyciel Glombig 
oraz przewodniczący rady miejskiej, poborca 
podatkowy Joseph Reichel (1804–1868). Koszt 
budowy ratusza wyniósł 46 tys. talarów i został 
pokryty z kasy miejskiej bez dodatkowego opo-
datkowania. 21 lipca 1846 r. dla mieszkańców 
i samorządu był to wielki dzień – uroczyście 
nałożono kulę na szpicy hełmu w nowo wybu-
dowanym ratuszu. 

Budynek jest murowany, otynkowany, dwu-
piętrowy, podpiwniczony. Wzniesiono go na 
regularnym i symetrycznym rzucie, zbliżonym 
kształtem do litery H, z szerokimi ryzalitami po 
bokach elewacji frontu i tyłu ratusza (ryzality 
z tyłu ratusza, niewidoczne na pocztówce, są 
większe od frontowych). Z przodu głównego 
wejścia, między ryzalitami znajduje się jedno-
kondygnacyjny 5-osiowy neogotycki portyk 
kolumnowy, podparty czterema stalowymi 
kolumnami z ozdobnymi głowicami i dwoma 
półkolumnami po bokach, a nad nim taras z ba-

lustradą metalową oraz pięcioma dużymi okna 
z wejściem. W tylnej części osi budynku jest 
8-kondygnacyjna wieża ratuszowa z zegarem 
o wysokości 53 m, wbudowana w korpus, w 
dolnej części kwadratowa (datowana na XV-XVI 
w.), w górnej części przyjmuje kształt oktago-
nalny (ośmioboczny), zwieńczona neogotyckim 
gzymsem i frezem, nakryta 2-kondygnacyjnym 
ażurowym hełmem klasycystyczno-neogoty-
ckim, ozdobionym neogotyckimi kwiatonami, 
z podwójną latarnią podpartymi kolumnami. 
Hełm zakończony sterczyną z koszykiem kil-
kunastu małych kul oraz iglicą z dużą kulą i 
obrotową chorągwią. 

W 1911 r. ratusz został wyremontowany, 
przebudowany i dostosowany do ówczesnych 
potrzeb. Wcześniej w ratuszu przez stulecia 
znajdował się m.in. szpital, sąd i więzienie czy 
poczta. W drugiej połowie XIX w. te instytucje 
opuściły pomieszczenia ratusza i przeniosły się 
w inne miejsca. W ratuszu pozostał tylko sąd, 
który się przeniósł do nowo wybudowanego 
budynku przy ul. Opolskiej (Oppelnerstrasse) 
dopiero w 1941 r. Po remoncie ratusza w 1911 
r. nad tarasem głównego wejścia umieszczono 
napis w języku niemieckim (usunięty po 1945 
r.): Rathaus 1846. Koenigliches Amtsgericht. 
1911(tłum.: Ratusz 1846. Królewski Sąd Okrę-
gowy. 1911). 

W głębi z lewej strony pocztówki widnieje 
zabudowa kamienic północnej pierzei rynku, 
a z prawej kamienice po wschodniej stronie 

(obecnie nieistniejące, przebiega tu droga 
DK94), tzw. pierzeja 9 domów. Tuż przed 
ratuszem z lewej strony znajduje się stylowa 
latarnia ze studnią artezyjską (od 1929 r. 
fontanna z pomnikiem z brązu „Myśliwego z 
psem” autorstwa Petera Lippa, obecny symbol 
miasta). Widoczny plac rynku przed 1754 r. był 
zabudowany tzw. 9 domami, które po pożarze 
dla bezpieczeństwa nie zostały odbudowane. 

Miasto i ratusz przeżyło ostatnie zniszcze-
nie w styczniu 1945 r. z rąk żołnierzy radzieckich 
w czasie II wojny światowej. Ratusz strzelecki 
został częściowo zniszczony (zdewastowany 
i spalony) a odbudowany został dopiero na 
początku lat 60. XX w. po wielokrotnych in-
terwencjach w Urzędzie Rady Ministrów w 
Warszawie. 

Ciekawostką jest, że pierwsze demokra-
tyczne wybory samorządowe do rad miasta 
i burmistrza na Śląsku odbyły się w 1809 r. 
Pierwszym wybranym burmistrzem Strzelec 
Wielkich został dr Clement, który zarządzał 
miastem w latach 1809 – 1820. 

W latach 2007 – 2009 gmina Strzelce Opol-
skie ze środków własnych i zewnętrznych doko-
nała gruntownego remontu ratusza. Dziś jest to 
jeden z najstarszych i najpiękniejszych obiek-
tów użytkowości publicznej w województwie i 
regionie. Mieszkańcy i turyści po remoncie od 
2009 r. mogą zwiedzać odremontowaną wieżę 
oraz podziwiać z wysokości piękną zabudowę 
miasta i odległy krajobraz okolicy. 

Piotr Smykała

24 listopada br. skwerowi przy Pomniku Ofiarom Wojen i Przemocy w Strzelcach Opolskich 
oficjalnie nadano imię Karola Cebuli. Niedawno w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego uroczyście 
obchodzono uroczyście 90. rocznicę urodzin tego zasłużonego dla naszego regionu przedsiębiorcę, 
społecznika, wydawcę i filantropa, który był też fundatorem tego pomnika. Pod koniec października 
radni Strzelec Opolskich podjęli w tej sprawie uchwałę.

W uroczystości wzięli udział samorządowcy, im. starosta Józef Swaczyna i burmistrz Strzelec 
Opolskich Tadeusz Goc, członkowie rodziny oraz znajomi Karola Cebuli.

W PCK można zakupić limitowaną serię pamiątek z reprodukcjami pocztówek: 
widokówki odtworzone w skali 1:1 (5 zł), magnesy (5 zł) i kubki 25 zł.

Skwer  im. Karola Cebuli
Z ogromną przyjemnością możemy poinfor-

mować, że grono Jubilatów - mieszkań-
ców naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie 
świętowali okrągłą rocznicę urodzin – znów się 
powiększyło.

Pani Adejada Skoruppa, mieszkanka Zawadzkie-
go, 90 rocznicę urodzin świętowała 16 listopada br.

Pan Gerard Rudner, mieszkaniec Ujazdu, jubi-
leusz 90-lecia obchodził 17 listopada br. 

Pani Maria Szefer, mieszkanka Zalesia Śląskie-
go, rocznicę 90 urodzin świętowała 21 listopada br. 

Pani Gertruda Wyrwich, mieszkająca w Stanisz-
czach Małych, jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 
30 listopada br. 

Pani Agnieszka Frychel, mieszkanka Nogow-
czyc, rocznicę 90 urodzin świętowała 1 grudnia br. 

Wszyscy Jubilaci od władz samorządu powia-
towego otrzymali listy gratulacyjne, serdeczne 
życzenia i urodzinowe upominki. Pandemia ko-
ronawirusa wciąż trwa, a więc osobiste wizyty 
ograniczane są do minimum. 

Pani Maria Szefer rocznicę 90 urodzin 
świętowała 21 listopada br. 

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatów dołączamy również swoje: 
wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, pełnych uśmiechów i radosnych dni!


