
W roku 1809 po raz pierwszy w
Strzelcach Opolskich wybrano w de-
mokratycznych wyborach Burmistrza
i Radê Miejsk¹. Od tego roku mo¿na
datowaæ funkcjonowanie demokra-
tycznych w³adz w naszym mie�cie.
W tym okresie przetoczy³y siê przez
pañstwa ówczesnej Europy nowe ru-
chy spo³eczne z Rewolucj¹ Francusk¹
na czele i z Konstytucj¹ 3 Maja w
Rzeczpospolitej. W tym czasie nowe
znacz¹ce grupy spo³eczne (mieszczañ-
stwo i ch³opi) uzyskiwa³y swoje pra-
wa i miejsce w spo³eczno�ciach.

W ksi¹¿ce, któr¹ napisa³ Pan Ka-
rol Mutz mo¿emy odczytaæ, jak
przez ostatnie 200 lat w naszych
Strzelcach powstawa³y zrêby spo³e-

czeñstwa obywatelskiego, jak realizo-
wano budowanie nowych przestrze-
ni gospodarczych i spo³ecznych.

Te 200 lat mo¿emy podzieliæ na
ró¿ne okresy. Ja pozwolê sobie na
podzia³, który ujmuje dwie znamien-
ne rocznice: tê 200 letni¹ oraz jubile-
usz 20 lat nowej niepodleg³ej RP od
wyborów 4 czerwca 1989 roku, okre-
su powstania demokratycznych samo-
rz¹dów w gminach, a po kilku latach
w powiatach i województwach.

I dawniej i w czasach wspó³cze-
snych si³a samorz¹dów dawa³a inten-
sywny impuls do rozwoju �ma³ych
ojczyzn�, gdzie suwerenem i decyden-
tem s¹ mieszkañcy. Trzeba pamiêtaæ,
¿e przez te 200 lat miasto prze¿y³o

liczne kataklizmy, wojny i po¿ary (z
dwoma wojnami �wiatowymi) i te
wydarzenia mia³y istotny wp³yw na
jego funkcjonowanie.

Pierwsi burmistrzowie zajmowa-
li siê g³ównie now¹ organizacj¹ ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego i tak np.
za pierwszego Burmistrza dr Clementa
(1809-20) wybudowano biegn¹c¹
przez Strzelce drogê ³¹cz¹c¹ Wroc³aw
z Krakowem, a tak¿e uruchomiono
targowisko miejskie, które funkcjonuje
do dnia dzisiejszego. Burmistrz Kiel-
bassa (1837-48) dokoñczy³ odbudo-
wê miasta po po¿arach i wybudowa³
nowy ratusz. Za Burmistrza Groet-
schela (1853-62) uruchomiono w mie-
�cie garnizon wojskowy, a Prankel

200 lat samorz¹du w Strzelcach Opolskich

30 maja w sali widowiskowej
Strzeleckiego O�rodka Kultury
odby³a siê uroczysto�æ z okazji 200-
lecia pierwszych wyborów komu-
nalnych w Strzelcach, po³¹czona z
nadaniem tytu³ów Honorowego
Obywatela Gminy Strzelce Opol-
skie .

Uroczysto�æ rozpocz¹³ wyk³ad dr
Joanny Popiñskiej z Uniwersytetu Wro-
c³awskiego na temat 200 lecia samo-
rz¹dno�ci na �l¹sku i historycznych
uwarunkowañ ówczesnej reformy.

Po odczycie Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Teresa Smoleñ wraz z Burmi-
strzem Strzelec Opolskich Tadeuszem
Gocem wrêczy³a tytu³y nadania Hono-
rowego Obywatelstwa Gminy Strzelce
Opolskie.

Te zaszczytne tytu³y radni strze-
leckiej Rady Miejskiej przyznali:
� Pavlowi Hladik z miasta partner-
skiego Holice,
� Miko³ajowi Nagorny z miasta part-
nerskiego Ty�mienica,
� Krystynie Miszkiniene z miasta
partnerskiego Druskienniki,
� Helmutowi Albersowi z miasta part-
nerskiego Soest,
� Margrit Hrabinie Strachwitz von
Groß Zauche und Camminetz,
� Andreasowi Gundrum.

Kolejnym elementem uroczysto�ci
by³o wyst¹pienie Burmistrza Tadeusza
Goca, przypomnia³ on drogê Strzelec
poprzez minione 200 lat, ró¿ne etapy i
oblicza samorz¹dno�ci. Burmistrz wy-
ró¿ni³ osoby szczególnie zas³u¿one dla
rozwoju Gminy Strzelce Opolskie, wrê-
czaj¹c im listy gratulacyjne i pami¹tko-
we statuetki. Uroczysto�æ zakoñczy³
koncert wokalno-fortepianowy w wy-
konaniu Marii i Aleksandry Garbal.

Obchody
rocznicy

Siedz¹ od lewej: P. Hladik, M. Nagorny, K. Miszkiniene, H. Albers, M. Strachwitz; stoj¹: T. Smoleñ, K. Mutz, T. Goc.

Z okazji obchodów 200-le-
cia samorz¹du, ukaza³a siê
ksi¹¿ka Karola Mutza pod ty-
tu³em �Burmistrzowie Strzelec
Opolskich 1809 � 2009�. Au-
tor, strzelecki radny i mi³o�nik
lokalnej historii, opisuje w niej
dzieje miasta pod rz¹dami ko-
lejnych burmistrzów oraz na-
czelników. Nie jest to typowy
tekst historyczny, ale, jak pi-
sze autor, chêæ przypomnienia
niektórych wydarzeñ i osób z
nimi zwi¹zanych. Jan Goczo³
napisa³ w przedmowie: histo-
riê miasta dobrze zacz¹æ po-
znawaæ poprzez biografie po-
jedynczych, wyra�nie w tej hi-
storii zakorzenionych ludzi.
Okazjê do takiego spojrzenia
na Strzelce Opolskie bêd¹ mie-
li czytelnicy ksi¹¿ki Karola
Mutza.

Ksi¹¿ka
o strzeleckich burmistrzach

otworzy³ warsztaty budowy maszyn.
Burmistrz Ehrenfried Gundrum
(1874-1901) zosta³ zapamiêtany jako
ten, który uporz¹dkowa³ �kasê� mia-
sta, a za jego kadencji wybudowano
po³¹czenie kolejowe przez Strzelce
(Opole-Bytom) i wybudowano bu-
dynki nowego wiêzienia. Burmistrz
Paul Gundrum � syn (1901 -24) wy-
budowa³ wodoci¹gi miejskie, kanali-
zacjê wraz z nowoczesn¹, jak na tam-
te czasy oczyszczalni¹ i zapocz¹tko-
wa³ elektryfikacjê miasta. Pierwszy
po II wojnie �wiatowej Burmistrz
Skowronek (1945-47) organizowa³
¿ycie w zniszczonym mie�cie, nato-
miast burmistrz Kitliñski (1947-1960)
odgruzowa³ miasto, odbudowa³ wiêk-
szo�æ budynków i dróg. Naczelnik
Bomba (1975-87) doprowadzi³ do in-
tensywnej rozbudowy miasta, to za
jego kadencji powsta³y nowe budyn-
ki mieszkalne i osiedla, rozbudowano
FMR �Agromet� i uruchomiono ce-
mentowniê �Strzelce Opolskie�.

W tych ostatnich 20 latach tak w
Strzelcach Opolskich, jak i w ca³ym
kraju by³o nie tylko pozytywnie,
transformacja przynios³a równie¿ za-
gro¿enia, wraz z upadkiem starego
systemu upada³y fabryki, u nas Agro-
met, Cementownia, Opolwap. Rów-
nocze�nie rodzi³a siê nowa rzeczywi-
sto�æ gospodarcza, czego przyk³adem
jest wybudowanie fabryki Intersile-
sia Mc Bride, powstanie firmy Trans-
annaberg i innych, nowych sklepów
tzw. marketów (Kaufland, Biedronki).
Ten okres to kadencja Burmistrza Fa-
bianowskiego (1990-2006), w tym
czasie wybudowano miêdzy innymi
nowoczesn¹ oczyszczalniê �cieków,
kanalizacjê na Suchych i Mokrych
£anach, budynek Gimnazjum z nowo-
czesn¹ hal¹ widowiskowo-sportow¹,
cmentarz komunalny, wyremontowa-
no szpital, przejêto od Pañstwa

Budka Suflera

Hity Dni Ziemi Strzeleckiej

Zakopower Pokaz sztucznych ogni

dok. na str. III


