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Po przekazaniu przez Wojewodę Opolskiego czterech częstotliwości radiowych, w Kędzierzynie-
Koźlu utworzono wyodrębnioną i zorganizowaną łączność radiową w ramach tzw. miejskiego systemu 
ratownictwa. Pierwsza częstotliwość przeznaczona została do kontaktów wojewody z miastem, druga do 
kontaktów pomiędzy gminami: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska 
Wieś i Zdzieszowice, trzecia do włączania syren alarmowych, a czwarta służyła służbom ratowniczym. 
 

Bogaty zestaw informacji na tematy miejskie zaczął systematycznie publikować Opolski Tygodnik 
Reklamowy „Sufler”, dostarczany nieodpłatnie do większości mieszkań w Kędzierzynie-Koźlu. Teksty 
pisała Violetta Porowska, kierownik Biura Informacji i Promocji Miasta, a opłatę za ich opublikowanie 
pokrywano z budżetu miasta. 
 

Zarząd Miasta podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania Miejskiego Serwisu Informacyjnego 
„Serwus”. Kwestionowanie tej decyzji przez niektórych radnych nie dało żadnego efektu. 
 

Od początku roku w Zakładach Chemicznych „Blachownia” SA rozpoczął się proces tworzenia 
grupy kapitałowej „Blachownia SA”, mającej strukturę holdingu. Z dniem 1 stycznia powołano tzw. 
centra zysku, czyli samodzielne jednostki gospodarcze utworzone na bazie dotychczasowych zakładów 
produkcyjnych. 
 

VI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był okazją do zorganizowania 3 i 4 stycznia 
wielu imprez, głównie w Hali Widowiskowo-Sportowej, w Domu Kultury „Chemik” i Zakładowym Domu 
Kultury „Lech”. Łącznie zebrano prawie 35 tysięcy złotych. Najwięcej, bo 6911,98 zł zebrał II Szczep 
Harcersko-Zuchowy ZHP przy Szkole Podstawowej nr 19. W kweście ulicznej najwięcej – 954,04 zł i 3 
złote pierścionki zebrały Aneta Pajor i Ola Łukan. 
 

5 stycznia po wielomiesięcznym remoncie wznowiła pracę zniszczona w czasie powodzi Szkoła 
Podstawowa nr 4 (Osiedle Kłodnica). 156 uczniów tej jedynej w regionie szkoły, grupującej uczniów 
mających trudności z nauką, przez czas remontu uczyło się w Szkole Podstawowej nr 19. W uroczystości 
otwarcia, odnowionej kosztem 800 tysięcy zł placówki, uczestniczyli m. in.: Sławomir Najnigier, Prezes 
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, przedstawiciele wojewódzkich władz oświatowych i miejskich 
władz samorządowych oraz reprezentanci licznych sponsorów remontu, w tym Fundacji Polsat i 
dziennikarzy Radia znad Wilii (Litwa).  
 

Wydarzeniem sezonu siatkarskiego było spotkanie Mostostalu-Azoty z Płomieniem-Sosnowiec 
rozegrane 7 stycznia. Kędzierzyńsko-kozielscy zawodnicy wygrali 3:0 i zakwalifikowali się do pierwszej 
szóstki drużyn walczących o medale. 
 

Prawie 200 wykonawców wzięło udział w V Festiwalu Pieśni Kolędowej „Christmas ‘98” 
zorganizowanym 10 i 11 stycznia w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Osiedle Stare 
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Miasto). Pierwsze miejsce wśród dzieci w kategorii solistów otrzymała Joanna Oczko z Sośnicowic. Wśród 
zespołów wygrali „Słoneczni” – grupa niewidomych dzieci z Wrocławia. W grupie młodzieży nie 
przyznano pierwszych miejsc. Interesująco zaprezentował się zespół cygański „Hyna” z Kędzierzyna-
Koźla. Licznie zgromadzona publiczność przez dwa dni festiwalu żywo przyjmowała występy 
uczestników. 
 

12 stycznia w Domu Kultury „Chemik” odbył się finał czwartej edycji plebiscytu na najlepszego 
nauczyciela 1997 r. Głosowali, za pomocą ankiet, uczniowie. Najlepszym nauczycielem szkół 
podstawowych została Beata Pawliczek ze Szkoły Podstawowej nr 6, a szkół ponadpodstawowych 
Wojciech Jagiełło z Zespołu Szkół Rolniczych w Komornie. 
 

13 stycznia przebywała w Kędzierzynie-Koźlu posłanka ziemi opolskiej, Aleksandra Jakubowska. 
Obejrzała zalane podczas powodzi: szpital, dom dziecka i jednostkę wojskową. Z dyrekcją Zespołu Opieki 
Zdrowotnej przedyskutowała możliwości pozyskania środków na remont szpitala, jedynego w kraju 
całkowicie zniszczonego i jedynego, który nie został uruchomiony po powodzi. 
 

Przebiegowi prac remontowych w obiektach dawnego zamku kozielskiego poświęcona była narada 
zorganizowana w dniu 14 stycznia przez Wiceprezydenta Miasta Antoniego Bajera. Zapoznano się z 
przebiegiem prac nad odkopaniem starych murów zamku gotyckiego oraz uzgodniono kierunki działań w 
1998 r.  
 

14 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej rozegrany został pierwszy ćwierćfinałowy mecz 
siatkarzy walczących o europejski Puchar Konfederacji. Przeciwnikiem Mostostalu-Azoty był belgijski 
wicemistrz Knack Roeselare. Zwyciężyli siatkarze Mostostalu-Azoty. Następny mecz z tą samą drużyną 
siatkarze z Kędzierzyna-Koźla przegrali. 
 

Uroczysty przebieg miała sesja Rady Miejskiej w dniu 19 stycznia. Głównym jej punktem, poza 
informacją przewodniczącego rady Emila Matuszyka o pracy rady w 1997 r., było wręczenie medali 
„Zasłużony dla Miasta”. To najwyższe miejskie wyróżnienie otrzymali: ksiądz Manfred Kokot – 
proboszcz parafii św. Mikołaja, Jan Kubina – zasłużony działacz  Cechu Rzemiosł Różnych w 
Kędzierzynie-Koźlu, ksiądz Jan Opiela – budowniczy kościoła na Pogorzelcu i Marian Sąsiadek – 
emerytowany prezes Spółdzielni Pracy „Twórczość”. 
 

Mieszkańcy miasta poruszeni zostali informacjami o planowanej likwidacji 10 Śląskiego Pułku 
Artylerii Mieszanej im. Zygmunta Kuczyńskiego. Próba obrony istnienia pułku, podjęta przez niektórych 
radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 stycznia, nie została poparta przez większość rady. 
 

21 stycznia w Przedszkolu nr 15 nastąpiło oficjalne otwarcie kozielskich przedszkoli po okresie 
remontów popowodziowych. Powódź z lipca 1997 r. zniszczyła 7 spośród 24 kędzierzyńsko-kozielskich 
placówek przedszkolnych. Ich odbudowa, przy wielkim zaangażowaniu władz miejskich, rodziców 
przedszkolaków, zakładów pracy i pracowników przedszkoli, trwała – w zależności od stopnia zniszczeń 
– od kilku tygodni do kilku miesięcy. 
 

W czasie pobytu w dniu 22 stycznia w Kędzierzynie-Koźlu ministra Sławomira Najnigiera 
ustalono treść aneksu do umowy zawartej w 1997 r. pomiędzy gminą Kędzierzyn-Koźle, a Urzędem 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Aneks umożliwił gminie przydzielanie lokali wybudowanych dla 
powodzian wszystkim potrzebującym, niezależnie od wysokości ich dochodów. 
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Zawodami ratowniczymi Polski południowej rozpoczęto 25 stycznia w Kędzierzynie-Koźlu 

obchody 100-lecia ratownictwa wodnego w Polsce. Wśród czterech konkurencji rozegranych przez 
ratowniczki i ratowników jedyne pierwsze miejsce dla Kędzierzyna-Koźla zdobyła Aleksandra 
Dudkiewicz w konkurencji: 50 m holowania manekina. W trakcie zawodów Wojewoda Opolski Ryszard 
Zembaczyński udekorował odznaczeniami państwowymi kędzierzyńsko-kozielskich działaczy: Stanisława 
Wolkiewicza – Złotym Krzyżem Zasługi, Piotra Pietrzyka – Srebrnym Krzyżem Zasługi i Zenona 
Szydłowskiego – Brązowym Krzyżem Zasługi.  
 

Kompletną dezorganizację ruchu drogowego w dniu 28 stycznia spowodowały pierwsze w tym 
roku opady śniegu. Gołoledź pośniegowa wydłużyła w godzinach popołudniowych czas przejazdu z 
Kędzierzyna do Koźla do około 50 minut. 
 

Rada Miejska w dniu 29 stycznia, po krótkiej emocjonalnej dyskusji, przyjęła rezolucję do władz 
Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o utrzymanie w przyszłym podziale administracyjnym kraju 
województwa opolskiego. Za przyjęciem rezolucji głosowało 14 radnych, 5 było przeciwko, a wstrzymało 
się od głosu 3. Pozostali radni opuścili salę przed głosowaniem. 
 

Otwarte w początkach grudnia 1997 r. schronisko dla psów (Osiedle Pogorzelec) w styczniu 
opiekowało się 8 zwierzętami. Żywność dla nich zbierały niektóre szkoły. Radni wprowadzili 29 stycznia 
do statutu Miejskiego Składowiska Odpadów zapis zobowiązujący ten zakład do organizacji „opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami”. 
 

Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta zorganizowało 30 stycznia w hallu Domu Kultury 
„Chemik” wernisaż fotogramów Daniela Nurzyńskiego „Dom”, przedstawiających na kilkudziesięciu 
zdjęciach etapy powstawania w Cisowej osiedla dla powodzian. 
 

Bal Samorządowy Ziemi Kozielskiej” odbył się 31 stycznia w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Reńskiej Wsi. Spośród 36 radnych Kędzierzyna-Koźla w balu wzięło udział 12. Zabawa 
trwała aż do rana. Zorganizowano loterię fantową z której dochód (10 290 zł) przekazano na odbudowę 
kozielskiego szpitala. 
 

Uroczyście otwarto 31 stycznia sztuczne lodowisko „Azotor”. Przybyli wszyscy prezydenci 
miasta, dyrekcja Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA z prezesem Józefem Sebestą oraz liczna rzesza 
dzieci i młodzieży. W ich obecności na tafli lodowej nastąpiło oficjalne przekazanie tekstu, podpisanego 29 
stycznia porozumienia, o przejęciu tego sportowego obiektu przez miasto. 
 

Do końca stycznia Rejon Telekomunikacji w Kędzierzynie-Koźlu usunął większość 
popowodziowych uszkodzeń i tylko 50 abonentów nie posiadało jeszcze telefonu. W czasie lipcowej 
powodzi w 1997 r. z powodu zniszczeń  wyłączono telefony około 4 tysięcy abonentów. 
 

Przez cały styczeń kontynuowano zbiórkę pieniędzy w ramach VI Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Łącznie zebrano 44 745,41 zł oraz 42,59 gramów złomu złota i 73,85 gramów 
złomu srebra. 
 

4 lutego około 60 osób protestowało przeciwko zamknięciu z dniem 1 stycznia przychodni 
lekarskiej na osiedlu Azoty. 
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6 lutego Zarząd Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA podsumował wyniki 1997 r. Dla 

„Azotów” był to rok wyjątkowo niepomyślnej koniunktury. Znacznie wzrosły ceny podstawowych 
surowców, przy niskich cenach wyrobów. Rok 1997 zamknięto stratą. 
 

Rejonowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej zamknęła 9 lutego filię Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu ze względu na zniszczoną instalację elektryczną. Po kilkunastu 
dniach wznowiono częściowo pracę wypożyczalni i rozpoczęto poszukiwania tymczasowej siedziby dla 
biblioteki. 
 

Giełdę pracy dla osób niepełnosprawnych zorganizował 10 lutego w Urzędzie Rejonowym 
Wojewódzki Urząd Pracy. Zainteresowanie giełdą było bardzo duże. 
 

W „Baszcie” – siedzibie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej – otwarto 11 lutego wystawę: „Rodzina 
Planetorzów zawsze wierna Polsce”. Zaprezentowano na niej oryginalne dokumenty, zdjęcia, dyplomy i 
inne eksponaty dokumentujące działalność rodziny Planetorzów. W otwarciu uczestniczyło około 60 osób, 
w tym Julian i Kazimierz Planetorzowie.  
 

Atrakcyjny program przygotowały miejskie placówki kultury i niektóre szkoły na okres ferii 
zimowych od 2 do 13 lutego. W programie znalazły się spektakle teatralne, warsztaty plastyczne, projekcje 
filmów, dyskoteki i bale, gry i zabawy literackie, zajęcia świetlicowe, zabawy z komputerem oraz liczne 
gry i zawody sportowe. 
 

Jednym z sześciu laureatów wyróżnienia „Złote Spinki”, przyznawanego przez „Nową Trybunę 
Opolską” największym indywidualnościom Opolszczyzny, został lekarz medycyny Jerzy Zygmunt. Podczas 
lipcowej powodzi w 1997 r. wyróżnił się on odwagą i brawurą w niesieniu medycznej pomocy 
powodzianom. 
 

15 lutego zakończono opracowanie „programu minimum” odbudowy kozielskiego szpitala. Jego 
realizacja miała zapewnić uruchomienie podstawowych oddziałów szpitala w ciągu kilku najbliższych 
miesięcy. 
 

Do licznej grupy ofiarodawców wspomagających kędzierzyńsko-kozielski Państwowy Dom 
Dziecka dołączyło wydawnictwo Inter-Media, którego prezes Joanna Stolarska przekazała 17 lutego 
dyrektorowi PDDz Stanisławowi Sadkowskiemu czek na 40 tysięcy zł. 
 

Zebranie informacyjno-wyborcze Terenowej Organizacji Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej 
Solidarność odbyło się 18 lutego. Powołano miejskie władze tej partii. Przewodniczącym zarządu został 
Tadeusz Kraśnik, Jego zastępcą Zofia Pokorska, skarbnikiem Jolanta Sajewicz, sekretarzem Eugeniusz 
Sługocki, a członkiem zarządu Zbigniew Kryzar. 
 

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach oraz Biuro Informacji i Promocji Miasta w 
Kędzierzynie-Koźlu zorganizowały cykl prelekcji o historii i dniu współczesnym Kędzierzyna-Koźla. 
Koordynatorem wykładów był dr Edward Nycz. Pierwsze uroczyste spotkanie odbyło się 19 lutego. 
Wykład „Historia Koźla do XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem twierdzy kozielskiej)” wygłosił dr 
Ryszard Pacułt. 
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Certyfikat ISO 9002 otrzymał 20 lutego Zakład Montażowo-Produkcyjny Mostostal Zabrze w 
Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o. Firma należąca do holdingu Mostostal-Zabrze zatrudniała w 
Kędzierzynie-Koźlu 350 osób. Specjalizowała się w budowie i montażu urządzeń i aparatów dla 
przemysłu chemicznego oraz w wytwarzaniu różnego rodzaju rurociągów i konstrukcji stalowych. 
 

Na zakończenie karnawału Rada Osiedla w Kłodnicy zorganizowała 21 lutego osiedlową 
zabawę. Fakt ten był widomym dowodem częściowego odremontowania przez mieszkańców Kłodnicy 
miejscowego domu kultury, zniszczonego w czasie powodzi w lipcu 1997 r. 
 

Ponad cztery godziny trwało 23 lutego zebranie mieszkańców Blachowni w którym uczestniczyli 
przedstawiciele dyrekcji Zakładów Chemicznych „Blachownia” SA, Rada Osiedla i reprezentanci władz 
miasta. Omawiano możliwości sprzedaży lokatorom mieszkań zakładowych, będących własnością 
Zakładów Chemicznych „Blachowenia” SA. 
 

Walne zebranie członków klubu sportowego „Unia Kędzierzyn-Koźle” podsumowało 24 lutego 
czteroletnią pracę zarządu klubu. Prezesem wybrano Mariusza Gnoińskiego. 
 

Po wielomiesięcznych przygotowaniach Rada Miejska odbyła 24 lutego sesję poświęconą sprawom 
oświaty. Przyjęto na niej „Program działania w zakresie oświaty w Kędzierzynie-Koźlu na lata 1998-2002 
oraz kierunki rozwoju do 2007 roku”. Uchwalono także regulamin przyznawania nauczycielom oraz 
dyrektorom szkół i przedszkoli gminnych dodatków motywacyjnych. 
 

Podsumowano V edycję konkursu literackiego „Krajobrazy słowa”. W dniu 25 lutego jury 
przyznało I nagrodę w kategorii prozy Piotrowi Gabryszowi za tekst „Opowieści nie całkiem zwyczajne”. 
II i III nagrody nie przyznano. Wyróżnienia otrzymali: Jan Płowucha i Dariusz Kasiński. Wszyscy byli 
mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla. Natomiast w kategorii poezji dwie równorzędne nagrody otrzymały: 
Liliana Zubińska z Bydgoszczy i Aneta Witerska z Malborka. Przyznano też cztery wyróżnienia: Annie 
Obidzińskiej (Zgorzelec), Annie Bobrowskiej (Zielona Góra), Jarkowi Mariuszowi Gruzla (Świdnica) i 
Tomaszowi Lachowi (Kędzierzyn-Koźle). Nagrodę dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu otrzymała Radosława Herzog (Kędzierzyn-Koźle). 
 

25 lutego Łucjan Opiełka, ordynator oddziału dziecięcego Szpitala nr 1, otrzymał od Małgorzaty 
Żak – prezesa Fundacji Polsat – czek na 139 tysięcy zł. Pieniądze pochodziły z wpływów uzyskanych 
podczas koncertu charytatywnego, który 18 stycznia odbył się w Teatrze Narodowym w Warszawie, a 
którego pomysłodawcą był ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Leonid Draczewski. 
 

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Patriotycznego „Śląsk”, mający siedzibę w 
Kędzierzynie-Koźlu, zorganizował 25 lutego spotkanie z redaktorem dwutygodnika „Ojczyzna”, 
Bogusławem Rybickim. Uczestniczyło około 100 osób. 
 

26 lutego w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA rozpoczął się rozruch technologiczny nowej 
wytwórni salmagu, budowanej przez ostatnie dwa lata. Po całonocnych próbach następnego dnia nad 
ranem otrzymano pierwsze 200 ton nawozu o właściwych parametrach. Zdolność produkcyjna nowej 
instalacji określona została na 1200 ton na dobę. Wytwórnię zaprojektowało Biuro Projektów 
„Kędzierzyn”, a wykonali ją: Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i kędzierzyńsko-
kozielski oddział Mostostalu-Zabrze. 
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Na wniosek radnego Ryszarda Pacułta, złożony na sesji w dniu 27 lutego, Rada Miejska 
postanowiła upamiętnić tragiczną dla miasta powódź poprzez umieszczenie nad Odrą tablicy pamiątkowej 
z oznaczeniem wysokości poziomu wody w lipcu 1997 r. 
 

Po kilkugodzinnej burzliwej dyskusji Rada Miejska uchwaliła 27 lutego budżet miasta na 1998 r. 
Za przyjęciem budżetu głosowało 22 radnych, przeciwko było 8, a dwóch wstrzymało się od głosu. 
Dochody miasta ustalono w wysokości 81 674 297 zł, a wydatki w wysokości 84 693 723 zł. 
 

W obecności przedstawicieli kędzierzyńsko-kozielskiego garnizonu, po krótkiej dyskusji Rada 
Miejska przyjęła 27 lutego większością 21 głosów „Stanowisko Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu w 
sprawie przyszłości 10 Śląskiego Pułku Artylerii Mieszanej im. Kadeta Zygmunta Kuczyńskiego”. 
Zawarto w nim poparcie Rady Miejskiej dla starań o utrzymanie w mieście jednostki wojskowej. 
 

27 lutego kędzierzyńsko-kozielskim „Azotom” wręczono dwa certyfikaty jakości: ISO 9002 PCBC 
i IQ Net. Posiadanie certyfikatów świadczyło o spełnieniu przez tę firmę 18 różnych wymagań 
jakościowych i stwarzało szerokie możliwości promocji zakładów w kraju i za granicą. 
 

Pod koniec lutego rozpoczęły się prace przy przebudowie ulic Stefana Żeromskiego i Ignacego 
Łukasiewicza. Zamknięcie dla ruchu ulicy Żeromskiego znacznie skomplikowało przejazd przez miasto. 
Tydzień później przystąpiono do odbudowy wałów przeciwpowodziowych przy ulicy Xawerego 
Dunikowskiego. W związku z tym wprowadzono na tym odcinku ruch jednokierunkowy. 
 

Bardzo ciepły był luty. Temperatura prawie nigdy nie spadała poniżej zera. Około 20 lutego w 
ogrodach i na działkach zakwitły pierwsze wiosenne kwiaty. 
 

Tygodnik regionalny „Echo Gmin” zamieścił w swym pierwszym numerze marcowym  wiele danych 
na temat roli kobiet w rejonie. M.in. poinformowano czytelników, że  w Rejonowym Urzędzie Pracy 
zarejestrowanych było 2709 bezrobotnych kobiet, w tym 1561 mieszkanek Kędzierzyna-Koźla. Ze 
wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało wtedy 12 860 osób. W liczbie tej było 6100 
kobiet, 489 z nich samotnie wychowywało dzieci. 
 

4 marca delegacja Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w czasie 
którego poinformowała posłów o poczynaniach mających na celu wzniesienie na cmentarzu komunalnym w 
Koźlu pomnika upamiętniającego zagładę Romów w latach 1939-1945. W Kędzierzynie-Koźlu Romowie 
osiedlili się w 1946 r. W 1998 r. mieszkało tu 110 rodzin. Przewodniczącym Towarzystwa był Jan 
Korzeniowski. 
 

Prasa doniosła o rezultatach badań popowodziowego zanieczyszczenia gleby w Kędzierzynie-
Koźlu. Skażenie metalami ciężkimi w znacznym stopniu wystąpiło w Koźlu-Porcie i w okolicach stacji 
benzynowych, a węglowodorami aromatycznymi przy ulicy Gliwickiej i w rejonie obwodnicy (Osiedle 
Pogorzelec). Zalecono ograniczenie upraw warzyw, zwłaszcza korzeniowych i sałaty. Badania gleby 
przeprowadziły dwie firmy: niemiecka Hoechst (w ramach pomocy dla Kędzierzyna-Koźla – koszt 50 
tysięcy marek) i polska „PROXIMA” (na zlecenie Urzędu Miasta – koszt 10 tysięcy złotych). 
 

7 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Waterprof”, obejmującego swoim działaniem 
poza Kędzierzynem-Koźlem także obszar całego województwa opolskiego. Zadaniem Stowarzyszenia 
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grupującego płetwonurków było zapobieganie wypadkom na wodach otwartych oraz udział w obronie 
przeciwpowodziowej. W skład nowo powołanego zarządu weszli: Janusz Chomiak – prezes, Jerzy 
Turczyniewicz i Marian Ustimowicz – wiceprezesi, Małgorzata Szymura – skarbnik i Tomasz Lach – 
sekretarz. 
 

Po remoncie otwarto 10 marca Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”. Znalazło w nim 
opiekę 30 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Działał tam także klub młodzieżowy w którym spotykało 
się prawie 70 młodych ludzi, również z problemami psychicznymi. W obiekcie znajdowała się jedyna na 
Opolszczyźnie, zbudowana według wzorów szwedzkich, „sala doświadczania świata”. 
 

Po krótkiej chorobie zmarł 8 marca w wieku 55 lat przewodniczący Rady Miejskiej Kędzierzyna-
Koźla, Emil Matuszyk. Funkcję przewodniczącego rady pełnił od grudnia 1992 r. Pogrzeb, po uroczystej 
mszy żałobnej koncelebrowanej przez 11 księży, a odprawionej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. 
Mikołaja, odbył się 13 marca na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka”. 
 

Już po raz dziesiąty odbyły się „Szantki”, zorganizowane w Domu Kultury „Chemik” w dniach od 
13 do 14 marca. 
 

20 marca zakończyła się odbudowa wału przeciwpowodziowego przy ulicy Dunikowskiego. 
Pozwoliło to przywrócić normalny ruch samochodowy pomiędzy Koźlem i Kłodnicą. Remont 350 
metrowego odcinka wału polegał na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi, nawiezieniu piasku, ubiciu go 
walcem i umocnieniu. Boki wału obłożone zostały płytami i obsiane trawą. Na szerokiej na 2 metry 
koronie wału zaplanowano odtworzenie ścieżki rowerowej. 
 

Prawdziwie zimowy był pierwszy dzień wiosny. Rano 21 marca temperatura obniżyła się do 5 
stopni poniżej zera. Przez cały dzień z przerwami padał śnieg, topniejący gdy zaświeciło słońce. 
 
 Decydujący mecz o mistrzostwo Polski rozegrali siatkarze Mostostalu Azoty Kędzierzyn-Koźle w 
dniu 25 marca. Pokonując na własnym boisku drużynę Bosmana Morze Szczecin zdobyli upragniony tytuł 
mistrza Polski. Mecz oglądali m. in. Wojewoda Opolski, Ryszard Zembaczyński i prezydent Kędzierzyna-
Koźla, Mirosław Borzym. 
 

W dniu 25 marca Rada Miejska uzupełniła swój skład. W miejsce zmarłego radnego Emila 
Matuszyka, mandat z mocy prawa otrzymał dr Bogdan Tomaszek, senator Rzeczypospolitej. 
 

Tematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego zdominowała obrady Rady Miejskiej w dniu 25 
marca. Obszerne informacje o sytuacji w mieście przedstawili szefowie służb odpowiedzialnych za ład i 
porządek. 
 
 W dniach od 26 do 28 marca w mieście odbyły się Dni Kultury Szwedzkiej, zorganizowane przez 
Urząd Miejski i Ambasadę Królestwa Szwecji w Polsce. Dni były swoistą formą podziękowania za pomoc 
jaką udzieliła Szwecja instytucjom z Kędzierzyna-Koźla w likwidacji skutków powodzi. Wśród licznych 
imprez, do najciekawszych zaliczono pokazy sprzętu i technologii szwedzkich firm, różne wystawy oraz 
prezentację kuchni szwedzkiej. 
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Szpital nr 1 otrzymał aparat rentgenowski – Metroskop 100, będący darem organizacji lekarzy 
niemieckich zrzeszonych w Komitee Cap Anamur. Wartość aparatu wyniosła 420 tysięcy marek. Pod 
koniec marca rozpoczęło się szkolenie personelu medycznego mającego obsługiwać to urządzenie. 
 

28 marca pełnomocnik rządu ds. usuwania skutków powodzi, minister Jerzy Widzyk, złożył 
deklarację o przyznaniu kwoty 15 707 363 złotych na dokończenie remontu szpitala nr 1. 
 

Po ponad 40. latach pracy 1 kwietnia zatrzymana została  w Zakładach Azotowych Kędzierzyn 
SA instalacja  Saletrzak II, od wielu lat dopuszczona do eksploatacji tylko warunkowo ze względu na zły 
wpływ na środowisko. Likwidacja instalacji była możliwa dzięki uruchomieniu nowoczesnej wytwórni 
Saletrzak IV. 
 

1 kwietnia, po prawie  dziewięciu miesiącach przerwy, ponownie otwarto zniszczony w czasie 
powodzi Państwowy Dom Dziecka. Przybyli liczni goście, w tym także darczyńcy z różnych stron kraju 
oraz z zagranicy, wykonawcy remontu, liczna grupa dzieci oraz ekipa telewizji niemieckiej. Dom został 
odbudowany, radykalnie unowocześniony i bardzo dobrze wyposażony.  
 

Tylko 19 osób wyjechało 2 kwietnia z Kędzierzyna-Koźla do Warszawy aby wziąć udział w 
demonstracji zorganizowanej w obronie dalszego istnienia Województwa Opolskiego. 
 

Uroczyście, z udziałem władz miejskich, wykonawców remontu i sponsorów, otwarto 3 kwietnia 
Szkołę Podstawową nr 20, pierwszą ze zniszczonych w czasie powodzi szkół podstawowych w mieście. 
Szkołę bardzo unowocześniono, wyposażono w nowe okna, meble i pomoce naukowe. Uznanie gości 
wzbudziły szczególnie dwie sale do ćwiczeń gimnastycznych. W szkole uczyły się dzieci z klas I-III. 
 

Zarząd Miasta i przedstawiciele Rady Miejskiej spotkali się 3 kwietnia z siatkarzami Mostostalu 
Azoty. Sportowcom złożono gratulacje oraz wręczono podziękowania i upominki za piękną postawę 
sportową i rozsławienie Kędzierzyna-Koźla poprzez zdobycie tytułu mistrza Polski. 
 

W ramach przygotowań do jubileuszu roku 2000, 4 kwietnia w parku przy alei Jana Pawła II 
spotkała się młodzież aby w religijnym nastroju wspólnie przeżyć obchody Niedzieli Palmowej. 
 

Pomimo petycji Rady Miejskiej skierowanej do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, 
Sztab Generalny Wojska Polskiego podjął decyzję o likwidacji garnizonu w Kędzierzynie-Koźlu. 10 Śląski 
Pułk Artylerii Mieszanej im. Kadeta Zygmunta Kuczyńskiego miał być włączony do 5 Brygady Artylerii 
w Głogowie. O decyzji tej radni zostali poinformowani 21 kwietnia. 
 

Po wielomiesięcznych dyskusjach na posiedzeniach komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej 
Rady Miejskiej oraz po zasięgnięciu opinii rad osiedlowych Rada Miejska 21 kwietnia dokonała zmiany 
nazw 9 ulic. Poza tym nazwę „aleja Armii Krajowej” nadano budowanej obwodnicy. Skwer przed 
Urzędem Miejskim nazwano „Plac Rady Europy”, a park przy alei Jana Pawła II „Park Orderu 
Uśmiechu”. 
 

Po pięciu rundach głosowań Rada Miejska wybrała 21 kwietnia swoim przewodniczącym 
Bolesława Marszewskiego, dotychczasowego wiceprzewodniczącego rady. 
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24 kwietnia odbył się zjazd kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. Wysłuchano sprawozdania z działalności zarządu oddziału w latach 1993-1997. W nowo 
wybranym 12-osobowym zarządzie funkcję przewodniczącej objęła Maria Szyma. 
 

Na dwa dni (25 i 26 kwietnia) wyłączono z ruchu linię kolejową łączącą Kędzierzyn-Koźle z 
Opolem. Powodem była wymiana konstrukcji stalowego mostu kolejowego pochodzącego z 1894 r., a 
położonego w pobliżu stacji kolejowej Kędzierzyn-Koźle. 
 

Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Przemysł-Ekologia ‘98”, zorganizowana w Domu Kultury 
„Chemik” w dniach od 18 do 26 kwietnia, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Sąd 
konkursowy przyznał dyplomy w randze złotego medalu Jerzemu Salomonowi za zbiór „Ptaki” i Piotrowi 
Masalskiemu za zbiór „Apostoł naszych czasów – papież Jan Paweł II”. 
 

Nie odbyła się w planowanym terminie sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. 28 kwietnia na 
statutową liczbę 36 radnych na obrady przybyło 16. Kolejną sesję przewodniczący Rady Miejskiej, 
Bolesław Marszewski, zwołał tego samego dnia na godzinę 17.00. Po prawie dwóch godzinach 
oczekiwania zebrało się 18 radnych, reprezentujących koalicję prezydencką, którzy 16 głosami udzielili 
absolutorium Zarządowi Miasta z wykonania budżetu w 1997 r. 
 

29 kwietnia uroczyście świętowano w mieście 40 lat Honorowego Krwiodawstwa w Polsce i 20 
lat Klubu Honorowych Dawców Krwi „Śródmieście”. W sali kinowej Zakładowego Domu Kultury „Lech” 
spotkali się krwiodawcy z terenu Kędzierzyna-Koźla i zaprzyjaźnionych z miastem miejscowości. 
Wręczono kilkadziesiąt okolicznościowych medali i dyplomów. 
 

30 kwietnia otwarto po remoncie Szkołę Podstawową nr 15 (Osiedle Kłodnica). Ze względu na 
długie utrzymywanie się w czasie powodzi wody w szkole, jej zniszczenia były większe niż w pozostałych 
obiektach oświatowych. 
 

Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona została 3 maja w kościele pod wezwaniem św. 
Mikołaja. Poza przedstawicielami władz miejskich i licznie przybyłymi mieszkańcami miasta 
uczestniczyła w niej kompania honorowa kozielskiej jednostki wojskowej. 
 

6 maja na terenie osiedla Blachownia przeprowadzono pierwszą eksmisję z mieszkania 
zakładowego. 
 

V Turniej Poezji i Prozy Dziecięcej „Opowiem ci bajkę”, zorganizowany przez Miejski Ośrodek 
Kultury, rozstrzygnięto 8 maja. Wyróżniono i nagrodzono 14 uczniów z 6 szkół podstawowych i jedną 
klasę ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
 

9 maja na byłym torze kartingowym w Koźlu odbyły się próby sprawnościowe kierowców 
uczestniczących w samochodowych nawigacyjnych mistrzostwach Polski. Była to ostatnia impreza na 
nieczynnym od wielu lat torze, który po zmianie właściciela przeznaczony został pod budowę pawilonu 
handlowego. 
 

11 maja Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęła pracę w nowej siedzibie przy 
ulicy Głubczyckiej 5, wyprowadzając się z budynku Sądu Rejonowego. 
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11 maja Kędzierzyn-Koźle dołączył do grona gmin posiadających własne strony w Internecie. 
Adres internetowy miasta brzmiał: www.kedzierzynkozle.um.gov.pl 
 

20 maja zapadła decyzja o przeniesieniu miejscowej biblioteki pedagogicznej, na czas koniecznego 
remontu jej siedziby, do jednego z obiektów internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 
Westerplatte. 
 

Oficjalną konsekracją kościoła pod wezwaniem św. Eugeniusza de Mazenod (Osiedle Pogorzelec), 
dokonaną przez ks. biskupa  Jana Bagińskiego w dniu 21 maja, zakończono wieloletni okres budowy tej 
świątyni. W uroczystości, poza licznie przybyłymi  wiernymi, wzięli udział kapłani wywodzący się z tej 
parafii oraz reprezentanci władz miejskich. 
 

Uroczyście przekazano 22 maja do użytku zniszczoną w czasie lipcowej powodzi Szkołę 
Podstawową nr 13 (Osiedle Rogi). Wyremontowano cały obiekt, nie tylko część zatopioną. Środki na 
remont pozyskano z różnych źródeł, m.in. 500 tysięcy złotych przekazał rząd szwajcarski. 
 

W rankingu 500 największych polskich firm istniejących w 1997 r., opublikowanym 23 maja w 
tygodniku „Polityka”, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S A znalazły się na 84 pozycji (rok wcześniej na 68), 
a Zakłady Chemiczne „Blachownia” S A na 238 (poprzednio na 204). 
 

Ostatni raz odbyło się „Święto Pułku” w kozielskiej jednostce. 23 maja żołnierze i przybyli goście 
wyjechali do Starej Kuźni, gdzie po mszy świętej odbył się uroczysty apel poległych pod pomnikiem 
poświęconym, poległym w czasie III powstania śląskiego, kadetom. 
 

Biuro Informacji i Promocji Miasta wydało dwuczęściowy folder „Kędzierzyn-Koźle welcomes”. 
Teksty, z wyjątkiem reklam, wydrukowano w wersji językowej polskiej, angielskiej i niemieckiej. 
 

26 maja zawiązał się Społeczny Komitet Protestacyjny złożony przeważnie z pracowników 
służby zdrowia. Wydał on oświadczenie w sprawie przedłużającego się remontu Szpitala nr 1 – głównie z 
powodu braku pomocy finansowej ze strony państwa – i zagroził zastosowaniem ostrych form protestu, 
jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie. 
 

Rada Miejska rozpatrywała 27 maja na nadzwyczajnej 8-godzinnej sesji zgłoszony uprzednio 
wniosek o odwołanie Zarządu Miasta, z wyjątkiem jego przewodniczącego, czyli Prezydenta Miasta. Za 
przyjęciem  wniosku głosowało 18 radnych, przeciwko było 16, jeden głos był nieważny. Do odwołania 
zarządu zabrakło jednego głosu. 
 

50 lat minęło 28 maja od oficjalnego zgłoszenia  władzom powiatowym w Koźlu faktu powstania 
Konfekcyjno-Bieliźniarskiej Spółdzielni Pracy „Promień”. Z tej okazji zarząd spółdzielni zafundował 
swoim pracownikom bony na zakupy w wysokości 350 złotych, zorganizował loterię, w której nagrodami 
były wyroby spółdzielni oraz zakupił ułatwiające pracę stanowisko deteszerskie do błyskawicznego 
usuwania zabrudzeń zdarzających się podczas produkcji konfekcji. 
 

Ciekawy happening „Spotkajmy się w Soplicowie” zorganizowała na kozielskim rynku 29 maja 
Miejska Biblioteka Publiczna. Liczne szkolne zespoły zaprezentowały różne popisy artystyczne, 
tematycznie związane z twórczością Adama Mickiewicza. 
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30 maja przy trasie łączącej Koźle z Kłodnicą otwarto salon samochodowy Peugeot. Właścicielem 
był autoryzowany dealer P.H. BOMI z Opola. 
 

Z okazji trzydziestolecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 9, w dniu 30 maja odbył się zjazd 
absolwentów tej placówki. Przygotowano liczne imprezy sportowe i rozrywkowe. Ukoronowaniem ich był 
bal w Hotelu Centralnym. W następnych dniach, aż do 6 czerwca, świętowano jubileusz poprzez różne 
spotkania, zawody sportowe, msze i akademie. Akcentowano wtedy rolę szkoły jako placówki sportowej, 
ukierunkowanej na pływanie, którą to funkcję „9” pełniła od dwudziestu lat. 
 

W bogatym programie „Dni Kędzierzyna-Koźla ‘98”, szczególnie interesujący był „Dzień Ziemi 
Kozielskiej” zorganizowany na kozielskim rynku 30 maja. Po raz pierwszy od likwidacji w 1975 r. 
powiatu kozielskiego zaprezentowały się wszystkie kozielskie gminy. Poza tym wystąpił zespół 
folklorystyczny z Litwy. Wieczorem, na stadionie Odry CPN Jarand koncertował, mimo zimnej, 
deszczowej pogody, zespół „Perfect”. 
 

Z datą 30 maja upowszechniona została rezolucja władz samorządowych Bierawy, Ciska, 
Pawłowiczek, Polskiej Cerekwi, Reńskiej Wsi i Kędzierzyna-Koźla w obronie istnienia Województwa 
Opolskiego. 
 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta cieszył się V festyn „Wakacje dzieciom” 
zorganizowany w ramach „Dni Miasta” 31 maja na stadionie sportowym Odry CPN Jarand. Głównymi 
organizatorami byli: parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, Komenda Rejonowa Policji, Komenda 
Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej oraz X Śląski Pułk Artylerii Mieszanej im. Kadeta Zygmunta 
Kuczyńskiego. Wśród licznych pokazów i zawodów rozegrano trzy mecze piłki nożnej pomiędzy 
drużynami organizatorów. Przyniosły one zwycięstwo żołnierzom. Środki zebrane z loterii, biletów 
wstępu i od sponsorów – ponad 11 tysięcy złotych – przeznaczono na zorganizowanie wypoczynku 
wakacyjnego dzieci ubogich. 
 

1 czerwca lokalne „Radio Park” stało się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Było ono 
komercyjną rozgłośnią utrzymującą się z reklam i komunikatów. 
 

Rada Miejska przyznała 2 czerwca medale „Za zasługi dla miasta”: Konstantemu 
Chmielewskiemu, Grzegorzowi Gaworowi, Manfredowi Gduli, Marianowi Górnemu i Andrzejowi 
Mańkowskiemu – wieloletnim pracownikom kędzierzyńsko-kozielskich „Azotów”. Zbiorowo medal 
otrzymały także Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. 
 

Ukazała się publikacja „Społeczności lokalne w sytuacji zagrożenia i kataklizmu” będąca plonem 
III Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego „Społeczeństwo wobec sytuacji zagrożenia i 
kataklizmu”, zorganizowanego 7 listopada 1997 r. Książkę wydano w nakładzie 500 egzemplarzy. 
Redakcję naukową zapewnił dr Edward Nycz. Pozycja ukazała się dzięki pomocy finansowej Urzędu 
Miasta przy współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego oraz 
Towarzystwem Ziemi Kozielskiej. 
 

4 czerwca Szkoła Podstawowa nr 19, obchodząca jubileusz dziesięciolecia, otrzymała imię 
Bronisława Malinowskiego, wybitnego polskiego biegacza. Wtedy też szkole wręczono sztandar, 
ufundowany przez Mostostal-Zabrze – Zakład w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie uroczystości odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą patronowi. 
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W XVII Biegu Chemików, na 6,5 kilometrowej trasie, rywalizowało 55 osób, w tym 7 kobiet. Bieg 

ukończyło 49 osób. Wśród mężczyzn wygrał Wiesław Pyra (Prudnik), a wśród kobiet Beata Pyra 
(Prudnik). 
 

5 czerwca zebranie przedstawicieli członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” 
wyraziło zgodę na przekazanie miastu działki przy alei Jana Pawła II w zamian za większą przy ulicy 
Wojciecha Korfantego. Umożliwiło to spółdzielni przystąpienie do budowy mieszkań za nowo 
budowanym kościołem. Były to luksusowe domy jednorodzinne. 
 

Liczne imprezy zorganizowane zostały z okazji 50-lecia Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 
Ich kulminacją był 6 czerwca 12-godzinny festyn na stadionie „Kuźniczka” z udziałem licznych gwiazd 
polskiej estrady i około 20 tysiącami uczestników. Jubileusz „Azotów” stał się okazją do wielu publikacji 
w lokalnej prasie. Wydano także ilustrowany album fotograficzny, zbiór reportaży oraz monografię „50 lat 
Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.”, jako pracę zbiorową pod redakcją Stanisława Senfta. Do Prezesa 
Zarządu, Józefa Sebesty, listy gratulacyjne wystosowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander 
Kwaśniewski i premier Jerzy Buzek. 
 

Reprezentanci Kędzierzyna-Koźla, pod kierownictwem sekretarza gminy Jerzego Wantuły, 
uczestniczyli 7 czerwca w „łańcuchu nadziei” zorganizowanym na drodze A4 (w rejonie Błotnicy) w 
obronie dalszego istnienia Województwa Opolskiego. 
 

Rodzice i 14 syn utonęli 7 czerwca w Lenartowicach podczas kąpieli w rzece Kłodnicy. Tragedia 
wstrząsnęła mieszkańcami miasta. 
 

Tylko siedem zespołów wzięło udział w IV Przeglądzie Amatorskich Zespołów Rockowych 
„Piwnica ‘98”, zorganizowanym 13 czerwca w Klubie „Kajtek”. 
 

„II Muzyczne Spotkania przy Zamku” zorganizowała 14 czerwca Rada Osiedlowa w 
Sławięcicach. Wystąpiły zespoły artystyczne i soliści szkół muzycznych Kędzierzyna-Koźla. 
 

Z datą 27 maja ukazał się ostatni numer tygodnika „Jest Nasza Gazeta”, którego wydawcą była 
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „REHAVITA”. Po tygodniowej przerwie wydano jeszcze, 
bez podawania wydawcy, dwa numery tygodnika „Nasza Gazeta”. 17 czerwca czytelnicy otrzymali numer 
23(90). Był to ostatni numer tygodnika. 
 

Siedemnaście punktów zawierał porządek obrad ostatniej, 71 sesji Rady Miejskiej w dniu 18 
czerwca. Także i podczas tej sesji nie obeszło się bez sporów pomiędzy niektórymi radnymi, a prezydentem 
Mirosławem Borzymem, głównie na temat zaległego urlopu wypoczynkowego prezydenta i przebiegu 
przetargów. W drugiej części sesji przewodniczący Rady Miejskiej, Bolesław Marszewski, bardzo krótko 
podsumował kończącą się II kadencję rady. Dla radnych była ona pracowita. Odbyło się w czasie jej 
trwania 71 sesji, a komisje problemowe rady zebrały się 323 razy. 
 

Uczestnikami XIX pleneru malarskiego było 18 malarzy profesjonalistów z Polski, Czech, Rosji, 
Ukrainy i Węgier. Namalowali oni 130 prac, w tym 80 techniką olejną. Dzieła te oraz ich twórców 
zaprezentowano w Hotelu Centralnym 18 czerwca, kiedy to nastąpiło uroczyste zakończenie pleneru. 
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18 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbyło się uroczyste wręczenie aktu obywatelstwa 
polskiego, przyznanego przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, rodzinie Dbajów z Kazachstanu, 
która w 1995 r. osiedliła się w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

W drugiej połowie czerwca rozpoczęła  na Pogorzelcu pracę stacja benzynowa wzniesiona przez 
firmę Shell. 
 

Od 18 do 20 czerwca trwał ogólnopolski strajk maszynistów kolejowych. Ze 173 drużyn 
kędzierzyńsko-kozielskiego węzła kolejowego w pierwszym dniu strajku pracowało 17, a w drugim 9 
drużyn. Wystąpiły wielogodzinne opóźnienia pociągów pośpiesznych, jeżdżących jako osobowe. Na 
kierunkach do Gliwic, Opola i Raciborza kursowały, wynajęte przez kolej, autobusy przewożące 
podróżnych. 
 

Cztery godziny trwały 21 czerwca na stadionie w Kłodnicy miejskie zawody sportowo-pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Rywalizowały 23 drużyny strażackie i harcerskie. Puchar Prezydenta 
Kędzierzyna-Koźla wywalczyła drużyna Sławięcice II. Przy okazji zawodów zorganizowano festyn 
„Powitanie lata”. 
 

Firma „Jarand” zagospodarowała plac przed restauracją  „Absolwent” (obok Hali Widowiskowo-
Sportowej), urządzając tam ogródek letni. Powstał w ten sposób atrakcyjny kompleks gastronomiczno-
wypoczynkowy. Uroczyste otwarcie ogródka miało miejsce 21 czerwca. 
 

23 czerwca w osiedlu Kłodnica otwarto ostatnie przedszkole zniszczone w czasie ubiegłorocznej 
powodzi. Uszkodzenia obiektu były tak duże, że zrezygnowano z dotychczasowej siedziby przedszkola i 
kosztem 800 tysięcy złotych odtworzono placówkę w sąsiednim budynku. 
 

23 czerwca w Jonavie na Litwie Prezydent Kędzierzyna-Koźla Mirosław Borzym i mer Jonavy 
Jonas Klemensas Sungail podpisali dokument o współpracy i przyjaźni pomiędzy obydwoma miastami. 
 

Jerzy Widzyk, minister ds. usuwania skutków powodzi odwiedził 26 czerwca kozielski szpital. 
Zapewnił on władze Kędzierzyna-Koźla o przeznaczeniu niezbędnych środków na odbudowę szpitala. 
Tego samego dnia odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Modernizacji 
Szpitala nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

Z dniem 1 lipca Klub Sportowy „Unia” zmienił nazwę na Towarzystwo Sportowe „Chemik” w 
Kędzierzynie-Koźlu. Zmiana ta była konsekwencją uchwał walnego zebrania KS „Unia” podjętych 24 
lutego i 13 marca. Od wielu miesięcy klub znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
 

Na początku wakacji rozpoczęła się odbudowa zniszczonej w czasie powodzi Szkoły 
Podstawowej nr 12. Planowany koszt remontu i rozbudowy określono na około 7 milionów złotych. 
 

3 lipca Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zorganizowało w kozielskiej „Baszcie” wystawę około 300 
fotografii ukazujących ubiegłoroczną powódź. Ekspozycja została zaprojektowana i przygotowana przez 
wiceprezesa TZK Jerzego Drzewieckiego. 
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Zarząd Miasta podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzeja 
Wróbla. Decyzja ta znalazła głośne odbicie w miejscowej prasie, a wśród zainteresowanych mieszkańców 
miasta wywołała zdziwienie i dezaprobatę. 
 
 4 lipca zorganizowano przed budynkiem Szpitala nr 1 festyn. Uczestnicy mogli skorzystać z porad 
lekarzy i zwiedzić remontowany obiekt. Atrakcją festynu były występy zespołów artystycznych oraz 
loteria fantowa. Pomimo chłodu i przelotnego deszczu  przybyło bardzo dużo osób. 
 

Na kozielskim cmentarzu położono 7 lipca kamień węgielny i rozpoczęto wylewanie fundamentów 
pod Pomnik Pamięci Romów, pomordowanych w latach II wojny światowej. Projekt monumentu 
opracował opolski artysta plastyk Adam Zbiegieni, a Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
przeznaczyła na ten cel – dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w Rzeczypospolitej Polskiej 
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu – 35 000 złotych. W początkach lipca w Kędzierzynie-Koźlu mieszkało 
około 360 osób narodowości cygańskiej. 
 

Dariusz Dobrogowski, pracownik ochrony w kędzierzyńsko-kozielskim oddziale Banku 
Zachodniego, w ciągu 41 godzin przejechał rowerem trasę z Krakowa do Gdańska. 
 

Ministrowie skarbu, finansów i gospodarki wstępnie zaakceptowali pomysł budowy w Zakładach 
Azotowych Kędzierzyn SA wytwórni petrochemicznej o rocznej zdolności produkcyjnej 230 tysięcy ton 
propylenu i innych produktów petrochemicznych. Wytwórnia przerabiać miała 2,6 milionów ton ropy 
naftowej. Budową zainteresowanych było czterech inwestorów: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, 
Zakłady Chemiczne „Blachownia” SA oraz dwie firmy zagraniczne, których nazw nie ujawniono. 
 

W połowie lipca zakończono przebudowę ulic: Stefana Żeromskiego i Ignacego Łukasiewicza. 
 

Wprowadzenie programu oszczędnościowego w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA, ze 
względu na utrzymującą się dekoniunkturę i znaczne wydatki związane z obchodami 50-lecia zakładu, 
spowodowało m.in. zmniejszenie, od numeru 14(1305) z 15 lipca, objętości „Trybuny Kędzierzyńskich 
Azotów” oraz rezygnację z kolorowej okładki tej popularnej w zakładzie gazety. 
 

400 000 ECU, czyli ponad 1,5 miliona złotych, otrzymała gmina Kędzierzyn-Koźle na odbudowę 
infrastruktury lokalnej, zniszczonej podczas ubiegłorocznej powodzi. 16 lipca Regionalna Komisja ds. 
Kwalifikacji Projektów zaakceptowała dofinansowanie pięciu projektów na kwotę 800 000 złotych. Były 
to: remont Domu Kultury „Koźle”, remont magazynu sprzętu przeciwpowodziowego w Koźlu-Rogach, 
odbudowa Szkoły Podstawowej nr 12, remont kotłowni w Szkole Podstawowej nr 14 oraz remont podłóg i 
instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 12. 
 

Pięć łodzi ratowniczych przystosowanych do pływania na płytkiej i głębokiej wodzie zakupiła 
gmina Kędzierzyn-Koźle z pieniędzy otrzymanych z Unii Europejskiej. 23 lipca testowano je na akwenie 
Dębowa. 
 

27 lipca otwarto Oddział Dziecięcy Szpitala nr 1. Obiekt został wyremontowany po powodzi i 
znacznie unowocześniony. W dużej mierze nastąpiło to dzięki pomocy Bawarskiego Czerwonego Krzyża. 
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XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Chemików rozegrany w dniach 20-28 lipca zgromadził 
50 zawodników w grupie A (z rankingiem FIDE) oraz 52 w grupie B (pozostali). W grupie A pierwsze 
miejsce zajął Vitalij Koziak (Ukraina), a w grupie B Krzysztof Kapral (Krupski Młyn). 
 

Od 4 sierpnia „Echo Gmin” – kędzierzyńsko-kozielski tygodnik regionalny – znalazł się w 
Internecie. Wydanie internetowe obejmowało większość artykułów każdego numeru. 
 

Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia – było okazją do złożenia podziękowań cywilnym 
pracownikom 10 Śląskiego Pułku Artylerii Mieszanej im. Kadeta Zygmunta Kuczyńskiego za pracę w 
jednostce, która z dniem 31 grudnia 1998 r. ulegnie likwidacji. 
 

„Forum 2000” – ugrupowanie utworzone przez prezydenta Mirosława Borzyma na okres 
wyborów samorządowych rozpoczęło w dniu 17 sierpnia, jako pierwsze w mieście, kampanię wyborczą, 
rozlepiając na słupach ogłoszeniowych kolorowe plakaty. W tym samym czasie (18 sierpnia) „Forum” 
przystąpiło do sponsorowanej promocji swoich kandydatów na łamach „Echa Gmin”. 
 

W połowie sierpnia rozpoczął się remont elewacji jednej z kamienic na kozielskim rynku. 
Zapoczątkowano w ten sposób zaplanowaną na kilka lat odnowę rynku. 
 

21 sierpnia uruchomiony został policyjny telefon zaufania. Miał on pomóc policji w walce z 
przestępcami, bowiem dzwoniąc na numer 83-87-88 można było przekazać informację o naruszeniu prawa, 
którego było się świadkiem, lub, o którym słyszało się. Pierwsze trzy minuty rozmowy były dla 
dzwoniącego bezpłatne. Założenie telefonu sfinansowało miasto. 
 

VI Międzynarodowe Spotkania Zespołów Ludowych „Kędzierzyn-Koźle’98” odbyły się w dniach 
21-25 sierpnia. Zainaugurował je koncert w Miejskim Ośrodku Kultury. Atrakcyjne popisy zorganizowano 
w wielu częściach miasta. Koncert finałowy, 25 sierpnia, odbył się w amfiteatrze (Osiedle Piastów). W 
festiwalu uczestniczyły zespoły z Belgii, Cypru (Turcy), Indii, Litwy, Meksyku, Słowacji, Szkocji, Włoch 
oraz Polski („Komes” – współorganizator imprezy oraz „Hyrni” z Nowego Targu). Występy zespołów, 
pomimo niekorzystnej pogody, podziwiało kilka tysięcy widzów. 
 

Przerwane zostały prace na budowie obwodnicy, ponieważ nie załatwiono spraw 
wywłaszczeniowych. Zabrakło też pieniędzy na finansowanie prac. 
 

Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września w Szkole Podstawowej nr 12, która od 
tego dnia mieściła się zastępczo w kozielskich koszarach. W czasie uroczystości medalem „Za zasługi dla 
oświaty” wyróżniono mieszkankę Szwecji, Polkę z pochodzenia Elżbietę Wernvik, która w znacznej części 
wyposażyła szkołę w meble.  
 

W pierwszych dniach września w Szpitalu nr 1 uruchomiono izbę przyjęć, oddziały: noworodków 
i położniczy oraz część oddziałów wewnętrznego i laryngologicznego. Podczas pierwszej doby pracy 
oddziału położniczego urodziło się dwoje dzieci. 
 

2 września w kozielskiej jednostce wojskowej odbyło się – z okazji 59 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej – spotkanie pokoleń kombatanckich i byłych więźniów politycznych. Po spotkaniu uczestnicy 
wyjechali na teren byłego obozu hitlerowskiego w Sławięcicach, gdzie złożyli kwiaty. 
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51 osób z osiedla dla powodzian w Cisowej zwróciło się 3 września z listem otwartym do Zarządu 
Miasta. Podkreślono w nim brak rozwiązania wielu ważnych dla mieszkańców problemów, takich jak: 
wytyczenie granic działek, dokończenie budowy dróg, urządzenie placu zabaw dla dzieci, czy 
zainstalowanie dwutaryfowych liczników energii elektrycznej. 
 

Pracownicy Elektrowni „Blachownia” uroczyście obchodzili 4 września „Dzień Energetyka”. Na 
uroczystej okolicznościowej akademii 5 osób wyróżniono odznaczeniami państwowymi, 5 resortowymi, a 4 
otrzymało odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie”. 
 

Działacze związkowi spotkali się 4 września z przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Józefem Wiadernym. Dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kędzierzynie-
Koźlu był to początek samorządowej kampanii wyborczej. 
 

Dużo gości przybyło na wernisaż wystawy malarstwa Zygmunta Mierzwińskiego w dniu 4 
września do klubu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Autor – architekt 
wnętrz i wydawca  tygodnika „Echo Gmin” – zaprezentował ponad 30 nastrojowych obrazów. 
 

Miejska organizacja Polskiego Stronnictwa Ludowego, krytycznie oceniając działania swoich 
władz w poprzednich dwóch latach, dokonała 8 września zmian w zarządzie. Prezesem Zarządu 
Miejskiego została Stefania Mikoluk, wiceprezesem Grażyna Kajdaszuk, sekretarzem Jan Gruszka, 
skarbnikiem Teresa Łupak, a członkiem zarządu Antoni Onyszkiewicz. PSL w Kędzierzynie-Koźlu liczyło 
wówczas 197 członków, głównie kobiet (121), skupionych w 13 kołach osiedlowych. 
 

W „Złotej Dziesiątce” laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznych Talentów 
„Szczecin’98” znalazł się, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, zespół 
„Karawana”. 
 

Burmistrz Soest (Holandia) Hans de Widt oraz sekretarz gminy Joop van Tool przebywali w 
dniach od 8 do 10 września z wizytą w Kędzierzynie-Koźlu. Goście zapoznali się z przebiegiem likwidacji 
skutków lipcowej powodzi oraz omówili z władzami Kędzierzyna-Koźla dalszą współpracę 
zaprzyjaźnionych miast. 
 

Opinia publiczna miasta poruszona została bandyckim napadem na konwój przewożący pieniądze 
jednej z miejscowych hurtowni napojów, jaki miał miejsce 11 września na terenie dawnego Koźla. Bandyci 
skradli około 130 tysięcy złotych i zbiegli z miejsca przestępstwa. 
 

11 września w Hotelu Centralnym odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu ISO:9001 Fabryce 
Aparatury i Urządzeń „Famet” S.A. Certyfikat przyznało Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w 
Warszawie. 
 

W połowie września otwarto w Domu Dziennego Pobytu  nr 2 (Osiedle Stare Miasto) jadłodajnię 
oraz punkt pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. 
 

18 pracodawców oferowało 30 miejsc pracy na giełdzie pracy „Absolwent’ 98”, zorganizowanej 18 
września w kawiarni „Athena” przez Rejonowy Urząd Pracy. Pomimo faktu, że urząd ten posiadał w 
rejestrze tylko 144 absolwentów szukających zatrudnienia na giełdę przyszło około 600 osób. Największe 
kolejki ustawiły się do pracodawców oferujących posadę sekretarki lub barmana. 
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Wśród 10 laureatów nagród wojewody opolskiego dla animatorów kultury w roku 1998 znalazły 

się dwie mieszkanki Kędzierzyna-Koźla: Małgorzata Serafin-Gancarczyk – nauczycielka muzyki w 
Szkole Podstawowej nr 6 i Danuta Staniś – współzałożyciel i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”. 
Wręczenie nagród miało miejsce 19 września w Brzegu. 
 

Akcja „Sprzątanie świata” na terenie Kędzierzyna-Koźla trwała od 18 do 20 września. Wzięło w 
niej udział około 5000 osób, głównie uczniów szkół podstawowych i średnich. 
 

XIII Maraton Odrzański odbył się 20 września. Faktycznie był to XII bieg maratoński w 
Kędzierzynie-Koźlu, ponieważ z powodu powodzi nie zdołano zorganizować imprezy w 1997 r. 
Zachowano jednak ciągłość numeracji. Startowało 130 zawodników, w tym 5 kobiet i dwóch sportowców 
na wózkach inwalidzkich. Zwyciężył Jarosław Janicki z Gryfina. 
 

12 ugrupowań wyborczych wystawiło swoich kandydatów do Rady Miejskiej. Do 36 mandatów 
zgłoszono 403 osoby. Listy wyborcze firmowały następujące ugrupowania: Praca i Rozwój, Mniejszość 
Niemiecka, Stowarzyszenie „Forum 2000”, Wspólne Miasto, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Akcja 
Wyborcza „Solidarność”, Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny, Nasz Blok Wyborczy, 
Bezpieczeństwo – Wspólny Cel, Inicjatywa Działań Lokalnych „Most”, Obywatele Obywatelom i Ruch 
Młodych Śródmieście. Niektóre ugrupowania prowadziły kampanię wyborczą z wielkim rozmachem, 
fundując uczestnikom zgromadzeń piwo, organizując festyny i spotkania, umieszczając duże kolorowe 
plakaty w różnych punktach miasta oraz wydając foldery i ulotki. Rywalizacja przebiegła taktownie i 
spokojnie. Nie było, poza sporadycznymi przypadkami, niszczenia plakatów i ogłoszeń. 
 

25 września z kilkugodzinną wizytą przebywał na Opolszczyżnie premier Jerzy Buzek. 
Odwiedził on także kozielski szpital i spotkał się z kandydatami na radnych z listy Akcji Wyborczej 
„Solidarność”. 
 

Z okazji 50-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 30 września w Filii nr 5 (Osiedle 
Śródmieście) uroczysta sesja popularnonaukowa na temat: „Rola biblioteki w środowisku lokalnym”. W 
uroczystości uczestniczyli pracownicy biblioteki oraz liczni goście, w tym także przedstawiciele władz 
wojewódzkich. Biblioteka w dniach swojego jubileuszu prowadziła 13 placówek, grupując w nich prawie 
260 tysięcy egzemplarzy książek, kaset i dokumentów. Kierowała nią mgr Halina Bulanda. 
 

Zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej w Kędzierzynie-Koźlu podjęło 4 października 
decyzję o zwróceniu się do sądu o ogłoszenie upadłości zakładu. 
 

W wyborach do rady gminy wzięło udział w dniu 11 października 22 195 mieszkańców na 52 207 
uprawnionych, tj. 42,5%. Mandatami podzieliły się następujące ugrupowania: Sojusz Lewicy 
Demokratycznej – 11, Akcja Wyborcza „Solidarność” – 8, Wspólne Miasto – 5, Praca i Rozwój – 4, 
Mniejszość Niemiecka – 3, Stowarzyszenie „Forum 2000” – 2, Nasz Blok Wyborczy – 2 i Obywatele 
Obywatelom – 1. Wśród 36 radnych najwięcej głosów (573) uzyskał Ryszard Pacułt z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. 
 

Edward Pochroń, współtwórca i redaktor naczelny „Echa Gmin” zrezygnował ze swej funkcji. Od 
numeru 41 (13 października) obowiązki redaktora naczelnego przejął właściciel firmy wydającej gazetę, 
Zygmunt Mierzwiński. 
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Sąd Wojewódzki w Opolu wpisał 14 października do rejestru stowarzyszeń Katolickie 

Stowarzyszenie Centroprawicy w Kędzierzynie-Koźlu. Utworzyli go działacze katoliccy skupieni wokół 
parafii pod wezwaniem św. Eugeniusza de Mazenod. Postawili sobie oni za zadanie: „podjęcie działań w 
celu utworzenia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu”. Prezesem Zarządu 
został Jan Religa, wiceprezesem Julian Ratajczak, sekretarzem Henryk Krupka, skarbnikiem Józef Zolich, 
a członkami zarządu: Bogdan Witowski i Marian Lech. 
 

VII Środkowoeuropejska Konferencja Naukowa „EC Opole’98” odbyła się w dniach 13-15 
października w Kędzierzynie-Koźlu. Organizatorem było Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej 
w Opolu. Uczestniczyło łącznie około 130 osób bezpośrednio zainteresowanych problematyką ekologiczną. 
 

W nocy z 16 na 17 października nastąpiła zmiana numeracji telefonów z 6-cio na 7-miocyfrową. 
Przed dotychczasowy numer dodano cyfrę 4. 
 

Kozielski szpital otrzymał w połowie października tomograf komputerowy. Środki na jego zakup 
zebrała  Barbara von Monheim – niemiecka arystokratka polskiego pochodzenia. 
 

22 października zapadła decyzja o utworzeniu w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowego Banku 
Spółdzielczego. Jego powstanie miało być efektem połączenia dotychczasowych banków spółdzielczych z 
Kędzierzyna-Koźla, Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi. 
 

Mistrzem Europy Weteranów’98 w kategorii M-45 (45 lat) został Mieczysław Majer. Był to 
rezultat startów kędzierzynsko-kozielskiego biegacza w ciągu całego 1998 r. Sukces swój przypieczętował 
zdobyciem 5 lokaty w klasyfikacji generalnej super-maratonu na dystansie 50 km w Schwabisch Gemund 
(Niemcy) w dniu 17 października. 
 

II Międzynarodowy i V Ogólnopolski Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka’98” 
zorganizowano w dniach 23-25 października. Projekcje filmów odbywały się w Domu Pielgrzyma na 
Górze św. Anny, zaś ogłoszenie wyników i pokaz nagrodzonych filmów w Domu Kultury „Chemik”. Jury 
obejrzało 32 filmy krajowe i 11 z zagranicy. Grand Prix zdobył film Ryszarda Szołtysika i Henryka 
Jureckiego „Wiara” (Wrocław), a pierwsze miejsce wśród filmów krajowych film Andrzeja Szopińskiego-
Wisły i Arkadiusza Kozubka „Sami swoi 30 lat później” (Kędzierzyn-Koźle). 
 

Od 1 listopada na terenie miasta wprowadzono wspólne patrole policji i straży miejskiej na drugiej 
zmianie, tj. od godziny15.00 do 23.00. Nieco później rozpoczęto wspólne patrolowanie newralgicznych 
punktów miasta, także w nocy. Miasto posiadało w tym okresie czasu 14 strażników wykonujących 
zadania patrolowe, przy ogólnej liczbie 18 osób zatrudnionych w Straży Miejskiej. 
 

Po kilkumiesięcznej przerwie związanej z przeprowadzką, wznowiła 2 listopada działalność 
Biblioteka Pedagogiczna – Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu. Na czas remontu 
biblioteka przeniesiona została do jednego z budynków internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. 
 

Burzliwy przebieg miała pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej odbyta w dniu 3 listopada. 
Po złożeniu ślubowania radni dokonali wyboru, spośród dwóch kandydatów, przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Został nim Ryszard Pacułt z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Następnie, również spośród 
dwóch kandydatów, radni wybrali Prezydentem Miasta Jerzego Majchrzaka, pracownika Instytutu 
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Ciężkiej Syntezy Organicznej, nie będącego radnym, a zgłoszonego przez ugrupowanie Praca i Rozwój. Z 
trudem, ze względu na brak zgody na kandydowanie wielu zgłoszonych osób, wybrano zastępców 
przewodniczącego Rady Miejskiej. Zostali nimi Zbigniew Staniś (Nasz Blok Wyborczy) i Władysław 
Rogulski (Sojusz Lewicy Demokratycznej). 
 

Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w dniu 7 listopada przyjęła koncepcję 
restrukturyzacji firmy i podziału jej na cztery duże jednostki biznesu: nawozy, alkohole OXO, ftalany i 
żywice klejowe wraz z formaliną. 
 

8 listopada w Hotelu Centralnym odbył się III Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty’98”. Wystąpiło 
18 zespołów (około 60 wykonawców) z parafii kędzierzyńsko-kozielskich oraz z Krapkowic, Starego 
Koźla, Nysy i Łężec. Pierwsze miejsce zajął zespół „Małe słoneczka”. 
 

9 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Pierwsze 
spotkanie radnych otworzył sędzia Marek Suchecki, przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w 
Kędzierzynie-Koźlu. Obradom przewodniczył radny senior Konstanty Chmielewski. Wybrano 
przewodniczącego rady. Został nim wójt Reńskiej Wsi, Marian Wojciechowski. Następnie funkcję starosty 
powierzono Józefowi Gismanowi, dotychczasowemu wicedyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodniczący Rady i starosta mandat radnego uzyskali z 
listy Mniejszości Niemieckiej. 
 

Uroczyście przebiegły obchody 80 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 10 listopada 
odbyła się wieczornica z udziałem władz miejskich, kombatantów i młodzieży. 11 listopada uroczystą 
mszę w intencji ojczyzny odprawiono w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św.Jadwigi Śląskiej. Po 
mszy odbył się na kozielskim rynku apel poległych. Podczas tych wszystkich uroczystości w imieniu władz 
miejskich  wystąpił przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Pacułt. 
 

Po dwumiesięcznym postoju, 13 listopada zakończył się rozruch instalacji do produkcji alkoholi 
OXO w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Rozruch zamknął dwuletni okres modernizacji instalacji, 
polegającej na zmianie technologii z tzw. obiegu gazowego na nowocześniejszy obieg ciekły. W wyniku 
modernizacji zdolność produkcyjna instalacji wzrosła z 150 tysięcy ton do 205 tysięcy ton rocznie. 
Modernizacja instalacji OXO była największym przedsięwzięciem inwestycyjnym „Azotów” w ostatnich 
latach. 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala nr 1 obradowało 13 listopada. 
Dyskutowano głównie nad sposobami pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do kontynuowania 
prac remontowych w kozielskim szpitalu. 
 

12 i 17 listopada obradowała II sesja Rady Miejskiej. W wyniku trwających przez kilka dni 
wielogodzinnych rozmów przedstawicieli ugrupowań zasiadających w radzie doszło do kompromisu w 
sprawie powołania Zarządu Miasta. Poza wybranym wcześniej prezydentem Jerzym Majchrzakiem, 17 
listopada wybrano pozostałych członków zarządu: wiceprezydentów – Wiesława Fąfarę (SLD) i 
Dariusza Jorga (Wspólne Miasto) oraz członków – Zofię Pokorską (AWS), Huberta Majnusza 
(Mniejszość Niemiecka), Jana Neumana i Macieja Rąbalskiego (obaj SLD). Wyłoniono także 
przewodniczących komisji problemowych. Obrady radnych, zwłaszcza 17 listopada, odbywały się przy 
wtórze ataków skierowanych na radę ze strony prywatnego „Radia Park”, nawołującego mieszkańców do 
udania się do Urzędu Miasta gdzie radni dzielą się stołkami. 
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18 listopada przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Pacułt, przedstawił nowo wybrany Zarząd 

Miasta kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego, a następnie wszystkim pracownikom zatrudnionym 
w urzędzie. W trakcie tych spotkań Prezydent Miasta, Jerzy Majchrzak, omówił zamierzenia zarządu na 
najbliższy okres. 
 

23 listopada dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach, Jerzy 
Sobolewski, przekazał Szpitalowi nr 1 aparat GIF XQ firmy OLYMPUS, czyli gastrofiberoskop. 
Urządzenie, służące do badania żołądka i dwunastnicy, wzbogaciło pracownię endoskopii. 
 

Uroczyste oficjalne przekazanie tomografu komputerowego Szpitalowi nr 1 nastąpiło 25 
listopada. W uroczystości uczestniczyła Barbara Maria Monheim, która zorganizowała w Niemczech 
zbiórkę pieniędzy na zakup tego cennego i bardzo drogiego urządzenia. Obecni byli także: wojewoda 
opolski Ryszard Zembaczyński, senatorzy: Dorota Simonides i Bogdan Tomaszek, przewodniczący Rady 
Miejskiej Kędzierzyna-Koźla Ryszard Pacułt, prezydent Kędzierzyna-Koźla Jerzy Majchrzak oraz konsul 
RFN we Wrocławiu Roland Kliesow. W kozielskim szpitalu odsłonięto z tej okazji okolicznościową 
tablicę. Podczas krótkiego spotkania w Urzędzie Miejskim, prezydent Kędzierzyna-Koźla Jerzy 
Majchrzak przekazał pani Barbarze Monheim serdeczne podziękowania za jej zangażowanie w odbudowę 
zniszczonego przez powódź szpitala. 
 

Tłumy kupujących wypełniły otwarty 26 listopada supermarket TIP, który w ciągu pół roku 
został zbudowany na terenie dawnego toru kartingowego w Koźlu. Duży parking umożliwił 
zmotoryzowanym klientom łatwe dokonywanie, tańszych niż w innych sklepach, zakupów artykułów 
spożywczych. 
 

Gmina Kędzierzyn-Koźle znalazła się w grupie pięćdziesięciu najlepszych gmin w Polsce. W 10 
rozpatrywanych zagadnieniach miasto Kędzierzyn-Koźle uzyskało cztery razy miejsce w pierwszej 
dziesiątce w grupie gmin posiadających od 40 do 100 tysięcy mieszkańców. Dane te, na podstawie 
informacji Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowała gazeta samorządowa „Wspólnota” w 
listopadowo-grudniowym numerze okazowym. 
 

Kolejny dar otrzymał 3 grudnia Szpital nr 1. Była nim cyfrowa centrala telefoniczna, 
sprezentowana tej placówce przez niemiecką firmę DeTeWe. 
 

Kilkudziesięciu naukowców, działaczy i urzędników samorządowych wzięło udział w IV 
seminarium naukowym: „Oblicza przedsiębiorczości w mieście. Uwarunkowania – bariery – korzyści”, 
zorganizowanym 3 i 4 grudnia w Domu Kultury „Chemik” przez Urząd Miasta, Towarzystwo Ziemi 
Kozielskiej i Katedrę Badań nad Kulturami Regionalnymi Uniwersytetu Opolskiego. Obradami kierował 
sekretarz naukowy seminarium, a zarazem główny jego organizator, dr Edward Nycz. Wygłoszono 18 
referatów. 
 

4 grudnia w kozielskim pułku odbyła się uroczystość pożegnania sztandaru jednostki. Tym samym 
rozpoczęły się działania związane z rozformowaniem 10 Śląskiego Pułku Artylerii Mieszanej im. Kadeta 
Zygmunta Kuczyńskiego. W uroczystości wzięła udział kadra zawodowa pułku, pracownicy cywilni oraz 
duża grupa oficerów rezerwy. Wśród gości oficjalnych byli m.in. szef szkolenia Śląskiego Okręgu 
Wojskowego gen. brygady Zbigniew Jabłoński, szef artylerii ŚOW płk Piotr Żurakowski, dowódcy 
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jednostek wojskowych z Opola, Nysy i Kłodzka oraz gospodarze Kędzierzyna-Koźla: przewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i prezydent Jerzy Majchrzak. 
 

Mieszkańcy miasta poruszeni zostali zabójstwem dokonanym w Kędzierzynie w dniu 4 grudnia. 
Ofiarą był 28-letni mieszkaniec miasta, a przypuszczalnymi zabójcami trzech młodych mężczyzn w wieku 
od 18 do 20 lat. Podejrzani o dokonanie zbrodni zostali ujęci 5 grudnia. 
 

Decyzją głównego inspektora ochrony środowiska, z dniem 7 grudnia Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A. zostały skreślone z listy osiemdziesięciu najbardziej w skali kraju uciążliwych dla 
środowiska zakładów pracy. Od czasu wpisania w 1991 r. na listę „Azoty” ograniczyły swą uciążliwość 
dla otoczenia: w emisji zanieczyszczeń do atmosfery o około 62%, zrzucie zanieczyszczeń organicznych do 
Odry o 91%, a azotu o około 92% oraz w wytwarzaniu odpadów o około 50%. 
 

Marsz milczenia przeprowadziła 9 grudnia młodzież szkół średnich w Koźlu. Zorganizowano go 
w proteście przeciwko narastającej brutalizacji życia młodzieży. Po przejściu z rynku pod budynek Urzędu 
Miasta, delegacja młodzieży udała się do prezydenta miasta Jerzego Majchrzaka, któremu wręczono 
petycję. Następnie młodzież skierowała się na mszę do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. 
Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. 
 

Wykładem dr Edwarda Nycza „Kędzierzyn-Koźle. Wokół szaty symbolicznej miasta” zakończył 
się 9 grudnia cykl 10 spotkań popularyzujących historię Kędzierzyna-Koźla, a organizowanych przez Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Biuro Informacji i Promocji Miasta Kędzierzyna-Koźla. 
 

11 grudnia nastąpiło otwarcie nowej siedziby firmy IXO Neuber (dawniej IXO Sao Kauczuk). 
Elegancki budynek powstał w wyniku remontu dawnej stolarni należącej do katowickiego „Energożelbetu” 
(Osiedle Pogorzelec). 
 

Ostra zima z silnymi opadami śniegu i mrozem dochodzącym do -15 stopni Celsjusza panowała od 
19 listopada. Dopiero 13 grudnia nastąpiła odwilż. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował pięć 
punktów wydawania zup dla najuboższych. Zapewniono także pomoc bezdomnym. 
 

Uroczyste spotkanie kadry administracyjnej i gospodarczej Województwa Opolskiego 
zorganizował 15 grudnia w Hotelu Centralnym  kędzierzyńsko-kozielski Oddział Centrali Produktów 
Naftowych „CPN” S.A. Przybyło kilkadziesiąt osób, w tym Wojewoda Opolski Ryszard Zembaczyński i 
marszałek sejmiku opolskiego Stanisław Jałowiecki. 
 

Członkowie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej podsumowali 16 grudnia dwuletni okres swojej 
działalności. Pozytywnie oceniono pracę stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie popularyzacji wiedzy o 
przeszłości regionu kozielskiego. Wybrano nowy zarząd. W składzie jego prezydium nie zaszły zmiany. 
Prezesem ponownie został dr Ryszard Pacułt, wiceprezesami mgr Jerzy Drzewiecki i dr Edward Nycz, 
sekretarzem Stefania Smajek, a skarbnikiem Bogumila Głuszek. W dniu swojego walnego zebrania TZK 
liczyło 106 członków. Zebrani jednomyślnie postanowili rozszerzyć obszar działania towarzystwa na 
teren ziemi kozielskiej. 
 

19 grudnia w Domu Kultury „Chemik” odbyło się spotkanie z okazji 40. honorowego 
krwiodawstwa w Polsce. Długoletni i ofiarni krwiodawcy otrzymali odznaki honorowe PCK (14 osób) 
oraz odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (30 osób). 
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Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 20 grudnia na Placu Wolności jarmark świąteczny. Łączył 

on w sobie cechy bożonarodzeniowego festynu z kiermaszem. Przybyło wielu mieszkańców. 
 

Zygmunt Bogacki zdobył tytuł „najlepszego blacharza Europy”. Z tej okazji ten młody pracownik 
samochodowego zakładu blacharskiego swojego ojca otrzymał 29 grudnia na sesji Rady Miejskiej nagrodę 
od władz miejskich. 
 

Liczne spotkania opłatkowe odbyły się pod koniec roku w zakładach pracy, szkołach, domach 
dziennego pobytu i organizacjach społecznych. W wielu z nich uczestniczyli przedstawiciele władz 
miejskich oraz proboszczowie kędzierzyńsko-kozielskich parafii. Często były one okazją do wręczenia 
wyróżnień i podziękowań osobom zasłużonym dla danej organizacji czy instytucji. 
 

11 096 wykroczeń przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu na terenie miasta 
ujawniła Straż Miejska w ciągu całego roku. W tym samym okresie czasu odnotowano 3533 przypadki 
niszczenia i dewastacji urządzeń użytku publicznego. 
 

4177 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było pod koniec roku w Wydziale Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Miasta. 60% z nich związane było z usługami, a 40% z handlem. Znaczna część 
zarejestrowanych firm w ogóle nie podjęła działalności. 
 

W ostatnich dniach przed wprowadzeniem reformy ochrony zdrowia w mieście pracowało 10 
przychodni lecznictwa otwartego, 2 szpitale, 7 przychodni przemysłowych, 1 ośrodek rehabilitacji i 1 dział 
orzeczniczo-konsultacyjny. Łącznie w służbie zdrowia zatrudnionych było 1458 osób, w tym 226 lekarzy. 
 

W 1998 r. zawarto w Kędzierzynie-Koźlu 708 małżeństw, urodziło się 609 dzieci, a zmarło 540 
mieszkańców. Wśród zmarłych były osoby, które w minionych latach dobrze zasłużyły się dla miasta. 2 
lutego zmarł Julian Kasza wieloletni prezes Komitetu Miejskiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
8 marca przewodniczący Rady Miejskiej Emil Matuszyk, 11 marca Jerzy Bobiński, organizator wielu 
imprez patriotycznych, 27 maja Jan Mazur – niezwykle oddany ludziom lekarz ortopeda, 17 października 
Wiesław Galus – ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego Szpitala nr 1, a 4 listopada wieloletni 
skarbnik gminy Kędzierzyn-Koźle – Wilibald Spitalny. 


