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Bardzo gęsta mgła pokrzyżowała licznym mieszkańcom miasta plany powitania nowego, 2000 roku. 

Ognie sztuczne, które w dużych ilościach zostały zapalone przez uczestników zabaw i spotkań na placach, 

ulicach i podwórkach były prawie niewidoczne. Oczekiwanie na rozpoczęcie roku jubileuszowego było 

bardzo duże, od wielu tygodni nastroje oczekiwania pogłębiała telewizja mylnie informując w wielu 

audycjach o rozpoczęciu nowego tysiąclecia. 

 

Pierwszym dzieckiem, które urodziło się w Kędzierzynie-Koźlu w 2000 r. był Antoś Smoliński. Na 

świat przyszedł 1 stycznia o godzinie 10.50. 

 

Decyzją Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na trzy miesiące został aresztowany 17-letni 

mężczyzna, który w nocy z 6 na 7 stycznia skradł skarbonkę z pieniędzmi z kościoła pod wezwaniem św. 

Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. Nie był to pierwszy tego rodzaju wyczyn młodzieńca, bowiem policja 

udowodniła mu 12 włamań do sklepów, garaży i samochodów. 

 

8 stycznia Robert Stanisławek przestał pełnić funkcję szefa Radia Park. Jego następcą został Jacek 

Szopiński. Odwołanie Roberta Stanisławka, mało obiektywnego w swoich wypowiedziach i aspirującego 

do kreowania lokalnej polityki, wywołało zadowolenie miejscowych liderów partii politycznych i 

stworzyło warunki do umocnienia pozycji Radia Park w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

202 wolontariuszy zbierało 9 stycznia pieniądze podczas VIII Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Zebrano 48 tysięcy zł i 20 sztuk biżuterii złotej. Na jedną z kwestujących grup 

napadło czterech młodych ludzi i zrabowało jej zebrane pieniądze. 

 

10 stycznia na zebraniu opłatkowym w Domu Kultury „Koźle” spotkali się członkowie 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Było to jedno z ostatnich spotkań 
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opłatkowych. jakie na przełomie roku odbyły się w wielu stowarzyszeniach i instytucjach Kędzierzyna-

Koźla. Lokalne władze reprezentowane były przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Józefa 

Gismana, i przewodniczącego Rady Miejskiej Kędzierzyna-Koźla, Ryszarda Pacułta. 

 

Niezwykle uroczysty przebieg miało otwarcie kina „Hel” po około dziesięcioletniej przerwie w jego 

działalności. 13 stycznia o godzinie 17.30, po krótkiej części oficjalnej dyrektor Instytucji Filmowej 

„Silesia-Film” zaprosił gości, wśród których byli przedstawiciele władz miejskich, reprezentanci prawie 

wszystkich urzędów i instytucji oraz osoby związane z upowszechnianiem kultury, do obejrzenia filmu 

„Cyrulik Syberyjski”. Po filmie odbył się w holu kina bankiet. Od 14 stycznia kino rozpoczęło normalną 

pracę. Posiadało ono 250 miejsc, w tym kilka dostosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych. 

 

14 stycznia proboszcz kozielskiej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Zygmunta i św. 

Jadwigi Śląskiej, ks. dr Alfons Schubert, otrzymał nominację na kapelana opolskich policjantów. Do 

pełnienia tej funkcji skierował go Arcybiskup Opolski Alfons Nossol, a kandydaturę proboszcza poparł 

Komendant Wojewódzki Policji. 

 

Prawie na tydzień czasu, od 12 do 16 stycznia, została zamknięta dla użytkowników kryta 

pływalnia. Przyczyną było zastosowanie nieodpowiedniego środka do dezynfekcji wody, powodującego 

podrażnienia dermatologiczne. 

 

W dniach 15 i 16 stycznia odbył się VII Festiwal Pieśni Kolędowej „Christmas ‘2000”. 

Przesłuchania konkursowe odbyły się w Domu Kultury „Koźle” w dniu 15 stycznia, a uroczysta msza 

święta, ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Panny Marii w dniu następnym. Uczestniczyło 230 osób, śpiewających kolędy lub pastorałki, 

indywidualnie lub w zespołach, w czterech kategoriach. Wśród solistów dziecięcych najlepsza była 

Katarzyna Patrzałek z parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, a wśród zespołów dziecięcych 

„Szóstka z szóstki” ze Szkoły Podstawowej nr 6. Również w kategorii solistów młodzieżowych wygrała 

reprezentantka parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, Marta Kołodziejczyk. Wśród zespołów 

młodzieżowych najlepszy był zespół EZA, w którym śpiewały Ewa Płonka (Prudnik), Zofia Perdek 

(Kluczbork) i Anna Dzwonkowska (Kędzierzyn-Koźle). Atrakcją festiwalu był recital kolędowy zespołu 

„Gang Marcela”. 
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Niespotykane zjawisko atmosferyczne  miało miejsce 17 stycznia około godziny 20.30. Trwająca 

cały dzień wichura przekształciła się w burzę z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Błyskawice, 

pioruny i padający śnieg z deszczem zaskoczyły swoją niezwykłością mieszkańców miasta. 

 

Pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Miejskiej, Ryszarda Pacułta, odbyła się 19 stycznia 

narada w sprawie dalszych prac remontowych na terenie dawnego zamku kozielskiego. Ograniczone środki 

finansowe spowodowały skoncentrowanie się w 2000 r. na pracach w piwnicach zamkowych. 

 

Rada Nadzorcza  Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA odwołała 22 stycznia, ze względu na 

stan zdrowia, Prezesa Zarządu Adama Konopkę. Jego następcą został dotychczasowy wiceprezes Janusz 

Wiśniewski. 

 

Koncerty noworoczne dla mieszkańców miasta zorganizowały w Domu Kultury „Chemik”: Zespół 

Pieśni i Tańca „Komes” (22 stycznia) oraz kędzierzyńska Szkoła Muzyczna nr 1 (23 stycznia). Obydwie 

imprezy cieszyły się dużą frekwencją. Dochód z koncertów przeznaczono na cele charytatywne. 

 

Miejski Ośrodek Kultury zaprezentował 26 stycznia w Domu Kultury „Koźle” spektakl 

„Pompinia” oraz monodram „Pomiędzy”. Wykonawcami byli członkowie kozielskiej grupy teatralnej 

„Garderoba Niespokojnej Młodości” oraz gościnnie zespół „Nie bardzo” z Głogówka. 

 

Długą dyskusję na temat rozwoju miasta w początkach XXI wieku przeprowadziła 27 stycznia 

Rada Miejska. Zgłoszone propozycje zawarte zostały w opracowaniu pisemnym przekazanym następnie 

Zarządowi Miasta do wykorzystania w dalszych pracach planistycznych. 

 

W siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej odbyło się 28 stycznia spotkanie upamiętniające 15 

rocznicę utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

 

Na dzień 31 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4236 bezrobotnych, 

z czego na Kędzierzyn-Koźle przypadało 3212 osób. W powiecie stopa bezrobocia wyniosła 9,6%, a w 
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Kędzierzynie-Koźlu 7,2%. Aż 62% bezrobotnych w Kędzierzynie-Koźlu to kobiety. 539 osób pobierało 

zasiłek dla bezrobotnych, 560 zasiłek przedemerytalny, a 284 świadczenia przedemerytalne. 

 

W pierwszych dniach lutego została upowszechniona wśród mieszkańców broszura zatytułowana 

„Prywatyzacja mienia komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu”. Publikację przygotował Zarząd Miasta. 

Zawierała ona wszystkie informacje na temat preferencyjnej sprzedaży przez gminę mieszkań i lokali 

użytkowych w mieście. 

 

 W celu ułatwienia kontaktów społeczeństwa miasta z radnymi, przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Pacułt zadecydował, że od początku lutego cotygodniowe środowe dyżury radnych będą odbywać 

się naprzemiennie w Koźlu (Biuro Rady Miejskiej) i Kędzierzynie (Dom Kultury „Chemik”). 

 

 8 lutego rozpoczął się ostatni etap prac przy budowie pierwszego w Kędzierzynie-Koźlu ronda, 

znajdującego się na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Stanisława Wyspiańskiego. Zmiana zasad ruchu 

spowodowała kilkutygodniowe komplikacje w poruszaniu się na głównej trasie przelotowej przez miasto, 

jaką była tzw. trasa sudecka. 

 

 Z udziałem władz miejskich i powiatowych odbyło się 10 lutego, w restauracji „Jan III Sobieski”, 

podsumowanie plebiscytu „Najlepszy sportowiec powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 1999 r.” i rankingu 

popularności wśród czytelników „Echa Gmin”. Najlepszym sportowcem powiatu został Paweł Papke, 

siatkarz Mostostalu-Azoty, a najpopularniejszym człowiekiem roku Jan Religa, radny Rady Miejskiej, 

znany z kwestionowania większości decyzji rady i zaskarżający wiele jej uchwał do Wojewody Opolskiego. 

 

 Tradycyjna doroczna narada kadry kierowniczej Policji powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odbyła 

się 17 lutego. Uczestniczyły władze powiatu i gminy Kędzierzyn-Koźle oraz kierownictwo miejscowego 

Sądu Rejonowego. Naradę prowadził komendant powiatowy policji podinspektor Lesław Miszkiewicz. 

 

 Ponad tysiąc dzieci bawiło się na „Balu radości 2000”, który odbył się 19 lutego w Hali 

Widowiskowo-Sportowej. Organizatorami byli: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu, Forum 

Kobiet w Kędzierzynie-Koźlu, Klub Sportowy „Mostostal-Azoty” oraz harcerze. 
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 W dwóch etapach odbywał się konkurs ortograficzny (18 i 22 lutego) zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestniczyło 

51 osób, w tym drużyny czterech miejscowych banków. Zwyciężył Jarosław Jurkowski, a w grupie 

pracowników banków Jacek Starostka. 

 

 Media szeroko nagłośniły spotkanie w dniu 22 lutego, zorganizowane przez Klub Inteligencji 

Katolickiej w salce katechetycznej przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja, na temat „Egzotyczna 

koalicja w Kędzierzynie-Koźlu”. Zaproszono wielu ważnych gości, z których nikt nie przybył. 

Organizatorzy – członkowie AWS – atakowali radnych miejskich z listy AWS za ich udział w koalicji z 

SLD. 

 

 Uroczyście otwarto w dniu 25 lutego siedzibę I Oddziału PKO BP SA przy ulicy Grunwaldzkiej 5 

(Osiedle Śródmieście). Pięknie wyremontowany i zmodernizowany obiekt położony w pobliżu 

kędzierzyńsko-kozielskiego dworca kolejowego stał się ozdobą tej części miasta. Symbolicznego przecięcia 

wstęgi dokonali: senator Bogdan Tomaszek, starosta Józef Gisman i Prezydent Kędzierzyna-Koźla Jerzy 

Majchrzak w obecności dyrektora Oddziału Władysława Sikory. 

 

 W sali kina „Chemik” odbył się 27 lutego koncert jubileuszowy z okazji 7-lecia Radia Park FM. 

Wystąpili artyści z Opolskiego Studia Piosenki i zespół „Karawana”. Imprezę prowadzili: Jacek Szopiński 

– dyrektor radia i jego zastępca Marek Wojciechowski. 

 

 Gwałtowną reakcję zainteresowanych osób wywołały propozycje zmian organizacyjnych szkół 

podstawowych i przedszkoli, których efektem miało być zlikwidowanie 9 przedszkoli, połączone z 

przeniesieniem dzieci 6-letnich do szkół podstawowych. Dziesiątki petycji i listów protestacyjnych, 

wysłanych przez rodziców i nauczycielki przedszkoli, spowodowały rezygnację Zarządu Miasta z 

zamiarów przeniesienia 6-latków do szkół podstawowych. Doszło do poważnej różnicy zdań w tej 

sprawie pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi porozumienie w Radzie Miejskiej. Obrady Komisji Oświaty, 

Kultury i Kultury Fizycznej oraz sesja Rady Miejskiej w dniu 29 lutego odbywały się w obecności 

kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Ostatecznie Rada Miejska zadecydowała o zamiarze likwidacji tylko 

pięciu przedszkoli.  
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 Rekordowo długo obradowała Rada Miejska w dniu 29 lutego, bo aż 10,5 godziny. Analizowano 

stan bezpieczeństwa miasta, problemy bezrobocia, gminny program profilaktyki alkoholowej, plan 

kadencyjny rady i restrukturyzację sieci przedszkoli. 

 

 Poważne problemy finansowe przeżywało w lutym Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc”. 

Utrzymywało się ono głównie dzięki wsparciu finansowemu gminy. Stowarzyszenie zajmowało się 

dziećmi z rodzin patologicznych. Organizowało im czas wolny, pomagało odrabiać lekcje i wydawało 

posiłki. 

 

 4 marca w Hotelu centralnym odbył się bal charytatywny zorganizowany przez II Liceum 

Ogólnokształcące. Przyniósł on ponad 13 tysięcy zł dochodu. Środki te przeznaczono na zakup pomocy 

naukowych. Kędzierzyńskie liceum, według rankingu szkół średnich, przeprowadzonego przez 

wydawnictwo edukacyjne „Perspektywy”, uznane zostało za najlepsze liceum na Opolszczyźnie, a w całej 

Polsce sklasyfikowano go na 32 pozycji. Liceum kozielskie w tym samym rankingu zajęło 165 miejsce. 

 

 Trzecie miejsce wywalczyli siatkarze Mostostalu-Azoty podczas finałowego turnieju Pucharu 

Konfederacji, rozegranego 4 i 5 marca we Florencji. Było to największe osiągnięcie polskiego zespołu 

klubowego w ostatnich latach. Podkreślały to ogólnopolskie rozgłośnie radiowe i liczne stacje telewizyjne 

w swoich dziennikach. 

 

 Radio Opole podało 9 marca informację o przygotowaniach bliżej nieokreślonej grupy mieszkańców 

do zorganizowania referendum gminnego, którego celem byłoby odwołanie Rady Miejskiej. Artykuł na ten 

temat zamieściła również 13 marca Nowa Trybuna Opolska. Osoby uważane za inicjatorów akcji nie 

przyznały się do przypisywanych im czynów. 

 

 9 marca otwarto w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę zatytułowaną „Literatura na 

Zaolziu. Wystawa polskich wydawnictw 1945-1999”. Książki i inne publikacje pochodziły ze zbiorów 

biblioteki w Karwinie. 

 

 Na zaproszenie senatora Bogdana Tomaszka, 9 marca gościł w Kędzierzynie-Koźlu Marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Płażyński. Towarzyszyli mu Wojewoda Opolski Adam Pęzioł i 
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Wicewojewoda Jacek Suski. Marszałek spotkał się w Domu Kultury „Chemik” z przedstawicielami władz 

miejskich i powiatowych oraz reprezentantami miejscowych zakładów przemysłowych, a następnie 

odwiedził Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. 

 

 Przy dużej frekwencji mieszkańców i zaproszonych radnych odbyło się 10 marca doroczne 

spotkanie mieszkańców Sławięcic. Omawiano sprawy inwestycyjne tego osiedla oraz problemy ważne dla 

całego miasta, m.in. kwestię sprzedaży mieszkań komunalnych. 

 

 Z inicjatywy Zarządu Oddziału Miejskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów odbył się 12 marca w Domu Kultury „Chemik” koncert młodych muzyków ze Szkoły 

Muzycznej nr 1. Wpływy z koncertu przeznaczono na realizację celów statutowych związku oraz na 

potrzeby szkoły. 

 

 16 marca grupa mieszkańców miasta złożyła wniosek „o zamiarze przeprowadzenia referendum 

gminnego o odwołanie Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu przed upływem kadencji”. Pełnomocnikiem 

inicjatorów referendum był Władysław Malik, reprezentujący Terenową grupę Polskiej Partii Zielonych w 

Kędzierzynie-Koźlu. Poza nim wniosek podpisali: Andrzej Budziak, Ryszard Balicki, Jan Wiącek, 

Stefania Mikoluk, Bogusław Ziemkowski, Ireneusz Piskorski i Grzegorz Fuławka. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i wiceprezydent Wiesław Fąfara, wraz z grupą 

radnych, spotkali się 20 marca w Domu Kultury „Koźle” z reprezentacją kozielskich kupców 

protestujących przeciwko próbom wyegzekwowania przez władze miejskie terminów otwarcia sklepów na 

terenie Koźla. Postanowiono na okres do końca czerwca wydłużyć czas otwarcia sklepów do godziny 

17.30, a po tym terminie ustalić ostateczną godzinę, do której mają być otwarte sklepy, lub zrezygnować z 

rozstrzygania tej kwestii przez Radę Miejską. Kupcy twierdzili, że po godzinie 17.00 w Koźlu już nikt do 

sklepów nie chodzi. 

 

 Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszek Miller, gościł 22 marca w Kędzierzynie-

Koźlu. Zwiedził odremontowany po powodzi Szpital nr 1, udzielił wywiadu Radiu Park, rozmawiał z 

radnymi SLD, a następnie odbył kilkugodzinne spotkanie z mieszkańcami miasta w sali kinowej Domu 

Kultury „Chemik”. W spotkaniu uczestniczyli też SLD-owscy posłowie Opolszczyzny: Aleksandra 
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Jakubowska i Jerzy Szteliga. Sala kinowa nie pomieściła wszystkich chętnych. Uczestnicy z aplauzem 

przyjmowali odpowiedzi gościa na postawione liczne pytania. Leszek Miller z uznaniem wypowiedział się 

o koalicji rządzącej w mieście i sceptycznie odniósł się do pomysłu referendum w sprawie odwołania władz 

miejskich. 

 

 Według rankingu opublikowanego 20 marca przez „Rzeczpospolitą” Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu został sklasyfikowany na 23 miejscu spośród 782 banków 

spółdzielczych w kraju. 

 

 Kilkadziesiąt osób uczestniczyło 23 marca w otwarciu w kozielskiej „Baszcie” wystawy 

zatytułowanej „Z ziemi francuskiej do Polski”. Pokazano na niej wkład reemigrantów w powojenny 

rozwój ziemi kozielskiej, w tym szczególnie Kędzierzyna. 

 

 Siatkarze Mostostalu Azoty zdobyli w dniu 26 marca, jako pierwsza drużyna w dziejach 

Opolszczyzny, Puchar Polski w siatkówce. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Pacułt, zorganizował w dniach 24, 27 i 29 marca 

spotkania członków Zarządu Miasta z najbardziej upolitycznionymi radami osiedlowymi, jakimi były rady 

w Śródmieściu, Azotach i Lenartowicach. Spotkanie w Śródmieściu częściowo zbojkotowali tamtejsi 

członkowie rady. 

 

 Kilka godzin trwała dyskusja na temat funkcjonowania samorządów osiedlowych odbyta na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 30 marca. Przewodniczący rad osiedlowych większości osiedli krytycznie odnieśli 

się do prób włączenia rad osiedlowych do walki politycznej, inicjowanej przez przewodniczących rad 

osiedli Śródmieście i Azoty. 

 

 174 osoby wzięły udział w VII konkursie literackim „Krajobrazy słowa”, zorganizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną. Nadesłano 783 utwory, w tym 681 wierszy i 102 utwory napisane prozą. 

Przyznano 7 nagród i 4 wyróżnienia. Wręczono je 31 marca. 
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 4 kwietnia uroczyście została otwarta sala operacyjna do obsługi bezrobotnych, objętych opieką 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Salę udostępniły władze miasta. Znajdowała się 

ona w pomieszczeniach dawnego Centrum Terapii Rodzinnej na Pogorzelcu. 

 

 Uroczyste wręczenie nagród laureatom III miejskiej edycji konkursu „Ośmiu wspaniałych” 

nastąpiło 4 kwietnia. Spośród 28 zgłoszonych kandydatów kapituła wyłoniła 8 osób. Byli nimi: Bartek 

Bargieł, Dawid Godula, Magdalena Hryniszek, Rafał Kawa, Anna Nycz, Marta Prochera, Agnieszka 

Wola i Agnieszka Wilk. Do eliminacji ogólnopolskich wytypowano Martę Procherę. 

 

 5 kwietnia odbyła się narada przewodniczących rad gmin oraz wójtów i Prezydenta Kędzierzyna-

Koźla, zorganizowana przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Anatola 

Majchera, a poświęcona restrukturyzacji podstawowej opieki medycznej. Koncepcja przekazania gminom 

placówek podstawowej opieki zdrowotnej spotkała się z krytyczną oceną wszystkich obecnych. 

 

 6 kwietnia władze miasta spotkały się z mieszkańcami osiedla Koźle Rogi. Po wyjaśnieniach na 

temat reorganizacji sieci placówek przedszkolnych w mieście mieszkańcy osiedla zaakceptowali propozycję 

przeniesienia przedszkola do budynku szkolnego. 

 

 Wspólne polsko-czeskie ćwiczenia strażackie pod kryptonimem „Współdziałanie 2000” odbyły się 

7 kwietnia w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA. 106 polskich i czeskich strażaków usuwało skutki 

pozorowanego upadku samolotu na budynki i instalacje „Azotów”. Ćwiczenia były kolejnym krokiem do 

podpisania polsko-czeskiej umowy o transgranicznej współpracy służb ratowniczych. 

 

 Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej, Ryszarda Pacułta, odbyło się 7 kwietnia 

spotkanie Zarządu Miasta z proboszczami kędzierzyńsko-kozielskich parafii rzymskokatolickich. 

Omówiono problemy ważne dla mieszkańców miasta. Duchowni wyrazili poparcie dla działań władz 

miasta, zmierzających do opanowania trudnej sytuacji finansowej gminy. 

 

 Z upoważnienia Zarządu Miasta, prezydent Jerzy Majchrzak skierował 7 kwietnia pismo do 

Prokuratury Rejonowej z prośbą o wszczęcie dochodzenia w sprawie pomówienia grupy radnych przez 
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inicjatorów referendum o popełnienie przestępstw niegospodarności i podejmowanie działań na szkodę 

mieszkańców miasta. 

 

 Radio Park zaproponowało przeprowadzenie rozmów pomiędzy inicjatorami referendum, a 

władzami miasta. Przez trzy dni, od 10 do 12 kwietnia, przedstawiciele Zarządu Miasta oczekiwali na 

zwolenników referendum. Nikt z nich nie podjął nawet próby uzasadnienia wniosku. 12 kwietnia 

przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt poinformował, że w zaistniałej sytuacji radni nie będą 

oczekiwać na swoich rozmówców. Nadal jednak podtrzymał gotowość do spotkania się z inicjatorami 

referendum. 

 

 Z inicjatywy Zarządu Miasta odbyło się 12 kwietnia spotkanie władz miejskich z mieszkańcami 

osiedla Azoty. Przypomniano okoliczności przejęcia osiedla przez miasto i wyjaśniono problemy, które 

interesowały mieszkańców. Władze miasta krytycznie odniosły się do poczynań niektórych członków rady 

osiedla będących inicjatorami referendum w sprawie odwołania władz miejskich. Sugestia radnych Akcji 

Wyborczej „Solidarność”, że osiedle może być zwrócone Zakładom Azotowym Kędzierzyn S.A., jeżeli 

mieszkańcy tego chcą nie została przyjęta przez obecnych. W spotkaniu wzięli także udział członkowie 

Zarządu Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. 

 

 W Kędzierzynie-Koźlu przebywał 14 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i 

Opieki Społecznej Aleksander Grad. Władze miasta poinformowały gościa o problemach finansowych 

miejscowej służby zdrowia, a następnie zwiedził on obydwa szpitale oraz spotkał się z prezesem 

Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. 

 

 W ramach obchodów jubileuszu roku 2000 odbyły się 15 kwietnia młodzieżowe obchody Niedzieli 

Palmowej. Wystąpiły parafialne zespoły muzyczne i grupa teatralna „Totus Tuus” z parafii św. Zygmunta 

i św. Jadwigi Śląskiej. Młodzież z dużym drewnianym krzyżem przeszła ulicami Koźla, przez rynek do 

kozielskiego kościoła parafialnego, gdzie odbyła się msza święta z błogosławieństwem krzyży. 

 

 Z datą 15 kwietnia ukazał się 8 (1348) numer „Trybuny Kędzierzyńskich Azotów”. Zawierał on 

informację prezesa Zarządu Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA, Janusza Wiśniewskiego, o 

zaprzestaniu wydawania gazety. „TKA” ukazywała się przez 49 lat. Ostatni numer gazety zredagował 
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zespół w składzie: Bolesław Bezeg (redaktor naczelny), Tadeusz Płóciennik, Roman Wiktorek, Bogusław 

Rogowski i Dariusz Dobrogowski. 

 

 W rozegranych w Gorzowie Wielkopolskim, w dniach 19-21 kwietnia, mistrzostwach Polski w 

siatkówce mężczyzn Mostostal-Azoty pokonał w czwartym meczu drużynę Stilon Gorzów i został 

Mistrzem Polski. W sezonie 1999/2000 siatkarze Mostostalu zdobyli brązowy medal w Pucharze 

Konfederacji CEV, Puchar Polski i tytuł Mistrza Polski. 

 

 27 kwietnia odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. Po niezbyt długiej dyskusji radni 

przytłaczającą większością głosów (33 za przy 3 przeciwnych) udzielili Zarządowi Miasta absolutorium 

za rok1999. 

 

 27 kwietnia odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Śródmieście. Zaproszono władze miasta i 

wszystkich radnych. Burzliwa dyskusja, niekiedy pełna obelg, nie doprowadziła do wypracowania 

jednolitego stanowiska. Próba odwołania rady osiedla podjęta w głosowaniu jawnym, pomimo poparcia 

większości obecnych, nie była prawomocna. Wykazała jednak brak akceptacji mieszkańców dla działań 

rady osiedla „Śródmieście”. 

 

 Tradycyjnie już uroczystości święta 3 Maja miały charakter patriotyczno-religijny. Msze święte w 

intencji narodu odbyły się we wszystkich kościołach. Miejska uroczystość miała miejsce w kościele pod 

wezwaniem św. Mikołaja. Sześć dni wolnych od pracy (od 28 kwietnia do 3 maja) wielu mieszkańców 

miasta wykorzystało na wyjazdy poza miasto. 

 

 Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B-MED” otwarty został 10 maja w 

budynku Komisariatu w Koźlu. Placówka świadczyła głównie usługi neurologiczne. Mogli z niej 

korzystać nie tylko pacjenci branżowej kasy chorych, lecz także wszyscy chętni mieszkańcy miasta. 

 

 Około 50 osób uczestniczyło w drugiej sesji seniorów Kędzierzyna-Koźla, zorganizowanej przez 

przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Pacułta w dniu 10 maja. Prezydent Miasta, Jerzy Majchrzak, 

złożył informację z działalności władz miejskich od czerwca 1999 r. (wtedy odbyło się pierwsze spotkanie 

seniorów) do końca kwietnia 2000 r. W kilkugodzinnej dyskusji mówiono m.in. o wykupie mieszkań 
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komunalnych, funkcjonowaniu służby zdrowia, kwestiach bezpieczeństwa i porządku w mieście oraz 

problemie mieszkań chronionych. 

 

 11 maja zapaliła się opuszczona kamienica w centrum Koźla. Przez sześć godzin 10 jednostek 

straży pożarnej gasiło ogień. Na ulicy Żeromskiego, gdzie znajduje się ten budynek, na wiele godzin 

wstrzymano ruch kołowy. 

 

  Przez cztery dni, tj. 5,6 12 i 13 maja, około 8600 uczniów wszystkich typów szkół uczestniczyło 

w akcji „Sprzątanie świata”. Wydatkowano na ten cel 4575 zł. Zebrano 200 m3 odpadów. 

 

 Uroczyste spotkanie władz miasta z bibliotekarzami odbyło się 15 maja w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej. Okazją były obchody Dnia Bibliotekarza. Spotkanie zdominował problem likwidacji lub 

ograniczenia pracy niektórych filii MBP. 

 

 16 maja minął termin złożenia przez inicjatorów referendum wymaganej liczby podpisów 

mieszkańców miasta, tj. 5200, popierających wniosek o odwołanie Rady Miejskiej. Pomimo szeroko 

zakrojonej propagandy i dużej wytrwałości w zbieraniu podpisów nie zdołano uzyskać wymaganego 

poparcia dla tej idei. Inicjatorzy referendum tłumaczyli swoją porażkę „kradzieżą list wyborczych” z 

lokalu osiedla Śródmieście. 

 

 Z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wszystkich prezydentów odbyło się 17 maja 

spotkanie mieszkańców Koźla zorganizowane przez rady osiedlowe „Stare Miasto”, „Zachód” i „Południe”. 

Dyskutowano głównie sprawy prywatyzacji mienia komunalnego, porządku i bezpieczeństwa w mieście 

oraz problemy likwidacji skutków powodzi. 

 

 Wszyscy mieszkańcy miasta otrzymali w połowie maja za pośrednictwem poczty, opracowany 

przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, ekologiczny poradnik zatytułowany „Kocham cię 

naturo”. W przystępnej formie przedstawiono w nim informacje na temat segregacji odpadów. Równolegle 

z akcją informacyjną rozmieszczono w mieście kolejne 85 kompletów pojemników umożliwiających 

selektywną zbiórkę odpadów (szkła, papieru i tworzyw sztucznych). 
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 80. rocznicę urodzin .papieża Jana Pawła II, poza mszami świętymi, odprawionymi w intencji 

Jubilata, upamiętniono otwarciem w Domu Kultury „Koźle” w dniu 18 maja wystawy znaczków 

pocztowych ze zbiorów Piotra Masalskiego. Zbiór zatytułowany: „80-lecie urodzin Jana Pawła II” 

ukazał różnorodne aspekty pontyfikatu polskiego papieża. 

 

 Z udziałem Wojewody Opolskiego, Adama Pęzioła, szefów instytucji wojewódzkich oraz licznej 

reprezentacji posłów i samorządowców, odbyła się 19 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Stała się ona okazją do przekazania przez 

władze powiatu i miasta podziękowań Karolowi Stępniowi, byłemu komendantowi PPSP w 

Kędzierzynie-Koźlu, mianowanemu Opolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Opolu. 

 

 20 maja „Tunel”, jeden z najbardziej popularnych klubów młodzieżowych w mieście, a jednocześnie 

najbardziej krytykowany przez okolicznych mieszkańców Koźla, obchodził trzecią rocznicę powstania. 

 

 24 maja rozpoczęły się bezpłatne badania mammograficzne kobiet urodzonych w latach 1951-

1953, sfinansowane z budżetu miasta. Badania prowadzono w pracowni mammograficznej przy Szpitalu 

nr 1. 

 

 W sympatycznej atmosferze odbyło się w Domu Kultury „Koźle” w dniu 25 maja uroczyste 

spotkanie radnych trzech kadencji kędzierzyńsko-kozielskiego samorządu. Funkcję radnego pełniło w 

latach 1990-2000 87 osób. Podczas 154 sesji radni przyjęli 1193 uchwały. W okresie tym na remonty i 

inwestycje radni wydatkowali 138,7 milionów zł. 

 

 26 maja w Parku Orderu Uśmiechu nastąpiło odsłonięcie „pomnika humanitaryzmu”. Na 

kamiennym cokole umieszczono stylizowane serce z okalającym je napisem: „Z Twojego serca i ludzi serc 

rodzi się świat”. Pomimo uciążliwej mżawki uroczystość zgromadziła licznych mieszkańców oraz wielu 

gości z kraju i zagranicy. Oficjalnego odsłonięcia pomnika dokonali: Wicewojewoda Opolski Jacek Suski, 

przewodniczący Rady Miejskiej Kędzierzyna-Koźla Ryszard Pacułt, przewodniczący Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Marian Wojciechowski i inicjator budowy pomnika wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Leon Piecuch. 
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 Bogaty program miały dni miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zorganizowane w dniach 

27 i 28 maja. Główne imprezy odbyły się na kozielskim rynku (27 maja) i na stadionie Kuźniczka (28 

maja). Wśród licznych zespołów, które wystąpiły przed kędzierzyńsko-kozielską publicznością najlepiej 

przyjęte zostały Czerwone Gitary i zespół De Mono. Tradycyjnie z kozielskiej  Baszty zrzucono „kozła”, a 

na rynku odtworzono legendę kozielską w spektaklu „Zrzucenie kozła”. 

 

 „Pamiątki Kresowian. Repatrianci ze Wschodu na ziemi kozielskiej” to tytuł wystawy otwartej w 

dniu 31 maja w kozielskiej Baszcie. Wystawę, której towarzyszyła prezentacja akwarel Zdzisława Kuhla, 

przygotowało Towarzystwo Ziemi Kozielskiej wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich. 

 

 5 czerwca przebywał w Kędzierzynie-Koźlu z krótką wizytą premier rządu polskiego Jerzy 

Buzek. Zapoznał się z przebiegiem prac przy regulacji Odry, a następnie spotkał się z Radą Regionalną 

Akcji Wyborczej „Solidarność”.  

 

 Uroczyste otwarcie X Kędzierzyńsko-Kozielskich Dni Chemika miało miejsce 5 czerwca w 

siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Impreza poprzedzona została 

wernisażem wystawy fotograficznej Daniela Nurzyńskiego pt. „... to tylko światło”. Dni Chemika trwały 

do 9 czerwca. 

 

 Sprawom restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim poświęcona była 

narada przewodniczących rad gminnych oraz prezydenta i wójtów z terenu powiatu, zorganizowana w 

dniu 14 czerwca przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Anatola 

Majchera. W trakcie narady reprezentanci Kędzierzyna-Koźla krytycznie odnieśli się do koncepcji 

likwidacji przychodni rejonowej przy ulicy Harcerskiej. 

 

 Po czteroletniej przerwie zorganizowano na Dębowej VI Międzynarodowe Zawody Triathlonowe 

o Puchar Prezydenta Miasta. W dwóch kategoriach wystartowało 101 osób. Najstarszy zawodnik 

ukończył 69 lat, a najmłodszy 14. 
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 15 czerwca włączona została do ruchu północna część obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, poprzez 

przekazanie do eksploatacji ronda. Było to rondo kompaktowe, zwane także małym. Wielu użytkowników 

krytycznie wyrażało się o nim, ze względu na trudności  w przejeździe dużych pojazdów.  

 

 Zwołane w dniu 16 czerwca ogólne zebranie mieszkańców osiedla Śródmieście przytłaczającą 

większością głosów odwołało dotychczasową radę, aspirującą do odgrywania politycznej opozycji wobec 

aktualnych władz miejskich. Zebranie przebiegło w spokojnej atmosferze. 

 

 16 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody uczestnikom 

V edycji konkursu „Małe krajobrazy słowa”. Zwycięzcami konkursu, zorganizowanego dla dzieci i 

młodzieży w wieku 11-17 lat, zostały: Marta Permus, Magdalena Schatt, Monika Szczepańska, Zuzanna 

Witkowska i Katarzyna Zielińska. Poza tym wyróżniono siedem osób. 

 

 Tłumy ludzi wzięły udział 18 czerwca w festynie „Wakacje dzieciom”, zorganizowanym na 

stadionie Klubu Sportowego „Odra” przez kozielską parafię, Urząd Miasta, Komendę Powiatową Policji i 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Liczne atrakcje, takie jak rozgrywki drużyn 

piłkarskich organizatorów, występy orkiestr i kabaretów oraz loteria fantowa, spowodowały, że zabawa 

trwała do godzin nocnych. 

 

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (Osiedle Stare Miasto) 

odwiedził w dniu 19 czerwca ambasador Królestwa Wielkiej Brytanii John Macgregor z małżonką. W 

towarzystwie władz miasta i powiatu zwiedził pięknie odremontowany po powodzi obiekt i przekazał 

jego mieszkańcom aparat służący do rehabilitacji, a zakupiony za fundusze brytyjskie. 

 

 19 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie kriogenicznej jednostki separacji powietrza, 

wybudowanej przez firmę BOC Gazy, należącą do brytyjskiego koncernu The BOC Group. Na uroczystość, 

poza lokalnymi władzami, przybyli: wicepremier Janusz Steinhoff oraz ambasador Wielkiej Brytanii w 

Polsce John Macgregor. Ten najnowocześniejszy zakład tego typu w Polsce, zlokalizowany na terenie 

Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA, produkował 1400 ton tlenu i 1800 ton azotu dziennie, przede 

wszystkim na potrzeby kędzierzyńsko-kozielskich „Azotów”. 
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 Starostwo kędzierzyńsko-kozielskie zorganizowało 20 czerwca w Hotelu Centralnym konferencję 

naukową „Odra rzeką integracji”. Zadaniem konferencji było „wypracowanie nowoczesnych zasad 

wykorzystywania rzeki oraz integracja ludności zamieszkującej tereny nadodrzańskie”. 

 

 Na wniosek Zarządu Miasta Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej zorganizowała 20 czerwca w starostwie zebranie informacyjne poświęcone reorganizacji sieci 

placówek lecznictwa otwartego w mieście. Kierownictwo SP ZOZ wycofało się z pierwotnej koncepcji 

likwidacji przychodni lekarskiej przy ulicy Harcerskiej (Osiedle Śródmieście). 

 

 Żona prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jolanta Kwaśniewska, odwiedziła 23 czerwca Szpital 

nr 1, gdzie zapoznała się z jego odbudową po powodzi. Pobyt w mieście lubianej i popularnej pani 

prezydentowej został bardzo życzliwie przyjęty przez władze miasta i jego mieszkańców. 

 

 24 czerwca zlikwidowane zostało pasażerskie połączenie kolejowe Kędzierzyn-Koźle – Strzelce 

Opolskie – Fosowskie. Przyczyną likwidacji były trudności ekonomiczne PKP i nierentowność lej linii 

kolejowej. 

 

 W sali wystawowej Domu Kultury „Koźle” otwarto 24 czerwca wystawę 40 prac, spośród około 

150, namalowanych podczas Międzynarodowych Spotkań Malarskich „Odra 2000”. 19 artystów 

przedstawiło głównie pejzaże z miasta i jego okolic. W otwarciu wystawy wzięło udział około 50 osób. 

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Sławięcicach obchodziła 100 lat swojego istnienia. Z tej okazji 24 i 

25 czerwca na sławięcickim stadionie sportowym odbyło się wiele imprez. 25 czerwca w oficjalnych 

uroczystościach wzięły udział władze miasta i powiatu oraz reprezentanci władz różnych instytucji 

wojewódzkich. Najważniejszym gościem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander 

Kwaśniewski. Pomimo deszczu licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta przyjęli go entuzjastycznie. 

Prezydent uczestniczył w przekazaniu strażakom samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego przez 

władze miasta. Przyjazd prezydenta nastąpił na zaproszenie lokalnych władz Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej i władz Kędzierzyna-Koźla. 
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 W dniach 24 i 25 czerwca starostwo powiatowe zorganizowało cykl imprez pod wspólną nazwą 

„Odra rzeką integracji”. Odbyły się one na terenie byłej strzelnicy wojskowej w Koźlu, po raz pierwszy 

udostępnionej mieszkańcom miasta oraz w Domu Kultury „Koźle”. Część imprez zorganizowano przy 

współpracy z powiatem raciborskim. Wieczorem, 24 czerwca w Domu Kultury „Koźle”, zaprezentowano 

program zatytułowany „Wspólna artystyczno – magiczna podróż w poszukiwaniu kwiatu paproci”, 

wykonany przez młodzież Kędzierzyna-Koźla i Raciborza. Atrakcją tych dni był spływ Odrą z Raciborza 

do Koźla różnorodnych „pływadeł”. 

 

 20 czerwca klasy ósme opuściły szkoły. Były one ostatnim rocznikiem kończącym szkołę 

podstawową w starym systemie. 26 i 27 czerwca odbyły się egzaminy do szkół średnich. Spośród ponad 

1100 absolwentów szkół podstawowych najwięcej, bo 288 przystąpiło do egzaminów w II Liceum 

Ogólnokształcącym. Szkoła ta, uważana za jedną z najlepszych w Województwie Opolskim, przyjęła do 

klas pierwszych 224 osoby. 

 

 Problematyka odrzańska zdominowała obrady Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca. Radni 

zapoznali się z przebiegiem prac w rejonie hydrowęzła Koźle, a następnie wysłuchali informacji 

Stanisława Majchera z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych w Opolu oraz Józefa Kałuży z 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W sesji uczestniczył także Jerzy Kułtuniak – 

inicjator Przestrzennego Muzeum Odry, który zapoznał radnych z lansowaną od wielu lat koncepcją 

muzeum. 

 

 Trudności finansowe Holdingu „Blachownia” spowodowały przejęcie przez gminę Kędzierzyn-

Koźle za zaległości podatkowe kilku obiektów należących do zakładów, m.in. biurowca oraz przystąpienie 

do administrowania domami na osiedlu Blachownia. Decyzję w tych sprawach podjęła Rada Miejska w 

dniu 29 czerwca.  

 

 Bezpłatne badania gęstości kości oraz poziomu cukru we krwi wraz z fachową konsultacją na 

temat osteoporozy i cukrzycy przeprowadził w dniu 2 lipca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Medicogen” (Osiedle Blachownia). Z usługi skorzystało około 100 osób. 
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 Próbę zaktywizowania osłabionej w ostatnich latach współpracy z Soest (Holandia) podjęto 3 

lipca podczas spotkania Prezydenta Miasta Jerzego Majchrzaka z Albertem Blokzijl, Honorowym 

Obywatelem Kędzierzyna-Koźla, inicjatorem nawiązanej przed laty współpracy Kędzierzyna-Koźla z 

Soest. 

 

 Od początków lipca rodziny i znajomi mogli odwiedzać pacjentki i ich nowo narodzone dzieci 

przebywające na oddziale noworodków w kozielskim szpitalu. Fakt ten, podobnie jak wprowadzone 

wcześniej porody rodzinne, przybliżyły kozielski szpital do standardów obowiązujących w najlepszych 

placówkach położniczych na terenie kraju. 

 

 Liczne kontrowersje wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla wzbudziła budowa naprzeciw 

Domu Kultury „Chemik”, na terenach należących do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, 

marketu „miniMal”. Obiekt ten wznoszony był w szybkim tempie od początku lipca. 

 

 Kilkadziesiąt osób uczestniczyło 11 lipca w oficjalnym otwarciu oddziałów urologii i okulistyki 

oraz części bloku operacyjnego w szpitalu kozielskim. Po zwiedzeniu obiektu goście zostali zapoznani 

przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Anatola 

Majchera, z koncepcją funkcjonowania Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 Z krótką, jednodniową wizytą przebywała w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 13 lipca delegacja 

władz miasta Jonava (Litwa). Gości interesowała organizacja służby zdrowia i funkcjonowanie 

gospodarki wodno-ściekowej. 

 

 Zagrożenie powodziowe jakie wystąpiło w połowie lipca wywołało duży niepokój mieszkańców 

miasta. Tłumy ludzi obserwowały 17 i 18 lipca rosnący poziom wody w Odrze. W nocy 18 lipca 

kulminacyjna fala dotarła do miasta. Jej wysokość (540 cm) nie zagroziła jednak miastu, pomimo 

podtopienia gruntów w sąsiednich gminach. 

 

 Tradycyjna uroczysta odprawa z okazji Święta Policji zgromadziła 28 lipca w budynku Komendy 

Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu reprezentantów władz miejskich i powiatowych oraz szefów 
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instytucji i zakładów pracy. Imprezę zakończył wielogodzinny festyn na terenie przyległym do budynku 

Komendy. 

 

 Kilkuosobowa delegacja radnych i przedstawicieli firm miejskich uczestniczyła w obchodach 250-

lecia partnerskiego miasta Jonava (Litwa), jakie odbyły się w dniach od 3 do 5 sierpnia. Delegacji 

przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Władysław Rogulski. 

 

 180 policjantów strzegło bezpieczeństwa podczas meczu o puchar Polski w piłce nożnej, który 

rozegrali piłkarze MEC Sławięcice z pierwszoligową drużyną Śląsk Wrocław w dniu 9 sierpnia na 

stadionie w Sławięcicach. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny wrocławskiej 3:2. Tak liczna 

obecność policji spowodowana była obawami przed chuligańskim zachowaniem się kibiców „Śląska”. Do 

ekscesów nie doszło. Do Sławięcic przyjechało jedynie około 70 kibiców z Wrocławia. 

 

 11 sierpnia otwarto największy tor skateingowy w Polsce, zlokalizowany na terenie kompleksu 

rekreacyjno-sportowego „Azotor”. Podczas uroczystości odbyły się pokazy jazdy na wrotkach, 

zaprezentowane przez przedstawicieli kadry mistrzowskiej tego sportu w Polsce. 

 

 Spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta z handlowcami z targowiska w Koźlu odbyło się 14 

sierpnia w Domu Kultury „Koźle”. Omówiono przebieg remontu placu targowego wokół podzamcza i 

zasady korzystania z miejsc handlowych na tym terenie. 

 

 19 sierpnia 15-lecie istnienia obchodził Zespół Pieśni i Tańca „Komes”. Stowarzyszenie to liczyło 

120 osób. Jego twórcami i kierownikami przez cały ten okres byli Danuta i Zbigniew Stanisiowie. 

Zespołowi patronowała Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”. 

 

 Opolski dodatek „Gazety Wyborczej” zamieścił 21 sierpnia artykuł opisujący rzekome zjawisko 

nepotyzmu w Urzędzie Miasta i w Starostwie Powiatowym. W następnych dniach „Gazeta Wyborcza” 

przeprosiła pomówionych radnych i w całości uznała treść artykułu za nieprawdziwą. Sprawa ta została 

jednak nagłośniona przez pozostałe media i upowszechniona  wśród mieszkańców miasta. 
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 Od 17 do 23 sierpnia odbywały się VIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Ludowych 

Kędzierzyn-Koźle 2000. Uczestniczyły grupy taneczne z Bułgarii, Jugosławii, Macedonii, Grecji, Ukrainy 

i Polski. Koncerty, poza Kędzierzynem-Koźlem, odbyły się także w Strzelcach Opolskich i 

Zdzieszowicach. 

 

 Wśród kilkunastu uchwał przyjętych przez Radę Miejską w dniu 24 sierpnia znalazły się także 

uchwały: o nadaniu imienia „Orląt Lwowskich” Publicznemu Gimnazjum nr 1, medalu „Za zasługi dla 

miasta” Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte i tytułu „Honorowy Obywatel 

Miasta Kędzierzyn-Koźle” prof. dr hab. Karolowi Joncy. 

 

 W miesiącach wakacyjnych większość radnych miejskich otrzymała anonimowe kartki pocztowe 

pełne obelg i pomówień. Część radnych przekazała otrzymane anonimy na policję. Sprawa została 

nagłośniona w mediach. 

 

 Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyła się 1 września w Parku Pojednania (Osiedle Śródmieście) 

patriotyczna uroczystość z okazji 61 rocznicy agresji niemieckiej na Polskę. Po okolicznościowym 

przemówieniu przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Pacułta, grupa kombatantów reprezentujących 

poszczególne związki kombatanckie odsłoniła pomnik, na którym umieszczono napis w językach: polskim, 

rosyjskim, niemieckim i angielskim „Ofiarom II Wojny Światowej – mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla”. 

Uroczystość, w której uczestniczyło kilkaset osób, uznana została za jedną z najbardziej podniosłych i 

wzruszających imprez w ostatnich latach. 

 

 Koncepcja budowy południowego odcinka obwodnicy w połączeniu z wałem 

przeciwpowodziowym spotkała się z protestami niektórych mieszkańców miasta, a także władz gmin: 

Bierawa, Cisek i Reńska Wieś, obawiających się spiętrzenia wody i zalania ich miejscowości podczas 

ewentualnej powodzi. Spotkania zorganizowane przez wiceprezydenta Wiesława Fąfarę w sierpniu i 

wrześniu nie usunęły istniejących wątpliwości. Prace nad przygotowaniem inwestycji praktycznie zostały 

wstrzymane. 
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 „Odra w organizmie miejskim Kędzierzyna-Koźla” to temat sesji naukowej, zorganizowanej przez 

Urząd Miejski i Instytut Śląski w Opolu w dniu 8 września w Domu Kultury „Koźle”. W trakcie obrad 

wysunięto propozycję utworzenia związku miast nadodrzańskich z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 Miejskie dożynki zorganizowano 10 września w Kłodnicy. Pomimo przelotnego deszczu i 

panującego chłodu impreza zgromadziła licznych mieszkańców miasta. Organizatorem dożynek była Rada 

Osiedla współpracująca z lokalnymi organizacjami społecznymi. Piękną koronę wykonali: Krystyna Trela i 

Stanisław Kucharski. 

 

 11 września odbyło się spotkanie władz miasta z kupcami handlującymi na trzech miejskich 

targowiskach. Głównym tematem rozmów były dalsze losy targowiska przy Hali Sportowej. 

Postanowiono, że miasto utwardzi plac handlowy, a kupcy z własnych środków zbudują estetyczną i 

funkcjonalną halę targową. Konkretnych terminów realizacji tych ustaleń jednak nie przyjęto. 

 

 15 września Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak i Starosta kędzierzyńsko-kozielski Józef Gisman 

podpisali porozumienie w sprawie wspólnego utworzenia Systemu Informacji o Terenie. W zamian za 

swobodny dostęp do SIT miasto przekazało starostwu  posiadane mapy, stanowiące podbudowę tworzonej 

bazy SIT. 

 

 16 i 17 września w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska 2000” z lasów, skwerów, parków, 

placów zabaw i terenów osiedlowych zebrano około 14 ton odpadów. Nieodpłatnie przejęło je Miejskie 

Składowisko Odpadów. 

 

 192 biegaczy z Polski, Białorusi, Słowacji i Ukrainy uczestniczyło w XV Maratonie Odrzańskim, 

zorganizowanym 17 września. Najstarszym zawodnikiem był 70-letni Bolesław Mroziński z Ustronia. 

Do mety dotarło 168 osób. W klasyfikacji generalnej najlepszy był Jarosław Janicki z Gryfina. Zawodnicy 

wywodzący się z Kędzierzyna-Koźla zajęli dalsze miejsca. Najlepsze rezultaty spośród nich uzyskali: 

Edward Rydzewski, Mieczysław Majer i Stanisław Zajfert. 
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 VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka 2000” odbył się w 

dniach od 22 do 24 września. Prezentacje filmów odbywały się w Domu Kultury „Koźle”. Grand Prix 

otrzymał film „Maciek” autorstwa  Dariusza Zelonki z AKF „Żyrafa” z Gdyni. 

 

 Rada Miejska przyjęła 28 września kompleksowe opracowanie „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania miasta”. Stanowiło ono podstawę do opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta. 

 

 XIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko” odbył się 30 

września w Domu Kultury „Koźle”. 

 

 Ponad 400 osób wzięło udział w IV Zjeździe  Absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 

im. Bohaterów Westerplatte, zorganizowanym z okazji 50-lecia szkoły w dniu 30 września. W ciągu pół 

wieku istnienia szkoły ukończyło ją 2283 uczniów technikum i 2203 uczniów zasadniczej szkoły 

zawodowej. W trakcie oficjalnej akademii, która odbyła się w Zdzieszowicach, przewodniczący Rady 

Miejskiej Ryszard Pacułt wręczył dyrektorowi szkoły Marianowi Meroniowi jako zbiorowe wyróżnienie 

dla szkoły medal „Za zasługi dla miasta”. Z okazji zjazdu ukazała się publikacja Czesławy 

Nowakowskiej zatytułowana: „50 lat Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w 

Kędzierzynie-Koźlu 1950-2000”. 

 

 Pod koniec września ukazał się VII tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”, wydawnictwa 

cyklicznego Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Redaktorem tomu był prof. dr hab. Stanisław Senft, a 

wydawcą Instytut Śląski w Opolu. Poza stałymi materiałami, jak kronika miasta Kędzierzyna-Koźla i 

biogramy ludzi zasłużonych dla ziemi kozielskiej, w publikacji zamieszczono m.in. informacje o zamku 

kozielskim, krypcie Opersdorffów w kozielskim kościele, a także artykuły o życiu kulturalnym i sportowym 

powiatu kozielskiego. Książkę wydano w nakładzie 400 egzemplarzy. 

 

 Kilkadziesiąt osób uczestniczyło 4 października, w Klubie Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Przemysłu Chemicznego, w otwarciu poplenerowej wystawy Międzynarodowych Spotkań 

Malarskich „Odra 2000”. Na wystawie zaprezentowano 60 prac namalowanych podczas wiosennego 

pleneru przez 19 artystów. 
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 W południe 6 października nastąpił uroczysty odbiór zadania „Przebudowa i udrożnienie koryta 

starej Odry w Koźlu”. Uczestniczyły władze miasta i powiatu. W ten sposób zakończył się najważniejszy 

etap prac przeciwpowodziowych w rejonie Koźla. Nadal jednak kontynuowano roboty ziemne w rejonie 

Odry. 

 

 Przyjęcie przez Radę Miejską koncepcji zmian sieci organizacyjnej placówek oświatowych na 

terenie Kędzierzynie-Koźla zapoczątkowało okres konsultacji na ten temat z zainteresowanymi 

mieszkańcami miasta. Rozpoczęło je spotkanie wiceprezydenta Dariusza Jorga z przedstawicielami rady 

pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14  w dniu 10 października. 

 

 Koncepcję strategii rozwoju ziemi kozielskiej przedyskutowali przedstawiciele gmin powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego w dniu 12 października. Miasto Kędzierzyn-Koźle reprezentował 

wiceprezydent Wiesław Fąfara. W dyskusji położono nacisk na utworzenie centrum logistycznego w 

Koźlu Porcie,  połączenia z autostradą A4 i dokończenie budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. 

 

 Obchody 25-lecia utworzenia Kędzierzyna-Koźla zgromadziły 14 października w parku koło 

Domu Kultury „Koźle” kilka tysięcy osób. Przy pięknej, słonecznej i ciepłej pogodzie podziwiano występy 

zespołów artystycznych istniejących w Kędzierzynie-Koźlu w latach 1975-2000 oraz zaproszonych 

zespołów profesjonalnych. Na uroczystą sesję Rady Miejskiej przybyło około 150 osób zaproszonych przez 

przewodniczącego rady Ryszarda Pacułta, w tym także osoby które w minionym 25-leciu odgrywały w 

mieście znaczącą rolę. Podczas sesji wykonano po raz pierwszy, skomponowany przez Jerzego Chrobaka, 

hejnał miejski. Odegrał go Adam Wołkowski. Kulminacyjnym punktem sesji było wręczenie prof. dr hab. 

Karolowi Joncy dyplomu „Honorowego Obywatela Kędzierzyna-Koźla”. Pisma gratulacyjne z okazji 

jubileuszu przekazali Prezydentowi Miasta Jerzemu Majchrzakowi m.in. Marszałek Województwa 

Opolskiego Stanisław Jałowiecki i Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman. 

 

 7-osobowa delegacja miasta Jonava (Litwa) przebywała w dniach 12-15 października na 

uroczystościach 25-lecia Kędzierzyna-Koźla. Goście, poza udziałem w uroczystej sesji Rady Miejskiej w 

dniu 14 października, zapoznali się z pracą miejskich zakładów: komunikacji, wodociągów i kanalizacji 

oraz energetyki cieplnej.  
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 W połowie października ukazała się publikacja autorstwa księdza dr Alfonsa Schuberta „Zarys 

historii parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu”. Pięknie wydana pozycja, 

niezwykle bogato ilustrowana, ukazała się w nakładzie 4000 egzemplarzy i rozprowadzana była przez 

parafię kozielską. W książce zawarto podstawowe informacje o historii miasta i parafii, ze szczególnym 

uwzględnieniem kultu obrazu Matki Boskiej z Koźla. 

 

 Prawie trzy godziny trwało zebranie około stu mieszkańców osiedla Cisowa zorganizowane 20 

października. Władzom miasta przekazano uwagi na temat funkcjonowania osiedla, w tym także osiedla 

domków popowodziowych. 

 

 Niezwykle uroczyście odbyło się poświęcenie Krzyża Milenijnego w dniu 21 października. Krzyż 

Jubileuszowy, wzniesiony w pobliżu ronda obok obwodnicy, powstał z inicjatywy proboszcza parafii 

rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Eugeniusza de Mazenod ks. Norberta Sojki. Po uroczystej mszy, 

której przewodniczył ordynariusz diecezji Yokadouma w Kamerunie ks. biskup Eugeniusz Juretzko, wierni 

przeszli procesją z pochodniami pod krzyż, gdzie o godzinie 19.00 nastąpiło jego poświęcenie. W 

uroczystościach uczestniczyło kilka tysięcy osób. 

 

 Z udziałem ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola, około 30 kapłanów diecezji opolskiej, przedstawicieli 

władz miasta i licznie zgromadzonych wiernych odbyła się 22 października konsekracja kościoła pod 

wezwaniem św. Floriana (Osiedle Azoty). 

 

 Zamiar likwidacji przychodni przy ulicy Anny (Osiedle Stare Miasto) zapowiadany przez dyrekcję 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, z równoczesnym świadczeniem usług medycznych 

przez dotychczasowy personel lekarski w sąsiednim budynku, należącym do policji wywołał sprzeciw 

części mieszkańców. Debata na ten temat podczas obrad Rady Miejskiej w dniu 26 października odbyła się 

jednak przy minimalnym zainteresowaniu mieszkańców, ponieważ przysłuchiwało się jej jedynie kilka 

osób. Miasto, pomimo że nie odpowiadało za organizację służby zdrowia, przeznaczyło na remont 

przychodni znaczną pomoc finansową. Pomimo tego placówka na ulicy Anny nie została utrzymana. 
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 W październiku minęło 10 lat od ukazania się pierwszego numeru „Gazety Sławięcickiej”. Przez 

ten czas wydano 42 numery tego osiedlowego pisma. W dniu jubileuszu gazetę redagowali: Gerard Kurzaj 

– redaktor naczelny, Grzegorz Białek, Krzysztof Burdynowski, Halina Fogel, Josef Galla i Piotr Olesz. 

 

 26 października Rada Miejska jednomyślnie podjęła uchwałę o ustanowieniu hejnału miejskiego. 

 

 6 listopada prezydent miasta Jerzy Majchrzak wraz ze skarbnikiem gminy Bożeną Twers i 

wiceprezydentem Dariuszem Jorgiem podpisał w Warszawie umowę zawartą pomiędzy gminą 

Kędzierzyn-Koźle a BIG Bankiem Gdańskim SA w sprawie dofinansowania modernizacji Hali Sportowej. 

 

 Około 60 osób uczestniczyło w dniach 7 i 8 listopada w I Kędzierzyńsko-Kozielskiej Konferencji 

„Integracja przeciw przemocy 2000”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Familia”, przy wsparciu 

Urzędu Miasta. Obrady toczyły się w Domu Kultury „Koźle”, a w drugim dniu w Publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Poza referentami, reprezentującymi instytucje centralne i wojewódzkie, 

licznie wystąpili przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się problemami przemocy w 

rodzinie. W otwarciu konferencji uczestniczyli: Ryszard Pacułt – przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy 

Majchrzak – Prezydent Miasta i Andrzej Krebs – Wicestarosta kędzierzyńsko-kozielski. Obrady 

prowadziła Justyna Lubieniecka. 

 

 Uroczyście przebiegły obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Odprawiono dwie msze 

święte – w kościele pod wezwaniem  Ducha Świętego (Osiedle Piastów) oraz  św. Zygmunta i św. Jadwigi 

Śląskiej (Koźle). W obydwu uczestniczyli przedstawiciele miasta i powiatu. Po mszy w kościele kozielskim 

jej uczestnicy przemaszerowali do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12, gdzie przewodniczący Rady 

Miejskiej Ryszard Pacułt w krótkim wystąpieniu przedstawił tradycje święta i odczytał akt nadania 

szkole imienia kadeta Zygmunta Kuczyńskiego. Odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną z tej okazji 

przez kadetów. Poświęcono również pomnik kadetów przeniesiony z terenu byłej jednostki wojskowej. 

Piękna pogoda umożliwiła liczny udział w uroczystości kombatantów i społeczeństwa Kędzierzyna-

Koźla. 
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 1789 egzemplarzy książek  przewieźli do Jonavy na Litwę radni Halina Mińczuk i Adam Oczoś. 

Księgozbiór został zebrany  przez mieszkańców miasta. Wyjazd miał miejsce w dniach od 9 do 12 

listopada. 

 

 Zespół Muzyki Dawnej „Preambulum” z kozielskiego Liceum Ogólnokształcącego wystąpił 12 

listopada w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej z koncertem 

dawnej muzyki religijnej. Zespołem kierowała Aleksandra Płachta, a grali w nim: Agata Bagińska, 

Natalia Pawelczyk, Kornelia Romańczyk, Katarzyna Łazuga, Magdalena Jaruga, Anna Hadam i 

Zuzanna Witkowska. 

 

 Próbą rozwiązania konfliktu związanego z budową południowego odcinka obwodnicy miejskiej 

było spotkanie zorganizowane w dniu 13 listopada w Urzędzie Miejskim. Poza władzami miasta 

uczestniczyli w nim wójtowie gmin ościennych, starosta, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg 

Publicznych oraz biur projektowych. Nie doszło do uzgodnienia stanowisk. Przeciwko koncepcji budowy 

obwodnicy, będącej zarazem wałem przeciwpowodziowym, najgwałtowniej protestowała gmina Cisek. 

 

 Problemom gospodarczym miasta oraz zasadom funkcjonowania samorządów osiedlowych 

poświęcone było spotkanie przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Pacułta i Prezydenta Miasta 

Jerzego Majchrzaka z przewodniczącymi rad osiedlowych w dniu 14 listopada. W spokojnej atmosferze 

odbyła się merytoryczna dyskusja o założeniach budżetu miasta na 2001 r. 

 

 15 listopada dokonano odbioru II etapu prac związanych z budową wałów 

przeciwpowodziowych w Koźlu. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w 

realizację tego zadania. Inwestorem był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, a 

wykonawcami Energopol 7 Poznań i Hydrotrest Kraków. W ramach II etapu wykonano zabudowę 

przeciwpowodziową wokół osiedla „Rybarze” w pobliżu Stoczni „Koźle”. 

 

 Siedem szkół średnich uczestniczyło 16 listopada w II etapie Turnieju Kultury szkół Średnich, 

rozegranym w sali kina „Chemik”. Zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców 

Śląskich. 
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 Podniosły charakter miało nadanie Publicznemu Gimnazjum nr 1 (Osiedle Stare Miasto) imienia 

Orląt Lwowskich w dniu 17 listopada. Uroczystość zgromadziła liczną grupę gości, w tym członków 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którzy byli inicjatorami nadania 

szkole tego imienia. Oni też ufundowali okolicznościową tablicę i przekazali szkole książki, obrazy oraz 

kserokopie ciekawych dokumentów. 

 

 Prawie 40 wykonawców, solistów oraz zespołów, wzięło udział 18 i 19 listopada w V Festiwalu 

Pieśni Religijnej Azoty ‘2000. Inicjatorem i organizatorem festiwalu był ks. proboszcz Janusz Dworzak. 

W kategorii dziecięcej zwyciężyli mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla Mateusz Gancarczyk i zespół 

„Obłoczek”. Wśród zespołów młodzieżowych najlepszy był zespół muzyczny z parafii w Gwoździanach. 

 

 Aż 16 konkurencji złożyło się na Ogólnopolski Bieg Niepodległości rozegrany 19 listopada na 

kozielskiej starówce. Honorowy patronat nad imprezą objął Wojewoda Opolski Adam Pęzioł. W biegach 

uczestniczyli znani sportowcy i politycy oraz liczne grupy zawodników od wieku przedszkolnego, aż po 

emerytów. Tą masową imprezą rekreacyjną uczczono m.in. 25-lecie utworzenia Kędzierzyna-Koźla. 

 

 Nowoczesną aparaturę dźwiękową zamontowano w październiku w kinie „Chemik”. Był to 

najnowocześniejszy w Polsce procesor dźwięku Dolby Digital Surround EX, połączony z 22 głośnikami i 

szafą sterującą. Uroczysta prezentacja systemu , podczas której zaprezentowano film „60 sekund”, odbyła 

się 23 listopada. 

 

 Prawie 140 osób uczestniczyło 27 listopada w zebraniu osiedlowym w Sławięcicach. Obrady 

zdominowała sprawa likwidacji miejscowego Szpitala nr 3. Mieszkańcy osiedla domagali się utrzymania 

tej ponad stuletniej placówki. 

 

 Próba likwidacji Szkoły Podstawowej nr 14 (Osiedle Pogorzelec), z racji malejącej liczby dzieci w 

wieku szkolnym na Pogorzelcu, spotkała się z gwałtownym oporem nauczycieli i zainteresowanych 

rodziców. W trakcie spotkania w dniu 27 listopada wiceprezydent Dariusz Jorg zapowiedział wycofanie 

się władz miasta z projektowanych zmian. 
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 Funkcjonowanie opieki społecznej na terenie miasta przeanalizowała Rada Miejska w dniu 30 

listopada. Na pomoc społeczną przeznaczono w 2000 r. ponad 7 300 000 zł. Opieką objęto 2376 

środowisk, tj. osób lub rodzin. W mieście funkcjonowały 3 domy dziennego pobytu z jedną filią. 

Korzystały z ich usług 344 osoby. W domach tych dodatkowo prowadzono 3 jadłodajnie dla osób z 

problemami alkoholowymi. Działał też Klub Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” oraz Klub „Tęcza” 

dla pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego. Dla osób bezdomnych zapewniono miejsca noclegowe. 

 

 Rada Miejska przyznała 30 listopada medal „Za zasługi dla miasta” ks. dr Alfonsowi 

Schubertowi, Jerzemu Wantule (pośmiertnie), Robertowi Węgrzykowi i Zenonowi Wodzie. 

 

 Kilkaset osób uczestniczyło 2 grudnia w pogrzebie Jerzego Wantuły, sekretarza miasta i 

wieloletniego pracownika lokalnej administracji, zmarłego nagle 28 listopada, dwa dni przed zakończeniem 

pracy w Urzędzie Miejskim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym w Kłodnicy i na 

miejscowym cmentarzu komunalnym. Zmarłego pożegnali m.in. Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak i 

przewodniczący Rady Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Marian Wojciechowski. 

 

 Od 1 do 3 grudnia Miejski Ośrodek Kultury zorganizował w Domu Kultury „Koźle” I Kozielskie 

Warsztaty Muzyczne z udziałem zaproszonych wykładowców. Byli nimi: Marek Raduli, Wojciech 

Pilichowski i Zbigniew Lewandowski. Uczestniczyły 23 osoby z Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich. 

 

 6 grudnia zapadły decyzje o finansowaniu przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 

wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Opolu, modernizacji drogi łączącej Kędzierzyn-Koźle z 

autostradą A4 poprzez węzeł Olszowa, zlokalizowany w pobliżu Strzelec Opolskich. 

 

 Na początku grudnia ukazał się 5 numer „Zwiastuna Kłodnickiego”, wydawanego sporadycznie 

od 1997 r. przez Radę Osiedla Kłodnica. W bogato ilustrowanym piśmie zamieszczono liczne materiały 

opisujące wydarzenia z życia mieszkańców tej części miasta w 2000 r. 

 

 Dwunastoletnia Oliwia Grabowska, uczennica  Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2, została 10 

grudnia laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Bach Junior”, zorganizowanego przez 

Polskie Radio „Bis”. 
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 11 grudnia obradowała I Konwencja Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Spośród 236 

członków SLD, działających w siedmiu kołach, w obradach uczestniczyły 104 osoby. Podjęto uchwałę 

wyrażającą aprobatę dla członków partii pełniących funkcje w samorządzie miejskim i powiatowym oraz 

w Zarządzie Miejskim SLD. Przyjęto dokument zatytułowany „Stanowisko w sprawie sytuacji społeczno-

gospodarczej w Kędzierzynie-Koźlu”. 

 

 Z udziałem dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi przy Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Jana Wintera, posła na Sejm Kazimierza Szczygielskiego, Wicewojewody Opolskiego 

Mirosława Stankiewicza oraz kierownictw urzędów gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek i Reńska Wieś odbyło 

się 12 grudnia w Urzędzie Miejskim spotkanie w sprawie budowy południowego odcinka obwodnicy 

Kędzierzyna-Koźla, spełniającej zarazem funkcje wału przeciwpowodziowego. Pod groźbą zaniechania 

finansowania budowy uzgodniono wspólne stanowisko umożliwiające podjęcie prac projektowych. Z 

powodu sporów w sprawie tej inwestycji, zainicjowanych kilka miesięcy wcześniej przez grupę 

mieszkańców miasta, prace opóźnione zostały o cały rok. 

 

 Po raz drugi w swojej historii Mostostal Azoty zdobył Puchar Polski. Decydujący mecz, 

transmitowany przez program pierwszy Telewizji Polskiej, rozegrany został 17 grudnia w Hali 

Widowiskowo-Sportowej. Kędzierzyńsko-kozielscy siatkarze pokonali wówczas drużynę Galaxii 

Częstochowa 3:0. Turniej Finałowy Pucharu Polski, rozgrywany od 15 do 17 grudnia, cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem kibiców. 

 

 20 grudnia w Domu Kultury „Chemik” podsumowano pilotażowy program profilaktyczno-

wychowawczy, zapobiegający niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży 

Kędzierzyna-Koźla. Autorkami programu były: Irena Mocek, Grażyna Całek i Barbara Skramecka. 

 

 Po rozstrzygnięciu różnych wątpliwości prawnych Rada Miejska wyraziła 21 grudnia wolę 

udziału gminy w utworzonym z jej udziałem Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Kędzierzynie-

Koźlu. 
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 Bardzo ciepła i pogodna była jesień. Listopad był najcieplejszy w ostatnich stu-kilkudziesięciu 

latach. W grudniu jeszcze kwitły kwiaty na niektórych skwerach. Na działkach, na krzakach malin, 

dojrzewały ostatnie owoce. Ochłodzenie nastąpiło wraz z nadejściem kalendarzowej zimy. 21 grudnia 

padał śnieg i było około 2-3 stopnie mrozu. Następnego dnia temperatura obniżyła się do minus 10 stopni. 

 

 W grudniu przeprowadzony został remont Hali Widowiskowo-Sportowej. Pomalowana została 

elewacja zewnętrzna i wymieniono okna. Prace sfinansowane zostały z budżetu miasta oraz w 1/3 z 

dotacji Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. 

 

 W spokojnej atmosferze obradowała Rada Miejska w dniu 28 grudnia. Radni przyjęli tzw. 

uchwały okołobudżetowe, akceptujące wszystkie podwyżki opłat miejskich, zaproponowane przez Zarząd 

Miejski. Po krótkiej dyskusji uchwalony został budżet miasta na 2001 r. Po stronie dochodów wyniósł on 

99 458 502 zł, a po stronie wydatków 96 107 990 zł. 

 

 Uroczyste kombatanckie spotkanie opłatkowe połączone z zakończeniem 2000 r. odbyło się 30 

grudnia w lokalu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 

Władze miejskie reprezentował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Władysław Rogulski. 

 

 Z końcem roku zakończył swoją działalność Szpital nr 3 (Osiedle Sławięcice). Oddział chorób płuc 

już kilka miesięcy wcześniej przeniesiony został do Szpitala nr 2 (Osiedle Śródmieście), a Zakład Opieki 

Leczniczej do Szpitala nr 1 (Osiedle Stare Miasto) i do Branic. Przeniesienie ZOL do Koźla (łącznie 20 

łóżek) było możliwe po zmniejszeniu oddziału dziecięcego z 45 do 26 łóżek. Decyzja ta została 

oprotestowana przez pielęgniarki zatrudnione w oddziale dziecięcym kozielskiego szpitala. 

 

 Opady śniegu, lekki mróz i piękna pogoda w noc sylwestrową spowodowały, że wielu 

mieszkańców miasta wzięło udział w spotkaniach na placach miejskich o godzinie 24.00. Stosunkowo 

niewiele osób bawiło się w lokalach. W mieście nie było „atmosfery zabawy”. Koszty zabaw wyniosły od 

150 do 550 zł od pary. Najdrożej było w Hotelu Centralnym. 

 

 W 2000 r. w Kędzierzynie-Koźlu zawarto 517 małżeństw. W tym samym czasie rozwiodło się 

165 par, a 2 uzyskały separację. Dzieci urodziło się 531, a zmarło 543 mieszkańców miasta. M.in. zmarli: 
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długoletni działacz spółdzielczości mieszkaniowej Emil Wiertelorz (11 kwietnia), działacz harcerski Józef 

Malajka (18 września) i znany społecznik Jerzy Wantuła (28 listopada). 

 

 Ryszard Pacułt, z dniem 31 grudnia 2000 r., zakończył pisanie kroniki Kędzierzyna-Koźla. Pracę 

tę wykonywał nieprzerwanie od 1975 r. 


