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5 stycznia w Domu Kultury „Lech” na osiedlu Blachownia odbył się Zjazd Powiatowo-Miejski Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej. Uczestniczyło w nim 112 delegatów /na 145 uprawnionych/. O stanowisko 

przewodniczącego Rady Powiatowej SLD ubiegali się: Kazimierz Pietrzyk poseł na Sejm RP, Andrzej Radwański 

wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego SLD, Grzegorz Mankiewicz, radny, reprezentujący młodych działaczy 

oraz Zdzisław Habzda, delegat z osiedla Piastów. W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów otrzymali: 

Kazimierz Pietrzyk – 51 i Grzegorz Mankiewicz – 39. W drugiej turze 62 głosy otrzymał K. Pietrzyk i został 

wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej SLD. Sekretarzem Rady Powiatowej SLD został Konrad 

Kucz. W wyniku Zjazdu przestały istnieć zarządy miejski i powiatowy, powołano jedną wspólną strukturę Radę 

Powiatową SLD, która sprawuje nadzór nad 8 kołami w mieście i 4 w gminach naszego powiatu. Jej skład liczy 36 

członków. 

 

W dniach 5 i 6 stycznia parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi przy udziale Miejskiego Ośrodka Kultury 

zorganizowała IX Festiwal Pieśni Kolędowej „Christmas 2002”. Przesłuchania uczestników odbywały się w kinie 

„Hel” i wzięło w nich udział 179 wykonawców w dwu kategoriach dziecięcej i młodzieżowej. Przybyli z różnych 

stron Polski, z Brzegu, Bytomia, Makowa Podhalańskiego, Niemodlina, Opola, Zabrza i oczywiście z naszego 

miasta. Jury przewodniczył ks. Piotr Tarliński z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Festiwal 

„Christmas 2002” był udany, cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności i dostarczył widzom wiele wzruszeń i 

wrażeń. 

 

8 stycznia w Domu Kultury „Chemik” odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez 

Prezydenta Kędzierzyna-Koźla za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu w roku 2001. 

Przyznano 4 nagrody zespołowe i 14 indywidualnych. Otrzymali je: Młodzieżowa Grupa Teatralna „Garderoba 

Niespokojnej Młodości” – nagrodę zespołową i indywidualnie nagrodzony został Waldemar Lankauf  jej instruktor 

za krzewienie miłości do sztuki i teatru oraz wysokie lokaty zajmowane na licznych przeglądach organizowanych w 

całej Polsce. Pozostałe nagrody zespołowe otrzymali: Zespół Pieśni i Tańca „Komes”, Koło Modelarstwa 

Redukcyjnego „Jedenastka” i Zespół „Karawana”. Indywidualne nagrody otrzymali: Anna Woś, Agnieszka 

Galantowicz, Barbara Górnik, Małgorzata Skrzypczak, Anna Grabiec, Józef Pajor, Waldemar Zamczewski, Róża 

Świętek-Kozieł, Jan Szkaradek, Artur Szczęsny, pary taneczne Magdalena Niewiadomska i Arkadiusz Deierling  

oraz Katarzyna Kozłowska i Krzysztof Musioł. 

13 stycznia mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla licznie brali udział w X Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, która w tym roku grała dla ratowania życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczenia 
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operacyjnego noworodków i niemowląt. Główne uroczystości skupiały się w Parku Pojednania, przy al. Jana Pawła 

II oraz w Domu Kultury Koźle. W kwestach ulicznych brało udział około 195 wolontariuszy. Zebrano prawie 33 

tysiące złotych i 200 kg. bilonu. Imprezy i kwesty na ulicach miasta przebiegały spokojnie i bez zakłóceń, między 

innymi dzięki wzmożonym patrolom policji i Straży Miejskiej. 

 

16 stycznia oddano do użytku nową Poradnię Przyszpitalną przy ul. Roosvelta 4. Remont budynku 

kosztował 800 tysięcy złotych, z czego połowa pochodziła z budżetu miasta. Otwarcie tej przychodni w znacznym 

stopniu poprawi pacjentom w Koźlu dostęp do lekarza. Mieszczą się w niej poradnie: ginekologiczna, 

endokrynologiczna i gabinety lekarzy pierwszego kontaktu. 

 

Ranking edukacyjny „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” ponownie potwierdził, że najlepszą szkołą średnią w 

naszym mieście jest II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu. Zostało ono sklasyfikowane na 55 miejscu 

w kraju, co równocześnie oznacza, że zajmuje trzecie miejsce wśród szkół średnich Opolszczyzny, po II i III LO w 

Opolu, które zajęły odpowiednio 20 i 21 miejsca w kraju. Pozycja szkoły zależy przede wszystkim od udziału 

uczniów w różnych olimpiadach przedmiotowych i od uzyskanych w nich wyników. I Liceum Ogólnokształcące im. 

H. Sienkiewicza również znalazło się wśród najlepszych szkół średnich w Polsce, na pozycji 311. 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Kędzierzynie-Koźlu okazało się najlepszym wśród 50 szkół 

pielęgniarskich w Polsce. Sylwia Ignacy słuchaczka V semestru tego Studium reprezentowała Opolszczyznę w finale 

pielęgniarskiej olimpiady i zajęła w nim I miejsce. Olimpiada odbywała się w szpitalu w Zabrzu, oprócz testów z 

wiedzy teoretycznej wymagała wykazania się umiejętnościami i wiedzą praktyczną. Jedną z nagród za zwycięstwo 

w olimpiadzie jest zwolnienie z egzaminu kończącego szkołę. 

 

22 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbyło się 

spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i władz miasta. Udział w nim wzięli Kazimierz 

Kaliński prezes Blachowni Holding SA i prof. Włodzimierz Kotowski z Politechniki Opolskiej, a władze 

samorządowe reprezentowali Jerzy Majchrzak, Prezydent Kędzierzyna-Koźla, wiceprezydenci miasta Dariusz Jorg i 

Wiesław Fąfara oraz starosta Józef Gisman i wicestarosta Andrzej Krebs. W spotkaniu uczestniczył również 

Kazimierz Pietrzyk poseł na Sejm RP, a jego gospodarzem i współorganizatorem był Teodor Bek prezes Izby 

Gospodarczej w Kędzierzynie-Koźlu. Tematem rozmów była sytuacja ekonomiczna Holdingu Blachownia. Po 

wyodrębnieniu ze struktur Zakładów Chemicznych Blachownia samodzielnych spółek Holding, jako następca 

zakładów, odziedziczył wszystkie długi i obecnie grozi mu upadłość. Spotkanie zakończyło się wstępnym 

porozumieniem, na podstawie którego Holding Blachownia będzie mógł sprzedawać grunty i budowle inwestorom 

zainteresowanym ich wykorzystaniem, co pozwoli zdobyć pieniądze na oddłużenie firmy. Bez porozumienia z 

władzami miasta i powiatu, wobec których Holding jest poważnie zadłużony z tytułu zaległości podatkowych,, 

uratowanie przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe. 
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W styczniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Unii Wolności w Kędzierzynie-Koźlu. W naszym 

mieście Unia liczy 140 członków. Na zebraniu podsumowano pracę w minionej kadencji i wybrano nowe władze. 

Przewodniczącym ponownie został Dariusz Jorg, w skład Zarządu wybrano 15 osób, w skład Komisji Rewizyjnej 3 

osoby. 

 

27 stycznia Mostostal Azoty, jako pierwszy w historii klub, zdobył po raz trzeci z rzędu Puchar Polski. W 

finale pokonał w Wieluniu Galaxię Częstochowa 3:2. 

 

29 stycznia w Krytej Pływalni oddano do użytku zjeżdżalnię o wysokości  4,5 m i długości 41,6 m. Projekt i 

wykonanie obiektu jest dziełem firmy Mazur ze Świętochłowic. Koszt budowy, blisko 250 tys. złotych sfinansowano 

z budżetu gminy. Uroczyście oddana do użytku zjeżdżalnia jest pięknym prezentem dla dzieci i młodzieży miasta i 

powiatu na rozpoczynające się właśnie ferie szkolne. 

 

1 lutego odwiedził nasze miasto lider Samoobrony Andrzej Lepper, między innymi udzielił wywiadu w 

Radiu Park. 

 

2 lutego nastąpiło oczekiwane z niecierpliwością otwarcie Przychodni Lekarskiej w Cisowej. Jej remont 

przeprowadzono kosztem 60 tys. złotych i dzięki temu przychodnia spełnia wszystkie normy sanitarno-budowlane 

obowiązujące w służbie zdrowia. Ośrodek Zdrowia posiada rejestrację, poczekalnię i gabinety lekarski, zabiegowy i 

dentystyczny. 

 

8 lutego otwarta została wystawa malarska Agnieszki Galantowicz z okazji 40-lecia pracy twórczej 

artystki. Zorganizowano ją w budynku dyrekcji „Orlenu” w Kędzierzynie-Koźlu. Malarka pochodzi  z Krakowa, 

gdzie urodziła się i ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych, od 1962 roku jest nieprzerwanie związana z 

naszym miastem. Wystawa ma charakter retrospektywny, prezentuje prace z lat 1962 – 2002, znalazło się na niej 

120 dzieł wykonanych różnymi technikami np. obrazy olejne, akwarele, rysunek, linoryt itp. Wystawa cieszyła się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, licznie odwiedzających ekspozycję, która trwała do 22 lutego. 

 

Na początku lutego na Targach Wynalazczości w Moskwie dwa złote medale otrzymały technologie 

opracowane przez twórców z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwsza z nich to 

trilan – środek zmiękczająco-hydrofilizujący, druga to kotamina. 

 

W lutym rozstrzygnięty został II Ogólnopolski Plebiscyt „Eskulap 2001”. Organizuje go Ogólnopolska Sieć 

Informacji Medycznej Med.-Info SP z o.o. W każdym województwie pacjenci wybierają lekarza, którego uważają 

za najlepszego. 48 najlepszym lekarzom w Polsce wręczono statuetki Eskulapa na uroczystym spotkaniu laureatów 

plebiscytu z organizatorami i przedstawicielami władz, które odbyło się w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagrody 
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otrzymali dwaj lekarze z Kędzierzyna-Koźla. W kategorii lekarz specjalista nagrodzony został dr Anatol Majcher, a 

w kategorii lekarza dentysty dr Ewa Rogala. 

 

27 lutego odbyła się miła uroczystość w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”, zostały 

przyznane tytuły Przyjaciel „Promyczka” osobom wspomagającym placówkę. Otrzymali je Wiesław Fąfara 

Wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa ze Steblowa, II 

Liceum Ogólnokształcące z naszego miasta i redakcja „Gazety Lokalnej”. 

 

27 lutego młodzieżowy teatr Garderoba Niespokojnej Młodości, który pracuje pod kierunkiem Waldemara 

Lankaufa, wystawił nową sztukę. W Domu Kultury Koźle odbyła się premiera przedstawienia „…i absurd 

zapłonął” opartego na motywach „Łysej śpiewaczki” Eugene Ionesco.  

 

28 lutego otwarty został „Dom Spotkań”, nowa siedziba kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Mieści się w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Złotniczej 10 na 

Starym Mieście. Remont budynku sfinansowany został częściowo z pieniędzy rządu RFN. 

 

Kobietą Wynalazcą 2001 roku została Zofia Pokorska z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w 

Kędzierzynie-Koźlu. Wyróżnienie zostało przyznane w plebiscycie organizowanym przez „Przegląd Techniczny” i 

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. 

 

W dniach 1-3 marca odbywał się XIV Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szantki 2002”. Przeszedł do historii 

jako jeden z najlepszych. W Domu Kultury Koźle odbył się tradycyjnie wieczór poezji morskiej i przegląd zespołów i 

wykonawców, którzy przyjechali z różnych stron kraju i z naszego miasta. Wystąpili między innymi Jerzy Porębski, 

Andrzej Korycki i Ryszard Muza, którzy lirycznymi piosenkami towarzyszyli Markowi Siurawskiemu 

prezentującemu poezję morską. Rubaszny, radosny nastrój stworzyły koncerty zespołów „Zejman i Garkupel” oraz 

„Krewni i Znajomi Królika”. Licznie uczestniczyli w koncertach mieszkańcy, którzy sami są żeglarzami i te 

spotkania traktują jako okazję do wspomnień z wakacyjnych rejsów i źródło wielu wrażeń, wzruszeń i 

niezapomnianych przeżyć.  

 

1 marca Rada Miasta przyjęła rezygnację Jerzego Majchrzaka z funkcji Prezydenta Kędzierzyna-Koźla w 

związku z powołaniem go na stanowisko prezesa Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. 11 marca Jerzy Majchrzak 

pożegnał się z pracownikami Urzędu Miasta. 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym powołano grupę Amnesty International. Szkolna grupa liczy 11 osób i 

pracuje pod kierunkiem Jarosława Pietrzaka nauczyciela historii w tym liceum. Uczniowie II LO zamierzają 

uczestniczyć w działalności na rzecz przestrzegania praw człowieka na całym świecie. 
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16 i 17 marca odbywały się rozgrywki o Puchar Polski w Darcie, nad którymi patronat objął Prezydent 

Kędzierzyna-Koźla. W dyskotece Baby Blue na osiedlu Blachownia spotkało się blisko 400 zawodników i 

zawodniczek z całej Polski. Organizatorami Pucharu są Opolski Oddział Polskiej Federacji Darta, firma Fun 

Faktory i Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla. W sobotę rywalizowano w turnieju Polish Dart Cup, a w niedzielę 

trwały rozgrywki o Puchar Polski. Puchar zdobył Krzysztof Ratajski z Kielc, który również wygrał sobotni turniej. 

Wśród mieszkańców naszego miasta najlepsze 25 miejsce zajął Bogusław Sobczak. W rozgrywkach kobiet Puchar 

Polski zdobyła Agnieszka Kaniowska z Krakowa, która również zajęła I miejsce w turnieju Polish Dart Cup. 

Najlepszą z pośród mieszkanek naszego miasta okazała się Alicja Stawska, która zajęła II miejsce w turnieju. 

Impreza po raz czwarty ściągnęła do Kędzierzyna-Koźla darterów z całej Polski, była bardzo dobrze 

zorganizowana i przebiegała w dobrej, sportowej atmosferze.  

 

21 marca Petrochemia Blachownia SA otrzymała jako trzecia w Polsce jednocześnie trzy certyfikaty: ISO 

9001 /zarządzania jakością/, ISO 14001 /zarządzania środowiskiem/ i ISO 18001 /zarządzania bezpieczeństwem 

pracy/. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Hotelu Centralnym. Certyfikaty przyznaje Bureau Veritas 

Quality International, a zgodność z polską normą potwierdza Polskie Centrum Akredytacji. 

 

21 marca Rada Miasta wybrała Wiesława Fąfarę z SLD na stanowisko Prezydenta Kędzierzyna-Koźla. 

Jego kandydaturę poparło 21 radnych, przeciw głosowało 13. Nową koalicję w Radzie zawarły SLD, Mniejszość 

Niemiecka i Klub Radnych Niezależnych, w skład którego weszli radni ugrupowania Praca i Rozwój.  

 

VIII edycja Konkursu Wschód-Zachód przebiegała w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

średnich z udziałem około 1400 uczniów. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością języka angielskiego, 

niemieckiego lub rosyjskiego. Głównymi organizatorami konkursu tradycyjnie są: II Liceum Ogólnokształcące i firma 

Brenntag Polska, która funduje nagrody. 

 

22 marca odbył się finał III edycji Konkursu Ortograficznego „Dyktando”, którego organizatorami są 

Zarząd Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu i Rada Klubu SITPChem, a w skład zespołu polonistów 

wchodzą Ludwika Bek, Bożena Tomaszewska i Elżbieta Kowalik. W konkursie brało udział 27 osób, natomiast do 

finału zakwalifikowało się 19 uczestników. Laureatem konkursu został Jarosław Jurkowski, który napisał 

dyktando bezbłędnie, zdobył I miejsce i nagrodę 1000 złotych. 

 

22 marca w Domu Kultury Koźle uroczyście podsumowano Plebiscyt na Najlepszego Ucznia-Sportowca. 

Uczniowie nagrodzeni zostali w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przy ocenie 

brano pod uwagę nie tylko wyniki uzyskiwane w sporcie, ale także postępy w nauce i stosunek ucznia do kolegów i 

dorosłych. W bieżącym roku nagrodzono 42 młodych sportowców w tym dwoje ze szkoły specjalnej.  
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23 marca siatkarze Mostostalu Azoty w finale Ligi Mistrzów rozgrywanym w opolskim Okrąglaku zajęli 

czwarte miejsce. Są czwartą drużyną piłki siatkowej Europy.  

 

23 marca w Baszcie Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zorganizowało uroczyste otwarcie wystawy „Życie w 

rzeźbie utrwalone”. Wyeksponowano na niej prace rzeźbiarzy amatorów Arkadiusza Iwanickiego, Ireneusza 

Kowalskiego i Horsta Neugebauera. Rzeźby wykonane w drzewie, najczęściej polichromowane o różnorodnej 

tematyce i formie artystycznej, często nawiązujące do tradycji ludowej sztuki wzbudzały niekłamane 

zainteresowanie i zachwyt zwiedzających. Twórców łączy wspólny etap rzeźbiarskiej edukacji, byli w latach 

osiemdziesiątych członkami Sekcji Rzeźby, którą w Domu Kultury w Koźlu prowadził Zenon Woda. Ich osiągnięcia 

były wówczas dobrze znane, brali udział i zdobywali nagrody na licznych konkursach nie tylko na Opolszczyźnie, 

ale także w kraju. Teraz panu Zenonowi Wodzie udało się namówić tych dawnych członków sekcji, którzy 

mieszkają w naszym mieście lub w sąsiedztwie, by zgodzili się zaprezentować swoje dzieła na wspólnej wystawie. 

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. 

 

Od 2 kwietnia parkingowych w naszym mieście zastąpiły parkomaty. Urząd Miasta zawarł umowę z 

zielonogórską spółką PEDIZ, której zlecono zarządzanie parkomatami. 

 

9 kwietnia oddano do użytku po gruntownym remoncie budynek przy ul. 24 Kwietnia, w którym mieści się 

Przychodnia Przyszpitalna z wieloma poradniami specjalistycznymi. Znajdują się tutaj poradnie chirurgiczna, 

ortopedyczna, okulistyczna, urologiczna i chorób sutka wraz z poradnią mammograficzną. W sąsiednim budynku 

mieści się również nowa siedziba dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-

Koźlu.  

 

10 i 11 kwietnia kolejno w Domach Dziennego Pobytu nr 1 i nr 2 odbyły się spotkania organizacyjne 

powstającego w naszym mieście wolontariatu. Centrum wolontariatu zasięgiem swego działania obejmować będzie 

gminę Kędzierzyn-Koźle, a jego siedzibą będzie Dom Dziennego Pobytu nr 1. 

 

W dniach 11-12 kwietnia odbywało się VI Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe, którego 

tematem było „Dziedzictwo i perspektywy miasta i jego mieszkańców”. Wykłady naukowców z wielu ośrodków 

akademickich prezentowały wyniki badań prowadzonych w naszym mieście. Dotyczyły one przede wszystkim 

warunków funkcjonowania społeczności lokalnych i perspektyw ich rozwoju. Pierwsza część seminarium dotyczyła 

dziedzictwa, następna to spojrzenie na nasze miasto z punktu widzenia socjologii. Tematem jednego z wykładów 

było omówienie niedawno uchwalonej przez Radę Miasta strategii rozwoju Kędzierzyna-Koźla do 2010 roku. Ten 

temat spotkał się z największym zainteresowaniem społeczeństwa, wywołał wiele kontrowersji i sporów. 

 

12 kwietnia w Domu Kultury Koźle odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji konkursu „Krajobrazy 

słowa”. W tym roku wzięło w nim udział 229 osób z całej Polski. Nadesłano 961 prac, w tym 884 wiersze. Jury, w 
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skład którego wchodzili poetka i pisarka Marta Fox, poeta Jacek Podsiadło i pracownik naukowy Uniwersytetu 

Opolskiego Piotr Kowalski miało trudne zadanie do wykonania. Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego 

przyznano Juliuszowi Gabryelowi z Kluczborka za cykl wierszy, natomiast nagrodę Prezydenta Kędzierzyna-Koźla 

otrzymała Katarzyna Ewa Zdanowicz z Krupnik także za cykl wierszy. I nagrodę w dziedzinie prozy jury 

przyznało Adamowi Boberskiemu ze Skarbimierza k. Brzegu za utwór „Strach”. 

 

13 kwietnia do Osiedlowego Domu Kultury „Komes” zjechało 12 amatorskich zespołów teatralnych ze szkół 

podstawowych i gimnazjów, na II Miejskie Konfrontacje Teatralne. Wśród uczestników z naszego miasta znalazły 

się również grupy teatralne z Grudyni Wielkiej, Ciska i Steblowa. Jury, które stanowili Edward Nycz, Zbigniew 

Staniś, Irena Bęś i Elżbieta Jemioła przyznało 10 wyróżnień i nagród. Otrzymali je młodzi aktorzy indywidualnie i 

grupy teatralne ze szkół: Publiczne Gimnazjum  nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 4, Publiczne Gimnazjum nr 5, 

Publiczne Gimnazjum w Cisku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Grudyni Wielkiej. Konfrontacje ujawniły jak 

wiele talentów kryje się w dziecięcych i młodzieżowych zespołach  i jak dużo pracy włożyli w przygotowanie 

wartościowych spektakli wykonawcy i ich opiekunowie. 

 

20 kwietnia dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Stowarzyszenia 

„Waterprof” w Kędzierzynie-Koźlu. Zakończony został remont domku na Wyspie, który prowadzony pod kontrolą 

konserwatora zabytków przywrócił blask zabytkowej budowli. Odrestaurowany został między innymi drewniany 

strop. Odtąd domek będzie siedzibą „Waterprof”. Remont kosztował 120 tys. złotych i środki te pochodziły z 

miejskiej kasy. Ochotnicza Straż Pożarna Stowarzyszenie „Waterprof” działa od 1998 roku i skupia miłośników 

sportów wodnych. 

 

24 kwietnia w Domu Kultury Koźle Kapituła konkursu „8 Wspaniałych”, w skład której wchodzili 

Wiesław Fąfara, Prezydent Miasta, Grażyna Całek pedagog z II Liceum Ogólnokształcącego, Małgorzata Jagiełło 

z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Andrzej Kopacki dziennikarz Radia Opole oraz Bogna Mazur laureatka 

konkursu z ubiegłego roku, ogłosiła wyniki V edycji. Tegorocznymi laureatami zostali: Julia Hrynchyshyn, Marta 

Kisiela, Magdalena Kłak, Rafał Lokocz, Ewa Michalak, Kamil Mrugała, Anna Rogowska i Joanna Wróbel. Będą 

oni reprezentować nasze miasto w ogólnopolskiej edycji konkursu na początku czerwca w Rzeszowie. 

 

24 kwietnia Rada Miasta na swojej sesji udzieliła Zarządowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu w 

2001 roku i dokonała wyboru nowego Zarządu Miasta. Na stanowiska wiceprezydentów wybrano Brygidę Kolendę-

Łabuś i Piotra Gabrysza, a członkami Zarządu zostali Jan Neumann, Hubert Majnusz, Grzegorz Duszel oraz Adam 

Oczoś. 

 

26 kwietnia Wiesław Fąfara, Prezydent Miasta zaprezentował w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim 

wniosek gminy Kędzierzyn-Koźle złożony do PHARE 2002. Dotyczy on kompleksowej przebudowy kanalizacji 

sanitarnej w mieście. 
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W kwietniu 2002 roku do rąk czytelników trafiła pierwsza monografia Kędzierzyna-Koźla. Jest pracą 

zbiorową pod redakcją naukową Edwarda Nycza i Stanisława Senfta. Wydana została przez Państwowy Instytut 

Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Posiada 460 stron tekstu ilustrowanego zdjęciami, mapami i wykresami oraz 

kolorową wkładkę zawierającą fotografie charakterystycznych zdarzeń i budowli miasta. Przedstawia dzieje Koźla i 

pozostałych miejscowości, które weszły w skład Kędzierzyna-Koźla od wczesnego średniowiecza po ostatnie lata XX 

wieku. Oprócz problematyki historycznej szeroko ujęte zostały zagadnienia współczesnego miasta. Omawiane są 

problemy mieszkańców w świetle obserwacji socjologicznych, obrazy życia kulturalnego, religijnego, stanu zabytków, 

zachowania pamiątek kultury materialnej, zagadnienia oświaty, sportu i rekreacji. Cenną zaletą monografii jest 

zamieszczona w niej obszerna bibliografia prezentująca dotychczasowe publikacje polskojęzyczne i 

niemieckojęzyczne na temat miasta. 

 

Urząd Wojewódzki nie zatwierdził planu przestrzennego zagospodarowania Kędzierzyna-Koźla. Marcowa 

sesja Rady Miasta wniosła i zatwierdziła poprawki, ale w wyniku zastrzeżeń, jakie do planu wnieśli kupcy, nie 

zyskał on aprobaty władz wojewódzkich i musi ponownie być wyłożony do wglądu mieszkańców miasta. Majowa 

sesja Rady Miasta podjęła decyzję o ponownym wyłożeniu planu do społecznej konsultacji w Urzędzie Miasta. 

 

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono w naszym mieście uroczystościami, które rozpoczęła 

msza święta odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Mikołaja. Następnie poczty sztandarowe, 

kombatanci i pozostali uczestnicy uroczystości prowadzeni przez miejską orkiestrę Zakładów Azotowych 

Kędzierzyn SA przemaszerowali pod pomnik Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie złożono kwiaty, a starosta 

Józef Gisman wręczył kombatantom patenty „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. Po oficjalnych 

uroczystościach w Parku Pojednania odbył się festyn, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował tu majówkę z kulturą, 

w czasie której wystąpili młodzi artyści związani z MOK. Majowe święta upływały pod znakiem wielu imprez 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w placówkach osiedlowych, na przykład odbył się majowy festyn w 

Sławięcicach, Kozielska Gala Piosenki Biesiadnej w Domu Kultury w Koźlu itp. 

 

6 maja rzęsista ulewa spowodowała poważne komplikacje w komunikacji miejskiej. Kanalizacja burzowa 

nie zdołała odprowadzić gwałtownie zbierającej się wody. Przejazd pod wiaduktem kolejowym w Śródmieściu 

uniemożliwiło wielkie rozlewisko, główna droga przez miasto zostało zablokowana na kilka godzin. Przed 

całkowitym paraliżem komunikacyjnym ochroniła miasto północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla. 

 

W maju wielu młodych sportowców naszego miasta odniosło znaczące sukcesy na forum ogólnopolskim. 

Reprezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-

Koźlu zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w softballu młodziczek i kadetek, które rozgrywane były w 

Nowym Mieście koło Warszawy. Obie drużyny „Szóstki” i młodziczki i kadetki zajęły II miejsca  w swoich 

kategoriach.  
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Tytuł wicemistrza Polski młodzików wywalczył Damian Broj z Uczniowskiego Klubu Sportowego 15 przy 

Publicznej Szkole Podstawowej nr15 i Publicznym Gimnazjum nr 2 na osiedlu Kłodnica podczas Mistrzostw Polski 

Młodzików w badmintonie, które odbywały się w Staszowie. 

 

Na Mistrzostwach Polski Darta w Krakowie I miejsce zajęły reprezentantki naszego miasta Aneta 

Furynkiewicz i Bogusława Stańczyk w turnieju par 501 DO, a III miejsce w tym samym turnieju zdobyły Alicja 

Stawska i Iwona Górska, także mieszkanki Kędzierzyna-Koźla. 

 

W dniach 18 – 19 maja trwały imprezy i spotkania pod hasłem „Odra rzeką integracji”. Organizuje to 

przedsięwzięcie Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego we współpracy z naszym Urzędem Miasta oraz 

między innymi ze Starostwem i Urzędem Miasta w Raciborzu. Ponadto udało się pozyskać współdziałanie wielu 

sponsorów i mieszkańców obu powiatów. 200 osób na 25 pływadłach  i łodziach towarzyszących przepłynęło w 

ciągu dwu dni 40-kilometrowy odcinek Odry od Raciborza do Koźla. Półmetek wyznaczono w Dziergowicach i 

Przewozie. Tutaj na obu brzegach Odry odbywały się festyny. Wójtowie gmin: Krystyna Helbin z Polskiej Cerekwi, 

Henryk Chromik z Bierawy i Alojzy Parys z Ciska, na dziergowickim brzegu przekazali na ręce Kazimierza 

Pietrzyka posła na Sejm RP petycję o zajęcie się sprawą zagrożenia powodzią nadodrzańskich gmin. W petycji 

między innymi znalazło się żądanie budowy obwałowań od 66 kilometra Odry do istniejących wałów na obrzeżach 

Kędzierzyna-Koźla oraz budowy mostu na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej Dziergowice – Przewóz. Na 

zakończenie spływu zorganizowano festyn na Wyspie w Koźlu, w czasie którego występowały zespoły muzyczne, 

odbywały się pokazy jeździeckie, strzeleckie i ratownicze. 

 

W rankingach „Polityki” i „Rzeczpospolitej” w gronie 500 największych przedsiębiorstw w Polsce znalazły 

się Zakłady Azotowe Kędzierzyn /129 miejsce, o 22 pozycje niżej niż w poprzednim roku/, Brenntag Polska Sp. z 

o.o. /279 miejsce/ i Petrochemia Blachownia SA /471 miejsce, co oznacza spadek o 129 pozycji/. O pozycji na liście 

decydowały obroty przedsiębiorstwa. 

 

26 maja odbył się festyn charytatywny „Wakacje Dzieciom”, którego organizatorami są parafia św. 

Zygmunta i św. Jadwigi oraz Urząd Miasta. Na stadionie „Odry” odbywały się rozgrywki sportowe drużyn 

sponsorskich, loteria fantowa, występy zespołów muzycznych i tanecznych. Dochód z festynu będzie przeznaczony 

na opłacenie kolonii letnich dla najuboższych dzieci z naszego miasta. 

 

Klub Inteligencji Katolickiej zorganizował dla mieszkańców miasta prelekcje z okazji 100-lecia konsekracji 

kościoła p.w. św. Mikołaja. W ramach jubileuszu w okresie od 26 maja do 9 czerwca odbędzie się cykl spotkań z 

księżmi, pracownikami naukowymi Uniwersytetu Opolskiego. 
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29 maja gościł z wizytą w Kędzierzynie-Koźlu Jacek Piechota Minister Gospodarki. Spotkania z ministrem 

odbyły się w Urzędzie Miasta i w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. 

 

31 maja w Kędzierzynie-Koźlu miały miejsce dwa wydarzenia ważne dla funkcjonowania służby zdrowia 

w mieście. W Szpitalu nr 1 uroczyście przekazano nową aparaturę medyczną, laser służący do operacji 

okulistycznych. Przekazał go Gunter Strobel przedstawiciel Bawarskiego Czerwonego Krzyża, ze środków tej 

organizacji częściowo pozyskano fundusze na zakup lasera. Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

„B-med” zyskał nową placówkę przy ul. Czerwińskiego. Nową przychodnię poświęcił ks. dr Alfons Schubert, a 

uroczystość przecięcia wstęgi odbyła się przy udziale starosty Józefa Gismana i Prezydenta Kędzierzyna-Koźla 

Wiesława Fąfary. Znajdują się tu poradnie dermatologiczna i psychiatryczna. Ta placówka świadczy całodobową 

opiekę lekarską. Oba lokale, przy ul. Racławickiej i przy Czerwińskiego zostały dostosowane dla potrzeb ośrodków 

zdrowia własnymi siłami Samodzielnego Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. 

 

Tygodnik samorządu terytorialnego „Wspólnota” ogłosił wyniki rankingu przeprowadzanego pod hasłem 

„Najbogatsze gminy w Polsce”. Kędzierzyn-Koźle zakwalifikowany do kategorii miast na prawach powiatu znalazł 

się na siódmej pozycji w kraju wśród najbogatszych gmin w Polsce. Pod uwagę brano wysokość dochodu na 1 osobę, 

w naszym mieście określono go na sumę 1432,09 zł. 

 

Od 1 do 9 czerwca trwały w Kędzierzynie-Koźlu tradycyjne Dni Miasta i Dni Chemików. Uroczystości 

rozpoczęły się 1 czerwca w Dzień Dziecka, na Rynku Starego Miasta, gdzie dzieci uformowały barwny korowód, 

który powędrował pod Basztę. Tutaj odtworzono obrzęd zrzucania kozła i oficjalnie otwarto obchody Dni Miasta. 

Następnie na Rynku odbywał się festyn podsumowujący projekt edukacyjny „Europa w naszym mieście”. Tak ocenił 

go przewodniczący Rady Miasta Ryszard Pacułt: „Ci młodzi ludzie na rynku w Koźlu zorganizowali wspaniałą 

imprezę, oryginalnie przygotowaną. Z wielkim zaangażowaniem przekazali mieszkańcom, że ta Unia Europejska, o 

której ostatnio tak dużo się mówi, jest czymś bliskim, bo przecież kontakty z jej poszczególnymi państwami 

utrzymujemy od dawna i jako miasto i jako poszczególni mieszkańcy”. Dni Miasta i Dni Chemików przebiegały pod 

znakiem wielu imprez o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym organizowanych w różnych placówkach 

osiedlowych. W Domu Kultury Koźle odbył się koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży szkół miejskich pod tytułem 

„Idziemy do was z tańcem i muzyką”. Na stadionie w Blachowni odbywał się Festyn Chemików, na osiedlu Azoty 

Festyn św. Floriana, ciekawe imprezy sportowe zorganizowano na stadionach w Sławięcicach i na Kuźnicze. 9 

czerwca w parku w Sławięcicach odbywał się „Koncert przy zamku”, w którym wystąpili artyści amatorzy, a 

towarzyszyły im loterie fantowe i wystawy malarskie.  

 

Klub Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zorganizował w dniach 4 – 7 

czerwca cykl dyskusyjnych spotkań na tematy związane z problemami polskiej chemii i ochrony środowiska, który 

towarzyszył obchodom jubileuszu 50–lecia Oddziału  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 

Chemicznego w naszym mieście. 
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8 czerwca I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza obchodziło 55 rocznicę pierwszej matury. Z tej 

okazji, na wniosek Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, Rada Miasta odznaczyła szkołę medalem „Za zasługi dla 

miasta”. W uroczystości w Liceum uczestniczyli wiceminister oświaty Tomasz Goban-Klas i goście reprezentujący 

władze wojewódzkie i miejskie, a także licznie przybyli absolwenci tej szkoły. Medal „Za zasługi dla miasta” dla 

szkoły odebrał z rąk przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Pacułta i Prezydenta Kędzierzyna-Koźla Wiesława 

Fąfary, dyrektor Ryszard Więcek, który również na tej uroczystości został odznaczony Medalem Edukacji 

Narodowej. Poinformowano również, że zasłużonemu absolwentowi Liceum prof. Karolowi Joncy nadano 

Honorowe Obywatelstwo Województwa Opolskiego, a ks. Czesław Kwiatkowski otrzymał medal „Za zasługi dla 

Województwa Opolskiego”. Program artystyczny przygotowany przez młodzież zakończył uroczystości. 

 

W dniach 8 i 9 czerwca drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu brała udział 

w ogólnopolskim turnieju piłki siatkowej chłopców i zajęła w nim I miejsce. 

 

12 czerwca po raz pierwszy Rada Powiatu przyznała honorowe wyróżnienia „Koziołki”. Otrzymali je 

drużyna siatkarzy Mostostalu Azoty, za sportowe sukcesy i promocję miasta, Petrochemia Blachownia SA, w 

uznaniu zasług w dziedzinie zarządzania, ochrony środowiska i za pomoc w działalności kulturalnej i sportowej w 

mieście oraz Andrzej Sałacki za sportowe sukcesy „Lewady”. 

 

14 czerwca starosta Józef Gisman i prezydent Wiesław Fąfara w imieniu władz powiatu i miasta podpisali 

list intencyjny z władzami Politechniki Śląskiej w Gliwicach o utworzeniu w Kędzierzynie-Koźlu punktu 

dydaktycznego, w którym studenci będą mogli w październiku rozpocząć pięcioletnie studia dzienne o profilu 

zarządzanie w przemyśle chemicznym. Warunkiem ich uruchomienia jest zebranie co najmniej 60 chętnych do 

podjęcia studiów na tym kierunku. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, zajęcia pierwszej grupy studentów będą się 

odbywać w budynku Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

14 czerwca w Domu Kultury Koźle otwarto poplenerową wystawę VIII Międzynarodowych Spotkań 

Malarskich „Odra 2002”. W plenerze wzięło udział 20 artystów z różnych stron Polski a także Białorusi, Czech i 

Rosji. Powstało 120 prac, z których 38 jest eksponowanych w galerii Domu Kultury Koźle. 

 

16 czerwca odbywały się tradycyjnie na terenie ośrodka w Dębowej Mistrzostwa Polski Weteranów w 

Triathlonie, Puchar Polski Seniorów i Juniorów oraz Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie. W zawodach 

wystartowało 118 zawodników nie tylko z Polski, ale także z Białorusi, Czech, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Stanisław 

Zaifert z naszego miasta obronił tytuł Mistrza Polski w kategorii weteranów. 

 

20 czerwca otwarto nowoczesną Stację Uzdatniania Wody w Kędzierzynie-Koźlu. Stacja mieści się  przy 

ul. Grunwaldzkiej 67 i posiada wydajność 250 m3 /h. 
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23 czerwca uroczystości sobótkowe odbywały się pod hasłem „Biesiadowanie nad Odrą”. Na Wyspie w 

Koźlu i w parku nad Odrą odbywały się liczne imprezy: konkurs na najładniejszy wianek, przejazdy bryczką, 

poszukiwanie kwiatu paproci, puszczanie wianków na wodę, zabawy przy ogniskach i pokazy sztucznych ogni. 

Podczas całej imprezy koncertowały zespoły muzyczne „Chudoba” i „Orkiestra Dni Naszych”. 

 

W czerwcu społeczność osiedla Sławięcice gościła 20 osobową grupę obywateli USA, potomków 

emigrantów, którzy w roku 1850 wyjechali z okolic Olesna, Toszka i Sławięcic w poszukiwaniu lepszych warunków 

życia za ocean. Goście z ks. Franciszkiem Kurzajem  na czele przyjechali z San Antonio, by poznać ziemię przodków. 

Spotkania z mieszkańcami Sławięcic były wypełnione wieloma wspólnymi imprezami. 30 czerwca Rada Osiedlowa 

wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Sławięcic oraz Klubem Sportowym zorganizowała Międzynarodowe 

Spotkania Przyjaźni przy Piłce Nożnej. Na stadionie sportowym odbył się mecz pomiędzy drużynami gości z Teksasu 

i mieszkańców osiedla. Ognisko i wspólna zabawa przy muzyce dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu 

niezapomnianych wrażeń. Szczególnie głęboko przeżywali to spotkanie goście, którzy zaimponowali miejscowym 

tym, że przez ponad 100 lat przechowali swoją gwarę śląską, przekazując ją z pokolenia na pokolenie, pomimo tak 

wielkiego oddalenia od rodzinnej ziemi. 

 

Od wielu miesięcy kontakty z holenderską gminą Soest stawały się coraz rzadsze. Pod koniec czerwca 

Holendrzy przysłali do Urzędu Miasta pismo, że rezygnują ze współpracy. Zakończona została więc oficjalna 

współpraca pomiędzy miastami, pozostały natomiast indywidualne kontakty i przyjaźnie nawiązane przez 

mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i holenderskiej gminy Soest. 

 

Na początku lipca wyjechały na ulice miasta 3 nowe autobusy marki Man. Są to niskopodłogowe i bardzo 

bezpieczne auta, które odmłodzą i wzbogacą tabor MZK. 

 

W dniach 12-14 lipca na stawie „Trójkąt” na osiedlu Piastów odbywały się zmagania o Puchar Europy 

Modeli Pływających 2002”. Wzięło w nich udział około 50 zawodników z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i 

Węgier. Pomimo, że nie zawsze dopisywało szczęście zawodnikom z naszego miasta, to końcowy wynik okazał się 

pomyślny. Adrian Stolarek zdobył aż 4 puchary, 2 złote i dwa brązowe, Wojciech Sąsiadek wywalczył srebrny 

puchar, a Piotr Zomb brązowy w swoich kategoriach, Andrzej Kachniewicz zajął II miejsce w Hydro 1, a Tomasz 

Nowak także II w Hydro 2. Zawody przebiegały w bardzo dobrej atmosferze i zakończyły się wspólną zabawą 

wszystkich zawodników przy grillu. 

 

W lipcu artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Komes” odbywali trzytygodniowe tourne  po Portugalii i Francji. 

Byli gośćmi honorowymi festiwali folklorystycznych w Gafanha de Nazare i Agueda-Recardaes . Ogółem Zespół dał 

8 koncertów, prezentując trzy programy sceniczne „ Nowy Sącz”, „Spisz” i „Beskid Śląski”. Zaraz po powrocie z tego 
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tourne artyści Zespołu „Komes” wyjeżdżają do Edersbergu na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Ludowych w 

Niemczech. 

 

Mieszkaniec naszego miasta Antoni Pasek zdobył II miejsce w rywalizacji pływadeł na rzece Netcie w 

Augustowie. Jego pływający wóz drabiniasty przegrał jedynie z łodzią wikingów. Swój sukces powtórzył później na 

Jeziorze Turawskim, zajmując I miejsce wspólnie z załogą łodzi wikingów oraz  na Zalewie Zęborzyckim koło 

Lublina, gdzie okazał się najlepszy. 

 

40 osobowa grupa Francuzów gościła w lipcu w naszym mieście. Zwiedziła pozostałości obozu w 

Sławięcicach  oraz cmentarz, na którym znajdują się mogiły francuskich jeńców. Wśród gości był dawny więzień nr 

178 223 Marcel Bacot. Francuzi ufundowali tablicę upamiętniającą losy jeńców, swoich rodaków w czasie II wojny 

światowej. Mieszkańcy Sławięcic zobowiązali się dopilnować jej wykonania. 

 

26 lipca otwarta została pracownia rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej przy ul Roosevelta 4. Właścicielem rezonansu jest prywatna firma Śląskie Centrum Diagnostyki 

Obrazowej „Helimed”, która podpisała z Opolską Regionalną Kasą Chorych kontrakt na te badania. Prywatnie takie 

badanie kosztuje 600 zł. Rezonans magnetyczny może służyć  w diagnostyce onkologicznej, schorzeń 

ortopedycznych, neurologicznych i wielu innych. Kędzierzyńsko-Kozielski rezonans jest drugim tego typu 

urządzeniem na Opolszczyźnie, nie jest tunelem, więc będzie mógł służyć osobom cierpiącym na klaustrofobię. 

 

Na terenie wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 i na placu zabaw na Pogorzelcu znaleziono rtęć, 

którą bawiły się dzieci. Ponad 5 ton ziemi skażonej rtęcią zebrała z placu zabaw przy ulicy Wieniawskiego i z 

terenu przylegającego do szkoły firma specjalizująca się w usuwaniu odpadów niebezpiecznych. 

 

Czterech lekkoatletów z Kędzierzyna-Koźla, Andrzej Bokwa, Mieczysław Majer, Janusz Mendyk i 

Tadeusz Rojewski wzięło udział w Mistrzostwach Europy Weteranów w Poczdamie, które odbywały się od 15 do 

25 sierpnia. Wystartowało w nich 4 385 zawodników z 39 państw. Polska reprezentacja zdobyła brązowy medal w 

kategorii ponad 60 lat w biegu sztafetowym 4 x 400m. W jej składzie biegł mieszkaniec naszego miasta Andrzej 

Bokwa. 

 

24 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodnicy obchodziła uroczyście jubileusz 110–lecia swojej służby 

społeczeństwu. Uroczystości odbywały się na osiedlowym stadionie, w części oficjalnej przypomniano historię OSP i 

jej rolę w życiu społecznym i kulturalnym Kłodnicy oraz uczczono chwilą ciszy pamięć strażaków, którzy polegli w 

czasie pełnienia swojej służby. Zasłużonych i długoletnich strażaków odznaczono medalami „Za zasługi dla 

pożarnictwa”. Uroczystości uświetniały swoją grą orkiestra Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz zespół 

muzyczny „Prószkowskie Echo”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna. 
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Stanisław Zajfert zdobywca tytułu mistrza Polski weteranów w triathlonie w czasie Mistrzostw Polski 

rozgrywanych w czerwcu w Kędzierzynie-Koźlu, potwierdził swoją wysoką formę. Zajął I miejsce, czyli zdobył 

Puchar Polski w triathlonie w kategorii weteranów ponad 50 lat, podczas, rozgrywanych w Górznie zawodów 

tegorocznej edycji Pucharu Polski w triathlonie. 

 

4 września otwarto stację dializ w Przychodni Rejonowej, przy ul. Kozielskiej 11. Właścicielem stacji jest 

prywatna firma Hurtofarm. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu podpisał 

nieograniczony kontrakt na dializowanie od stycznia, uruchomiono obecnie 5 nerek, a do końca roku ma ich być 11. 

Stacja może obsługiwać około 70 osób. Będzie ratunkiem dla ludzi, którzy muszą być kilka razy w tygodniu 

dializowani. Do tej pory jeździli do Opola lub Głubczyc. Z usług stacji w Kędzierzynie-Koźlu będzie korzystać 

około 30 osób. 

 

5 września przekazano do eksploatacji polder „Buków” w Krzyżanowicach koło Raciborza. Ta inwestycja 

powstawała w ciągu 13 lat i kosztowała 170 mln zł. Polder o powierzchni 8 km2 może pomieścić 70 mln m3 wody i 

obniżyć falę powodziową o 300 m3 na sekundę. Taka redukcja fali przy powodzi o skali zdarzającej się raz na sto lat, 

sprawi, że tereny położone nad Odrą poniżej polderu nie zostaną zalane. Jest to szczególnie ważne dla Kędzierzyna-

Koźla, chociaż przed tak wielką falą, jaką niosła powódź w 1997 roku, skutecznie będzie chronić dopiero 

projektowany zbiornik „Racibórz Dolny”. Jest on częścią „Programu dla Odry 2006”, który Sejm zatwierdził w 

ubiegłym roku. 

 

W dniach 7 i 8 września w amfiteatrze na osiedlu Piastów odbywały się IX Międzynarodowe Spotkania 

Zespołów Ludowych „Kędzierzyn-Koźle 2002” organizowane przez  ODK „Komes” przy RSM „Chemik” pod 

kierunkiem Zbigniewa Stanisia. Na spotkania zjechało 442 wykonawców, tancerzy i muzyków, przyjechały zespoły 

z Grecji, Indii, Rumunii, Ukrainy i Włoch oraz 4 zespoły polskie: ZPiT „Przygoda” z Rybnika, „Krywań” z 

Zakopanego, Kapela Warszawska Staśka Wielanka, i „Majoretki” z Branic. Oczywiście żywy udział w nich wziął 

również ZPiT „Komes”. W sobotę odbyła się parada folklorystyczna, wzdłuż al. Jana Pawła II przedefilował 

barwny korowód roztańczonych zespołów, który zakończył się występami w amfiteatrze. W niedzielę spotkania 

rozpoczęły się od uroczystej mszy folklorystycznej w kościele p.w. Ducha Świętego. Tegoroczna impreza była 

największą w historii spotkań folklorystycznych w Kędzierzynie-Koźlu. Tradycyjnie już wzbudzała wielkie 

zainteresowanie mieszkańców miasta, którzy licznie uczestniczyli we wszystkich pokazach i burzliwie oklaskiwali 

występy zespołów. Na zakończenie dwudniowego święta kultury ludowej odbył się pokaz sztucznych ogni. 

 

13 września otwarto poplenerową wystawę Międzynarodowych Spotkań Malarskich „Odra 2002” w 

siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, przy ul. Wojska Polskiego 16A. W 

czasie czerwcowego pleneru powstało 120 prac, z których 40 jest eksponowanych na tej wystawie. 
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18 września ukazał się VIII tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich” wydawanych przez Towarzystwo 

Ziemi Kozielskiej, przy pomocy finansowej Urzędu Miasta i sponsorów. W tym tomie znalazły się artykuły i 

materiały o tematyce historycznej, a wśród nich np. historia Powiatowego Domu Kultury w Koźlu w opracowaniu 

Barbary Ślusarskiej, 100-lecie kościoła p.w. św. Mikołaja autorstwa Alfonsa Rataja, dzieje Zespołu Szkół 

Zawodowych Zakładów Azotowych Kędzierzyn Krystyny Rutkowskiej i inne. Tak samo, jak w poprzednich tomach 

jest kronika Kędzierzyna-Koźla /lata 1999 – 2000/, oraz biogramy ludzi zasłużonych dla miasta, Konstantego 

Chmielewskiego  i Jerzego Wantuły w opracowaniu Ryszarda Pacułta. 

 

W dniach 20 – 22 września odbywał się w Domu Kultury „Chemik” IX Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Nieprofesjonalnych „Publicystyka 2002” im. Ireneusza Radzia. Na festiwal nadesłano 65 prac, spośród nich do 

konkursu dopuszczono 36. Jury festiwalu przewodniczył Stanisław Puls, członek Zarządu Światowej Federacji 

Filmów Nieprofesjonalnych. Podsumowując wyniki tak ocenił tegoroczny festiwal „Jury miało bardzo trudne 

zadanie, bowiem było bardzo dużo ciekawych filmów zasługujących na nagrody. Bardzo obiecujące jest to, że ciągle 

mamy napływ nowych autorów. W porównaniu do ruchu w innych krajach, my jesteśmy bardzo młodzi. Średnia 

wieku jest niższa o 20 -30 lat w stosunku do krajów zachodnich.” Wśród tegorocznych laureatów festiwalu zabrakło 

twórców z Kędzierzyna-Koźla. 

 

Na Mistrzostwach Polski w Modelarstwie rozgrywanych 21 i 22 września w Warszawie, ekipa z naszego 

miasta prowadzona przez Jana Stolarka zajęła I miejsce drużynowo. Tytuły mistrzów w poszczególnych kategoriach 

zdobyli Andrzej Kochnowicz, Jan Kusz, Tomasz Nowak, Wojciech Sąsiadek i Adrian Stolarek  

 

24 września pochodzący z naszego miasta prof. dr hab. Karol Jonca otrzymał dyplom „Honorowego 

Obywatela Województwa Opolskiego”. Decyzję o nadaniu tego tytułu podjął Sejmik Województwa Opolskiego, 

uchwałą z dnia 28 maja, podkreślając uznanie dla wkładu pracy naukowej prof. K. Joncy, między innymi w badanie 

i dokumentowanie dziejów Opolszczyzny i jej poszczególnych miejscowości, w tym także Kędzierzyna-Koźla. 

Uroczystość odbywała się w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, uczestniczyli w niej oprócz władz 

wojewódzkich także przedstawiciele władz naszego miasta. 

 

26 września Rada Miasta podjęła jednogłośnie uchwałę o przejęciu od Zakładów Azotowych Kędzierzyn za 

zaległości podatkowe niedokończonej hali lodowiskowej usytuowanej w pobliżu zakładów. 7 października 

Prezydent Kędzierzyna-Koźla Wiesław Fąfara i wiceprezydent Brygida Kolenda-Łabuś podpisali w imieniu władz 

samorządowych 2 akty notarialne, dzięki którym zadłużone na rzecz miasta zakłady zyskują szanse wyjścia z 

kłopotów i uzyskania możliwości płynnego regulowania swoich zobowiązań finansowych. Podpisane akty notarialne 

dotyczą przejęcia za zaległości podatkowe od „Kofamy” niewielkiej działki sąsiadującej z pobliskim osiedlem i od 

Zakładów Azotowych Kędzierzyn hali lodowiskowej na osiedlu Azoty, która w perspektywie mogłaby zostać 

przebudowana na nowoczesną halę sportowo widowiskową, mogącą pomieścić duże, masowe imprezy. Na ten remont 

miasto ma szansę uzyskać środki z budżetu państwa. Wniosek w tej sprawie został skierowany do władz państwa. 
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28 września w Domu Kultury Koźle odbywał się XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji 

Śpiewanej „Wrzosowisko 2002”. Udział w nim wzięło 10 zespołów z różnych stron Polski. Koncerty przyciągnęły 

liczną publiczność i odbywały się przy pełnej sali. Grand Prix przypadło w tym roku grupie „Degustatorzy” z 

Katowic. 

 

Nie udało się zrealizować podjętych przez władze powiatowe i miejskie wysiłków, by doprowadzić do 

utworzenia w naszym mieście wyższej uczelni. Umowa zawarta w kwietniu z Politechniką Śląską w Gliwicach o 

uruchomieniu od 1 października punktu dydaktycznego, w którym studenci mogliby rozpocząć w Kędzierzynie-

Koźlu pięcioletnie studia dzienne o profilu zarządzanie w przemyśle chemicznym nie może być zrealizowana, gdyż 

zgłosił się tylko 1 chętny do podjęcia tych studiów. 

 

8 października zainaugurowano trzeci rok wykładów na Studium Trzeciego Wieku. Inauguracja odbyła się 

w Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia”, w czasie której z inicjatywy dr Edwarda Nycza dokonano zmiany 

nazwy studium na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykłady wygłosili: dr Ryszard Pacułt, przedstawił historię 

Kędzierzyna-Koźla w II połowie XX wieku, a Bohdan Górniak omówił sytuację w służbie zdrowia. 

 

13 października z okazji rocznicy utworzenia Kędzierzyna-Koźla odbył się koncert na dziedzińcu obok 

Baszty, w czasie którego wystąpili Zespół Pieśni i Tańca „Komes”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej oraz Zespół Wokalny „Sokoły”. 

 

W dniach 18-20 października trwały obchody 100 rocznicy konsekracji kościoła p.w. św. Mikołaja. Budowę 

kościoła rozpoczął z zebranych ofiar ks. Maksymilian Wontropka w 1901 roku, a kardynał Georg Kopp  

konsekrował go 19 października 1902 roku. Na uroczystości jubileuszowe złożyły się Apel Jasnogórski, msza święta 

dziękczynna za stulecie istnienia świątyni, która została odprawiona o północy z 18 na 19 października oraz w 

niedzielę główna msza święta, którą koncelebrował ks. bp Jan Bagiński. 

 

23 października otwarto Rodzinną Przychodnię Lekarsko-Stomatologiczną na osiedlu Azoty. 

 

25 października Towarzystwo Ziemi Kozielskiej uroczyście otworzyło nową wystawę „Nasze miasto w 

malarstwie i grafice”. Zostały na niej zaprezentowane prace twórców profesjonalnych i amatorów, ukazujące 

zabytkowe budowle miasta, jego oblicze przemysłowe oraz ciekawe zakątki i urokliwe pejzaże. Wiele obrazów 

powstawało w czasie kolejnych plenerów malarskich organizowanych  w naszym mieście. 

 

27 października odbywały się wybory samorządowe, w czasie których mieszkańcy naszego miasta wybierali 

Prezydenta Kędzierzyna-Koźla, radnych Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu i Rady Miasta. W kampanii 

wyborczej zgłoszono 8 kandydatów na stanowisko Prezydenta Miasta, zarejestrowano po 9 list wyborczych w 
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wyborach do rady powiatowej i miejskiej. W wyniku tego o 23 miejsca w Radzie Powiatu ubiegało się 245 

kandydatów, a o 23 miejsca w Radzie Miasta 284. Udział w głosowaniu, w pierwszej turze wzięło 36% 

uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta. Spośród kandydatów na prezydenta najwięcej głosów otrzymał 

reprezentant SLD Wiesław Fąfara – 7 959 tzn. 42,65%,, natomiast na drugim miejscu znalazł się kandydat 

Centroprawicy  Dariusz Jorg, uzyskując 3 414 głosów, czyli 18, 29%. Ci dwaj kandydaci zmierzyli się 11 listopada w 

II turze wyborów prezydenckich, w której zdecydowanie wygrał Wiesław Fąfara, zdobywając 9 425 głosów, czyli 

70,75%. W wyborach miejskich i powiatowych najwięcej miejsc zdobył SLD, uzyskując 7 mandatów w Radzie 

Powiatu i 9 w Radzie Miasta. W skład Rady Miasta weszli ponadto przedstawiciele Centroprawicy – 5 mandatów, 

Gospodarności i Pracy – 4, po 2 mandaty posiadają Mniejszość Niemiecka i Liga Polskich Rodzin, a 1 mandat 

zdobyli Zjednoczeni. Radnymi Sejmiku Wojewódzkiego z naszego terenu zostali: Andrzej Mazur i Teresa Koczubik 

z SLD-UP i Bruno Kosak z Mniejszości Niemieckiej. 

 

5 listopada otwarto Klub Nauczyciela przy ul. Spółdzielców na Starym Mieście, nieczynny od czasu wielkiej 

powodzi w 1997 r. Usytuowany w podziemiach Publicznego Przedszkola nr 15 został podczas pamiętnej powodzi 

całkowicie zniszczony. Teraz wyremontowany będzie służył jako miejsce spotkań całemu środowisku 

nauczycielskiemu, pełniąc funkcje szkoleniowe i kulturalno-oświatowe. 

 

8 listopada Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej otworzył przy ul. Judyma specjalistyczną 

przychodnię przyszpitalną ze stacją pogotowia ratunkowego. Mieszczą się w niej poradnie: 

gastroendokrynologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, gruźlicy i chorób płuc oraz pracownie 

reumatologiczna, gabinet zabiegowy i endoskopowy. Odbywają się tu między innymi badania wysiłkowe, pirometria, 

gastroskopia, holter i inne. 

 

W dniach 16 i 17 listopada w Hotelu Centralnym na osiedlu Azoty odbywał się VII Festiwal Pieśni 

Religijnej „Azoty 2002”, którego głównym organizatorem jest parafia św. Floriana pod kierunkiem proboszcza ks. 

Janusza Dworzaka, a wspierają festiwal swoją pomocą Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Miejski Ośrodek 

Kultury. W tym roku udział wzięło około 50 wykonawców z różnych parafii Kędzierzyna-Koźla i z Moszczanki. 

Nagrody i wiele pochwał zebrały w kategoriach dziecięcych wykonawcy z Moszczanki, 12 letnia Monika Bolibrzuch 

i zespół „Trio siostrzane” oraz zespół młodzieżowy „Winorośl duszy” z parafii p.w. św. Eugeniusza de Mazenod. 

Gościnnie wystąpił również „Gang Marcela”, który zachwycił zebranych wykonaniem pieśni o tematyce religijnej. 

 

18 listopada został wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta uzupełniony, poprawiony plan 

przestrzennego zagospodarowania Kędzierzyna-Koźla. 

 

19 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Miasta. Prowadził je radny senior 

Ewald Świentek. Uroczysty charakter tej sesji nadawały ślubowania składane przez radnych i Prezydenta Miasta 

Wiesława Fąfarę. Następnie radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępców. 22 głosami przy 
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jednym wstrzymującym się Rada Miasta wybrała Ryszarda Pacułta z SLD na swego przewodniczącego. Jego 

zastępcami zostali Hubert Majnusz z Mniejszości Niemieckiej i Grzegorz Chudomięt z Gospodarności i Pracy. Na 

następnej sesji 21 listopada Prezydent Miasta Wiesław Fąfara przedstawił radnym zastępców prezydenta 

Kędzierzyna-Koźla. Zostali nimi Brygida Kolenda-Łabuś i Piotr Gabrysz. 

 

16 listopada I inauguracyjna sesja Rady Powiatu była poświęcona przeprowadzeniu wyborów władz 

powiatu i zorganizowaniu pracy Rady w nowej kadencji. Uczestniczyło w niej 22 radnych spośród 23, którzy 

otrzymali mandaty w wyborach samorządowych. Po uroczystym złożeniu ślubowania przez radnych przystąpiono do 

wyborów. 16 głosami wybrano Teodora Beka z SLD na przewodniczącego Rady Powiatu. O stanowisko starosty 

rywalizowali: Józef Gisman z Mniejszości Niemieckiej i Mirosław Borzym z Gospodarności i Pracy. Radni w 

wyborach zdecydowali, że starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego został Józef Gisman. Na następnej sesji na 

stanowisko wicestarosty radni wybrali 16 głosami Halinę Damas-Łazowską, która dotychczas była dyrektorem 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 na osiedlu Blachownia. Ponadto w skład Zarządu Powiatu weszli radni 

Teobald Gocz z MN i Bohdan Cieślik z SLD, a członkiem spoza Rady został Ireneusz Wiśniewski z SLD. 

 

W dniach 24 – 27 listopada odbywała się w naszym mieście XXXVIII Krajowa Olimpiada Pielęgniarska. 

Uczestniczyło w niej 11 finalistek z całej Polski. Praktyczny sprawdzian umiejętności i wiedzy pielęgniarskiej 

odbywał się w kędzierzyńsko-kozielskim szpitalu, na oddziałach chirurgii ogólnej, wewnętrznym i pediatrycznym. 

 

W ostatnich dniach listopada Miejski Ośrodek Kultury zorganizował III Kozielskie Warsztaty Muzyczne 

w Domu Kultury Koźle. W tym roku wskazówek i rad młodym muzykom z naszego miasta udzielali: Krzysztof 

Ścierański najwybitniejszy polski gitarzysta basowy, Robert Luty, perkusista i Waldemar Lewandowski, gitarzysta. 

Warsztaty zyskały już uznanie wśród młodzieży, która zainteresowała się muzyką i chce doskonalić swoje 

umiejętności. Członkowie różnych amatorskich grup muzycznych znajdują tu wsparcie i fachowe rady udzielane 

przez muzyków, których podziwiają, a ich wskazówki przyjmują z zaufaniem. 

 

Zakończone zostały prace przy budowie nowego targowiska miejskiego przy ulicy Targowej. Od początku 

grudnia kupcy rozpoczęli przenoszenie się do przygotowanych nowych stoisk, opuszczając zabytkowy dziedziniec 

podzamcza. Będzie on w miarę pozyskiwanych na ten cel środków porządkowany i wykorzystywany dla celów 

kulturalnych. 

 

6 grudnia odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział starosta Józef Gisman, Prezydent Kędzierzyna-

Koźla Wiesław Fąfara, i wójtowie wszystkich gmin naszego powiatu. Celem spotkania było przedyskutowanie form 

współpracy. Powołano Forum Samorządowe Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i postanowiono, że w takim 

gronie będą się spotykać systematycznie, raz w miesiącu. Zadeklarowano chęć podejmowania wspólnych wysiłków w 

celu zdobywania nowych środków, pozyskiwania inwestorów, a także rozwiązywania trudnych spraw, jak 

realizacja obwodnicy Kędzierzyna-Koźla czy obwałowania Odry. 
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7 grudnia w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z udziałem ks. abp Alfonsa Nossola i 

senator Doroty Simonides odbyła się pierwsza konferencja naukowa poświęcona mniejszości romskiej. Jej 

współorganizatorem było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów RP, którego siedzibą jest Kędzierzyn-Koźle. 

 

8 grudnia znana w Europie grupa „Ocelot” wystąpiła w Hali Widowiskowo-Sportowej w naszym mieście. 

Była to jej krajowa premiera. Przedstawienie łączące teatr, taniec, pantomimę z elementami akrobatyki i wręcz 

cyrkowymi popisami fizycznej sprawności i zręczności odbywało się wobec  publiczności po brzegi wypełniającej halę. 

Widzowie obserwowali występy artystów z zapartym tchem i nagrodzili widowisko kilkuminutową owacją. Występ 

grupy „Ocelot” poprzedził koncert muzyki elektronicznej Bernharda Langberga, który spotkał się ze szczególnym 

aplauzem przede wszystkim młodszej części widowni. W ocenach widzów, formułowanych na gorąco, pod 

wrażeniem świeżych przeżyć i wzruszeń, był to bardzo udany wieczór, takich wydarzeń kulturalnych oczekuje się  

częściej w naszym mieście. 

 

14 grudnia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej obradowało w Domu Kultury Koźle na swoim XVII Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Wzięło w nim udział 78 członków towarzystwa, które od kilkudziesięciu 

lat żywo uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. W trakcie zebrania oceniono działalność Zarządu i członków 

TZK w minionej kadencji, stwierdzając, że zaplanowane zadania programowe zostały zrealizowane, a o jego 

kondycji dobrze świadczy między innymi znaczny wzrost liczby członków, podczas gdy wiele innych towarzystw 

regionalnych nie poradziło sobie ze zmianami dokonującymi się w kraju i zaprzestało swojej działalności. 

Dominujące miejsce w pracy TZK zajmuje działalność wydawnicza, inspirowanie badań związanych z tematyką i 

problemami Kędzierzyna-Koźla i Ziemi Kozielskiej oraz popularyzacja wiedzy o regionie wśród mieszkańców, a 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Odbyły się w omawianym okresie, czyli w latach 1999 – 2002 dwa 

Kędzierzyńsko-Kozielskie /V i VI/ Seminaria Naukowe organizowane przez dr Edwarda Nycza, które służą 

prezentacji wyników badań naukowych prowadzonych w naszym mieście przez naukowców z wielu renomowanych 

uczelni wyższych w kraju. Plon tych seminariów jest później publikowany i stanowi materiał do wykorzystania dla 

wszystkich, którzy podejmują decyzje dotyczące rozwiązywania bieżących problemów miasta i jego przyszłości. 

Dzięki zaangażowaniu prezesów TZK dr Ryszarda Pacułta i dr Edwarda Nycza udało się opublikować 6 nowych 

pozycji, w tym trzy kolejne tomy „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”. Popularyzacji wiedzy służą także 

organizowane w Baszcie wystawy o różnorodnej tematyce, odbyło się ich 11 i prezentowały nie tylko dokumenty 

charakteryzujące wydarzenia historyczne, ale często bieżące zainteresowania mieszkańców, ich twórczość amatorską 

i profesjonalną oraz aktywność społeczną. Stałe wystawy  Baszty, które stanowią zalążek miejskiego muzeum, są 

licznie odwiedzane przez młodzież szkolną, dla której przygotowuje się również lekcje muzealne. W minionej 

kadencji wzbogacone zostały zbiory muzealne i biblioteczne w  Baszcie oraz dzięki dotacji Urzędu Miasta możliwe 

było przeprowadzenie niezbędnych remontów i zainstalowanie zabezpieczeń antywłamaniowych, co znacznie 

poprawiło bezpieczeństwo zbiorów i zwiedzających. To wszystko sprawia, że działalność TZK została oceniona 

pozytywnie przez jej członków, a także przez zaproszonych gości. Zarząd uzyskał absolutorium i dokonano 
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wyborów nowych władz. Ponownie prezesem TZK został dr Ryszard Pacułt, a jego zastępcami dr Edward Nycz i 

Jerzy Drzewiecki. Funkcję sekretarza powierzono Krystynie Rutkowskiej, a skarbnikiem nadal będzie Bogumiła 

Głuszek. Ponadto w skład Zarządu weszło jeszcze 12 osób, wśród nich kilka po raz pierwszy, co równocześnie także 

obniża średnią wieku zarządu. 

 

16 grudnia ukazała się następna publikacja ukazująca problemy Kędzierzyna-Koźla pt. „Dziedzictwo i 

perspektywy miasta i jego mieszkańców”. Jest zbiorem materiałów z VI Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium 

Naukowego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia bieżącego roku. Ukazała się w wydaniu Instytutu 

Śląskiego w Opolu, pod redakcją naukową Edwarda Nycza i Zenona Wiertelorza, a sfinansowana została ze 

środków budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 

23 grudnia została uroczyście otwarta po gruntownym remoncie największa w powiecie przychodnia 

lekarska przy ul. Harcerskiej. W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Elżbieta Rutkowska, Prezydent Miasta 

Wiesław Fąfara, Andrzej Mazur Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego i dyrektor Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Anatol Majcher. Remont trwał ponad rok, kosztował 3 miliony złotych, ale budynek 

został przebudowany i dostosowany do nowoczesnych wymogów medycznych. Ma obecnie cztery wejścia, specjalne 

podjazdy dla wózków inwalidzkich i windę oraz wygodnie rozmieszczone gabinety i poradnie, co zapobiega 

powstawaniu tłoku. Na przestrzeni ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych mieszczą się gabinety lekarzy 

rodzinnych, pogotowie ratunkowe, specjalistyczne poradnie: ortopedyczna, okulistyczna, ginekologiczna i 

laryngologiczna oraz gabinety fizjoterapii i stomatologii, pracownia RTG, poradnia zdrowia psychicznego wraz z 

poradnią leczenia uzależnień alkoholowych i zakład diagnostyki mikrobiologicznej. 

 

Opracowywanie wyników Narodowych Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań oraz Spisu Rolnego, 

które odbywały się od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku trwało ponad rok i opublikowano je w listopadzie 2003 r. 

Ukazują one stan z połowy 2002 r. i dlatego właściwe będzie zaprezentowanie w tym miejscu niektórych danych 

wynikających ze spisów. Kędzierzyn-Koźle zamieszkuje 67 097 osób, 34 583 kobiet i 32 514 mężczyzn, a więc na 

100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Natomiast wśród dzieci i młodzieży do 19 roku życia liczebnie przeważa płeć 

męska. Do 15 lat czyli w wieku przedprodukcyjnym jest 14 682 osoby, a w okresie poprodukcyjnym 9 365 

mieszkańców miasta. Ludność miasta w wieku aktywności zawodowej to 43 050 osób. Z tej liczby jako aktywnych 

zawodowo określono 27 542 osoby, z czego 22 230 to pracujący, a 5 312 to bezrobotni aktywnie poszukujący pracy i 

gotowi ją podjąć. 22 638 osób zostało określone jako bierni zawodowo to znaczy tacy, którzy nie pracują i już nie 

poszukują pracy. Współczynnik aktywności zawodowej wynosi więc w naszym mieście 54,9%. Stopa bezrobocia 

została wyliczona na 19,3%, co lokuje nas na 31 miejscu w województwie. Także niekorzystnie kształtują się cyfry 

określające źródła utrzymania mieszkańców miasta, jedynie dla 32,8% osób są to dochody z pracy, dla 14,8% 

emerytury, dla 6,2% renty, aż 36% mieszkańców jest na utrzymaniu innych osób. Spis wykazał, że są w mieście 24 

232 mieszkania i przeciętnie na jedno mieszkanie przypada 2,92 osoby, co w skali wojewódzkiej jest niezłym 

wynikiem i znajduje wsparcie w następnym wskaźniku, a mianowicie na 1 izbę przypada tu 0,82 osoby /13 miejsce w 
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województwie/. 25,2% mieszkań mieści się w budynkach sprzed 1945 roku. W Kędzierzynie-Koźlu mamy również 

744 gospodarstwa rolne o ogólnej powierzchni 2 636 ha. 

 

W 2002 roku zawarto 538 małżeństw i urodziło się 497 dzieci. 146 małżeństw rozwiodło się, a 6 uzyskało 

separację. Ogółem zmarło 591 mieszkańców miasta.  

Wśród zmarłych wymieńmy osoby szczególnie znane i zasłużone w różnych dziedzinach życia naszego 

miasta. 3 lutego po ciężkiej chorobie zmarł Konstanty Chmielewski, emerytowany, długoletni dyrektor Zakładów 

Azotowych Kędzierzyn, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i zasłużony działacz społeczny, 16 kwietnia 

odszedł na zawsze Leszek Foksiński, wieloletni trener TKKF Blachowiaka i działacz społeczny Rady Osiedla 

Blachownia., 8 czerwca zmarł Josef Galla wieloletni działacz społeczny ze Sławięcic, radny dwu kadencji i 

współredaktor „Gazety Sławięcickiej”. Nagle zmarł 12 czerwca Franciszek Akonom, który przez 22 lata był 

kierownikiem wydziału budżetowego Urzędu Miasta, 14 listopada zmarł Witold Żak członek Zarządu i dyrektor 

techniczny Zakładów Azotowych Kędzierzyn, 19 listopada zmarł Stanisław Skorupa długoletni dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 10 na osiedlu Blachownia oraz znany i ceniony w mieście organizator ruchu 

filatelistycznego. 28 listopada zmarł Robert Węgrzyk, kawaler Orderu Uśmiechu, ukochany przez dzieci miasta 

„dziadek”, a także zasłużony członek Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 


