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Nowy Rok przywitali mieszkańcy miasta na tradycyjnych balach i w dyskotekach. Noc sylwestrowa 

była wyjątkowo spokojna, jak poinformował Włodzimierz Kominek rzecznik prasowy Powiatowej Komendy 

Policji w Kędzierzynie – Koźlu. Nie zanotowano żadnych poważnych wykroczeń. Pierwszy dzień 2004 roku 

niektórzy spędzali w nietypowy, oryginalny sposób. Zamiast odsypiać sylwestrowe szaleństwa grono morsów 

odbyło lodowatą kąpiel w stawku zwanym trójkątem na osiedlu Piastów, po czym rozgrzewali się biegiem  

i tarzaniem się w śniegu obficie zalegającym nad brzegami jeziorka. Zawodnicy Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej  Blachowianka rozpoczęli Nowy Rok meczem rozegranym z drużyną oldbojów. Na boisku 

pokrytym śniegiem siedemnastu piłkarzy dało popis sprawności i celności strzałów, gdyż mecz zakończył się 

remisem 10:10. 

 

W nowy rok nasze miasto weszło z jednym tylko czynnym kinem. „Silesia Film” właściciel obiektu 

zamknął kino „Hel”, gdyż przynosiło straty. Mieszkańcom Kędzierzyna – Koźla pozostało do dyspozycji 

jedynie kino „Chemik” w osiedlu Śródmieście. Tu rok rozpoczął się pomyślnie, wyświetlana począwszy od nocy 

sylwestrowej trzecia część sagi „Władca Pierścieni: Powrót króla” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 

widzów. Ponad 300 osób wybrało ofertę kina, by noc sylwestrową spędzić na seansie filmowym. 

 

7 stycznia ogłoszone zostały wyniki rankingu polskich szkół średnich w plebiscycie „Perspektyw”  

i „Rzeczpospolitej”. II Liceum Ogólnokształcące z Kędzierzyna – Koźla po raz piąty znalazło się w 

czołówce, zajmując 79 miejsce wśród sklasyfikowanych 343 szkół z całej Polski. Oceniane były wszystkie 

szkoły średnie, które w roku szkolnym 2002/2003 miały przynajmniej dwóch laureatów lub finalistów 

olimpiad przedmiotowych. Na Opolszczyźnie tylko dwa licea osiągnęły lepsze wyniki: III LO z Opola  

/20 miejsce/ i „Carolinum” z Nysy /62 miejsce/. 

 

11 stycznia po raz 12 zagrała w naszym mieście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak  

w poprzednich latach na ulice miasta wyruszyło około 200 wolontariuszy ze skarbonkami, w które zbierano 

pieniądze na zakup sprzętu medycznego do ratowania niemowląt. Zagrała orkiestra w wielu placówkach 

kultury. W Koźlu w pubie „Pod Lwami” podczas zabawy karnawałowej przeprowadzono licytację i zbiórkę 

pieniędzy już w sobotę, w niedzielę imprezy skupiały się w Hali Widowiskowo – Sportowej, w Domu Kultury 
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„Lech” i w Domu Kultury na osiedlu Kłodnica. Odbywały się loterie fantowe, występowały zespoły 

młodzieżowe prezentując muzykę rockową i popularne melodie taneczne. O godzinie 2000 wysłano „Światełko 

do nieba”, w tym roku symboliczne, zrezygnowano z drogich ogni sztucznych na rzecz skromnego zapalenia 

serduszka z lampionów. W wyniku wszystkich przedsięwzięć towarzyszących grze Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy udało się zebrać 38 688,06 zł. 

 

„Gazele Biznesu” przyznano sześciu firmom z Kędzierzyna – Koźla, które osiągnęły w minionym 

2003 roku poprawę wyników finansowych i są najdynamiczniej rozwijającymi się firmami w mieście. 

Wyróżniono w ten sposób: Jokey Plastik Blachownia, Stocznię Koźle Serwis, Brenntag Polska, Fabrykę 

Aparatury i Urządzeń „Famet”, Sped – Kol Blachownia i Zakład Energetyki Blachownia. 

 

21 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Starym Mieście odbyło się spotkanie czytelników ze 

znaną powieściopisarką i eseistką Olgą Tokarczuk. Przebiegło w atmosferze ożywionej dyskusji, zadano 

autorce słynnych już powieści „Podróż ludzi Księgi” czy „Gra na wielu bębenkach” liczne  pytania. Świadczą 

one o żywym zainteresowaniu zebranych twórczością laureatki wielu nagród literackich w tym między innymi 

nagrody „Nike”. 

 

23 i 24 stycznia w Kędzierzynie – Koźlu rozegrano drugi z kolei turniej z cyklu rozgrywek  

o mistrzostwo województwa w siatkówce juniorów. Młodzi siatkarze z Miejskiego Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego zajęli w rozgrywkach pierwsze miejsce, zdobywając mistrzostwo województwa opolskiego. 

Wobec złej passy, która prześladuje w tegorocznych rozgrywkach reprezentacyjny zespół Mostostalu, sukces 

juniorów jest tym bardziej cenny. 

 

28 stycznia w sali kina „Chemik” odbyła się uroczystość wręczenia nagród prezydenta Kędzierzyna-

Koźla za wyróżniające osiągnięcia w twórczości artystycznej, w upowszechnianiu  i ochronie dóbr kultury 

oraz za wyniki uzyskiwane w sporcie w 2003 roku. Nagrody zespołowe w dziedzinie kultury otrzymali: 

dziecięca grupa teatralna „Piękne i Bestia”, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Zespół Śpiewaczy „Sokoły”, 

Zespół Wokalny „Szalone Małolaty” i Zespół Chóralny „Heimatklang”. Indywidualnie zostali nagrodzeni 

twórcy i działacze kultury:  Rafał Bizoń, Wiesław Bratus,  Dariusz Czarny, Jolanta Hyla, Maria Jakubiec, 

Anna Jedlinek, Michał Kacperczyk, Karol Kędziora, Katarzyna Kozłowska, Malwina Malinowska, Maria 

Małkiewicz,  Barbara Matusiewicz, Krzysztof Musioł, Katarzyna Patrzałek, Józef Pierzak, Krystyna 

Pierzak,  Małgorzata Serafin – Gancarczyk , Andrzej Skoczek, Bartosz Sowiński, Marek Sowiński, Danuta 

Staniś i Krystyna Szczygieł. Za osiągnięcia sportowe nagrodzono kilkudziesięciu zawodników, trenerów  

i działaczy reprezentujących wszystkie dyscypliny sportu uprawiane w naszym mieście oraz przyznano 
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następujące nagrody zespołowe, otrzymali je: Mostostal – Azoty SA, Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe – Zarząd Terenowy w Kędzierzynie – Koźlu, Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”, sekcja piłki 

siatkowej chłopców Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego /trener Tomasz Siemaszko/, sekcja piłki 

siatkowej chłopców MMKS /trener Roman Kołodziej/, sekcja piłki siatkowej chłopców MMKS /trener 

Andrzej Gąsior/, Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski i Uczniowski Klub Sportowy „15”. Komisja 

powołana do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla miała  

w tym roku do dyspozycji 50 tysięcy złotych, 15 tysięcy przeznaczono na nagrody w dziedzinie kultury, a 35 

tysięcy na nagrody za osiągnięcia sportowe. 

 

29 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem 

„Romowie są wśród nas” przygotowane przez wychowawczynie ze szkolnej świetlicy. W sali gimnastycznej  

wszystkim uczniom szkoły zaprezentowano romskie obyczaje, stroje, muzykę i tańce. Zespół dziewcząt  

w efektownych, barwnych strojach pokazał zebranym, jak piękne są romskie tańce. Podczas imprezy dzieci 

mogły się dowiedzieć, skąd pochodzą Romowie, jakie były ich dzieje, poznać ich flagę i hymn. 

Współuczestniczyli w spotkaniu także Romowie mieszkający w naszym mieście, rodzice uczniów tej szkoły  

i przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w Polsce z prezesem Janem Korzeniowskim. 

 

Dziecięca grupa wokalna „Szalone Małolaty” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6  

w Kędzierzynie–Koźlu zdobyła trzecie miejsce w kategorii zespołów na VII Festiwalu Piosenki Religijnej 

„Corda Cordi”, który odbywał się w Brzegu w  dniach 7–8 lutego. Największy natomiast sukces osiągnął 

członek tej grupy Mateusz Gancarczyk zdobywając pierwsze miejsce wśród solistów w kategorii dziecięcej. 

Instruktorką i opiekunką zespołu jest Małgorzata Serafin – Gancarczyk. W festiwalu uczestniczyło  

240 wykonawców z całej Polski 

 

18 lutego odbyła się w Kędzierzynie – Koźlu Wojewódzka Inauguracja Obchodów Europejskiego 

Roku Edukacji przez Sport. Uroczystość rozpoczęła się spotkaniem w sali kinowej Miejskiego Ośrodka 

Kultury, w której uczestniczyli prezydent miasta i opolski kurator oświaty Franciszek Minor. Odbywa się ona 

po raz pierwszy w związku z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Realizacja zadań programu 

Obchodów Europejskiego Roku Edukacji przez Sport potrwa do końca roku. Inauguracji towarzyszą liczne 

imprezy sportowe, rozgrywane na wielu obiektach sportowych w mieście, z udziałem młodych sportowców  

z naszego miasta i całego województwa. 

 

18 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się spotkanie 

przedstawicieli wrocławskiej uczelni z osobami zainteresowanymi podjęciem studiów magisterskich. Akademia 
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Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu prowadzi już od października w naszym mieście zaoczne, 

pięcioletnie studia magisterskie. Obecnie rozszerza swoją ofertę ogłaszając przyjęcia na zaoczne dwuletnie 

studia magisterskie uzupełniające na kierunku finanse i bankowość, o które mogą się ubiegać kandydaci mający 

dyplom licencjata lub inżyniera nadany na kierunku studiów z grupy specjalności ekonomicznych. Zajęcia będą 

się odbywać w pomieszczeniach Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w dzielnicy Sławęcice w soboty i niedziele 

począwszy od września 2004 roku. 

 

24 lutego w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy kozielskim Rynku odbyło się spotkanie 

autorskie prof. dr hab. Karola Joncy z czytelnikami, połączone z promocją książki „Wielka Armia Napoleona 

w kampanii 1807 roku pod Koźlem”. Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zabiegało o wydanie pracy ukazującej 

wydarzenia historyczne, których 200 rocznica się zbliża, a które rozgrywały się w naszym regionie, 

wpływając w istotny sposób na dzieje Koźla. Poprzednia publikacja profesora na ten temat, stała się bardzo 

trudno dostępna, gdyż nakład I tomu „Szkiców Kędzierzyńsko – Kozielskich”, w którym jest zamieszczona, 

został całkowicie  wyczerpany. Autor, przygotowując nowe wydanie, wykorzystał źródła polskie, niemieckie  

i francuskie, wzbogacając pracę o nowe, nieznane fakty i szczegóły. Książkę w pięknej szacie graficznej wydał 

Instytut Śląski w Opolu. Tekst został bogato zilustrowany starymi mapami, fotokopiami licznych 

dokumentów źródłowych oraz uzupełniony kolorową wkładką ze zdjęciami zachowanych zabytków z epoki 

Twierdzy Kozielskiej. Znalazła się w niej także obszerna bibliografia dotycząca omawianego tematu. 

Największy wkład w urzeczywistnienie  publikacji wniósł dr Ryszard Pacułt, prezes TZK,  Jego autorytet  

w środowisku, upór  i konsekwencja sprawiły, że udało się pozyskać sponsorów i zdobyć  środki na jej 

wydanie.  Książka profesora była z niecierpliwością oczekiwana przez mieszkańców naszego miasta, tym 

bardziej, że zapowiedzi tej publikacji ukazały się w prasie lokalnej. Znalazło to również wyraz  w przebiegu 

spotkania, uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i miejskich ze starostą 

Józefem Gismanem i Wiesławem Fąfarą prezydentem Kędzierzyna – Koźla na czele, przybyło na nie tak 

wielu czytelników, że trzeba było dostawiać krzesła i zabrakło egzemplarzy książek przygotowanych do 

sprzedaży. Spotkanie otworzył i prowadził dr Ryszard Pacułt, a dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu  

prof. dr hab. Stanisław Senft przedstawił dorobek naukowy Autora „ Wielkiej Armii Napoleona w kampanii 

1807 roku pod Koźlem”. Wykładu prof. dr hab. Karola Joncy wprowadzającego do dyskusji wysłuchano   

ze skupioną uwagą i wielkim zainteresowaniem. Po nim wywiązała się rozmowa, w której zadano Autorowi 

wiele szczegółowych pytań, między innymi o sposób zbierania materiałów i dokumentów historycznych,  

o postacie związane z wydarzeniami 1807 roku pod Koźlem itp. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

miało jeszcze inny wymiar, dla wielu osób było okazją  do rozmowy z dawnym szkolnym kolegą, gdyż Profesor 

jest wychowankiem Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu, dla wszystkich było ponadto spotkaniem  

z honorowym obywatelem Kędzierzyna – Koźla i Opolszczyzny. Obecni na spotkaniu wychodzili po jego 
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zakończeniu z uczuciem satysfakcji, że uczestniczyli w wydarzeniu inspirującym intelektualnie i ważnym dla 

naszej społeczności. 

 

2 marca, na zaproszenie Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej, odwiedziła nasze miasto pani 

Elizabeth Mailly wicekonsul Francji. Złożyła wizytę w Starostwie Powiatowym i została przyjęta przez  

prezydenta miasta Wiesława Fąfarę. Rozmowy z władzami miasta i powiatu stały się okazją do promowania 

Kędzierzyna – Koźla i regionu, a spotkanie z członkami Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej  

i mieszkańcami miasta służyło wymianie doświadczeń w pracy nad popularyzacją wiedzy o Francji jako 

jednym z krajów Unii Europejskiej, której członkiem niebawem stanie się również Polska.  

 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu we współpracy z Towarzystwem 

Społeczno – Kulturalnym Romów w Polsce opracował program edukacyjny dla Romów, który od 1 września 

będzie realizowany w 3 szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, PSP nr 12 i Zespole Szkół 

Specjalnych. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie lepszej integracji 

dzieci romskich w społeczności szkolnej i zorganizowanie stałej pomocy w uzupełnianiu braków oraz 

pokonywaniu trudności językowych. Taką rolę będą pełnić asystenci edukacji romskiej powoływani spośród 

Romów cieszących się zaufaniem swojej społeczności oraz nauczyciele wspomagający.  

 

12 marca odbył się finał X Miejskiego Konkursu Znajomości Języka Angielskiego, Rosyjskiego, 

Niemieckiego i Francuskiego „Wschód – Zachód”. Tak jak w poprzednich latach sponsorem konkursu była 

firma Brenntag Polska, której prezes Zenon Maślona był jego projektodawcą, a organizatorem II Liceum 

Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu. Pula nagród wynosi co roku około 25 tysięcy złotych. Dotychczas 

w konkursie wystartowało ogółem 10 200 osób. W tegorocznej edycji najlepsze wyniki w swoich kategoriach 

osiągnęli: z języka angielskiego Wojciech Czernik – II Liceum Ogólnokształcące, Maja Wisła–Szocińska – 

Publiczne Gimnazjum nr 7 i Agata Orlik – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6. W znajomości języka 

rosyjskiego najlepiej zaprezentowała się Justyna Mykitka z II LO. Laureatami konkursu znajomości języka 

niemieckiego zostali: Sabina Zgrzebniok – I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Paweł Gala – 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich i Nicole Ketzler – PSP nr12. W znajomości języka 

francuskiego pierwsze miejsca zajęły: Anna Polak – II LO, Dorota Grzybek – PG nr 4 oraz Marta Zamora – 

PSP nr 9  

 

12 marca, jak co roku, publiczność zafascynowana morskimi pieśniami i opowieściami miała okazję 

przeżyć niezapomniane chwile podczas XVI Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „Szantki”. Tegoroczna edycja 

rozpoczęła się od koncertu dla dzieci „Przygód kilka morskiego wilka” w sali kina „Chemik”. Przygotowano 
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dla dzieci liczne atrakcje, między innymi pasowanie na wilka morskiego, wiele konkursów i piosenek. 

Natomiast w Domu Kultury Koźle odbył się konkurs otwarty „Śpiewamy szanty w Kędzierzynie – Koźlu”,  

w którym wystąpiły zespoły i indywidualni wykonawcy z naszego miasta. Jury złożone z członków zespołu 

„Zejman i Garkumpel” przyznało pierwsze miejsce zespołowi Rara Avis, w składzie którego wystąpiły Anna 

Czechowska – skrzypce, Anna Giżyńska – flet poprzeczny, Ola Lenczewska – gitara i Magda Wierciak – 

wokal, a drugie miejsce zespołowi Szalone Małolaty i jego soliście Mateuszowi Gancarczykowi. W tym roku 

również przyjechały zespoły z różnych stron Polski, które obok znanych już swoich przebojów, 

zaprezentowały wiele nowych kompozycji. Imprezę zakończył „Wieczór Poezji Morskiej”. 

 

16 marca uroczyście otwarto w Osiedlowym Domu Kultury „Lech” na osiedlu Blachownia wystawę 

plastikowych i kartonowych modeli towarzyszącą  XI Konkursowi o Memoriał Załogi Porucznika Lindella, 

15 Armii Powietrznej USA. Przygotowało ją Koło Modelarskie „Jedenastka” przy pomocy Zarządu, Rady 

Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury. Członkowie koła modelarskiego uczestniczą w polskim projekcie 

„Zaginieni w boju”, poszukują dokumentów i pamiątek po amerykańskich lotnikach i ich samolotach 

zestrzelonych w czasie II wojny światowej w trakcie realizacji w 1944 roku alianckiej ofensywy przeciwko 

wytwórniom paliw syntetycznych i rafineriom pracującym dla potrzeb hitlerowskich armii. Załoga porucznika 

Lindella uczestniczyła w „Bitwie o benzynę” w składzie 15 Armii Powietrznej USA, podczas lotu nad 

Kędzierzynem, 26 grudnia 1944 roku zginęła zestrzelona. Na wystawie w części historycznej pokazano 

oryginalne fragmenty zestrzelonych samolotów amerykańskich, wyposażenie obrony przeciwlotniczej oraz 

pamiątki po jednym z najlepszych lotników polskich st. chor. Janie Cholewie. Był on pilotem dywizjonów 300 

i 301 Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, wsławił się największą ilością lotów z pomocą dla 

powstańczej Warszawy. Wśród tych pamiątek znalazły się mundur pilota, dzienniki lotów, odznaczenia  

i wiele innych. Wystawa była udostępniona zwiedzającym do 21 marca i zakończyła się podsumowaniem 

konkursu modelarskiego. Wśród 150 modeli czołgów, samolotów myśliwskich i bombowych oraz samochodów 

pancernych z czasów II wojny światowej, które zostały zgłoszone do konkursu i prezentowane były na 

wystawie, za najlepszy model kartonowy jury uznało czołg T-34 wykonany przez Piotra Jamera, nagrody za 

najlepsze modele samolotów otrzymali Piotr Kaszyca i Cyprian Kokowski /wszyscy z Opola/. Wśród 

modelarzy z „Jedenastki” nagrody za pierwsze miejsca w swoich kategoriach zdobyli: Piotr Hrycka za figurki  

i samoloty silnikowe w skali 1:48 i 1:72, Krzysztof Deneka za pojazdy gąsienicowe, Andrzej Durlak  

za kartonowe samoloty wielosilnikowe, Mateusz Gapiński za plastikowe samoloty wielosilnikowe i Andrzej 

Cholewa  za modele samolotów wielosilnikowych. 

 

23 marca zakończył się proces reorganizacji miejskich instytucji zajmujących się sportem. Połączone 

zostały Miejski Ośrodek Sportu  i Miejski Zespół Basenów i Lodowisk, a ich funkcje przejął Miejski Ośrodek 
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Sportu i Rekreacji. W wyniku konkursu, do którego stanęło 5 kandydatów, w tym kierownicy dotychczas 

działających instytucji, dyrektorem został Dariusz Broj, który przedstawił najciekawszą wizję działalności 

MOSiR-u. 

 

30 marca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego w związku  

z przystąpieniem do opracowania „Projektu gminnego programu ochrony środowiska wraz z projektem 

gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Kędzierzyn – Koźle” Wykonawcą tego programu jest firma 

CITEC S.A. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób reprezentujących różne środowiska oraz firmy  

i przedsiębiorstwa mające swą siedzibę w mieście. 

 

W marcu do rąk czytelników trafiła książka „Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – partnerstwo 

zamiast wykluczenia społecznego”. Opublikowane w niej zostały materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 

zorganizowanej w dniach 16–17. października 2003 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kędzierzynie – Koźlu, Uniwersytet Opolski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

i Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu. Ukazała się pod redakcją naukową Edwarda Nycza  

w Wydawnictwie Instytutu Śląskiego w Opolu. Elżbieta Czeczot i Edward Nycz, autorzy wstępu, tak 

określają najważniejsze jej treści: „...składa się z pięciu części, które omawiają politykę państwa i samorządów 

wobec osób niepełnosprawnych, rolę, jaką pełnią w tej dziedzinie wybrane instytucje i organizacje oraz lokalne 

przykłady budowania partnerstwa społecznego. Ważną częścią składową książki są świadectwa osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, ukazujące kontakt z ludźmi i instytucjami.[…]  Książkę kończą rozważania 

teoretyczno – badawcze dotyczące zdrowia, edukacji pro zdrowotnej, animacji i wsparcia społecznego oraz 

opis sytuacji osób sprawnych inaczej w społeczeństwie.” 

 

W okresie od 12 marca do 2 kwietnia odbyły się spóźnione wybory Rad i Zarządów osiedli. Podstawą 

do ich przeprowadzenia była uchwała Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla z dnia 29 grudnia 2003 roku  

w sprawie nowych statutów jednostek pomocniczych. Wybory te odbyły się z rocznym opóźnieniem, gdyż 

Wojewoda Opolski stwierdził nieważność uchwały z dnia 24 kwietnia 2003 r. w tej sprawie, w związku  

z czym kadencja Rad Osiedlowych przedłużyła się do 5 lat. 3 marca po uprawomocnieniu się grudniowej 

uchwały, na spotkaniu przedstawicieli Rad Osiedlowych z władzami miasta omówiono zasady 

przeprowadzania zebrań sprawozdawczo – wyborczych w osiedlach i ustalono harmonogram wyborów. 

Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w osiedlach przebiegały zgodnie z terminarzem i odbywały się przy 

dużym zainteresowaniu mieszkańców. Uczestniczyło w nich w poszczególnych osiedlach od 50 do 140 

mieszkańców i w wielu wypadkach w trakcie obrad odbywała się bardzo ożywiona, a nawet burzliwa 

dyskusja, w której wypowiadali się liczni mieszkańcy, podejmując najbardziej nurtujące ich sprawy.  
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W wyniku wyborów w 16 osiedlach miasta mieszkańcy wybrali 15 osobową Radę Osiedla i 5 – 7 osobowy 

Zarząd, a w jego składzie Przewodniczącego Osiedla. Przewodniczącymi Rad Osiedlowych Samorządu 

Mieszkańców w Kędzierzynie – Koźlu w kadencji 2004 – 2008 zostali: Witold Głowacki – Osiedle Rogi; Jan 

Maliszewski – Osiedle Zachód; Stanisław Mróz – Osiedle Stare Miasto; Wiesław Ksiąski – Osiedle 

Kłodnica; Zbigniew Barszcz – Osiedle Pogorzelec; Jerzy Kroker – Osiedle Śródmieście; Genowefa Małkiewicz 

– Osiedle Kuźniczka; Jan Wiącek – Osiedle Azoty; Dariusz Zwierzchowski – Osiedle Blachownia; Halina 

Fogel – Osiedle Sławięcice; Jerzy Rosenhof – Osiedle Cisowa; Krystyna Serwon – Osiedle Miejsce Kłodnickie; 

Helmut Sosna – Osiedle Lenartowice; Franciszek Binek – Osiedle Koźle Południe; Marian Makowski – 

Osiedle Przyjaźni; Urszula Kopacka – Osiedle Piastów. W dwóch przypadkach wyniki wyborów zostały 

zakwestionowane przez mieszkańców, protesty dotyczyły wyborów na osiedlach Stare Miasto i Pogorzelec. 

Rozpatrzyła je Komisja Prawno – Administracyjna i przedstawiła swoje stanowisko Radzie Miasta na sesji 

w dniu 29 kwietnia 2004 r. Protest dotyczący osiedla Pogorzelec Rada Miasta uznała za merytorycznie 

uzasadniony  i unieważniła w całości wyniki wyborów zebrania ogólnego mieszkańców tego osiedla, które 

odbyło się w dniu 23. 03. 2004 r. Ponownie zwołano zebranie ogólne osiedla Pogorzelec w dniu 17 maja 2004 

r., na którym przeprowadzono nowe wybory Rady Osiedlowej i Zarządu Osiedla. Protest mieszkańców osiedla 

Stare Miasto na wniosek Komisji Prawno – Administracyjnej został przez Radę Miasta uwzględniony  

w części dotyczącej wyboru 7 członków tej Rady Osiedlowej wybranych na ogólnym zebraniu mieszkańców  

w dniu 24.03.2004 r. Ponowne zebranie ogólne mieszkańców odbyło się 13. maja 2004 r., na którym 

uzupełniono skład Rady Osiedla Stare Miasto. W tym samym dniu jednak wpłynął wniosek mieszkańców 

tego osiedla protestujący przeciwko decyzji Rady Miasta, wobec czego problem wrócił ponownie na forum 

Rady, która  na swojej sesji w dniu 27 maja rozpatrzyła go i podjęła uchwałę o jego oddaleniu, podtrzymując 

swoją decyzję z dnia 29 kwietnia 2004 r. Wydarzenia te ujawniły, że niezbędne będzie uzupełnienie 

uchwalonych statutów o bardziej szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad przeprowadzania 

wyborów oraz dokładne określenie obszaru działania poszczególnych rad osiedlowych. 

 

W związku ze zbliżającą się datą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, pod koniec marca oraz  

w kwietniu wśród mieszkańców Kędzierzyna – Koźla wyraźnie zwiększył się niepokój związany  

z przewidywanymi ruchami cen na różne towary i usługi, jakie nastąpią po 1 maja. Obawa, że podrożeją 

niektóre produkty żywnościowe spowodowała zwiększony wykup cukru, produktu łatwego do przechowania, 

a także według doniesień prasowych, najbardziej narażonego na zwyżkę ceny. Wzmożony wykup wywołał 

wzrost cen cukru, już w marcu przekroczyła ona 3 złote za kilogram, wobec około 2 złotych na początku 

bieżącego roku. Przed świętami Wielkanocnymi w niektórych sklepach cena cukru sięgnęła 3,85 zł. 

Powszechnie również wykupywano wszystkie artykuły potrzebne do remontu mieszkań i materiały 

budowlane w związku z zapowiadanym wprowadzeniem z dniem 1 maja 22% WAT na te artykuły.  



 9 

W sklepach handlujących panelami, tapetami, farbami, kafelkami i innymi produktami remontowo – 

budowlanymi panował ruch, jakiego właściciele nie notowali nigdy dotychczas, a placówki te pracowały od 

rana do późnego wieczora.  

 

Pełnomocnikiem nowej partii Socjaldemokracji Polskiej w Kędzierzynie – Koźlu została radna Rady 

Miasta Joanna Saska. W kwietniu lokalna prasa opublikowała informacje o tym, że Joanna Saska kandyduje 

do Parlamentu Europejskiego na drugim miejscu z listy Socjaldemokracji Polskiej. Jest jedyną osobą 

reprezentującą w tych wyborach nasze miasto. 

 

10 kwietnia odbyły się uroczystości Drogi Krzyżowej na ulicach Kędzierzyna – Koźla. Wierni  

z całego dekanatu zebrali się na Placu Wolności, gdzie otrzymali świeczki oraz karty z tekstami pieśni i stąd 

wyruszyli ulicami miasta do kościoła Świętego Mikołaja. Przy poszczególnych stacjach modlono się w intencji 

ubogich, uzależnionych i tych, którzy nie mogą sobie poradzić z trudami życia. Krzyż nieśli przedstawiciele 

różnych parafii, a przy ostatniej stacji przejęli go na swoje barki księża. Uroczystości zakończyła msza święta 

w kościele Świętego Mikołaja. 

  

Drużyna Zespołu Szkół nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu wygrała wszystkie spotkania i zdobyła 

mistrzostwo województwa w koszykówce, awansując do finału ogólnopolskiego pod nazwą „Era Liga 

Szkolna”. W bieżącym roku w eliminacjach wzięło udział ponad osiemset drużyn z całej Polski. Szesnaście 

najlepszych zakwalifikowało się do wielkiego finału w Warszawie, a wśród nich drużyna ZS nr 4 z naszego 

miasta, w składzie której zagrali: Grzegorz Grześkowiak, Oktawian Piechulek, Dariusz Łuczkiewicz, 

Mariusz Hudzik, Szymon Hycnar, Adam Świstek  i  Bartosz Rusin. Trenerem drużyny jest Rafał Jankiewicz. 

 

15 kwietnia „Rzeczpospolita” ogłosiła listę 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. W rankingu 

brano pod uwagę przede wszystkim wielkość sprzedaży w 2003 roku i wartość księgową firm. Znalazły się na 

niej dwa przedsiębiorstwa z Kędzierzyna – Koźla: na miejscu 118 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  

/w ubiegłym roku miejsce 137/ oraz na miejscu 243 Brenntag Polska Sp. z o.o. /w ubiegłym roku miejsce 274/. 

Województwo opolskie posiada najmniej firm na liście, tylko 5, z czego 2 pochodzą z naszego miasta. 

16 kwietnia w Domu Kultury Koźle odbyła się uroczystość podsumowująca XI edycję ogólnopolskiego 

konkursu literackiego „Krajobrazy słowa”. W tym roku wpłynęło 1426 prac, a uczestnikami konkursu było 

321 osób. Jury w składzie Marta Fox, poetka i pisarka, Jacek Podsiadło, poeta i Piotr Kowalski, pracownik 

naukowy Uniwersytetu Opolskiego dokonało oceny nadesłanych utworów i wyniki jego prac ogłosiła pani 

Marta Fox na uroczystym podsumowaniu. Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii poezji 

przyznano Zuzannie Witkowskiej tegorocznej maturzystce I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka 
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Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu. Niestety jury zmuszone było zmienić tę decyzję, gdyż już po 

ogłoszeniu wyników, na początku marca bieżącego roku okazało się, że złamany został regulamin konkursu. 

Wbrew wymogom, by utwory zgłaszane na konkurs były nowe, nigdzie jeszcze nie publikowane, dwa wiersze 

Zuzanny Witkowskiej zostały wcześniej wydrukowane w „Almanachu poetów Opolszczyzny”. W tej sytuacji 

jury zdecydowało, że w tej edycji konkursu nie będzie w ogóle przyznawana nagroda Marszałka 

Województwa Opolskiego, co oznacza równocześnie cofnięcie decyzji poprzedniej. Ten przykry werdykt 

osłodziło nieco zapewnienie jury, że wysoko ocenia wartości poezji Zuzanny Witkowskiej i jest przekonane,  

że ta sytuacja wyniknęła raczej z przypadkowego zbiegu okoliczności, niż ze złej woli autorki. W kategorii 

poezji I nagrodę otrzymała Joanna Obuchowicz ze Szczecina, II nagrodę Tomasz Ososiński z Warszawy,  

a III nagrodę przyznano Łucji Łukaszczyk z Murzasichla. Nagrodę prezydenta miasta w kategorii poezji 

otrzymał Radosław Wiśniewski z Brzegu. W kategorii prozy nagrodzeni zostali: I nagrodą Ewa Grędkiewicz 

z Konina, II Piotr Rowicki z Ostrowi Mazowieckiej, III Adam Boberski  z Brzegu. Przyznano również 

wyróżnienia, które otrzymali: Magdalena Jedlicka z Kędzierzyna-Koźla i Zbigniew Sienkiewicz z Opola.  

W imieniu władz wojewódzkich i miejskich nagrody i wyróżnienia wręczał wiceprezydent Kędzierzyna – 

Koźla Piotr Gabrysz. Wieczór rozpoczęła piękna prezentacja opowiadania Ewy Grędkiewicz w wykonaniu 

Anny Wojtali, a po rozdaniu nagród wystąpił Jarosław Wasik  z recitalem piosenek z własnymi tekstami.  

 

W dniach 20 – 21 kwietnia odbywał się turniej kultury szkół gimnazjalnych. Pierwszego dnia na 

murze wzdłuż alei Jana Pawła II młodzi artyści malowali swoje obrazy. Natomiast drugiego dnia 

rozgrywano różne konkurencje w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Uczniowie musieli wykazać się 

wiedzą z wielu dziedzin, umiejętnościami i zdolnościami artystycznymi między innymi w tańcu, muzyce  

i śpiewie oraz sprawnością fizyczną w różnych konkursach zręcznościowych. Najlepsze wyniki osiągnęło 

Publiczne Gimnazjum nr 8, które zdobyło pierwsze miejsce w turnieju. 

21 kwietnia wręczono nagrody laureatom konkursu „8 Wspaniałych”. W tym roku uhonorowane tym 

wyróżnieniem zostały: Natalia Bałut, Agata Białoń, Daria Czosek i Małgorzata Wywrotka, uczennice  

I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, Aleksandra Bohdziewicz, Natalia Cieślik i Izabela Marek, 

uczennice II Liceum Ogólnokształcącego oraz Monika Helbin, uczennica Zespołu Szkół nr 3. Wszystkie 

laureatki wyróżniły się gotowością niesienia pomocy osobom potrzebującym, a szczególnie dzieciom, ludziom 

starszym i chorym. Poświęcają swój wolny czas na zajęcia z dziećmi w „Promyczku”, Domu Dziecka,  

w „Brzdącu” i w Domu Pomocy Społecznej św. Karola. Małgorzata Wywrocka ponadto działa w Związku 

Harcerstwa Polskiego i od kilku lat bierze udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie 

których angażuje się w pracę grupy medycznej.  
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21 kwietnia odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza pierwsza debata na 

temat stanu aktualnego i perspektyw rozwoju kultury w naszym mieście. Inicjatorem i organizatorem  

spotkania była redakcja „Gazety Lokalnej”. Wzięli w niej udział prezydent Kędzierzyna – Koźla Wiesław 

Fąfara, jego zastępca Piotr Gabrysz, przewodniczący Rady Miasta Ryszard Pacułt, dyrektor I LO Ryszard 

Więcek oraz osoby na co dzień zajmujące się organizowaniem zdarzeń kulturalnych w naszym mieście.  

W ciągu trwającej trzy godziny debaty, omawiano bieżące problemy, z którymi borykają się twórcy  

i organizatorzy życia kulturalnego. Wskazano wiele trudności w zaspakajaniu oczekiwań mieszkańców, 

szczególnie wiele miejsca poświecono muzyce i działającym w mieście zespołom młodzieżowym oraz 

współdziałaniu instytucji powołanych do animowania kultury z artystami amatorami i społecznym ruchem 

kulturalnym. 

 

29 kwietnia obradowała Rada Miasta Kędzierzyn–Koźle. Jednym z najważniejszych zagadnień 

omawianych na tym posiedzeniu była ocena realizacji budżetu miasta w 2003 roku. Radni udzielili 

prezydentowi miasta prawie jednogłośnie /przy jednym wstrzymującym się/ absolutorium za realizację 

ubiegłorocznego budżetu. Rada Miasta rozpatrzyła również dwa protesty przeciwko wynikom wyborów do 

rad osiedli Stare Miasto i Pogorzelec. Zdecydowano, że wybory na Pogorzelcu unieważnia się i trzeba je 

przeprowadzić ponownie, a na Starym Mieście należy zorganizować wybory uzupełniające.  

 

Długie majowe święta trwały w tym roku trzy dni i miały szczególny dodatkowy wymiar, gdyż   

1 maja Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W wigilię tego wydarzenia odbyła się 

impreza powitalna na placu Wolności przed siedzibą Starostwa Powiatowego. Występy kapel i orkiestr 

grających różne rodzaje muzyki rozrywkowej oraz program kabaretu OT.TO wypełniły czas od godziny 1900 

do północy. Wówczas hymnem europejskim i pokazem ogni sztucznych powitała historyczny moment licznie 

zgromadzona publiczność, wśród której jak się okazało, byli również goście z Niemiec. Kulminacyjnym 

wydarzeniem były obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W niedzielę 2 maja, o godz. 1200 w kościele pod 

wezwaniem Ducha Świętego i Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła  na osiedlu Piastów rozpoczęła się 

uroczysta msza święta za ojczyznę celebrowana przez proboszcza parafii ks. Edwarda Bogaczewicza. Oprócz 

tłumnie zebranych mieszkańców miasta wzięli w niej udział kombatanci, weterani walk o wolność  

i niepodległość oraz przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą Elżbietą Rutkowską na czele, władze 

miasta i powiatu z prezydentem Wiesławem Fąfarą, starostą Józefem Gismanem, przewodniczącymi Rady 

Miasta Ryszardem Pacułtem i Rady Powiatu Teodorem Bekiem. Podniosły ton uroczystości nadawała 

obecność kompanii honorowej Wojska Polskiego i licznych pocztów sztandarowych organizacji 

kombatanckich, harcerzy i szkół. Po nabożeństwie odbyło się odsłonięcie i poświęcenie pomnika wzniesionego 

ku czci Polskiego Państwa Podziemnego i jego sił zbrojnych Armii Krajowej. Pomnik powstał z inicjatywy 
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Władysława Wilczyńskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kędzierzynie – Koźlu,  

a został postawiony na placu przykościelnym w przeddzień święta narodowego, jesienią 2003 roku, jednak 

dopiero teraz ukończono wszystkie prace przy jego ostatecznym wystroju. Pomnik stanowi głaz granitowy, na 

którym umieszczono tablicę z napisem: „Milczącym szeregom skazanych za Polskę, pamięci Tych, co odeszli  

i Tym, co pozostali, by trwać. Żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej Koleżanki  

i Koledzy, Kędzierzyn-Koźle, dnia 11.11.2003 r.” Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika kilkudziesięciu 

kombatantom wręczono nominacje na wyższe stopnie oficerskie i patenty weterana walk o wolność  

i niepodległość Ojczyzny. Wyższe stopnie oficerskie otrzymali: Mieczysław Drozd /kapitana/, Helena 

Koczwara, Helena Kukawczyńska, Irena Lipa, Apolonia Siudmak, Danuta Możdzień, Kazimiera 

Nurzyńska, Józef Dobrowolski, Kazimierz Filipski, Jan Gołębiowski, Mieczysław Hajdun, Kazimierz 

Niemiec, Wiesław Orzechowski, Józef Paczosa, Mieczysław Sekuła, Edward Siciak i Jan Sochor /wszyscy 

stopień porucznika/. Patentami weterana walk o wolność i niepodległość Ojczyzny uhonorowani zostali: 

Władysław Dobryń, Stanisław Iwański, Kazimierz Jurek, Józef Koterbicki, Jan Matusiak, Mieczysław 

Mądrzycki, Józef Naskręt, Mieczysław Olkowicz, Czesław Topór, Bolesław Więdlocha, Wacław Stępień  

i Józef Złotnicki. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów u stóp pomnika przez liczne delegacje 

kombatantów i społeczeństwa.  

 

3 maja w Domu Kultury „Chemik” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, prezentując spektakl 

baletowy z muzyką Stanisława Moniuszki pt. „Wróżby”, którego libretto i choreografię opracował Michaił 

Zubkow. Przedstawienie zostało przyjęte z wielkim uznaniem przez publiczność wypełniającą salę do 

ostatniego miejsca. 

 

Swój jubileusz 35-lecia istnienia obchodził Miejski Zakład Komunikacyjny. 1 maja 1969 roku 

wyruszyły na ulice miasta pierwsze autobusy miejskie, które wówczas utrzymywały łączność pomiędzy 

odrębnymi jeszcze miejscowościami tworzącymi dziś nasze miasto. Obecnie MZK obsługuje dziewięć linii, 

kursują na nich 54 autobusy, z których 45% to pojazdy niskopodłogowe o najwyższych standardach 

europejskich. 

 

4 maja na zamku Ostrogskich w Warszawie kapituła Towarzystwa Przyjaciół Śląska przyznała 

księdzu Franciszkowi Kurzajowi i profesorowi Andrzejowi Bochenkowi tytuły Ślązaka Roku. Franciszek 

Kurzaj urodził się w Sławięcicach 19 kwietnia 1951 roku, tutaj ukończył Technikum Chemiczne, potem odbył 

studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie i w roku 1976 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1986 

roku pracuje w Teksasie najpierw w parafii Panny Marii, a następnie w San Antonio przede wszystkim wśród 

potomków emigrantów ze Śląska, którzy wyjechali 150 lat temu do Ameryki w poszukiwaniu pracy i chleba. 
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Jak sam o swojej pracy mówi „… w Teksasie wydobywam Śląsk z potomków ludzi, którzy wyjechali stąd 150 

lat temu.” W ciągu minionych 15 lat ksiądz organizował systematycznie wyjazdy swoich parafian na Śląsk, 

by poznali kraj, skąd pochodzili ich przodkowie. Dotychczas w tych wycieczkach wspomnień wzięło udział 

ponad 500 Amerykanów śląskiego pochodzenia. W organizowaniu pobytu na ziemi ojców i dziadów pomagają 

mieszkańcy Sławięcic, a wspólne imprezy i spotkania dostarczają niezapomnianych wrażeń ich uczestnikom, 

umacniają poczucie więzi z krajem swoich przodków i rozsławiają  Śląsk w świecie. 

 

4 maja spotkaniem z Jerzym Pilarczykiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, rozpoczęła się w naszym mieście kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Jerzy Pilarczyk 

kandyduje z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy.  

Z Opolszczyzną jest związany od dawna, gdyż przez 14 lat był dyrektorem Kombinatu Państwowych 

Gospodarstw Rolnych w Nieradowicach koło Nysy. Podczas spotkania poruszano wiele problemów 

związanych z uczestnictwem Polski w pracach Parlamentu Europejskiego, pozyskiwaniem dopłat unijnych 

dla rolników i przygotowywaniem wniosków otwierających dostęp do różnych programów umożliwiających 

wykorzystywanie funduszy unijnych. 7 maja odwiedził Kędzierzyn – Koźle Rafał Kubacki, były mistrz 

olimpijski w judo, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Samoobrony, spotkał się z wyborcami i wziął 

udział w obchodach 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. 

 

Miniony sezon sportowy okazał się niepomyślny dla siatkarzy Mostostalu – Azoty. Po latach 

sukcesów, gdy czterokrotnie z rzędu zdobywali mistrzostwo Polski, w tym roku nie udało się drużynie wejść 

do finałowych rozgrywek, zdekompletował się zespół, z którego odeszło wielu czołowych zawodników.  

W pierwszych dniach maja odszedł również trener Waldemar Wspaniały, twórca osiągnięć zespołu, gdyż 

prezes klubu Kazimierz Pietrzyk nie przedłużył z nim umowy, uznając, że budowę nowego zespołu musi 

podjąć nowy trener. 

 

7 maja Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich obchodziła 100 rocznicę 

swojego powstania. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem  św. Mikołaja. 

Następnie licznie przybyli absolwenci mieli okazję zwiedzić szkołę, spotkać się w gronie szkolnych  kolegów  

w dawnych klasach i pracowniach, znacznie już odmienionych i unowocześnionych, obejrzeć zdjęcia z życia 

szkoły w minionych okresach, powspominać swoich nauczycieli i kolegów. W Miejskim Ośrodku Kultury 

uczniowie zaprezentowali piękny program artystyczny opowiadający o dziejach szkoły i świadczący  

o umiejętnościach i talentach młodych artystów. W uroczystościach uczestniczyło grono najstarszych 

absolwentów, a wśród nich Szczepan Chowaniec, który ukończył szkołę w 1946 roku, Joachim Kulik /1947 

r./, Barbara Puska i inni oraz byli nauczyciele, a w ich grupie Krystyna Smogór nauczycielka historii  i senator 
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Dorota Simonides, która nie zapomniała, że tu w młodości była nauczycielką, emerytowani dyrektorzy Szkoły 

Podstawowej nr 1 Aleksander Radłowski /1959 – 1976/ i Irena Baczyńska /1985 – 2001/. W tym 

szczególnym święcie szkoły uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta i powiatu  

z wiceprezydentem Piotrem Gabryszem i radnym Janem Neumanem na czele. Zebranych przywitała dyrektor 

szkoły Aurelia Stępień, jej słowa „Dzięki wszystkim ludziom związanym z tą szkołą Jedynka stała się 

kolebką tradycji i kamieniem węgielnym kędzierzyńskiej oświaty” podsumowują rolę, jaką odegrała szkoła  

w swojej 100 letniej historii. Obchody rocznicowe przyczyniły się również do wykonania ważnej pracy 

badawczo – dokumentacyjnej, dzięki której powstała książeczka pt. „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu, wczoraj i dziś”, opublikowana w przeddzień uroczystości. 

Na wiele miesięcy wcześniej podjęto w szkole prace, których celem było zgromadzenie materiałów 

dokumentujących dzieje szkoły. Część najdawniejszą historii, czyli lata 1904 – 1945 opracował dr Alfons 

Rataj, opierając się na niemieckich dokumentach i polskiej literaturze współczesnej. Późniejsze wydarzenia 

zebrał i opracował zespół, w skład którego weszli przede wszystkim nauczyciele szkoły. Najtrudniej było 

znaleźć informacje o historii sprzed 1945 roku, gdyż z tego okresu nie zachowały się w naszych archiwach 

żadne dokumenty. Zdecydowano się więc oprzeć na wspomnieniach najstarszych, żyjących jeszcze uczniów  

i na przechowywanych przez nich dokumentach, świadectwach szkolnych, dzienniczkach itp. Najstarsza 

absolwentka pani Jadwiga Plitzko rozpoczęła naukę w 1926 roku, do dzisiaj szkolny dzienniczek traktuje 

jako cenną pamiątkę, jej wspomnienia i wielu jeszcze  innych osób, opracowane i umieszczone w publikacji 

wzbogacają wiedzę o historii szkoły. 

 

9 maja w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie – Koźlu odbył się koncert 

charytatywny „Gramy dla Patryka”, którego celem było zebranie środków na operację przeszczepu szpiku  

u chorego na białaczkę 6-letniego chłopczyka, mieszkańca naszego miasta. Organizatorami imprezy były Radio 

Park, Zespół Szkół nr 2 „Żegluga” oraz Miejski Ośrodek Kultury, a zagrali dla Patryka: Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Zespołu Szkół nr 2 im. Obrońców Westerplatte „Żegluga”, Dziecięcy Zespół Wokalny 

„Anielinki”, zespół „Szalone Małolaty”, Chór Młodzieżowy z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, 

sekcja wokalna Miejskiego Ośrodka Kultury w naszym mieście i dzieci z Przedszkola nr 23 z osiedla 

Pogorzelec, do którego chodzi również Patryk Bakota. Koncert przeplatany był licytacjami różnych darów 

wielu sponsorów, były to między innymi obrazek wykonany w Domu Pomocy „Promyczek”, pluszowy pies, 

obraz namalowany przez Tadeusza Kocota, rzeźba podarowana przez Grupę Artystów Plastyków Amatorów 

„Gapa”, kula armatnia z czasów napoleońskich i wiele innych. Impreza zgromadziła liczną publiczność, przy 

wypełnionej do ostatniego miejsca  sali kinowej z powagą, w skupieniu wysłuchano i obejrzano występy 

zespołów i żywiołowo dopingowano kolejne licytacje. Towarzystwo Ziemi Kozielskiej również wzięło udział 

w licytacji, wygrywając ją, wzbogaciło swoje zbiory muzealne o nowy cenny eksponat, kulę armatnią, ale 
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przede wszystkim z satysfakcją wniosło swój skromny wkład w niesienie pomocy choremu dziecku. Pozostałe 

przedmioty wylicytowali mieszkańcy miasta, zawsze wielokrotnie przekraczając kwotę wywoławczą. Ogółem 

w tym dniu zebrano 2504,84 złote. 

 

11 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Josefem Grogerem połączone  

z promocją jego książki „Kościoły, klasztory i kaplice na terenie miasta i dawnej twierdzy Koźle”. Autor 

nawiązuje w niej do osobistych wspomnień z czasów dzieciństwa, gdy jego ojciec był kościelnym w Koźlu. 

Josef Groger od 1945 roku mieszka w Niemczech, został nauczycielem, a wiedziony tęsknotą za krajem 

dzieciństwa, zaczął zbierać publikacje i dokumenty dotyczące Koźla. Podczas spotkania z czytelnikami, 

prezentując książkę, poinformował o najciekawszych wiadomościach, które w niej zawarł. Powiedział między 

innymi, że na kanwie faktów historycznych pokazał w niej, jak w ciągu 900 lat zmieniała się historia 

kozielskich kościołów. Godnym zauważenia faktem jest, że pozycja ta ukazała się równocześnie w języku 

polskim i niemieckim i spotkała się z dużym zainteresowaniem licznego grona mieszkańców naszego miasta. 

Podkreślił to również w swoim wystąpieniu dr Ryszard Pacułt, przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn – 

Koźle, stwierdzając obiektywizm autora w przedstawianiu wydarzeń i odnotowując fakt zgodnego działania 

Polaków i Niemców w badaniu wspólnej niegdyś historii tej ziemi. 14 maja w MBP spotkał się z czytelnikami 

poeta młodego pokolenia Tomasz Różycki, prezentując swoją nową książkę „Dwanaście stacji”. Zebrał w niej 

doświadczenia i przeżycia rodziny, która po 1945 r. przybyła z kresów wschodnich i znalazła swój dom  

w Opolu. 

 

19 maja większość maturzystów Opolszczyzny po raz drugi musiała przystąpić do egzaminu 

maturalnego. Opolski Kurator Oświaty Franciszek Minor unieważnił pisemny egzamin dojrzałości po 

stwierdzeniu, że w przeddzień ogólnie obowiązującego terminu pisemnych egzaminów maturalnych ukazały 

się w Internecie dwa spośród czterech obowiązujących na terenie województwa opolskiego tematów z języka 

polskiego i tematy z matematyki dla profilu ogólnego w liceach ogólnokształcących. Do powtórnego egzaminu 

dojrzałości przystąpić musiało prawie półtora tysiąca abiturientów szkół średnich z Kędzierzyna-Koźla. 

 

21 maja Kędzierzyńska Szkoła Muzyczna uczciła 40-lecie swojej działalności wspólnym koncertem, 

w którym wystąpiły zespoły i soliści tej szkoły i goście z zaprzyjaźnionej z nią niemieckiej szkoły muzycznej  

z Plon. Młodzi wykonawcy zaprezentowali bogaty program muzyki klasycznej, a Paweł Motyczyński, 

pianista, zeszłoroczny absolwent kędzierzyńskiej szkoły brawurowo zagrał utwory Rachmaninowa i Chopina. 

Drugą część wypełniła muzyka lekka i przyjemna, a na koniec uroczystego koncertu połączone zespoły 

utworzyły 100 osobową orkiestrę i chór, które pod batutą dyrektora szkoły Gotfryda Włodarza wykonały  

w języku polskim i niemieckim finał IX symfonii Ludwika van Beethovena „Odę do radości”. 
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W dniach 21 – 24 maja gościła z przyjacielską wizytą delegacja z Jonawy, litewskiego miasta 

powiązanego partnerską umową z Kędzierzynem – Koźlem. Goście uczestniczyli w imprezach  

i uroczystościach Dni Miasta i Dni Chemików, zwiedzili Racibórz, gdzie wzięli udział w oficjalnym otwarciu 

spływu pływadeł Odrą z Raciborza do Koźla oraz Górę św. Anny. Spotkania i rozmowy z władzami miasta 

służyły utrwalaniu pomyślnej współpracy pomiędzy partnerskimi miastami. W dniu 23 maja w spotkaniach 

tych uczestniczyła również delegacja z czeskiego Uherskiego Ostrohu. 

 

22 i 23 maja odbywały się liczne imprezy Dni Miasta i Dni Chemików. W 2004 roku po raz pierwszy 

zaplanowano w tym samym czasie również spływ pływadeł pod hasłem „Odra Rzeką Integracji Europejskiej 

2004”. Program Dni Miasta wypełniały turnieje i zawody sportowe, imprezy rozrywkowe, przede wszystkim 

koncerty wielu zespołów muzycznych, wśród których szczególnie oczekiwane przez młodszą część widowni 

były IRA, KOMBII, PERFECT oraz K.A.S.A.  Główne wydarzenia tych dni koncentrowały się na wyspie  

w Koźlu obok jazu. Tu w sobotę  pływadła  zacumowały przy nabrzeżu po pokonaniu trasy z Raciborza do 

Koźla. W tegorocznym piątym już spływie wzięło udział 65 załóg, które wystartowały spod mostu 

zamkowego w Raciborzu na różnorodnych, udziwnionych pływadłach. Na trasie były okazje do spotkań  

z mieszkańcami nadodrzańskich miejscowości, zatrzymywano się w Turzu i w Przewozie, gdzie 

zorganizowane zostały festyny. Pierwszy z nich wykorzystał były premier Jerzy Buzek na swoją kampanię 

wyborczą, startując jako kandydat na deputowanego do Europarlamentu, a drugi pozwolił załogom na 

zasłużony odpoczynek po pierwszym dniu spływu. Pogoda wyjątkowo nie sprzyjała w tym roku uczestnikom, 

po w miarę pogodnym pierwszym dniu, drugi przywitał wszystkich deszczem, zimnem /temperatura powietrza 

spadła do 50 C/, a dopełniło niewygód gradobicie, krótkie lecz dotkliwe. Pomimo to wszystkie załogi 

szczęśliwie dopłynęły do celu, chociaż nie bez przygód a czasem nawet  przymusowej kąpieli w lodowatej 

wodzie. Wszystkie niewygody zrekompensowały uczestnikom spływu i licznie zebranej publiczności  

popołudniowe koncerty na wyspie, a przede wszystkim długo oczekiwany występ Grzegorza Markowskiego  

i jego zespołu Perfect. 

 

22 i 23 maja w hali sportowej w Kędzierzynie – Koźlu rozegrane zostały mistrzostwa Polski  

w kategorii młodzików w siatkówce. Wśród ośmiu zespołów, które wywalczyły sobie prawo gry w finałowym 

turnieju, znaleźli się piłkarze Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego z naszego miasta, którzy na co 

dzień są uczniami jednej klasy, II B w Gimnazjum nr 5 i trenują pod kierunkiem Szczepana Chodakowskiego. 

W rozgrywkach finałowych zajęli ostatecznie czwarte miejsce, które jest niewątpliwie sukcesem młodych 

siatkarzy, chociaż ambicje zdobycia medalu w mistrzostwach Polski także miały szansę powodzenia. W finale 
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zagrali: Jędrzej Brożyniak, Rafał Kozak, Patryk Małecki, Mariusz Kasperski, Paweł Płocki, Piotr Pytel, 

Paweł Maleika, Filip Osiński, Paweł Misiak, Grzegorz Wojtowicz, Rafał Scheit i Adam Swaczyna. 

 

28 maja w Baszcie, siedzibie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej uroczyście otwarto nową wystawę, 

przygotowaną w związku z tym, że w bieżącym roku po raz 25 zjadą na plener malarski do Kędzierzyna-

Koźla artyści z różnych stron Polaki i ościennych krajów. Na wystawie zaprezentowano 48 obrazów  

z wszystkich dotychczasowych plenerów. Najwięcej prac pochodzi ze zbiorów własnych TZK, ale znalazły się 

na wystawie również obrazy wypożyczone na tę okazję ze zbiorów kędzierzyńsko-kozielskiego Oddziału 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz z prywatnych kolekcji pani Wiesławy 

Czai i Ryszarda Pacułta. Dzięki temu udało się zgromadzić różnorodny i reprezentatywny zestaw prac 

wykonanych rozmaitymi technikami malarskimi, autorstwa większości artystów uczestniczących w plenerach 

w naszym mieście. Wystawa prezentuje także charakterystyczne mody i style obowiązujące w malarstwie na 

przestrzeni ostatnich 25 lat. 

 

30 maja siatkarze Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu zdobyli złoty medal na 

Gimnazjadzie, której ogólnopolski finał rozgrywany był w Świnoujściu. O tytuł najlepszej drużyny w kraju 

rywalizowało 16 zespołów z całej Polski. Zespół siatkarzy PG nr 5 wystąpił w składzie: Michał Żurek, 

Radosław Zbierski, Jakub Prochera, Andrzej Szczużewski, Paweł Peschke, Grzegorz Wójtowicz, Andrzej 

Harasim, Łukasz Liguziński, Adrian Niebiosa, Mariusz Kasperski, Amadeusz Malczewski, Jarosław Chyłek, 

Piotr Bogdziewicz i Michał Jankowski, a trenerem tej szkolnej drużyny był Tomasz Siemaszko. Cały turniej 

finałowy zespół przeszedł bez porażki, a mecz o mistrzostwo kraju rozegrał z zespołem ze Świnoujścia, 

zwyciężając w pięknym stylu. Sukces kolegów pragnie powtórzyć drużyna piłki nożnej z Publicznego 

Gimnazjum nr 5, która zdobyła mistrzostwo województwa szkół gimnazjalnych, wygrywając finałowy 

turniej rozgrywany na stadionie Odry w Kędzierzynie – Koźlu i będzie reprezentowała Opolszczyznę   

w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w Krasnymstawie. 

 

31 maja odbyło się VIII Kędzierzyńsko – Kozielskie Seminarium Naukowe na temat „Kędzierzyn – 

Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z perspektywy 10 lat /1994 -2004/”. Jego organizatorami są Urząd 

Miasta Kędzierzyn – Koźle, Katedra Badań nad Kulturami Regionalnymi Uniwersytetu Opolskiego oraz 

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, a głównym inspiratorem i koordynatorem wszystkich prac jest dr Edward 

Nycz. W Domu Kultury „Koźle” zaprezentowali swoje wyniki badań i przemyślenia naukowcy i praktycy. 

Pracownicy naukowi z Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu 

Opolskiego  przedstawili analizę minionego dziesięciolecia, ukazując zmiany, jakie przyniosła transformacja 

ustrojowa i zastanawiając się nad perspektywami i zagrożeniami w procesie dalszego rozwoju miasta. Swoimi 
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obserwacjami i doświadczeniami w praktycznym rozwiązywaniu bieżących problemów, z którymi boryka się 

społeczność Kędzierzyna – Koźla, podzielili się także ludzie kierujący pracą Urzędu Miasta i dziennikarze. 

Na seminarium poruszano prawie wszystkie ważne dla społeczności problemy; omawiano strategię rozwoju 

miasta, jego zagospodarowanie przestrzenne i bariery wynikające z jego rozczłonkowania. Analizowano 

gospodarkę, przekształcenia w służbie zdrowia, stan kultury, oświaty i bezpieczeństwa, problemy ochrony 

środowiska oraz aktywność obywatelską i polityczną mieszkańców. Pomimo wielu cennych prac badawczych 

wykonanych w naszym mieście dzięki trwającemu już dziesięć lat cyklowi seminariów naukowych, 

organizatorzy w tym roku odczuwali niemiłą wątpliwość czy celowe jest kontynuowanie tego cyklu. 

Poważnie trzeba się zastanowić nad formą tych spotkań w przyszłości, gdyż zainteresowanie seminariami 

wśród społeczności miasta zmniejszyło się tak, że wykładowcy przemawiali do prawie pustej sali, chociaż 

rozesłano ponad 120 zaproszeń. Opracowane materiały zostaną opublikowane i w tej formie mogą być  

z pożytkiem wykorzystywane w działalności osób zajmujących się służbą publiczną i odpowiedzialnych za 

rozwój miasta, a także dostępne wszystkim zainteresowanym problematyką współczesnego Kędzierzyna – 

Koźla. 

 

1 czerwca u stóp Baszty rozegrane zostało barwne widowisko odtwarzające fragment „Kozielskiej 

legendy”. Najemna Kompania Grodu Koźle zainscenizowała zdobycie kozielskiego zamku przez rycerzy 

księcia Mieszka Plątonogiego i pojmanie braci Kozłów. W ten sposób rozpoczął się festyn z okazji Dnia 

Dziecka zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Po pokonaniu braci rozbójników spod Baszty ruszył 

pochód dzieci i młodzieży na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół nr 2 im. Obrońców 

Westerplatte „Żegluga”, prowadząc uwięzionego Kozła. Barwny pochód dotarł na Wyspę, gdzie strącono do 

Odry pojmanego rozbójnika. Następne godziny wypełniły różnorodne gry i zabawy. Wiele radości  

i niezapomnianych wrażeń dostarczył dzieciom i młodzieży koncert w wykonaniu zespołu Zejman  

i Garkumpel. 

 

2 czerwca odbyło się pierwsze po wyborach spotkanie przewodniczących Rad Osiedli z władzami 

miasta. Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Pacułta, który 

również je prowadził. Przedstawiono informację o kompetencjach rad osiedlowych samorządu mieszkańców 

oraz omówiono podstawy prawne funkcjonowania  rad osiedli. Spotkanie było także okazją do wymiany 

informacji o bieżących problemach, z którymi borykają się mieszkańcy i rady poszczególnych osiedli oraz uwag 

o pracach władz miasta, przede wszystkim tych dotyczących codziennego życia społeczności miejskiej. 

 

W dniach 4 – 6 czerwca na stadionie miejskim w Kędzierzynie – Koźlu rozegrane zostały turnieje 

mężczyzn i kobiet w siatkówce plażowej, zaliczane do rozgrywek o mistrzostwo Polski. Wystąpiło w nich  
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29 par. Do czołowej szesnastki w turnieju głównym pań w wyniku eliminacji awansowały pary z naszego 

miasta Barbara Bawoł i Alina Misiewicz oraz Ewa Kuś i Małgorzata Sobolewska, a wygrała turniej para  

z Trójmiasta Dorota Wrzochol i Katarzyna Ostrowska. Wśród mężczyzn Zbigniew Żukowski z Kędzierzyna 

– Koźla z Dariuszem Luksem z Radlina pokonali w finale Piotra Sznicera i Michała Szczytowicza, 

zdobywając złoty medal. Siatkówka plażowa cieszy się sporym zainteresowaniem wśród społeczności 

Kędzierzyna – Koźla i przyciąga coraz więcej chętnych do jej uprawiania. 

 

6 czerwca na stadionie kozielskiej Odry licznie przybyli mieszkańcy miasta dobrze bawili się na 

festynie charytatywnym na rzecz ubogich dzieci. Zorganizowały go pod hasłem „Wakacje dzieciom”, parafa 

św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej oraz władze miasta i powiatu. Sprzedano 2320 biletów wstępu, były one 

równocześnie losami w loterii, w której można było wygrać wiele cennych przedmiotów i książek 

ufundowanych przez sponsorów imprezy. Festyn wypełniały liczne atrakcje: turniej piłkarski o Puchar 

Prezydenta Miasta z udziałem urzędników, policji, strażaków, kupców i księży /puchar zdobyli księża/, 

wyścigi rowerowe, przejażdżki bryczką, pokaz psów policyjnych, koncert Orkiestry Dętej Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej, a wieczorem dorośli bawili się przy muzyce gwiazdy słowackiego folk – rocka Drużiny  

z Tatr. 

 

Serią ciekawych imprez uczciła redakcja „Gazety Lokalnej” 5 rocznicę swojej działalności. Były wśród 

nich wydarzenia sportowe i kulturalne. Punktem kulminacyjnym okazał się w dniu 26 maja, w Domu Kultury 

Chemik recital Michała Bajora , który zaśpiewał piosenki z różnych okresów swojej twórczości,  

a zamknięciem obchodów jubileuszu była impreza pod nazwą Przegląd Kultury Alternatywnej 

zorganizowana w Domu Kultury Koźle 12 czerwca. Złożyły się na nią występy różnych niekomercyjnych 

zespołów muzycznych, grających oryginalną, własną muzykę, między innymi zagrały zespoły Apatia  

z Poznania, Fate z Wrocławia i Głowy z Kędzierzyna – Koźla. W przerwach w galerii kozielskiego Domu 

Kultury wyświetlano filmy ukazujące okrutne metody dręczenia zwierząt podczas uboju, a na stoiskach na 

korytarzu można było zakupić kasety, płyty i różne akcesoria związane z kulturą niezależną. 

 

13 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego udział wzięło w Kędzierzynie – Koźlu 18,5% 

uprawnionych do głosowania, podczas gdy w kraju frekwencja wyniosła 20,87%. Jedyna kandydatka  

z Kędzierzyna-Koźla Joanna Saska startująca z listy Socjaldemokracji Polskiej otrzymała 515 głosów, szósty 

indywidualny wynik na terenie miasta, natomiast w skali  województwa uzyskała 1200 głosów, co oznaczało 

odległe miejsce na liście. Najwięcej głosów otrzymały Platforma Obywatelska i Unia Polityki Realnej, również 

lepszy niż w skali kraju wynik uzyskał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Opolszczyznę w Parlamencie 

Europejskim będzie reprezentować Stanisław Jałowiecki z Platformy Obywatelskiej.  



 20 

 

16 czerwca obradowało II Forum Samorządowe Gmin Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

zorganizowane przez władze samorządowe powiatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi. Forum 

przebiegało pod hasłem „Nasz wkład w rozwój Ziemi Kozielskiej”, a w obradach dominowały zagadnienia 

składowania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ocena aktualnego stanu i perspektywy poprawy 

jakości dróg w powiecie. Rozważano warunki utworzenia związku gmin i zakładu przetwarzania odpadów, 

który obsługiwałby wszystkie gminy powiatu. Starosta Józef Gisman poinformował, że jest już przygotowane 

w Sławięcicach miejsce pod budowę Centrum Unieszkodliwiania Odpadów, a cała inwestycja powstawałaby 

ze środków miasta i funduszy unijnych. Krzysztof Ważny, dyrektor Miejskiego Składowiska Odpadów 

zwrócił uwagę zebranych, że po wybudowaniu centrum koszty utylizacji odpadów mogą się zmniejszyć nawet 

o 30%, dlatego należy szybko podjąć decyzję o utworzeniu związku gmin, aby wspólnie realizować inwestycję. 

Na tym forum nie podjęto decyzji, zwrócono tylko uwagę władz gminnych na potrzebę szybkiego rozważenia 

wszystkich korzyści i strat wynikających ze wspólnej inwestycji. Ogłoszono również wyniki konkursu „Sołtys 

roku 2003” organizowanego przez redakcję „Echa Gmin”. W tegorocznej, drugiej edycji tego plebiscytu 

najwięcej głosów otrzymała pani Celina Grzesik sołtys Dziergowic. 

 

18 czerwca odbyła się uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków Publicznemu Gimnazjum 

nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu. Jest to jedyne w województwie gimnazjum o profilu sportowym. Uczestnikiem 

tego ważnego w życiu szkoły wydarzenia był Helmut Krieger, kulomiot z naszego miasta, uczestnik olimpiady 

w Seulu w 1988 roku. Wyboru dokonano po długich przygotowaniach, przy udziale wszystkich uczniów, 

którzy w przeprowadzonej ankiecie w 80% opowiedzieli się za wybranym patronem szkoły. 

 

W dniach 14 – 24 czerwca gościli w Kędzierzynie – Koźlu malarze przybyli z różnych stron Polski  

i z zagranicy na tradycyjny, 25 plener malarski zorganizowany przez Okręg Opole Związku Polskich 

Artystów Plastyków Sztuka Użytkowa, Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle oraz Starostwo Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego. W ciągu 25  lat organizatorem i komisarzem artystycznym plenerów był 

artysta plastyk, Adam Zbiegieni. Uczestniczyło w nich 216 artystów z ośrodków plastycznych w całej Polsce 

oraz z takich krajów jak Białoruś, Czechy, Ukraina, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Jugosławia, Finlandia, 

Holandia, Niemcy i Węgry, powstało około 2600 prac, wśród których obok obrazów olejnych znalazły się 

akwarele, pastele, rysunki tuszem, akryle i grafiki. W plenerach brali udział również artyści plastycy  

z naszego miasta: Agnieszka Galantowicz, Czesława Cichoń, Ryszard Kowal, Tadeusz Zych, Urszula 

Balawender, Adam Zieliński oraz Zygmunt Mierzwiński.  Pierwszy plener malarski odbył się w lipcu 1980 

roku  pod nazwą „Plener Opolski 80”, jego organizatorami byli Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” i Okręg w Opolu Związku Polskich Artystów 
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Plastyków, wzięło w nim udział 21 artystów malarzy, wśród których 11 przyjechało na plener z innych 

krajów /Niemcy, Bułgaria, Czechosłowacja, Jugosławia, Węgry, Finlandia, Rosja/. W latach 1986 – 1999 

współorganizatorami plenerów byli Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Urząd Miasta w Kędzierzynie – Koźlu 

oraz Okręg Opole Związku Polskich Artystów Sztuka Użytkowa i odbywały się one pod nazwą 

„Konfrontacje plastyczne w przemyśle”. Od roku 2000 po restrukturyzacji Zakładów Azotowych Kędzierzyn, 

plenery malarskie zostały przeniesione do Koźla, ich bazą stał się Internat Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej, nazwę zmieniono na Międzynarodowy Plener Malarski „Odra 200…”, a do 

współorganizowania pleneru przystąpiło Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  w miejsce 

Zakładów Azotowych, które zrezygnowały z tej funkcji. Każdy plener kończył się wspólną wystawą 

poplenerową i publikacją folderu prezentującego wszystkich uczestników i ich wybrane prace. Zdjęcia do nich 

wykonywał Bogusław Rogowski. Tegoroczny plener zgromadził 20 artystów plastyków, wśród których 

znaleźli się malarze z Czech, Białorusi, Rosji, Niemiec i wielu ośrodków w Polsce. Rozpoczął się spotkaniem 

w Baszcie artystów plastyków z władzami miasta i prezydium Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. W czasie 

pleneru „Odra 2004” powstało ponad 40 obrazów, można było je oglądać na wystawie poplenerowej w Domu 

Kultury Koźle.  

 

20 czerwca obchodzono uroczyście Dni Kultury Kresowej zorganizowane przez Oddział  

w Kędzierzynie – Koźlu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, który 

równocześnie świętował swój jubileusz 15 – lecia działalności. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą  

w Kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, po czym uczestnicy przemaszerowali na teren 

Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich, gdzie pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni 

dokonanych na Polakach na kresach złożono kwiaty. Po południu jubileusz uświetniły występy licznych 

zespołów artystycznych w Domu Kultury Koźle. Śpiewał i tańczył zespół Biedronki z Brzegu, występowali 

uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich, kabaret Bajbus oraz grupa Paka Rycha, która 

zaprezentowała lwowskie piosenki. W ciągu minionych lat towarzystwo kresowian wyraźnie zaznaczyło 

swoje uczestnictwo w życiu kulturalnym Kędzierzyna – Koźla. Wieloletni jego prezes Witold Listowski 

podkreśla przede wszystkim dwa kierunki działania towarzystwa, dbanie o podtrzymywanie i popularyzację 

kultury kresowej i pomoc Polakom, którzy zostali na wschodzie. Co roku organizuje się wycieczki na Ukrainę  

i do Lwowa, ich uczestnicy nie tylko odwiedzają miejscowości znane z dziecinnych  i młodzieńczych przeżyć 

czy opowieści rodziców lub dziadków, ale także często wiozą realną pomoc materialną pozostałym tam 

Polakom.  
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Od 15 maja do 20 czerwca trwały Dni Muzyki na Ziemi Kozielskiej. Koncerty z udziałem znanych 

artystów odbywały się w kościołach Kędzierzyna – Koźla, w Domu Kultury „Chemik” i w ośrodkach 

gminnych powiatu. 

 

W dniach 25-27 czerwca odbywał się światowy zlot mieszkańców i przyjaciół Sławięcic, który 

zgromadził około 3 tysiące osób. W organizację imprezy zaangażowały się wszystkie działające na osiedlu 

organizacje, sprawiając, że spotkaniom po latach, wspomnieniom i łzom towarzyszyły niezapomniane 

przeżycia i wrażenia, jakich dostarczyły uczestnikom wspólne zabawy i amatorskie rozgrywki sportowe.  

W piątek uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, w której udział wzięli byli uczniowie szkoły 

podstawowej, którzy ukończyli ją w 1964 i w 1984 roku. W sobotę spotkali się absolwenci  szkoły z tych dwu 

roczników przybyli z różnych miejscowości w Polsce i z Niemiec. Rozmowy, wspomnienia i zabawa trwały aż 

do niedzielnego ranka. Niedzielę wypełniły przede wszystkim mecz oldbojów Polska – Niemcy, loterie 

fantowe, wystawy zdjęć przedstawiających Sławięcice wczoraj i dziś oraz spotkania przy grillu i przy piwie. 

W festynie wzięli udział  również goście z Teksasu, którzy przyjechali do Sławięcic tradycyjnie już z księdzem 

Franciszkiem Kurzajem, także absolwentem sławięicickiej szkoły podstawowej z roku 1964. W niedzielę 

społeczność sławięcicka gościła także księcia Krafta Hohenlohe – Oehringen, którego przodkowie byli 

właścicielami dóbr sławęcickich w czasie największego gospodarczego rozkwitu tej ziemi. Książę wraz  

z małżonką Katharine von Siemens wspólnie z mieszkańcami Sławięcic uczestniczyli w mszy świętej  

w kościele św. Katarzyny, a następnie odwiedzili groby rodzinne na cmentarzu, które zostały pięknie 

uporządkowane przez społeczność osiedla. 

 

W dniach 25–26 czerwca rozgrywane były w Kędzierzynie – Koźlu mistrzostwa Polski  

w ratownictwie wodnym. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn reprezentujących województwa lub miasta z całej 

Polski. Zawodniczki i zawodnicy z naszego miasta występowali w reprezentacji Opolszczyzny, ale tworzyli 

także ekipę Kędzierzyna – Koźla, w skład której weszli młodzi ratownicy. Zawody rozgrywane były  

w  sześciu konkurencjach: rzut piłką, pływanie na 200 metrów z przeszkodami, kombinacja pływacka na  

100 metrów, holowanie manekina na 50 i na 100 metrów oraz wyścigi łodzi wiosłowych. Niektóre z nich 

odbywały się na Odrze. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło województwo dolnośląskie, przed śląskim  

i opolskim, a młoda drużyna z naszego miasta zajęła szóste miejsce. W wieloboju brązowy medal zdobyła 

Aleksandra Dutkiewicz z Kędzierzyna – Koźla. 

 

W ostatnich dniach czerwca grupa artystów plastyków amatorów z Kędzierzyna – Koźla „Gapa” 

zaprezentowała prace swoich członków na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w filii  nr 5,  

na osiedlu Śródmieście. Znalazły się na niej obrazy olejne Grzegorza Bednarka, origami przestrzenne Tomasza 
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Siwaka, malarstwo na szkle Izabeli Czerniej, grafika Zenona Wody, miniatury instrumentów muzycznych 

Marka Morawca, rzeźby Tadeusza Kocota oraz rysunki satyryczne Marcina Skoczka. Na wystawie można 

znaleźć dzieła znanych już artystów amatorów, a także tych, którzy dotychczas nigdy jeszcze nie pokazywali 

publicznie swoich prac. Tadeusz Kocot współorganizator wystawy poinformował, że będzie ona 

systematycznie uzupełniana o nowe  eksponaty, zaapelował równocześnie do wszystkich mieszkańców 

miasta, którzy zajmują się sztuką o skorzystanie ze współpracy z „Gapą”, co pozwoli lepiej prezentować 

dorobek amatorów plastyków w naszym mieście. Wernisaż wystawy odbył się 2 lipca. 

 

Na przełomie czerwca i lipca zakończona została miejska inwestycja, w wyniku której oddano do 

użytku komunalny budynek mieszkalny przy ulicy Bałtyckiej. Po raz pierwszy od kilku lat wybudowano  

w naszym mieście nowe mieszkania. W budynku przy ulicy Bałtyckiej znajdują się 44 mieszkania, wykonane 

w bardzo dobrym standardzie, wyposażone w kuchenki elektryczne, zlewozmywaki, wanny, centralne 

ogrzewanie, przestronne balkony, nowoczesne plastikowe okna i domofony. Zagospodarowany został również 

teren otaczający budynek, wykonano parking, podjazdy dla niepełnosprawnych, chodniki, plac zabaw dla 

dzieci. Wykonawcą inwestycji była firma Buprus z Lubawki. Przyszli najemcy otrzymujący mieszkania  

w nowym budynku będą musieli zapłacić kaucję w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu, będzie się 

ona wahać w granicach od 2 do 3 tysięcy złotych w zależności od metrażu mieszkania. 

 

W tegorocznej akcji „Gorączka złota” zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu pod kierownictwem Jerzego Drzewieckiego zebrano ponad 10 tysięcy 

złotych. Całą tę sumę przeznaczono na zapewnienie dwutygodniowego wakacyjnego odpoczynku dla 

szesnaściorga dzieci z najbiedniejszych rodzin. Wyjechały one 10 lipca na kolonie do Istebnej, gdzie spędzą 

czas do 23 lipca pod opieką pani Małgorzaty Mazurek. Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Kędzierzynie – 

Koźlu Jerzy Drzewiecki z powodów osobistych z dniem 30 czerwca zrezygnował z funkcji, którą pełnił od 6 

czerwca 2001 roku. Od 1 lipca 2004 r. do 31 maja 2005 r. pracą Zarządu Rejonowego PCK będzie kierował 

Mieczysław Ferdzyn, dotychczasowy jego wiceprezes. 

 

10 lipca w gmachu Sejmu RP odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników rankingu „Profesjonalna 

Gmina Przyjazna Inwestorom”, który organizują: Konferencja Inwestorów, Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej oraz firma doradcza Wolska & Jefremienko. Wśród 15 samorządów, które przystąpiły do 

rywalizacji w kategorii gmin liczących od 40 do 100 tysięcy mieszkańców, Kędzierzyn – Koźle zajął piąte 

miejsce, wyprzedziły go Piotrków Trybunalski, Jarocin, Piła i Żory. Okolicznościowy dyplom z tej okazji 

odebrał Wiesław Fąfara, prezydent Kędzierzyna – Koźla. 
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13 lipca kibice piłki nożnej mieli niezwykłą okazję podziwiać grę piłkarzy z pierwszych stron gazet. 

Na boisku Odry w Kędzierzynie-Koźlu rozegrano mecz  Cracovii z klubem ekstraklasy Groclinem z Grodziska 

Wielkopolskiego. Zgromadził on ponadtysięczną widownię, czego od dawna nie obserwowano na kozielskim 

stadionie. W obu drużynach wystąpili słynni zawodnicy, w składzie Cracovii podziwiali kibice Marka Citkę, 

a wśród gwiazd Groclinu Mariusza Pawlaka, Ivicę Kriżanaca i Bartosza Ślusarskiego. Mecz wygrał Groclin 

2:0 i, jak oceniali kibice; mógł się podobać, gdy grają takie gwiazdy, zawsze jest co oglądać.   

 

14 lipca w ośrodku „Makadam” na Dębowej do swojego ostatniego triathlonu wystartował Stanisław 

Zajfert, 56-letni mieszkaniec naszego miasta. To już 200 triathlon w Jego karierze. Z czasem 3 godzin,  

33 minut i 9 sekund przepłynął 1,5 km w jeziorze, przejechał 50 km rowerem,  przebiegł 20 km i tym 

wyczynem postanowił zakończyć sportową karierę. Rozpoczął ją 14 lipca 1984 r. w Poznaniu, zdobywając 

wówczas drugie miejsce. W toku dwudziestoletniej kariery odnosił wiele wybitnych sukcesów. Wielokrotnie 

zdobywał tytuł Mistrza Polski  seniorów i weteranów, był na czwartym miejscu w mistrzostwach Europy i 

na szóstym w mistrzostwach świata w triathlonie. 

 

15 lipca na spotkaniu w hotelu „Centralnym” prezes kędzierzyńsko - kozielskiej spółki Inparco 

Andrzej Prochera otrzymał z rąk Władysława Feista reprezentującego BVQI okolicznościową tablicę 

potwierdzającą zdobycie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001/2000. Firmą certyfikującą jest Bureau 

Veritas Quality International /BVQI/. Spółka Inparco powstała z przekształcenia dawnej Spółdzielni 

Inwalidów im Karola Świerczewskiego, obecnie jest w niej zatrudnionych 240 pracowników, w tym 190 

niepełnosprawnych. Jest wyspecjalizowanym producentem świec i zniczy, a także liczącym się dostawcą węgla 

drzewnego i brykietów. Około 50% produkcji spółki trafia na rynki zagraniczne do Anglii, Niemiec, Francji, 

Szwecji, Norwegii, Czech, Łotwy i Portugalii. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001/2000, potwierdzającego 

wysoką jakość wyrobów będzie ułatwiało spółce Inparco zdobywanie nowych rynków zbytu oraz utrzymanie 

miejsca na trudnych rynkach Europy i świata. 

 

W okresie wakacji 2004 roku po raz pierwszy zorganizowany został kurs adaptacyjny i kurs języka 

polskiego dla repatriantów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu 

przy ulicy Mostowej. Uczestniczą w nim rodziny repatriantów z Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi, które 

znalazły swoje miejsce zamieszkania na Opolszczyźnie. W kursie biorą udział 22 osoby, przybyły one  

z Dzierżysławia, Kietrza, Krapkowic, Osowca, Kadłubca, Ozimka, a jeden z uczestników jest mieszkańcem 

naszego miasta. Drugi taki kurs organizuje Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Program obejmuje 

zagadnienia z zakresu psychologii, kultury, wiedzy o Polsce współczesnej, elementy historii i geografii, blok 

przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej oraz blok społeczny obejmujący wybrane informacje z dziedziny 
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prawa, przepisy podatkowe, informacje o służbie zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. Kurs języka polskiego 

zawiera 62 godziny zajęć i częściowo jest prowadzony z podziałem na grupy. Zajęcia na kursie odbywają się 

w soboty i niedziele, w pomieszczeniach Centrum, a uczestnicy w tym czasie mieszkają w hotelu na osiedlu 

Azoty. W tworzenie praktycznych warunków adaptacji repatriantów w nowym środowisku włączył się 

również aktywnie ksiądz Janusz Dworzak, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Floriana na osiedlu Azoty. 

Nieodpłatnie omówił na kursie temat „Znaczenie kultury chrześcijańskiej dla rozwoju obyczajowości polskiej” 

oraz zainicjował żywy udział uczestników kursu w wydarzeniach kulturalnych na osiedlu i wspólne 

spędzanie wolnego czasu z mieszkańcami osiedla między innymi na festynie osiedlowym.  

 

17 i 18 lipca na Odrze w Koźlu Rogach najlepsi w Polsce wędkarze spławikowi walczyli o tytuł 

mistrza Polski. Na te zawody zjechało się 72 zawodników wyłonionych w eliminacjach regionalnych. 

Najlepszym okazał się Zbigniew Milewski z Zielonej Góry, który złowił osiemnaście kilogramów ryb  

i z uznaniem ocenił łowisko w Koźlu jako bogate w ryby, ale trudne i wymagające dużych umiejętności 

technicznych od wędkarza. W zawodach nie wystartował żaden wędkarz z Kędzierzyna – Koźla, mimo to 

były one ważnym wydarzeniem w naszym mieście. Szczególnie cenna jest opinia władz wędkarskich, że 

impreza była bardzo dobrze zorganizowana, towarzyszyła jej wspaniała atmosfera, a przede wszystkim  

potwierdziła ona, że Odra znów żyje, woda jest czysta, mnóstwo w niej ryb i nawet zamieszkały tu raki. 

 

W finałowym turnieju o mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej kadetów, który rozgrywany był  

w Gubinie w dniach 23 – 24 lipca, wzięły udział dwie pary z Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

w Kędzierzynie – Koźlu. Michał Żurek i Radosław Zbierski wywalczyli trzecie miejsce, a ich koledzy Oskar 

Dziewit i Grzegorz Wójtowicz zajęli dziewiąte miejsce spośród szesnastu par uczestniczących w finale 

Mistrzostw Polski Kadetów. 

 

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach 

Europy młodzików w baseballu, które odbywały się w Trnawie na Słowacji 24 i 25 lipca. Drużyna z 

Kędzierzyna-Koźla wystąpiła w składzie: Filip Simańczuk, Sebastian Cichosz, Dawid Jurek, Dariusz 

Grabiński, Arkadiusz Domin, pod opieką trenera Sławomira Smętka. Sebastian Cichosz na tych zawodach 

zdobył tytuł najlepszego miotacza Europy. 

 

25 lipca ekipa z Kędzierzyna – Koźla z sukcesem uczestniczyła w IX Międzynarodowych 

Mistrzostwach Polski w Pływaniu na Byle Czym, które odbyły się w Augustowie. Wśród 37 załóg z całej 

Polski i z zagranicy, Antoni Pasek, mieszkaniec naszego miasta zajął czwarte miejsce, płynąc jako Wodnik 
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Szuwarek, a na siódmym miejscu zakończyła zawody mieszana drużyna reprezentująca Kędzierzyn – Koźle  

i Racibórz. pod nazwą Rzeczna Straż Ogniowa. 

 

1 sierpnia, w 60. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, pamięć poległych i pomordowanych 

uczestników tamtych wydarzeń uczczono uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego 

i Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła na osiedlu Piastów. Po mszy św. złożone zostały kwiaty pod 

pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej. Organizatorem uroczystości było Miejskie Koło Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej. 

 

Od pierwszych dni sierpnia rozpoczęła się przeprowadzka kupców z „Manhattanu” w osiedlu 

Śródmieście. 23 lipca władze miejskie rozstrzygnęły przetarg na budowę hali targowej przy alei Jana Pawła 

II, wygrała go firma budowlana „Skalski” z Krakowa. Na terenie, gdzie dotychczas stały bezładnie stłoczone 

różne kioski i kramy, stanie nowa hala kosztem 8 261 442,16 zł wyposażona we wszystkie niezbędne media; 

wodociąg, kanalizację, elektryczność, w której pod dachem kupcy będą mogli rozmieścić swoje stoiska. Obiekt 

musi stanąć do końca grudnia, gdyż taki termin wyznaczył powiatowy inspektor sanitarny w Kędzierzynie – 

Koźlu, uznając, że plac targowy nie spełnia elementarnych norm sanitarnych. Do czasu wybudowania hali 

targowisko przenosi się w alejki pomiędzy Halą Sportowo – Widowiskową a Krytą Pływalnią, mieszkańcy 

miasta nie stracą więc możliwości robienia zakupów w miejscu szczególnie chętnie odwiedzanym, a kupcy 

swoich miejsc pracy. 

 

`Dobre wyniki uzyskali pływacy z Kędzierzyna–Koźla na Mistrzostwach Polski juniorów. 

Mistrzostwa Polski szesnastolatków rozgrywane były w Łodzi. Dwa medale przywiozła z nich Marta 

Stępień, reprezentantka Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Srebrny medal wywalczyła  

na dystansie 200 m stylem klasycznym z czasem 2 min 41,46 s, a brązowy na 50 m stylem klasycznym, 

uzyskując czas 0.35,52 s. Na Mistrzostwach Polski piętnastolatków w Poznaniu brązowy medal na dystansie 

100 m stylem klasycznym zdobyła Anna Krasowska, również zawodniczka Miejskiego Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego. W tych mistrzostwach wyróżniła się także Patrycja Ignacy, reprezentantka naszego 

miasta, która zakwalifikowała się kilkakrotnie do finałów i zdobywała między innymi czwarte i piąte 

miejsca.  

 

W finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zielonej Górze wystąpiło z sukcesami troje 

reprezentantów naszego miasta. Najlepsze wyniki uzyskały Agata Dudek w biegu na 800 m, z czasem 

2.12,23, zdobywając 4 miejsce i Natalia Zubrzycka, która w skoku w dal z rezultatem 5,73 m również 

znalazła się na 4, najbardziej nie lubianym przez zawodników miejscu. Obie zawodniczki trenują w Miejskim 
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Międzyszkolnym Klubie Sportowym pod opieką trenera Jana Bułkowskiego. Miłą niespodziankę sprawił 

trzeci reprezentant naszego klubu Mariusz Gałązka, który w pchnięciu kulą uzyskał wynik 16,75 m /jego 

dotychczasowy rekord życiowy wynosił 15,90 m/. To jednak w ogólnej klasyfikacji pozwoliło mu zająć dopiero 

siódme miejsce. 

 

W dniach 5 – 9 sierpnia softballistki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” wzięły udział  

w mistrzostwach Europy małej ligi softballowej, które były rozgrywane w Huizen w Holandii.  

W mistrzostwach występowały trzy drużyny, nasze reprezentantki pokonały zespół Włoch, uległy jednak  

w meczach z drużyną Holandii, zajmując drugie miejsce w turnieju o mistrzostwo Europy. W drużynie UKS 

„Szóstka” zagrały Agata Bakota, Joanna Szwanke, Joanna Miemiec, Paulina Targosz, Sandra Walasek, 

Iwona Pelc, Piotr Lema, Małgorzata Helak, Karolina Koziarska, Dagmara Andres, Sandra Diller, Wioletta 

Kurczok i Kamila Marek, pod opieką  trenera, którym jest Piotr Lema. 

 

11 sierpnia na Placu Wolności stanął ambulans, w którym można było oddać krew. Akcję 

zorganizowało kędzierzyńsko – kozielskie Starostwo Powiatowe wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, 

odpowiadając na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Wzięło w niej 

udział wielu mieszkańców miasta, pracownicy starostwa, policjanci, strażacy oraz przedstawiciele firm 

ochroniarskich. Ogółem oddało krew 46 osób i uzyskano 20,7 litrów tego bezcennego płynu. W sobotę  

21 sierpnia tę akcję powtórzono, ustawiając ambulans pod marketem „Hipernova”. Wzięli w niej udział 

mieszkańcy miasta, zgłosiło się 47 osób i oddano 21 litrów krwi. Honorowi dawcy otrzymali posiłek 

regeneracyjny, czekoladę i kawę. Codziennie od poniedziałku do piątku można oddawać krew w punkcie 

krwiodawstwa na osiedlu Blachownia. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi RP im. prof. Ludwika 

Hirszfelda poinformował, że w tym punkcie w pierwszej dekadzie sierpnia na apel odpowiedziało  

153 dawców, którzy łącznie oddali 67 litrów krwi. 

 

20 sierpnia odwiedził Kędzierzyn–Koźle Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego. 

Przyjechał  na Opolszczyznę, aby zaprezentować nową monetę o nominale 2 zł, na rewersie której 

umieszczony został herb województwa opolskiego. W Hotelu Centralnym, na spotkaniu z przedstawicielami 

nauki i biznesu w naszym mieście wystąpił z wykładem na temat „Członkostwo w Unii Europejskiej a rozwój 

gospodarczy Polski”. Podczas spotkania uhonorowano medalami za współpracę z NBP w zbieraniu informacji 

o stanie gospodarki Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Chemical 

Production oraz Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach. 
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26 sierpnia zespół Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” z Kędzierzyna–Koźla zdobył 

wicemistrzostwo Polski młodzików w baseballu. Mistrzostwa Polski rozgrywane były w Osielsku niedaleko 

Bydgoszczy, zakwalifikowały się do udziału w nich cztery drużyny, a rywalizowały o tytuły mistrzowskie 

oprócz reprezentantów naszego miasta zespoły „Gepardów” Żory i „Dębów” Osielsko. W rozgrywkach 

baseballiści UKS „Szóstka”, walczyli ambitnie o zwycięstwo w turnieju, ostatecznie zdobyli drugie miejsce  

i jest to już drugi tytuł wicemistrzowski w kategorii młodzików w baseballu w ośmioletniej historii klubu.  

W zespole „Szóstki” na mistrzostwach Polski wystąpili: Maciej Bębenek, Sebastian Cichosz, Arkadiusz 

Domin, Dariusz Grabiński, Dawid Jurek, Jakub Piekarski, Mariusz Pyć, Wojciech Rybicki, Filip Simańczuk, 

Patryk Kopczyński, Wojciech Chlastawa i Tomasz Zimoch, pod opieką trenera Sławomira Smętka i jego 

asystenta Adama Grzesisty.  

  

1 września w 65 rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy miasta uczcili pamięć ofiar 

tamtych tragicznych wydarzeń uroczystym apelem, który odbył się w Parku Pojednania. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele władz powiatu i miasta, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych. W południe zabrzmiał w mieście dźwięk syren, oddając hołd poległym w pamiętnym wrześniu 

1939 r., a u stóp pomnika „Ofiarom II wojny światowej” do zebranych z okolicznościowymi przemówieniami 

zwrócili się przedstawiciele władz. Marian Szwast w imieniu Związku Kombatantów przypomniał 

okrucieństwo i tragizm zmagań z hitlerowskim najeźdźcą w obronie granic i niepodległości Polski. Wyrazem 

szacunku i uznania dla żołnierskiego trudu było wręczenie trzem kombatantom aktów mianowania na 

wyższe stopnie oficerskie, które wręczał Henryk Wołoszyn, zastępca komendanta Wojewódzkiej Komendy 

Uzupełnień. Bolesław Sejwa otrzymał mianowanie na stopień podpułkownika, a Tadeusz Rusin i Józef 

Brzozowski na stopnie porucznika. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod 

pomnikiem. 

 

1 września 6 709 dzieci rozpoczęło nowy rok szkolny w 15 publicznych szkołach podstawowych  

w Kędzierzynie – Koźlu, a 2 758 w 8 publicznych gimnazjach. W obu typach szkół zmniejszyła się liczba 

dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, w szkołach podstawowych o 33, a w gimnazjach  

o 13 uczniów w stosunku do roku szkolnego 2003/2004. W szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło naukę 

w klasach pierwszych 1516 uczniów. Suma zaplanowanych miejsc dla absolwentów gimnazjów była o 400 

większa od faktycznie zrealizowanych przyjęć do klas pierwszych tych szkół. Przekroczyły zaplanowaną 

liczbę uczniów w klasach pierwszych jedynie oba licea ogólnokształcące, wszystkie pozostałe szkoły miały 

wiele mniej zgłaszających się kandydatów niż przygotowana ilość miejsc. Nadal największą szkołą  

w powiecie pozostaje Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, który utworzył 12 klas pierwszych, 

oferując najszerszy zakres specjalności i zawodów /w tym wiele w zakresie handlu, usług dla ludności  
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i rzemiosła/. Nauka w tym Zespole odbywa się na różnych poziomach, począwszy od nauki zawodu  

w zasadniczej szkole zawodowej, edukację w liceum profilowanym zakończoną maturą po kształcenie  

w technikum, którego absolwenci uzyskują tytuł technika i po zdaniu matury prawo wstępu na wszystkie 

wyższe uczelnie. 

 

5 września rozegrane zostały w Kędzierzynie–Koźlu X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski 

Weteranów w Triathlonie. Na starcie stanęło 131 zawodników z różnych stron Polski i z wielu krajów 

Europy. Każdy startujący miał przepłynąć 1,5 km, 40 km przejechać na rowerze oraz przebiec 10 km. W tym 

roku urozmaicono przebieg poszczególnych konkurencji, jak dotychczas start i pływanie odbyło się na jeziorze 

w Dębowej, natomiast trasę biegu i wyścigu kolarskiego przeniesiono na Stare Miasto. Pozwoliło to większej 

rzeszy kibiców obserwować przebieg zawodów i dopingować zawodników. Wśród startujących znalazły się 

słynne postacie tej dziedziny sportu, a mianowicie Renata Berkova z Opavy, uczestniczka igrzysk olimpijskich 

w Atenach, aktualny mistrz świata weteranów Dariusz Czyżowicz ze Szczecina, a w roli kierownika 

zawodów wystąpił wielokrotny mistrz triathlonu, mieszkaniec naszego miasta Stanisław Zajfert, który w 

lipcu bieżącego roku pomyślnym występem na zawodach rozgrywanych w Kędzierzynie – Koźlu uroczyście 

zakończył swoją 20 – letnią karierę sportową. W klasyfikacji generalnej najwyższe miejsca zajęli zawodnicy 

ze Wschodu. Triumfował Aleksandr Rylski z Białorusi, a 2 miejsce zdobył Jarosław Zdanov  

z Ukrainy. Najlepszy z Polaków, zajmując w zawodach 3 miejsce, był Adam Chmielowski z Sosnowca. Wśród 

zawodników z naszego miasta najlepsze wyniki uzyskał Janusz Misiaszek, który w swojej kategorii wiekowej 

/40-49 lat/ zdobył szóste miejsce, pierwsze miejsce w tej kategorii wywalczył Dariusz Czyżowicz  

ze Szczecina. 

 

25 września Miejski Ośrodek Kultury zorganizował XVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki 

Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko”. Koncerty odbywały się w obu domach kultury. W DK Koźle  

trwały przesłuchania konkursowe, a w DK „Chemik” w wieczornym koncercie wystąpili laureaci, zaproszeni 

goście, zespół Bohema oraz gwiazdy wieczoru, Stare Dobre Małżeństwo. Dwudziestu uczestników konkursu 

/soliści i zespoły/ z różnych stron Polski  prezentowało po dwa utwory, które oceniało jury w składzie 

Radosław Truś, przewodniczący, projektodawca i organizator „Wrzosowiska”, Jan Poprawa, krytyk 

muzyczny, oraz Wojciech Czemplik  i Andrzej Stagraczyński ze Starego Dobrego Małżeństwa. Jury 

przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca, zespołowi Gabryś z Konina i Michałowi Łanuszko  

z Krakowa. Drugie miejsce zdobyła grupa „2/5 Contem” z Katowic, a trzecie Iwona Staniszewska z 

Kędzierzyna – Koźla. Koncert laureatów i występy zespołów Bohema oraz Starego Dobrego Małżeństwa 

zgromadziły w sali Domu Kultury „Chemik” nadkomplet widzów, którzy bardzo dobrze się bawili, burzliwie 

oklaskiwali występujących, a zabawa trwała do późnej nocy.  
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25 września po raz drugi w Kędzierzynie – Koźlu w siedzibie zamiejscowego punktu Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. W tym 

roku studia rozpoczyna na kierunku finanse i bankowość 100 studentów I roku pięcioletnich studiów 

zaocznych magisterskich oraz 50 studentów na I roku, po raz pierwszy otwieranych, dwuletnich magisterskich 

studiach uzupełniających. Ogółem wraz ze słuchaczami II roku w naszym mieście studiuje na tej uczelni 

około 200 osób. Zajęcia i egzaminy odbywają się w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 3 na osiedlu Sławięcice. 

W uroczystości wziął udział rektor uczelni profesor Marian Noga, który wręczył indeksy nowym studentom 

oraz starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józef Gisman. Wykład inauguracyjny „Struktura  

i prawo Unii Europejskiej, a suwerenność Polski – obawy i mity” wygłosił profesor Andrzej Śmieja. 

 

W dniach 25 – 26 września na Mistrzostwach Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce rozgrywanych 

w Świeciu nad Wisłą Rafał Dudek zdobył srebrny medal w biegu na 600 metrów. Jest on zawodnikiem 

Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kędzierzynie – Koźlu, w którym trenuje pod opieką Jana 

Bułkowskiego. Od 1 września uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, 

równocześnie przygotowuje się do startu w „Licealiadzie” w Namysłowie, którym zakończy bieżący sezon 

sportowy. 

 

27 września odwiedził nasze miasto przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztof 

Janik. Spotkał się z członkami i sympatykami partii oraz z mieszkańcami miasta. W swoim wystąpieniu 

wypowiedział się na temat przyczyn spadku społecznego zaufania do SLD, podkreślając, że jego źródłem są 

liczne fakty ujawnienia w szeregach partii wielu ludzi, którzy wykorzystali otrzymaną władzę do robienia 

osobistej kariery metodami nieetycznymi lub wręcz przestępczymi. Omówił również przedsięwzięcia 

podejmowane dla oczyszczenia partii i odzyskania zaufania wyborców. 

 

30 września Rada Miasta na swojej sesji przyznała medale „Za zasługi dla miasta”. Otrzymali je  

w tym roku: Marian Martiszko, były poseł na Sejm PRL w latach 1965-1969, przewodniczący Towarzystwa 

Przyjaźni Polsko – Francuskiej, który wraz z jego członkami organizuje współpracę kulturalną ze 

stowarzyszeniami francuskimi; dr Edward Nycz, mieszkaniec naszego miasta, pracownik naukowy 

Uniwersytetu Opolskiego, który konsekwentnie wiąże tematykę swoich badań naukowych z Kędzierzynem – 

Koźlem, poświęcając mu liczne publikacje oraz organizując wspólnie z władzami miasta seminaria naukowe 

służące zdobywaniu i popularyzacji wiedzy o mieście; Janina Pająk emerytowana długoletnia kierowniczka 

wydziałów kultury w powiecie i w mieście, związana zawodowo z Kędzierzynem – Koźlem od 1948 roku, 

zasłużona organizatorka życia kulturalnego i artystycznego w mieście, od 1967 roku do chwili obecnej 
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nieprzerwanie zaangażowana w działalność Towarzystwa Ziemi Kozielskiej; Antoni Wilga, pułkownik  

w stanie spoczynku, długoletni członek Ligi Obrony Kraju, współtwórca Obrony Cywilnej, organizator  

i aktywny członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Kędzierzynie-Koźlu; Stanisław Zajfert,  

mistrz Polski weteranów w triathlonie, który rozsławiał miasto w Polsce i na świecie, zdobywając liczne 

medale i nagrody w zawodach triathlonowych, organizator imprez rekreacyjnych i sportowych; II Liceum 

Ogólnokształcące odznaczone w uznaniu zasług wniesionych w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń 

młodzieży na przestrzeni 50 lat działalności szkoły oraz za osiągnięcia, które od wielu lat lokują tę placówkę 

w czołówce najlepszych szkół w Polsce. 

 

W dniach 1 – 3 października trwał XI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych imienia 

Ireneusza Radzia „Publicystyka 2004”. Jego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie – 

Koźlu. Odbywał się pod patronatem międzynarodowej organizacji UNICA. W tym roku na festiwal wpłynęło 

85 filmów twórców niezależnych, z których 40 dopuszczono do konkursu. Pomimo że festiwal zaczął się  

w piątek, już od 27 września czyli od poniedziałku codziennie w kinie „Chemik” wyświetlano filmy 

niekomercyjne, wśród których można było obejrzeć między innymi prace nagrodzone na ubiegłorocznym 

festiwalu oraz utwory dawnego Klubu Amatorów Filmowców „Groteska”. W piątek i w sobotę trwały 

pokazy konkursowe, którym towarzyszyły warsztaty dla filmowców. Projekcje poprzedzające właściwy 

konkurs, jak i filmy ubiegające się o nagrody festiwalowe ściągały do sali kina „Chemik” liczną publiczność, 

wśród której zdecydowaną większość stanowiła młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Wiele prac 

wywoływało żywe reakcje widzów, skłaniając do skupienia i zadumy lub wzbudzając śmiech. Jury festiwalu 

podkreśliło dobry poziom konkursu i nagrodziło następujących twórców: Grand Prix otrzymał Jarosław 

Sztandera za film „Po cud”, pierwszą nagrodę  Daniel Wawrzyniak za „Wilgoć”, a drugą Filip Sadowski za 

„Pytanie z sali”. Jury przyznało dwie równorzędne trzecie nagrody Pawłowi Popko za film „Twór” i Piotrowi 

Matwiejczykowi za „Pociąg”. Wyróżnienia otrzymali: Artur Zawisza za film „Co z nich wyrośnie”, Henryk 

Lehnert za obraz „Musztra”, Grzegorz Gawron za „Przeżyć dzień”, Monika Filipowicz za „48 m2” oraz 

Kazimierz Bihun za „Czas na ciszę”. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę publiczności, otrzymał 

ją Daniel Wawrzyniak za film „Wilgoć”, a więc oceny jury i publiczności okazały się zbieżne, chociaż w tym 

wypadku nagrodzono utwór, który budził zachwyt przede wszystkim urodą plastyczną obrazu i techniką 

filmowania. 

 

1 października dokonano uroczystego otwarcia nowego zakładu produkcyjnego Aloisa Bergera, który 

wybudowany został przy ulicy Przyjaźni w Kędzierzynie – Koźlu. Budowa trwała rok, ale całość spraw 

związanych z realizacją inwestycji ciągnęła się przez cztery lata. Jest to już trzynasta fabryka niemieckiego 

inwestora posiadającego swoje firmy w Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Szwajcarii,  
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a obecnie także w Polsce. Zakład w naszym mieście wytwarza metalowe detale służące do produkcji sprzętu 

elektromechanicznego i obecnie zatrudnia siedemdziesięciu pracowników, których pierwsza grupa już pracuje, 

a druga szkoli się w Niemczech. Właściciel planuje dalszą jego rozbudowę, w wyniku czego znajdzie tu 

zatrudnienie docelowo około 200 osób. 

 

1 października II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu przeżywało swój wielki dzień  

w pięćdziesięcioletniej historii szkoły. Złożyły się na to uroczystości nadania szkole imienia i wręczenia 

certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość jej pracy. Liceum przeszło pomyślnie audyt przeprowadzany 

przez renomowaną firmę certyfikującą Bureau Veritas Quality International. Przygotowywano się do niego 

cały rok, przeszkolono wszystkich pracowników, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników obsługi  

w trosce o to, by uzyskiwać stałą poprawę pracy szkoły. Towarzyszyły im równocześnie prace związane  

z wyborem i popularyzacją wśród szkolnej społeczności kandydatów na patrona szkoły. W toku 

ogólnoszkolnej dyskusji zdecydowano, że będzie nim Mikołaj Kopernik. Tę propozycję Rada Pedagogiczna  

i Rada Rodziców uczniów szkoły przedłożyły do decyzji Rady Powiatu, która na swoim posiedzeniu w dniu 

29 czerwca 2004 roku nadała szkole imię Mikołaja Kopernika. II Liceum Ogólnokształcące jako pierwsza 

szkoła w województwie otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2000. Uroczystość jego wręczenia odbyła się 

w „Hotelu Centralnym”, uświetniła ją swoimi występami młodzież II Liceum imienia Mikołaja Kopernika  

i Chór Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta. Powyższe fakty z życia 

szkoły i pięćdziesiątą rocznicę jej działalności uczczono ponadto szkolną uroczystością z udziałem wszystkich 

uczniów liceum oraz sponsorów, którzy swoją pomocą wspierają na co dzień jego różnorodne przedsięwzięcia  

i wysiłki wychowawcze. Zaszczyciła ją swoją obecnością także Elżbieta Rutkowska, wojewoda opolski, 

podkreślając wysoką ocenę roli, jaką odgrywa szkoła w życiu społeczności Kędzierzyna – Koźla. Była to 

również okazja, by wręczyć szkole sztandar ufundowany przez Radę Rodziców, Brenntag Polska Sp. z o.o. 

Petrochemię Blachownia S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Elektrownię „Blachownia”, Jokey Plastik  

Sp. z o.o. i pana Jerzego Bobrowskiego oraz odznaczyć szkołę medalem „Za zasługi dla miasta”, przyznanym 

przez Radę Miasta Kędzierzyna – Koźla. Odebrała go w imieniu społeczności szkolnej dyrektor II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika pani Jadwiga Kuźbida. W podziękowaniu za stałą pomoc 

udzielaną szkole uhonorowano tytułem „Przyjaciel szkoły” firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., Petrochemię 

„Blachownia” S.A., Technopol Spółkę Produkcyjno – Usługową i pana Jana Buzo. Uroczystości rocznicowe 

zamknął Zjazd Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, który odbył się  

16 października z udziałem 700 uczestników.  

 

18 października po raz pierwszy wyjechały na ulice miasta nowe małe autobusy, które będą dojeżdżać 

do osiedla Lenartowice. pozbawionego dotychczas komunikacji miejskiej. W tym celu Miejski Zakład 
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Komunikacyjny wyznaczył nowe linie: „12” będzie kursowała na trasie Lenartowice – Śródmieście – 

Pogorzelec i „15” na trasie Lenartowice – Śródmieście – Koźle dworzec PKS. Obie linie posiadają pojedyncze 

kursy, których trasę przedłużono do Elektrowni Blachownia. Małe autobusy posiadają 14 miejsc siedzących  

i 18 stojących, a dzięki swoim mniejszym rozmiarom mogą się poruszać na trasie do Lenartowic, gdzie most na 

rzece Kłodnicy i mała przestrzeń manewrowa uniemożliwiają dojazd powszechnie dotychczas używanych 

autobusów komunikacji miejskiej. 

 

23 października odbył się zjazd powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kędzierzynie – 

Koźlu0. Obrady w znacznym stopniu zdominowały spory i dyskusje na temat sytuacji w partii, sposobów 

rozwiązywania narosłych konfliktów oraz metod odzyskiwania społecznego zaufania do działalności SLD. 

Zjazd dokonał również wyboru nowych władz partii. Przewodniczącym ponownie został Kazimierz Pietrzyk 

uzyskując 57 głosów spośród 79 delegatów, na sekretarza powiatowego wybrano Adama Podworskiego  

76 głosami. Wchodzą oni do Rady Powiatowej SLD, w skład której wybrano jeszcze 17 osób. Do rady 

wojewódzkiej weszli Grzegorz Mankiewicz, Andrzej Mazur, Kazimierz Pietrzyk i Jędrzej Małkiewicz. 

Delegatami na zjazd wojewódzki zostali: Elżbieta Rutkowska, Irena Polak, Ireneusz Wiśniewski, Izabela 

Gawron, Konrad Kucz, Mirosława Jankowska, Sebastian Gałosz, Adam Oczoś i Bogusław Wach.  

 

28 października ukazał się IX tom „Szkiców Kędzierzyńsko – Kozielskich” wydawanych przez 

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu pod redakcją 

Stanisława Senfta. Wydawnictwo to realizowane jest przy znacznym wsparciu finansowym Urzędu Miasta 

Kędzierzyna – Koźla. Obecny tom o objętości 184 stron zawiera artykuły i materiały prezentujące kolejną 

porcję zebranych, uporządkowanych faktów i zdarzeń obrazujących najnowszą historię naszego miasta. Jest 

wśród nich historia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kędzierzynie – Koźlu opracowana przez dr Ryszarda 

Pacułta, studium politologiczno – socjologiczne Jakuba Dźwilewskiego o udziale mieszkańców miasta  

w wyborach w latach 1990 – 2002 oraz materiały do dziejów przemysłowej służby zdrowia w Zakładach 

Azotowych  Kędzierzyn /opr. Jan A. Sagan i Stefan Kuś/, zestawienie dokumentów i wspomnień 

obrazujących działalność amatorskiego zespołu teatralnego „Nawojka” w Koźlu /opr. Marcin Czech/, dzieje 

rodziny Ryborzy przedstawione przez Gintera Franciszka Ryborza i „Kronika Kędzierzyna – Koźla z lat 

2001 – 2002 /opr. Krystyna Rutkowska/. W części trzeciej umieszczono biogramy Wiktora Ludwikowskiego, 

Kazimierza Planetorza, Ryszarda Kowala, Antoniego Onyszkiewicza i Mariana Przydały. 

 

1 listopada, dzień Wszystkich Świętych upłynął w tym roku w naszym mieście spokojnie,  

w atmosferze skupienia i zadumy. Odwiedzinom grobów zmarłych sprzyjała ciepła, słoneczna pogoda oraz 

wydłużony czas wolny od pracy. Największe nasilenie ruchu na drogach dojazdowych do cmentarzy  
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w świąteczny poniedziałek odbyło się bez poważniejszych zdarzeń / w mieście miał miejsce jeden niegroźny 

wypadek i kilka kolizji/. Patrole policyjne czuwały nad utrzymaniem płynności ruchu i sprawnie 

zabezpieczały najbardziej newralgiczne skrzyżowania i parkingi. 

 

5 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu przy Rynku 3 odbyło się 

uroczyste otwarcie wystawy ilustracji i malarstwa pod tytułem „Zdenek Burian i jego świat”. Organizatorem 

wystawy był Konsulat Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach, a jej otwarcia dokonał dr Josef Byrtus, 

konsul generalny Republiki Czeskiej. Zdenek Burian urodził się na Morawach, żył w latach 1905 – 1981, 

zasłynął ilustracjami do książek podróżniczych i przygodowych. Jako pierwszy stworzył obrazy z czasów 

prehistorycznych, współpracując z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze, znany jest jako twórca tzw. 

złotego zasobu światowej paleontologii, składającego się z tysięcy rysunków, obrazów olejnych i akwareli.  

W uroczystości wzięła udział liczna publiczność, wśród której sporą grupę stanowiła młodzież. Uczestniczyli 

w niej również przedstawiciele władz powiatu i miasta na czele ze starostą Józefem Gismanem, 

przewodniczącym Rady Miasta Ryszardem Pacułtem i wiceprezydentem miasta Piotrem Gabryszem. 

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zebranych. 

 

10 listopada Sekcja Lekkiej Atletyki Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kędzierzynie 

– Koźlu otrzymała od Zarządu Opolskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki nagrodę za bardzo dobre 

wyniki uzyskiwane przez juniorów w sezonie 2004 roku. Nagrodę wręczono podczas Walnego Zebrania 

Delegatów Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Opolu. Kierownikiem sekcji jest Marek Skrzydlewski, 

trenuje w niej około 60 zawodników, którymi opiekują się trenerzy Jan Bułkowski, Józef Szymura, Juliusz 

Czerw, Marek Skrzydlewski, a wspomagają ich nauczyciele wychowania fizycznego z miejskich szkół, wśród 

których istotny wkład w uzyskiwane wyniki mają Beata Nowak z Publicznego Gimnazjum nr 5 oraz 

Jadwiga Jakubiec z Publicznego Gimnazjum nr 4. Praca trenerów i zawodników zaowocowała w minionym 

sezonie wieloma sukcesami odnoszonymi na zawodach wojewódzkich i krajowych. Dwunastu zawodników 

MMKS-u zostało powołanych do kadry wojewódzkiej, a mianowicie: Wojciech Piebiak /rzut dyskiem/, Olga 

Chudomięt /siedmiobój/, Natalia Zubrzycka /skok w dal/, Dawid Mehlich /bieg na 3000 m/, Tomasz Licznar 

/rzut dyskiem/, Agata Szewerda /rzut dyskiem/, Mariusz Gałązka /pchnięcie kulą/, Agata Dudek /bieg na 

800 m/, Ewa Zgrzebniok /siedmiobój/, Nikola Zimolong /bieg na 1500 m/, Krzysztof Tychy /dziesięciobój/  

i Rafał Dudek /bieg na 600 m/. Reprezentantem Polski w rzucie dyskiem w kategorii juniorów jest Wojciech 

Piebiak, do rezerwy kadry narodowej weszły Olga Chudomięt w siedmioboju  i Natalia Zubrzycka  w skoku  

w dal. Również w kategorii młodzików odnoszono liczne sukcesy, których wynikiem jest powołanie  

10 zawodników MMKS-u do reprezentacji Opolszczyzny. W tej grupie są: Krzysztof Wilga /bieg na 600 m/, 

Piotr Bzdak /bieg na 3000 m/, Marek Kulak /bieg na 100 m/, Paweł Stramecki /bieg na 100 m/, Adam Domin 
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/rzut dyskiem/, Oskar Ciepielka /rzut dyskiem/, Marta Prokop /bieg na 400 m ppł./, Anna Kot /bieg na 100 m 

ppł./, Aneta Paneth /bieg na 100 m ppł./ i Grzegorz Jarus /bieg na 300 m ppł./. 

 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości uczczono w naszym mieście mszą za Ojczyznę, którą  

w kościele pod wezwaniem Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śląskiej odprawił ks. dr Alfons Schubert oraz 

uroczystą akademią w Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte. Uroczystości odbyły się przy udziale 

przedstawicieli władz miasta i powiatu, a ich głównymi bohaterami byli kombatanci, dawni żołnierze, którzy 

na różnych frontach walczyli o wolną Polskę podczas II Wojny Światowej. Podczas uroczystości dwunastu 

mieszkańcom naszego miasta, w uznaniu ich zasług wręczono medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” 

nadane przez ministra obrony narodowej. Złote medale otrzymali: płk Zbigniew Iłowski, ppłk Konrad Kucz, 

mjr Jan Sietczyński, mjr Rajmund Gajecki i mjr Edward Domagała. Srebrne medale otrzymali: płk Edward 

Szczepański, mjr Jan Duraj, kpt. Bolesław Król, por. Jan Koterbicki oraz st. chor. Andrzej Leśniewski, 

natomiast brązowe medale kpt. Stanisław Czapla i plut. Michał Stępień. 10 osób wyróżniono również za 

działalność związkową medalami i odznakami honorowymi nadanymi przez Zarząd Główny Związku 

Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. W części artystycznej akademii 

wystąpiła grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte z montażem słowno – 

muzycznym oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej nr 1 z koncertem utworów polskich 

kompozytorów. 

 

12 listopada po raz pierwszy po długiej przerwie znowu w kinie „Hel” w Koźlu odbyły się projekcje 

filmowe. W grudniu 2003 r. zostało ono zamknięte, gdyż właściciel Katowicka Instytucja Filmowa „Silesia 

Film” uznał, że przynosi ono wyłącznie straty. Wielomiesięczne negocjacje prowadzone przez władze miasta 

z właścicielem o dzierżawę lub wykup budynku nie doprowadziły do porozumienia, gdyż kwota wykupu 

wyznaczona przez katowicką firmę była zbyt wysoka dla miasta tym bardziej, że kino wymagało remontu. 

Szansa na przywrócenie działalności tej placówki kulturalnej pojawiła się, kiedy ogłoszony w „Gazecie 

Wyborczej” przetarg na taką działalność w kinie „Hel” w Kędzierzynie – Koźlu wygrała  prywatna firma 

„Lumiere” z Białegostoku. Wydzierżawiła kino od właściciela uznając, że dobry repertuar pozwoli ściągnąć 

do kina widzów i umożliwi pomyślne funkcjonowanie w mieście dwu placówek podobnego typu. 

Kierownikiem „Helu” pozostaje Jacek Wycisk. 

 

W dniach 13 – 14 listopada odbył się IX Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty 2004” organizowany przez 

parafię Świętego Floriana na osiedlu Azoty, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie – Koźlu oraz 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Koncerty odbywały się w Hotelu Centralnym. W sobotę 13 listopada 

trwały przesłuchania konkursowe, w czasie których wykonawcy prezentowali tradycyjne pieśni kościelne, 
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współczesne utwory o treściach religijnych między innymi z repertuaru Michała Bajora lub z musicalu 

„Metro”, a także autorskie kompozycje uczestników konkursu. Wzięło w nim udział 21 solistów i zespołów 

występujących w dwu kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej, wywodzących się nie tylko z naszego miasta, 

lecz również z wielu miejscowości Opolszczyzny, a nawet spoza niej. W niedzielę odbył się koncert laureatów. 

Jury przyznało w grupie zespołów młodzieżowych dwie pierwsze nagrody: zespołowi „Attonare”  

z Komprachcic i „7 Błogosławieństw” z Prudnika. Trzecie miejsce zajął zespół „Siódma Trąba Baranka”  

ze Sławięcic, którego opiekunem jest ks. Dariusz Flak. W kategorii dziecięcej w tym roku pierwsze miejsce 

zdobył zespół z Kędzierzyna – Koźla „Szalone Małolaty” z parafii św. Mikołaja. Wśród solistów najlepszymi 

okazali się : w kategorii młodzieżowej Jagoda Pustelniak z Moszczanki, a w dziecięcej Mateusz Gancarczyk 

z Kędzierzyna – Koźla. Licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała wykonawców, a wiele pieśni 

śpiewała razem z młodymi artystami. Święto pieśni i muzyki religijnej, jakim okazał się IX Festiwal, 

zakończył koncert Antoniny Krzysztoń, który zachwycił słuchaczy różnorodnością i bogactwem motywów 

czerpanych z wielu kultur oraz pięknym wykonaniem pieśni religijnych z różnych stron świata. 

 

14 listopada blachowniański Klub Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski im. prof. 

Ludwika Hirszfelda zorganizował akcję „Kochajmy życie, szanujmy zdrowie”, w ramach której znakomici 

specjaliści ze śląskich klinik udzielali nieodpłatnie mieszkańcom miasta porad medycznych. Odbywała się ona 

w salkach katechetycznych parafii św. Eugeniusza de Mazenod na osiedlu Pogorzelec. Ze Szpitala 

Klinicznego nr 5 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach przyjechało dwunastu specjalistów, którzy pod 

kierunkiem pani prof. Ariadny Gierek – Łapińskiej przeprowadzili badania wzroku i udzielili porad 250 

osobom. Prof. Andrzej Zembala, kardiochirurg ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz wspierający 

go w konsultacjach Piotr Rozentryt, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog i kardiolog wspólnie 

przebadali i udzielili pomocy 25 osobom. Doktor Marek Hawranek, specjalista chirurgii ortopedycznej  

i traumatologii z Zespolonego Szpitala Rejonowego i Poradni Urazowo – Ortopedycznej w Zabrzu przyjął  

i przebadał 36 pacjentów. Doktor Ryszarda Janucik – Gągalska z przychodni „Medicogen” w Kędzierzynie – 

Koźlu przebadała pod kątem osteoporozy, 50 osób. Ponadto podczas akcji pacjenci mogli sobie zbadać poziom 

cholesterolu, ciśnienie krwi i stan cukru w organizmie. To ostatnie badanie przeprowadzały panie z poradni 

cukrzycowej, a skorzystało z niego ponad 200 osób. Liczny, tłumny udział mieszkańców miasta wskazuje, jak 

często odczuwana jest niewystarczająca dostępność lekarza specjalisty na co dzień i jak bardzo oczekiwane  

i potrzebne są takie akcje. 

 

19 listopada przeszła przez miasto gwałtowna wichura z zamiecią śnieżną, która wyrządziła wiele 

strat i zniszczeń. W parkach i w osiedlach wiatr połamał drzewa. Zniszczony został przystanek miejskiej 

komunikacji przy dworcu PKS, wicher poderwał wiatę i rzucił ją na stojące obok na parkingu samochody, 
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wiele z nich uszkadzając. W różnych miejscach strącane przez wiatr konary i gałęzie drzew zniszczyły 

samochody i budowle. Na osiedlu Blachownia wyrwane z korzeniami drzewa zatarasowały drogę obok byłego 

biurowca zakładów chemicznych, na targowisku miejskim wichura przewracała stragany, sprawiając, że 

kupcy musieli przerwać handel. Pełne ręce roboty przez cały dzień mieli strażacy z Powiatowej Straży 

Pożarnej, którzy musieli 38 razy interweniować, usuwając zwalone drzewa i ich konary tarasujące drogi, 

przygniatające samochody, a także pracownicy kędzierzyńsko – kozielskiego rejonu energetycznego, gdyż 

nawałnica zrywała przewody i powodowała przerwy w dostawach prądu, które usuwano na terenie całego 

powiatu. Przez wiele następnych dni służby miejskie zajęte były usuwaniem zniszczeń spowodowanych  

w mieście przez wichurę o niespodziewanej gwałtowności i sile.  

 

25 listopada otwarto kolejny w Kędzierzynie – Koźlu sklep wielkopowierzchniowy, należy on do sieci 

Lidl i jest usytuowany naprzeciw osiedla Piastów, przy alei Jana Pawła II. Obok artykułów spożywczych 

posiada również stoiska z wyrobami przemysłowymi różnych branż, od chemii gospodarczej, artykułów 

gospodarstwa domowego po tekstylia. 

W dniach 20 – 25 listopada, na zlecenie Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle, TNS OBOP 

przeprowadził badania na temat „Mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla o sklepach wielkopowierzchniowych”. 

Badania polegały na sondażu realizowanym za pośrednictwem wywiadów telefonicznych, których 

uczestnikami była reprezentatywna grupa 1000 mieszkańców miasta w wieku 18 lat i powyżej. Wyniki badań 

wskazują, że 50% mieszkańców opowiada się za powstaniem w mieście sklepu wielkopowierzchniowego,  

a 46% jest temu przeciwna. Zdaniem tych, którzy widzą potrzebę powstania takiego sklepu powinien to być 

sklep wielobranżowy. Natomiast na pytanie czy liczba sklepów wielkopowierzchniowych w Kędzierzynie – 

Koźlu jest wystarczająca aż 64% respondentów odpowiedziało twierdząco, 20% uważa, że jest ich za mało,  

a 13%, że zbyt dużo. Sondaż wykazał również, że 44% mieszkańców najchętniej robi zakupy artykułów 

codziennego użytku w sklepach wielkopowierzchniowych, centrach handlowych i supermarketach, 30% woli 

kupować w małych i średnich sklepach samoobsługowych, a 18% najczęściej korzysta z usług małych sklepów, 

gdzie towar podaje sprzedawca. Jedynie 1% pytanych przyznawało się do częstych zakupów na targowiskach 

i bazarach. Charakterystyczny jest również wynik wskazujący, że 64% mieszkańców dokonuje zakupów  

w hiper lub supermarketach w innych miastach, z czego 31% robi to co najmniej raz w miesiącu. Zdecydowana 

większość badanych ( 76% ) sądzi, że powstanie sklepu wielkopowierzchniowego stworzy nowe miejsca pracy 

dla osób, które dotychczas jej bezskutecznie poszukiwały. 60% mieszkańców Kędzierzyna – Koźla jest 

przeciwko regulacjom wprowadzającym zakaz handlu w niedziele i święta. Autorzy realizujący powyższe 

badania określają poziom ich wiarygodności na 95%. Zebrane w powyższych badaniach opinie świadczą  

o znacznym zróżnicowaniu poglądów wśród mieszkańców Kędzierzyna – Koźla, ale wskazują także ich 
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pewne preferencje, które mogą pomóc władzom miasta w planowaniu sieci i struktury handlu i usług na 

najbliższe lata. 

 

26 listopada została zakończona rozbudowa miejskiego składowiska odpadów usytuowanego obok 

osiedla Sławięcice. Ponieważ zapełniła się dotychczas używana niecka, w lipcu przystąpiono do wykonania 

nowej, jej budowę pod koniec listopada ukończono. Zapewni ona bezpieczne składowanie śmieci przez 10 lat. 

Pracować na niej będzie ciężki sprzęt, spychacze będą równać nawiezione odpady, a kompaktory będą je 

ubijać, co zapewni wolniejsze zapełnianie się składowiska. Budowa nowej niecki kosztowała 3,1 miliona zł. 

Jest wykonana z dbałością o zachowanie wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Wyposażone w pięć warstw 

dno niecki zapobiegnie przeciekom nieczystości do gruntu.  

 

29 listopada odbyła się XXVIII sesja Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla. Obok wielu bieżących 

spraw omawianych w toku obrad, radni zajmowali się uchwałami okołobudżetowymi i dwoma programami 

określającymi ważne dla miasta zadania na najbliższe lata. W wyniku dyskusji zostały przyjęte do realizacji: 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów 

Powojskowych i Poprzemysłowych. Uchwalenie tych programów stanowi podstawę ubiegania się o fundusze 

pomocowe z Unii Europejskiej. 

 

30 listopada Rada Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego rozpatrzyła wnioski o przyznanie 

powiatowego wyróżnienia honorowego „Statuetki Koziołków”. Co roku przyznaje się trzy takie wyróżnienia, 

należało więc wybrać spośród trzynastu zgłoszonych kandydatur. Po długiej, trudnej dyskusji radni 

zdecydowali, że „Statuetki Koziołków” w tym roku otrzymali: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych, którą uhonorowano przede wszystkim za inwestowanie w edukację, ojciec Norbert 

Sojka, były proboszcz parafii świętego Eugeniusza de Mazenod w uznaniu zasług dla wzbogacania życia 

społeczności parafii  i dbałości o wystrój kościoła oraz Marian Wojciechowski, wójt Reńskiej Wsi, nagrodzony 

za wyróżniającą pracę na rzecz społeczności gminy, którą wysoko ocenili sami mieszkańcy zgłaszając jego 

kandydaturę do nagrody. Oprócz tego Rada zajęła się bieżącymi problemami, sytuacją ponadgimnazjalnej 

oświaty i stanem dróg powiatowych. Radni wyrazili również poparcie dla wszystkich obywateli Ukrainy  

i samorządów ukraińskich, które opowiadają się za przestrzeganiem demokratycznych reguł związanych  

z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich na Ukrainie. Uchwałę tę przesłano ambasadorowi 

nadzwyczajnemu Ukrainy w Polsce. 

 

Na przełomie listopada i grudnia zakończono bieżący etap prac przy zagospodarowaniu terenu 

zamkowego w Koźlu. Przetarg ogłoszony przez władze miasta na ich wykonanie wygrała firma „Eurobud”  
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z Kędzierzyna – Koźla, która rozpoczęła realizację zadania na początku sierpnia. Jednak zakres robót 

zaplanowany do wykonania w 2004 roku  musiał ulec modyfikacji, gdyż w trakcie prac okazało się, że trzeba 

zmienić pierwotnie ustalony projekt. W związku z tym w bieżącym roku prace prowadzone były tylko  

w zamkowych piwnicach. Uzupełnione zostały braki w murach i została zainstalowana konstrukcja 

zabezpieczająca.  

 

1 grudnia odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu. Inicjatorem i organizatorem 

przedsięwzięcia był Ryszard Więcek, dyrektor I LO im. H. Sienkiewicza i grupa inicjatywna – osób 

zainteresowanych rozwojem szkoły we wszystkich aspektach jej działania. Stowarzyszenie w uchwalonym 

statucie zapisało przede wszystkim następujące cele: wspieranie pracy edukacyjno – wychowawczej  szkoły, 

wzbogacanie wyposażenia sal w sprzęt dydaktyczny, organizowanie kursów dokształcających i zajęć 

pozalekcyjnych dla młodzieży, opracowanie systemu pomocy finansowej dla zdolnych uczniów, znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej, promocję szkoły oraz integrowanie środowiska jej nauczycieli, uczniów  

i absolwentów. Powyższe cele zamierza realizować poprzez: organizowanie różnego rodzaju imprez, zbiórki 

pieniężne, pozyskiwanie sponsorów do zadań remontowych, finansowanie zajęć pozalekcyjnych /kółek 

zainteresowań, zajęć wyrównawczych i fakultatywnych/ zgodnie z potrzebami szkoły oraz współpracę  

z zaprzyjaźnionymi szkołami w kraju i za granicą. Zebranie ustaliło statut Stowarzyszenia i uchwaliło go, 

wybrało władze Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, oraz Sądu Dyscyplinarnego. Prezesem 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza został 

Ryszard Więcek. 

 

6 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie Helena Bulanda, dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej i Małgorzata Skrzypczak, koordynator projektu „Ekonomia, Ekologia, Ekorozwój” odebrały z rąk 

prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza i dyrektora Biblioteki Narodowej Michała 

Jagiełły nagrodę za swój projekt wysłany na konkurs ogłoszony przez NBP i Bibliotekę Narodową pod 

hasłem „Z ekonomią na ty”. Konkurs adresowany był do bibliotek realizujących zadania powiatowe, polegał 

na opracowaniu projektu edukacyjnego, którego celem było popularyzowanie wiedzy ekonomicznej wśród 

młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Spomiędzy 90 nadesłanych projektów komisja konkursowa 

wytypowała najpierw 31 do dalszej obserwacji sposobu ich zrealizowania. Po zakończeniu projektu  dokonała 

ponownej oceny i wybrała 10 bibliotek, którym przyznała nagrody lub wyróżnienia. Wśród wyróżnionych 

znalazł się projekt opracowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu i zrealizowany  

w okresie od czerwca do września 2004 roku. W jego ramach zorganizowanych zostało między innymi  

26 wykładów i odczytów z dziedziny ekonomii i bankowości oraz 29 spotkań warsztatowych.  
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Przeprowadzono 3 konkursy: na opracowanie projektu działalności gospodarczej pod tytułem „Moja 

firma” dla szkół ponadgimnazjalnych, konkurs na esej „Po co komu ekonomia w ekologii” oraz konkurs 

fotograficzny pod hasłem „Ekologia i gospodarka”. Szczegółowe zadania projektu były realizowane dzięki 

wsparciu finansowemu NBP i kędzierzyńsko – kozielskich banków, a we współpracy z przedstawicielami 

biznesu, banków, władz lokalnych i przy wsparciu pracowników naukowych zorganizowano cykl wykładów  

i spotkań warsztatowych. Wkład w wykonanie zadań konkursowych wniosły również szkoły i biblioteki  

w naszym mieście. 

 

7 grudnia półgodzinnym programem „Telemix” zainaugurowała swoją działalność Samodzielna 

Miejska Telewizja w Kędzierzynie – Koźlu. Audycje telewizyjne docierają do odbiorców za pośrednictwem 

sieci kablowych i nadawane są we wtorki o godzinie 1715, a powtarzane w piątki o tej samej porze. Na 

uruchomienie stacji pieniądze wyłożyła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”, opłacając 

uzyskanie koncesji oraz zatrudnienie reportera i montażysty. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli 

Andrzej Szopiński–Wisła, dziennikarz oraz Józef Czupioł, operator kamery. Studio telewizji mieści się przy 

ulicy W. Łokietka na osiedlu Piastów. 

 

W dniach 10 – 12 grudnia trwały warsztaty muzyczne w Domu Kultury „Koźle”. Wykładowcami 

byli gitarzysta Adam Palma, perkusista Robert Luty oraz basista Piotr Żaczek. Uczestniczyło w nich ponad 

dwadzieścia osób, młodych muzyków, amatorów, którzy znajdowali tu cenne wskazówki, jak eliminować 

błędy i doskonalić swą grę na instrumencie. Warsztaty zakończyły się w niedzielne popołudnie koncertem  

w kozielskim Domu Kultury. 

  

15 grudnia w kozielskiej Baszcie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Zbrodnie ludobójstwa 

dokonane na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów na kresach południowo–wschodnich  

II Rzeczypospolitej w latach 1939 – 1946”. Wystawa autorstwa Szczepana Siekierki została przygotowana 

przez Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, a jej 

zaprezentowanie społeczności Kędzierzyna–Koźla jest wynikiem współpracy Towarzystwa Ziemi Kozielskiej 

i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich. Wystawie towarzyszy broszurka 

opracowana przez Elżbietę Dworzak z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w której zwięźle omówione 

zostało tło historyczne zbrodni pokazywanych w treści wystawy. Obejmuje ona obszar byłego województwa 

tarnopolskiego oraz fragmentarycznie byłych województw lwowskiego i wołyńskiego. Prezentowane 

fotogramy ciał bestialsko pomordowanych, portrety ludzi, którzy zginęli, zdjęcia miejscowości, gdzie dokonały 

się masowe mordy, sprawiają, że wystawa ta wywiera głębokie wrażenie na zwiedzających. Zebrani na 
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wystawie goście wychodzili z sali wstrząśnięci, brakowało słów, by oddać przeżycia wywołane 

prezentowanymi na wystawie obrazami, najczęściej powtarzanym komentarzem było stwierdzenie, że jest to 

wystawa przerażająca. Wśród gości byli Wiesław Fąfara, prezydent Kędzierzyna – Koźla, ks. dr Alfons 

Schubert, proboszcz parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, członkowie obu towarzystw oraz wielu nie 

stowarzyszonych mieszkańców miasta. 

 

Trzy przedsiębiorstwa z Kędzierzyna – Koźla zostały laureatami konkursu „Opolska Marka 2004”, 

organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego, Izbę Gospodarczą „Śląsk”, Stowarzyszenie 

„Promocja Przedsiębiorczości”, Euro Info Centre w Opolu oraz Agencję Rozwoju Opolszczyzny SA. Na 

konkurs wpłynęło 48 wniosków zgłoszonych przez 35 przedsiębiorstw w trzech kategoriach: produkt, usługa 

i eksport. W kategorii produkt nagrodzone zostały Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA za serię produktów 

OXOPLAST, a w kategorii eksport Fabryka Aparatury i Urządzeń „Famet” SA eksporter komponentów do 

maszyn budowlanych, procesowej aparatury przemysłowej i innych aparatów i urządzeń oraz Jokey Plastik 

Blachownia sp. z o.o. eksporter opakowań z polipropylenu i opakowań drukowanych metodą suchego offsetu. 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. 

 

21 grudnia Rada Miasta na swojej sesji uchwaliła budżet Kędzierzyna – Koźla na rok 2005. 

Dochody budżetu wyniosą 129 833 579 złotych, a wydatki 129 782 116 zł. Nadwyżka przeznaczona 

zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Radni ustalili sposób podziału dochodów budżetu na 

realizację zadań w przyszłym roku. Najwięcej, ponad 30% przeznaczono na oświatę, a 21% na inwestycje, ale 

znaczną część tej kwoty pochłonie zapłata rachunków, za budowy rozpoczęte w tym roku, za halę sportową 

na osiedlu Azoty i halę targową w Śródmieściu. Wśród inwestycji zaplanowanych na rok 2005 można 

wymienić: budowę trzech bloków socjalnych na osiedlu Blachownia, kontynuację remontu stadionu na 

Kuźniczce, bieżące remonty placówek oświatowych i dróg miejskich oraz prace przy przebudowie podzamcza. 

 

23 grudnia odbył się końcowy odbiór ronda wybudowanego na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej  

z aleją Armii Krajowej. Powstawało ono ze środków pochodzących z różnych źródeł. 28 października Rada 

Miasta Kędzierzyna – Koźla po burzliwej dyskusji podjęła uchwałę o dofinansowaniu kwotą 700 tysięcy 

złotych budowy ronda na najbardziej niebezpiecznym skrzyżowaniu w mieście, czyli w miejscu, gdzie ulica 

Grunwaldzka przecina aleję Armii Krajowej. 3 listopada w Urzędzie Miasta uroczyście podpisano umowę 

pomiędzy gminą, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, który wyasygnował na tę inwestycję 250 tysięcy 

złotych, 700 tysięcy złotych przeznaczyło na nią również Starostwo Kędzierzyńsko – Kozielskie, pozostałe 

środki pochodziły od zarządcy obwodnicy i wykonawcy budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad. Koszt całej inwestycji wyniósł 2,7 miliona złotych. Od pierwszych dni listopada rozpoczęły się 
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prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z aleją Armii Krajowej, odbywały się bez 

wstrzymywania ruchu, co w czasie trwania robót szczególnie skomplikowało pokonywanie skrzyżowania, tak 

pieszym jak i pojazdom, ale diametralnie poprawiło stan bezpieczeństwa na nim po ukończeniu inwestycji. 

Ostatecznie rondo kosztowało 2,3 mln złotych, a ponieważ w czasie odbioru wyniknęły kontrowersje w ocenie 

jakości robót i wycenie ich kosztów, uzgodniono, że rozstrzygniecie wszystkich wątpliwości odkłada się do 

drugiego kwartału 2005 roku, gdy odbędzie się przegląd gwarancyjny. 

 

Poza pamiętną listopadową zawieruchą z zamiecią śnieżną, do tej pory jesień  była ciepła. 19 grudnia 

poprószył śnieg, który cieniutką warstwą pokrył miasto, ale poleżał niewiele ponad dobę. Oprócz 

krótkotrwałych porannych, niewielkich przymrozków utrzymywały się temperatury dodatnie i wiele dni było 

słonecznych, raczej wiosennych niż zimowych. Święta Bożego Narodzenia upłynęły w klimacie ciepłej jesieni, 

temperatury sięgały nawet 8 – 9 stopni powyżej zera, a pierwszy dzień Świąt piękną słoneczną pogodą 

zachęcał do długich spacerów. 

 

28 grudnia kryta pływalnia w Kędzierzynie – Koźlu została otwarta po półrocznej przerwie. 

Zakończył się remont, w wyniku którego przeprowadzono gruntowną modernizację instalacji ukrytej pod 

niecką basenu, od podstaw przebudowano system wentylacyjny, wymieniono układ rur i zaworów, 

usprawniono odprowadzanie wody z przelewów, na nowo wykafelkowano nieckę basenu i podłogi,  

a przelewy boczne zrównano z podłogą. Zamontowano także dwa bicze wodne służące do masażu wodnego. 

Remont, którego termin zakończenia pierwotnie zaplanowany był w połowie października, przedłużył się  

o ponad dwa miesiące ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych robót, by spełnić wymogi wynikające 

z rygorystycznych norm sanitarnych dla tego typu obiektów. Koszt inwestycji wyniósł 1,8mln złotych, a na 

najbliższe lata przewiduje się wykonanie jej następnego etapu, do remontu pozostała jeszcze kotłownia 

pływalni i mały basen. 

 

W ramach pilotażowego  programu wspierania budownictwa socjalnego w gminach, Kędzierzyn–

Koźle otrzymał z budżetu państwa 2 miliony 800 tysięcy złotych na budowę trzech bloków socjalnych na 

osiedlu Blachownia. Spośród zgłoszonych 466 wniosków z całej Polski dofinansowanie otrzymały  

142 wnioski, a dotacja w wysokości 35% uzyskana przez nasze miasto jest najwyższa z możliwych i pokryje 

koszty budowy jednego z trzech bloków socjalnych, których realizacja już rozpoczęła się na osiedlu 

Blachownia. Zadanie to wykonywane jest przez konsorcjum głubczyckich firm, z którym gmina Kędzierzyn-

Koźle podpisała umowę. Zakłada ona zakończenie robót budowlanych 30 września 2005 roku. 
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W roku 2004 zawarto 485 małżeństw / w 2003 r. – 530/. Wymienione liczby obejmują małżeństwa 

mieszkańców miasta zawierane w Kędzierzynie – Koźlu i w innych miejscowościach poza miastem. Urodziło 

się  543 dzieci / w 2003 r. – 522 /. 149 małżeństw się rozwiodło, a 7 uzyskało separację. Zmarło 541 osób  

/ w 2003 r. – 532/. Według stanu na 31. 12. 2004 r. w Kędzierzynie – Koźlu mieszkało 65 154 osoby, 

największe osiedla to Śródmieście /14 012 mieszkańców/, Pogorzelec /12 968 / i Koźle /10 972/. 

 

Wśród zmarłych wymieńmy osoby powszechnie znane i zasłużone dla naszego miasta: 24 stycznia 

zmarł Jan Gruszka były przewodniczący Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, 5 sierpnia 

ponieśliśmy ogromną stratę wraz ze śmiercią Mariana Przodały, który przez 34 lata kierował kozielską 

telekomunikacją, rozbudowując i unowocześniając jej sieć w całym regionie, był również osobą głęboko 

zaangażowaną w pracę na rzecz społeczności miasta. Jako członek współzałożyciel Towarzystwa Ziemi 

Kozielskiej wniósł w jego działalność wiele cennych inicjatyw, współtworząc miedzy innymi zbiory pamiątek 

historii regionu, które stały się podstawą przyszłego muzeum Ziemi Kozielskiej. 15 października zmarł 

Zdzisław Wiącek, emerytowany dyrektor Elektrowni Blachownia, aktywnie wspierający swymi inicjatywami 

działalność kulturalną i społeczną w mieście. 20 października odszedł na zawsze Jan Kołodziej, wieloletni 

Prezes Koła Stare Miasto i Prezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski   

i Byłych Więźniów Politycznych w Kędzierzynie – Koźlu. 2 listopada zmarł powszechnie znany i ceniony 

emerytowany lekarz dr Czesław Lubieniecki, specjalista chorób wewnętrznych, długoletni ordynator Oddziału 

Wewnętrznego Szpitala nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu. 7 listopada zmarł Stefan Zioło, były zastępca 

dyrektora Zakładów Azotowych Kędzierzyn, ostatni I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej w Kędzierzynie – Koźlu w latach 1981 – 1989.  

 


