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Nowy 2006 rok zastał miasto zasypane po trwającej wiele godzin śnieżycy. Na ulicach w zaspach grzęzły 

samochody, a piesi z trudem przebijali się przez zwały śniegu. Wielu uczestników sylwestrowych balów i spotkań 

miało poważne kłopoty w dotarciu do domów. 

 

8 stycznia zagrała także w Kędzierzynie – Koźlu XIV Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tej 

wielkiej akcji charytatywnej wzięły udział liczne zespoły muzyczne, taneczne i wokalne działające przy domach 

kultury w naszym mieście. Wystąpiły one przede wszystkim w Domu Kultury „Chemik” oraz w Domu Kultury 

Koźle. Oprócz nich z Orkiestrą zagrały również puby „Pod Lwami” i „Pod Papugami”, a także kluby „Kajtek”  

i „Inwestor”. Na ulice wyszli jak dotychczas wolontariusze, którzy  pomimo mroźnej pogody wytrwale kwestowali 

na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach. Wśród 170 wolontariuszy byli harcerze, uczniowie gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych.  XIV Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w Kędzierzynie – Koźlu ogółem 

42.849, 74 złotych. 

 

„Gazeta Lokalna” w swoim 2 numerze z 11. stycznia opublikowała listę klubów sportowych lekkiej atletyki 

na Opolszczyźnie. Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy w Kędzierzynie – Koźlu został sklasyfikowany na drugim 

miejscu z 58 punktami za UKS MOS Opole /70 punktów/, a przed Orłem Namysłów / 35,85 punktów/. 

 

16 stycznia odbyła się  uroczystość przejęcia spółki Silekol, wytwórni żywic klejowych, stanowiącej do tej 

pory część Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA, przez Grupę Pfleiderer Grajewo SA. Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn SA sprzedały Silekol za sumę 23 milionów złotych. Wraz z transakcją podpisano również pakt socjalny 

gwarantujący pracownikom trzyletnie zatrudnienie. 

 

16 stycznia gościł w Kędzierzynie – Koźlu żeński chór Noemi z parafii św. Walentego w Kałuszu na 

Ukrainie z jej duszpasterzem ks. Krzysztofem Panasowcem. Chór od 7 stycznia odbywał tournee po Polsce, 

odwiedził nas na zaproszenie władz miasta, które od miesiąca jest miastem partnerskim ich rodzinnego Kałusza. Na 

program pobytu gości złożyło się zwiedzanie Kędzierzyna – Koźla, wizyty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12,, 

w Miejskim Ośrodku Kultury, zwiedzanie nowej hali widowiskowo – sportowej, zabytkowego kościoła pod 

wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny i Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie  

w Koźlu. Po południu chór Noemi towarzyszył swym śpiewem mszy świętej  w Kościele św. Zygmunta i św. 

Jadwigi Śląskiej, a potem w tym kościele dał koncert pieśni i kolęd w języku polskim. Pobyt w Polsce gości z Kałusza 
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związany był także z poszukiwaniem funduszy  na dokończenie prac przy odbudowie ich parafialnego kościoła św. 

Walentego. Opuszczając nasze miasto  zabrali ze sobą dary mieszkańców Kędzierzyna – Koźla, czyli książki 

zebrane dla dzieci ze szkół w Kałuszu oraz w postaci finansowego wsparcia konta, na którym gromadzą środki 

przeznaczone na dokończenie odbudowy i wyposażenia kościoła. 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu znalazło się na 116 miejscu  

w ogólnopolskim rankingu szkół średnich ogłoszonym 18 stycznia w „Rzeczpospolitej”. Liceum to od wielu lat jest 

notowane w rankingu, od sześciu lat plasowało się zawsze w pierwszej setce szkół średnich w Polsce / najwyższe 

miejsce 32 zajęło w 2000 r./. O pozycji szkoły obecnie zadecydowały sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach 

przedmiotowych w 2005 roku. Wśród szkół województwa opolskiego lepsze wyniki osiągnęły tylko trzy, Publiczne 

LO nr II imienia  Marii Konopnickiej w Opolu /22. miejsce/, Publiczne LO nr III im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Opolu / 29. miejsce/ oraz Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie /52 miejsce/. 

 

20 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Rynku w Koźlu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 

„Słowo w stronę rzeki”. Zgromadzono na niej dokumenty, zdjęcia, mapy i wydawnictwa poświęcone Odrze, jej 

przyrodzie, a także związkom z historią i kulturą regionu. Znalazły się tu również pamiątki rodzinne 

odzwierciedlające życie mieszkańców miejscowości rozłożonych nad brzegami Odry w jej biegu od Przewozu do 

Koźla. Pokazano na wystawie również publikacje i dokumenty wypożyczone z wielu bibliotek i instytucji 

naukowych w tym także ze zbiorów Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Uroczystość otwarcia urozmaicił występ 

zespołu Silesia z Łubnian, który zaprezentował muzykę regionalną i pieśni wykonane w gwarze śląskiej. 

  

26 stycznia Rada Miasta na swojej pierwszej w tym roku sesji podjęła kilka uchwał o istotnym znaczeniu 

dla mieszkańców. Nadano nazwę, Plac Raciborski, bezimiennej dotychczas przestrzeni przed dworcem PKS  

w Koźlu, gdzie znajduje się niedawno oddany do użytku  parking dla samochodów osobowych. Przywrócono w ten 

sposób przedwojenną nazwę placu. Radni podjęli uchwałę o utworzeniu dwu nowych zespołów szkół. Na osiedlu 

Sławięcice powołano Zespół Szkół Miejskich nr 4 z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 96, w skład którego weszły: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 i Publiczne Gimnazjum  nr 8,  a na osiedlu Azoty Zespół Szkół Miejskich nr 5 

/PSP nr 3 i PG nr 6/ z siedzibą przy  ul. Przodowników Pracy 13. Dotychczas PG nr 6 i nr 8 wchodziły w skład 

zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. Rada dwom placówkom 

oświatowym, na wniosek ich społeczności, nadała  imiona patronów: PSP nr 5 otrzymała imię Adama Mickiewicza, 

a Publiczne Przedszkole nr 22 imię Czesława Janczarskiego. Rada Miasta wyraziła również zgodę na nawiązanie 

współpracy Kędzierzyna – Koźla z miastami Grand – Charmont i Herricourt we Francji. 

 

Straszna tragedia, która zdarzyła się 28 stycznia na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich  

w Chorzowie, wstrząsnęła mieszkańcami Kędzierzyna – Koźla. Na zorganizowaną tam 56 międzynarodową 

wystawę gołębi pocztowych wybrali się także hodowcy z naszego miasta, wyjechali dwoma autokarami, a wiele osób 
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dotarło tam również własnymi samochodami. Gdy walił się dach ogromnej hali, grzebiąc pod ruinami 65 ofiar i raniąc 

ponad 140 osób, większość uczestników imprezy z Kędzierzyna – Koźla była już w drodze do domu, nikt  

z mieszkańców naszego miasta nie ucierpiał w tej katastrofie. Tym bardziej przejmujące były relacje naocznych 

świadków publikowane w lokalnej prasie, które uświadamiały, jak blisko były śmierć i cierpienie oraz to, że mogły 

dosięgnąć każdego. Okrutna lekcja katowickiej katastrofy skłoniła właścicieli i zarządzających do odśnieżania, 

powodując niespotykany dotychczas ruch na dachach. Przeprowadzono w mieście także kontrole stanu nawierzchni 

przede wszystkim na dużych, płaskich dachach marketów, hal, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. 

 

1 lutego Punkt Krwiodawstwa w Kędzierzynie – Koźlu po raz pierwszy przyjął krwiodawców w swojej 

nowej siedzibie, która mieści się obecnie w centrum miasta, przy ulicy Koszykowej 5 b, na osiedlu Pogorzelec. Punkt 

przeniósł się tu z osiedla Blachownia. 

 

10 lutego wojewoda opolski Bogdan Tomaszek przyjął prezydenta Kędzierzyna – Koźla Wiesława Fąfarę  

i przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Pacułta. Omawiano najpilniejsze dla rozwoju miasta inwestycje: 

dokończenie obwodnicy, połączenie miasta z autostradą, rozważono możliwości pozyskiwania środków na 

renowację i utrzymanie zabytków oraz perspektywy ściągania do miasta inwestorów i tworzenia nowych miejsc 

pracy.  

 

11 lutego nowa rada nadzorcza Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA zmieniła skład zarządu spółki. 

Odwołała prezesa Jerzego Majchrzaka /SLD/ i wiceprezes Ewę Wołynkiewicz, w skład nowego zarządu weszli: 

Remigiusz Kobierski, Piotr Minkowski oraz Andrzej Płachecki /wszyscy związani z PiS/. Prezesem Zarządu ZA 

Kędzierzyn został Piotr Minkowski. Rada nadzorcza nie podała żadnych powodów wprowadzenia tych zmian, co 

w prasie wywołało wiele domysłów i spekulacji na ten temat, tym bardziej, że dokonano ich na dwa tygodnie przed 

już prawie uzgodnioną sprzedażą zakładów firmie z niemieckim kapitałem Petro Carbo Chem. 16 lutego po długich 

negocjacjach podpisano z tą firmą pakiet socjalny, który między innymi gwarantuje załodze utrzymanie przez 

inwestora Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz szeregu innych gwarancji korzystnych dla pracowników 

Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. Uzgodniono wstępnie decyzję o zakupie przez PCC 80% akcji ZAK, 

pozostałe 20% ma zostać rozdzielone pomiędzy byłych i obecnych pracowników zakładów. 

 

18 lutego odbył się w Domu Kultury Koźle Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Na scenie 

wystąpiło 12 zespołów reprezentujących różne drużyny kędzierzyńsko – kozielskiego hufca /w jego skład wchodzi 

16 drużyn/. Najcenniejszą wartością imprezy było to, że licznie zgromadzeni harcerze świetnie się bawili, wspólnie  

z występującymi na scenie kolegami, śpiewając piosenki znane z turystycznych szlaków i harcerskich biwaków. 

 

W dniach 15 – 19 lutego gościła w Kędzierzynie – Koźlu delegacja francuskiego miasta Grand – Charmont. 

Najważniejszym wydarzeniem z pobytu delegacji było spotkanie z władzami miasta w czwartek 16 lutego, podczas 
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którego podpisana została umowa partnerska o współpracy obu miast. Inspiratorem i współgospodarzem tej wizyty 

było Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej w Kędzierzynie – Koźlu i osobiście jego prezes Marian 

Martiszko. Program pobytu delegacji był bogaty, zwiedziła najciekawsze obiekty sportowe i kulturalne, spotkała się 

z uczniami i nauczycielami w różnych placówkach oświatowych, odbyła spotkanie z przedstawicielami biznesu  

w siedzibie kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 

Odwiedziła sławięcicką filię obozu koncentracyjnego Auschwitz, oddając hołd pomordowanym, wśród których byli 

także jeńcy francuscy. Zwiedziła Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie, a ostatni dzień pobytu  

w Polsce spędziła w Krakowie i Oświęcimiu.  

 

21 lutego komisja konkursowa XIII edycji „Krajobrazów słowa” ogłosiła wyniki swych prac. Na konkurs 

ogłaszany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie – Koźlu wpłynęło 751 prac nadesłanych przez  

176 osób. Wśród zgłoszonych do konkursu prac znalazło się 628 wierszy i 123 utwory napisane prozą. W tym roku 

jury, którego pracami kierowała poetka Marta Fox nagrodziło 17 uczestników. Łukasz Zalewski z Opola otrzymał 

Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za cykl wierszy, I nagrodę w dziedzinie poezji przyznano Marzenie 

Jakubowskiej z Warszawy, II otrzymał Tomasz Jezierski z Lublina, a III Krzysztof Bieleń z Biecza. Za zbiory 

swoich wierszy zostali także wyróżnieni: Jacek Karolak z Warszawy i Arkadiusz Burda z Zamościa. W dziedzinie 

prozy najwyższą ocenę jury, czyli Nagrodę Prezydenta Kędzierzyna – Koźla uzyskało opowiadanie „Dziennik 

termita” Jacka Jerzego Strusia z Kędzierzyna – Koźla, I nagrodę przyznano Leszkowi Sokołowskiemu  

z Krzymoszyc za opowiadanie „Kilka dni w maślakach”, II otrzymał Jędrzej Morawiecki z Gęsic za cykl opowiadań 

„Szkic o godności”, „Menelozagadka”, „Szyby”, „Ssawa” i „Teatr Pawlika w obrazkach”, a III nagrodę Mateusz 

Wójcik z Kędzierzyna-Koźla za opowiadanie „Makowa główka”. Przyznano także wyróżnienia Rafałowi 

Jaworskiemu z Tychów za opowiadanie „Ze stołem w zębach”, Karolowi Kłosowi z Jastarni za opowiadanie 

„Jagody” i Annie Piliszewskiej z Wieliczki za opowiadanie „Bobek”. Ponadto jury uhonorowało czterech autorów 

drukiem ich opowiadań w specjalnym zbiorze. 

 

25 lutego odbyły się mistrzostwa województwa w biegach przełajowych, których trasy o długości  od 1000 

do 6000 metrów zostały wytyczone w lesie obok osiedla Piastów. 190 zawodników wystartowało w kilku 

kategoriach: seniorów, juniorów, juniorów młodszych, młodzików i dzieci. Mistrzynią województwa została Agata 

Dudek zawodniczka Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego z Kędzierzyna – Koźla, a jej brat Rafał 

wywalczył tytuł wicemistrzowski. Oboje będą reprezentowali Opolszczyznę na Mistrzostwach Polski  

w Wejherowie.   

 

25 lutego w hali sportowej przy alei Jana Pawła II rozegrano mecze o mistrzostwo województwa kadetek  

w siatkówce. Siatkarki Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego z Kędzierzyna – Koźla zdobyły pierwsze 

miejsce w województwie, awansując do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Wystąpiły w składzie: Katarzyna Łoza, 
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Marta Gilewska, Sara Kwiek, Weronika Różańska, Anna Stanek, Martyna Kordiaczyńska, Angelika Bryjka, 

Martyna Cholewa, Marzena Saczko, Ewa Dudała i Magdalena Gacka.  

 

25 lutego kędzierzyńsko – kozielska grupa Funky Trip zaprezentowała w Miejskim Ośrodku Kultury 

widowisko zatytułowane „Street life”. Wypełniły je pokazy tańca breakdance obfitującego w niezwykle 

widowiskowe figury: salta, stójki na rękach, karkołomne akrobacje, a wszystko to wykonywane w rytmie 

żywiołowej muzyki. Taniec i muzyka opowiadały o życiu ulicy, o spotkaniach przyjaciół, utarczkach ze służbami 

porządkowymi, walkach młodzieżowych gangów. Młodzieżowa w przeważającej większości publiczność 

wypełniająca po brzegi salę kinową, reagowała spontanicznie, z zachwytem oklaskiwała niezwykłe pokazy  

zręczności i talentu wykonawców, ich mistrzostwo w opanowaniu akrobatycznych elementów. Grupa Funky Trip 

powstała w 1999 roku na kędzierzyńskim NDM–ie, ćwiczyła najpierw na podwórkach osiedlowych, a później  

w szkolnych salach i ma już w swoim dorobku także sukcesy zagraniczne między innymi w Niemczech. 

 

15 marca w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się miła 

uroczystość wręczenia dyplomów sponsorom i darczyńcom, którzy wspierali działalność placówki. Tytuły „Przyjaciel 

Promyczka” przyznano w tym roku: firmie handlowej Speed, redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej”, spółce Inter 

Marche oraz lekarzom Markowi Żurkowi i Grzegorzowi Duszelowi. 

 

15 marca wiceprezydent Kędzierzyna – Koźla pani Brygida Kolenda – Łabuś odebrała w Warszawie 

nagrodę za trzecie miejsce, które zdobyło nasze miasto w I edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie 

gminę w Polsce. 

 

17 marca finał Miejskiego Konkursu Językowego zakończył rywalizację uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich w sprawności posługiwania się językami: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.  

W eliminacjach do konkursu wzięło udział 1939 uczniów, do finału zakwalifikowało się 76 najlepszych, którzy 

przedstawili zebranej publiczności swoje konkursowe prezentacje. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zdobyli. 

Najlepsza z języka rosyjskiego była Anna Kelm. W umiejętnościach z języka francuskiego na poziomie szkół 

podstawowych pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Krupa, szkół gimnazjalnych Marta Zamora, a wśród uczniów 

szkół średnich zwyciężył Michał Piechulek. W języku niemieckim na poziomie szkół podstawowych największymi 

umiejętnościami wykazała się Michaela Cieśla, spośród gimnazjalistów najlepszą okazała się Dominika Jurczyk,  

a wśród uczniów szkół średnich Sandra Kurzał. W zmaganiach z językiem angielskim w kategorii szkół 

podstawowych pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Bugaj, na poziomie gimnazjów Sybilla Britani, a wśród uczniów 

szkół średnich Katarzyna Grzybek. 

 

17 i 18 marca w Domu Kultury Koźle odbył się XVIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji 

Morskiej „Szantki 2006”. W tym roku z powodu małej liczby zgłoszeń nie było konkursu piosenki żeglarskiej, 
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natomiast Wieczór Poezji Morskiej przebiegał dwoma nurtami; „W rejsie ku wyspom spokoju i łagodności” oraz pod 

hasłem „Czy toń spokojna, czy huczą fale…”. Obok znanych i lubianych zespołów i wykonawców takich jak 

„Zejman i Garkumpel”, Dominika Żukowska, Andrzej Korycki, Jerzy Porębski, Marcin Szurawski zaprezentował się 

publiczności z powodzeniem zespół Klang debiutujący w tej imprezie. Stała publiczność szantek dobrze bawiła się, 

słuchając poetyckich pieśni i żywiołowo uczestnicząc w żeglarskiej dyskotece. 

 

21 marca, pierwszy kalendarzowy dzień wiosny zastał miasto w szacie zimowej. Śnieg zalegał jeszcze grubą 

warstwą na wszystkich nie odśnieżanych uprzednio miejscach. Zima w tym roku wszystkim boleśnie dała się  

we znaki. Począwszy od pamiętnej, potężnej śnieżycy z ostatnich dni grudnia przez prawie trzy miesiące miasto 

pokrywała gruba warstwa śniegu, który stopniowo lodowaciał. W styczniu mrozy utrzymywały się przez cały czas, 

często spadając poniżej -200C.. Zmrożone zwały śniegu coraz trudniej było usuwać, pomimo że natura nie 

przysparzała jego ilości, opady były niewielkie, to jednak zadawalające oczyszczenie miasta okazało się niemożliwe. 

Z nielicznych ulic i parkingów wywieziono śnieg i tylko główne trasy łączące osiedla zdołano utrzymać w pełni 

przejezdne, z czarną nawierzchnią. Wszystkie boczne i osiedlowe ulice oraz chodniki przez cały czas pokrywała 

gruba warstwa zlodowaciałego śniegu, w którym coraz bardziej żłobiły się różne koleiny i tworzyły muldy. Czyniło 

to niezwykle uciążliwym poruszanie się po mieście pojazdów i pieszych. Trwałą cechą krajobrazu stały się góry 

śniegu usypane w licznych wolniejszych miejscach oraz jego wały utworzone wzdłuż ulic, zwężające je, 

uniemożliwiające wymijanie się pojazdów. Mniejsze już mrozy w lutym, chociaż nadal trwały temperatury poniżej 

zera, utrzymywały sytuację skutego lodem miasta, ale już dłuższy dzień i często pojawiające się słońce sprawiły, że 

powoli zaczęło ubywać śniegu, a pod koniec lutego miejsca odśnieżone uprzednio były już całkowicie od niego wolne. 

Prawie na całej długości w granicach miasta Kanał Gliwicki pokrył się grubą warstwą lodu, w której wędkarze 

jeszcze w marcu z trudem wykuwali przeręble. Powszechnie obserwowało się zmęczenie zimą, jej uciążliwościami  

i niepokojami o to czy nie zawali się na głowy ludzi jakiś następny dach. Zima minęła w naszym mieście bez 

poważniejszej katastrofy, chociaż 17 lutego po południu zawalił się pod ciężarem śniegu dach hali magazynowej 

przy ulicy Towarowej należącej do firmy Brenntag Polska. Nie było wtedy w niej nikogo i nikt nie ucierpiał, 

katastrofa spowodowała tylko szkody materialne. Z niecierpliwością, bezskutecznie od połowy lutego wyglądano 

pierwszych oznak wiosny, okazało się, że trzeba było na nią czekać do ostatnich dni marca. 

 

W dniach 22 – 26 marca w halach sportowych naszego miasta rozegrano finałowy turniej Mistrzostw Polski 

Juniorów w siatkówce. Prawo organizacji tego turnieju wywalczyła drużyna siatkarzy Miejskiego Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego w Kędzierzynie – Koźlu, zdobywając pierwsze miejsce w rozgrywkach półfinałowych  

w Rzeszowie. W finale wystąpiło osiem drużyn. Siatkarska drużyna juniorów MMKS z naszego miasta 

wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Pokonała w półfinałowym meczu drużynę Delic Pol Norwid Częstochowa, 

 a w walce o złoty medal uległa drużynie EKS Skra Bełchatów. Srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów zdobyła 

drużyna. MMKS prowadzona przez trenerów Rolanda Dembończyka i Andrzeja Gąsiora, w składzie: Michał 

Jankowski, Grzegorz Wójtowicz, Bartosz Rozmarynowski, Jakub Prochera, Paweł Różański, Mateusz 



 7 

Zarankiewicz, Bartosz Kurek, Krzysztof Antosik, Arkadiusz Świechowski, Krystian Bobko, Adam Swaczyna, 

Mariusz Kasperski, Patryk Małecki i Jędrzej Brożyniak. 

 

29 marca podpisane zostało porozumienie pomiędzy zarządami Województwa Opolskiego i powiatu 

kędzierzyńsko – kozielskiego w sprawie dalszych losów szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Branicach. 

Zażegnuje ono trwający od miesiąca konflikt, który stawiał pod znakiem zapytania istnienie szpitala. Porozumienie 

stanowi, że szpital w Branicach pozostaje w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie – Koźlu, a urząd marszałkowski sfinansuje jego remont. W wyniku porozumienia 200 osobowa 

załoga szpitala w Branicach nie straci pracy i placówka ta może odzyskać renomę, którą cieszyła się w przeszłości, 

zapewniając opiekę i leczenie chorym z całego regionu. Harmonogram realizacji remontu przygotował urząd 

marszałkowski i wstępnie ocenia się jego koszt na sumę 32 milionów złotych. 

 

W pierwszych dniach kwietnia została oddana do użytku nowoczesna stacja benzynowa PKN Orlen, 

wybudowana na miejscu starej stacji paliwowej, przy ulicy Łukasiewicza, nad Odrą w Koźlu. Oprócz dystrybutorów 

do pobierania benzyny i gazu LPG jest wyposażona w myjnię samochodową, kompresor i odkurzacz, bar szybkiej 

obsługi oraz czynny całodobowo sklep z akcesoriami samochodowymi i artykułami spożywczymi. 

 

7 kwietnia  w Domu Kultury „Koźle” odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta za 

osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu w 2005 roku. Łącznie przyznano 107 nagród. Za działalność kulturalną 

nagrodzeni zostali: Zespół Pieśni i Tańca Mały Komes oraz Zbigniew Staniś /kierownik Osiedlowego Domu Kultury 

„Komes” organizator i dyrektor Zespołu Pieśni Tańca „Komes”/, Zespół muzyczny Karawana i jego prowadzący 

Michał Kacperczyk, Zespół wokalny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 Wesołe Nutki, Zespół muzyczny Fate 

Unknown /działa przy Miejskim Ośrodku Kultury/, Zespół muzyczny Winorośl Duszy /gra własną odmianę pieśni 

religijnej/, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte i Krzysztof Ligenza jej 

kierownik oraz Damian Gabor /instruktor sekcji instrumentów perkusyjnych w tej orkiestrze/, Karolina Bytnar 

/występuje  w grupie teatralnej LOT/, Grupa Teatralna LOT i jej opiekun Waldemar Lankauf, Grupa Taneczna 

Funky Trip /tańczy breakdance/, Krzysztof Walas /pomysłodawca i współorganizator koncertów muzyki poważnej 

w mieście/, Aleksandra Arciszewska /za twórczą działalność w dziedzinie teatru i fotografii/, Agnieszka Piwowar, 

która w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest sekretarzem konkursu „Krajobrazy słowa” i koordynuje „Dni literatury 

dla dzieci i młodzieży”, Redakcja „Gazety Sławięcickiej” i Pub Pod Papugami. Nagrody Prezydenta Miasta za 

osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2005 roku otrzymało 62 sportowców, 17 trenerów i działaczy oraz 

dziewięć drużyn. 

 

19 kwietnia „Gazeta Lokalna” przedstawiła postać ciekawego artysty śpiewaka i poety Józefa Michała 

Linka, który jest tenorem w operze w Bonn, a ostatnio opublikował tomik poetycki i  zdobywa sławę jako poeta.  

W obszernym artykule, wywiadzie Bolesław Bezeg zaprezentował artystę, który urodził się 41 lat temu w Cisowej, 
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w Kędzierzynie – Koźlu spędził dzieciństwo i młodość, tutaj uzyskał podstawy wykształcenia /szkoła podstawowa 

w Cisowej i technikum budowlane w Koźlu/. Wykształcenie muzyczne zdobywał w Raciborzu, a następnie  

w Akademiach Muzycznych w Katowicach, we Wrocławiu i w Kolonii. Pierwszy tomik poezji wydany przez 

renomowane wydawnictwo August von Goethe we Frankfurcie zdobył uznanie znawców poezji i czytelników oraz 

zaowocował przyjęciem pana Józefa Michała Linka do Związku Pisarzy Niemieckich. Artysta bywa częstym 

gościem w rodzinnej Cisowej, gdzie pozostawił wielu znajomych i przyjaciół. 

 

W dniu 18 kwietnia Platforma Obywatelska na swoim powiatowym zjeździe wybrała nowe władze partii. 

O stanowisko przewodniczącego ubiegali się Grzegorz Chudomięt i Robert Węgrzyn. Wybory wygrał Robert 

Węgrzyn, którego poparło 37 osób. W skład Rady Powiatowej PO weszli: Jacek Wierzyński, Marek Matczak, Józef 

Sebesta, Wojciech Komosiński, Artur Widłak, Małgorzata Tudaj, Urszula Chudomięt, Andrzej Krawiec, 

Małgorzata Zaryczańska, Andrzej Klimowicz oraz radni powiatu Marek Piątek i Henryk Mazur. Członkami rady 

powiatu są również przewodniczący czterech kół: Tadeusz Urbańczyk, Jan Bandrowski, Andrzej Stypułkowski  

i Wojciech Stelmach. 

 

24 kwietnia zebranie sprawozdawczo – wyborcze Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  

w Kędzierzynie – Koźlu przebiegło w atmosferze spokojnej dyskusji o problemach i osiągnięciach sportu szkolnego  

w naszym mieście. Pozytywnie oceniono działalność zarządu Klubu, wskazując na znaczne zwiększenie się w czasie 

minionej kadencji /z 290 do 360/ liczby zawodników, którzy trenowali w poszczególnych sekcjach oraz podkreślając 

sukcesy lekkoatletów i siatkarzy. Wybrano nowe władze klubu, w skład których weszli: Piotr Nippe – prezes, 

Andrzej Gąsior – wiceprezes do spraw szkolenia, Marek Skrzydlewski – wiceprezes do spraw organizacyjnych, 

Tomasz Siemaszko – sekretarz oraz członkowie zarządu: Andrzej Starostka, Zbigniew Kubala i Roland 

Dembończyk. Komisję Rewizyjną  wybrano w składzie: Agata Skorupska – przewodnicząca oraz członkowie 

Zenona Kuś i Juliusz Czerw. 

 

25 kwietnia odbyła się sesja budżetowa Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla. W dyskusji radni zgodnie 

stwierdzali, że wszystkie zaplanowane w budżecie zadania zostały wykonane nawet z nawiązką, a budżet okazał 

się o 20 milionów złotych wyższy, niż zaplanowano. Podkreślano znaczny wzrost wydatków na inwestycje,  

co zaowocowało nowymi obiektami w budownictwie mieszkaniowym i sporcie oraz remontami i modernizacją 

placówek oświaty i kultury. Wzrosły również środki przeznaczane na opiekę społeczną, z 14 mln zł w 2000 roku do 

20 mln zł w 2005 r., co wskazuje na ubożenie społeczeństwa i nadal. Boleśnie odczuwany w Kędzierzynie – Koźlu 

brak miejsc pracy. Pomimo pełnej realizacji zadań w budżecie, nadal jest dużo pilnych potrzeb, wśród których 

wymieniano konieczność doinwestowania Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Usług Komunalnych, 

wybudowania łącznika z autostradą i południowej obwodnicy miasta oraz skuteczniejsze pozyskiwanie inwestorów, 

co pozwoliłoby uzyskać nowe miejsca pracy dla mieszkańców miasta. Radni 17 głosami przy 2 wstrzymujących się 

udzielili prezydentowi miasta Wiesławowi Fąfarze absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2005 roku. 
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26 kwietnia ogłoszone zostały wyniki konkursu „8 Wspaniałych”, organizowanego pod honorowym 

patronatem prezydenta miasta Wiesława Fąfary. W tym roku do jego dziewiątej miejskiej edycji instytucje, 

organizacje oraz placówki zajmujące się pomocą społeczną i edukacją zgłosiły 29 kandydatów. Kapituła konkursu 

pod przewodnictwem wiceprezydenta Piotra Gabrysza wyłoniła spośród nich 8 Wspaniałych. W tym roku ten tytuł 

uzyskali: Magdalena Birecka, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Marta Dembczak, 

uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, Magdalena Francka /II LO/, Mateusz 

Gapiński, uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, Ewa Morelowska /II LO/, Sandra Musioł /I LO/, 

Marlena Stempel /I LO/ i Małgorzata Woźniak, uczennica Zespołu Szkół nr 4. Wszyscy ci młodzi ludzie zasłużyli 

na swój tytuł zaangażowaniem w niesienie pomocy osobom samotnym, chorym lub niepełnosprawnym, współpracując 

jako wolontariusze z ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczymi, domami dziennego pobytu, a także 

organizując różnorodne akcje propagujące zdrowy tryb życia wśród swoich rówieśników. Wyróżnieni odebrali z rąk 

wiceprezydenta dyplomy i odznaki, w czerwcu wezmą udział w ogólnopolskim zlocie „Wspaniałych” we Wrocławiu, 

a we wrześniu wyjadą na zagraniczną wycieczkę. 

 

W ostatnich dniach kwietnia Sejm RP nie zaakceptował umowy o prywatyzacji Zakładów Azotowych 

Kędzierzyn S.A., w wyniku czego wiceminister Paweł Szałamaga nie podpisał zgody na sprzedaż zakładów.  

3. kwietnia podpisano umowę pomiędzy Naftą Polską, a niemiecką spółką Petro Carbo Chem AG o sprzedaży 80% 

akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Niemiecki koncern na mocy umowy miał kupić ZAK za sumę  

100 milionów złotych, a 360 milionów zobowiązał się zainwestować w modernizację i rozbudowę przedsiębiorstwa. 

Podpisana umowa wywołała wątpliwości czy wartość zakładów nie została zaniżona, zlecono więc zbadanie 

procesu prywatyzacji Najwyższej Izbie Kontroli. Przesunie to decyzje dotyczące przyszłości zakładów co najmniej  

o rok. 11 kwietnia Zakłady Azotowe Kędzierzyn rozwiązały umowę o sponsorowaniu klubu siatkarskiego 

Mostostal Azoty, na mocy której dotychczas wspierały klub sumą 400 tysięcy złotych rocznie. Tę decyzję 

uzasadniono trudną sytuacją finansową, koniecznością spłacania kredytów i potrzebą inwestycji.  

 

4 maja w klubie „Tunel” zagrał słynny zespół Myslovitz. Był to jeden z koncertów promujących  jego nową 

płytę „Happiness is easy”, która ukaże się 19 maja. Dla wszystkich miłośników tej muzyki było to wielkie 

wydarzenie, tym bardziej, że zespół rzadko gra w klubach, najczęściej koncertuje przed znacznie liczniejszą 

publicznością na występach plenerowych w dużych ośrodkach. Koncert w „Tunelu” dostarczył słuchaczom 

niezapomnianych wrażeń, zespół zagrał i zaśpiewał piosenki znane już oraz te, które znalazły się na płycie dopiero 

przygotowywanej do wydania. Występ Myslovitz w naszym mieście odbył się dzięki znajomościom właściciela klubu 

Mateusza Kamuselli z muzykami zespołu i zgromadził widownię wypełniającą salę do ostatniego miejsca, wielu 

chętnych musiało odejść, gdyż zabrakło biletów i miejsc. 
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9 maja podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzy gminą Kędzierzyn – Koźle,  

a wykonawcami czyli Hydrobudową – 6 z Warszawy i wrocławską spółką TECO. Podpisana umowa dotyczy 

pierwszego z trzech kontraktów, budżet całości przekracza 40 milionów euro. Jest to największe zadanie 

realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską. Obejmuje prace  

o łącznej wartości 22,4 milionów euro. Na terenie całego miasta zostanie wykonana kanalizacja sanitarna o długości 

88 km oraz modernizacja istniejącej sieci o długości 11 km. Roboty rozpoczną się pod koniec maja, a termin ich 

zakończenia wyznaczono na wrzesień 2007 roku.  

 

15 maja wprowadzony został na stanowisko komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – 

Koźlu podinspektor Tomasz Kawarski. Wojewódzki Komendant Policji w Opolu generał Bogdan Klimek wręczył mu 

akt nominacyjny i przedstawił władzom miasta i powiatu. Podinspektor Tomasz Kawarski był zastępcą komendanta 

KPP w Strzelcach Opolskich, a na stanowisku komendanta KPP w naszym mieście zastąpił młodszego inspektora 

Lesława Miszkiewicza, który w kwietniu przeniesiony został, po siedmiu latach pełnienia tej funkcji, do Krapkowic 

na równorzędne stanowisko. 

 

17 maja „Gazeta Lokalna” opublikowała informację, że hala widowiskowo – sportowa oddana do użytku  

w 2005 roku na osiedlu Azoty w Kędzierzynie – Koźlu otrzymała tytuł „Mistera Architektury Opolszczyzny 2005”. 

Spośród 17 obiektów, zgłoszonych do konkursu organizowanego przez opolski oddział SARP, komisja konkursowa 

pod przewodnictwem architekta Zdzisława Budzińskiego główną nagrodę przyznała właśnie naszej hali. Jej projekt 

opracowali: Marek Pelc /główny projektant/, Wojciech Student, Tomasz Nosiadek i Adam Patas.  

 

19 maja Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 po dwuletnich przygotowaniach, przeżywała swój wielki 

dzień, uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza. Uczniowie, nauczyciele i rodzice opracowali ciekawe 

widowisko, z pięknymi strojami i scenografią, poświęcone patronowi szkoły, prezentujące pomysłowo poezję Adama 

Mickiewicza, z humorem, dowcipnie przybliżające dzieciom postać poety. Pomogły uświetnić to wydarzenie zespoły 

z innych szkół, chór Państwowej Szkoły Muzycznej i zespół Wesołe Nutki. Na zakończenie przygotowano 

niezwykły poczęstunek, w czasie którego można było degustować staropolskie i litewskie potrawy. 

 

20 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego odbyła się uroczystość 

nadania szkole sztandaru. Ufundowało go środowisko kadetów i byłych wojskowych skupionych w kozielskim 

oddziale Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Uświetnili to wydarzenie 

swoją obecnością członkowie Związku Kadetów II Rzeczpospolitej Polskiej z kraju i z zagranicy. Uroczystość 

rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi, podczas której poświęcony został nowy 

sztandar. Następnie zaproszeni goście i społeczność szkolna wzięli udział w podniosłej patriotycznej akademii  

w budynku szkoły. Całość zakończył festyn sportowy na boisku szkolnym. Jego największą atrakcją były pokazy 

Batalionu Desantowo – Szturmowego z Gliwic. 
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W maju Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu ponownie ogłosiło przetarg na sprzedaż starego, 

XIX – wiecznego budynku szpitala na osiedlu Sławięcice. Poprzednia transakcja zawarta w dniu 10 marca nie 

doszła do skutku, gdyż biznesmen z Podbeskidzia, który kupił szpital za 750 tys. złotych, by zorganizować w nim 

dom spokojnej starości, nie wpłacił uzgodnionej sumy. 

 

W dniach 19 – 21 maja w Domu Kultury Koźle odbywały się V Warsztaty Wokalne. Dziesięcioro młodych 

miłośników piosenki ćwiczyło niezbędne umiejętności; emisji głosu, interpretacji tekstu oraz scenicznego zachowania. 

Warsztaty prowadziła Magdalena Syposz, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 

Muzycznej w Katowicach. Zakończył je w niedzielę koncert z udziałem wszystkich uczestników. 

 

26 maja siatkarze Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego z Kędzierzyna – Koźla wywalczyli  

w kategorii kadetów brązowy medal na Mistrzostwach Polski rozgrywanych  w Częstochowie W meczu o trzecie 

miejsce pokonali zespół Metro Warszawa 3:0. Zawodnik MMKS – u z naszego miasta Adam Swaczyna uznany 

został za najlepszego libero turnieju. W składzie zwycięskiej drużyny wystąpili: Mateusz Zarankiewicz, Grzegorz 

Wójtowicz, Maciej Jasiński, Patryk Małecki, Dariusz Pająk, Jędrzej Brożyniak, Paweł Misiak, Dariusz Kowalski, 

Adam Swaczyna, Mariusz Zaręba, Mariusz Kasperski, Marcin Płocki, Grzegorz Wieloch i Karol Młot, pod 

kierunkiem trenera Rolanda Dembończyka. Sukces siatkarzy z naszego miasta jest tym większy, że nie należeli do 

faworytów mistrzostw. 

 

26 maja koncert gitarzysty Ala Di Meoli otworzył Dni Miasta 2006. Światowej sławy gitarzysta 

odwiedzał już wcześniej Polskę, grał w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, ale po raz pierwszy wystąpił w tak 

małym mieście jak Kędzierzyn – Koźle. Był to jedyny koncert genialnego gitarzysty w naszym kraju grany w ramach 

trasy promującej jego nową płytę. Koncert odbył się w nowej hali sportowo – widowiskowej na osiedlu Azoty  

i zgromadził około 1500 widzów, wśród których wielu przyjechało z różnych stron Polski. Artysta oczarował 

słuchaczy swoją muzyką, łącząc w niej jazz, latynoski folk, rock i fusion w niezwykłą całość. Planowany na półtorej 

godziny koncert trwał ponad godzinę dłużej, a publiczność zafascynowana kunsztem gry artysty zgotowała mu 

owację na stojąco. Jeszcze długo po zakończeniu koncertu Al Di Meola rozmawiał z widzami i rozdawał autografy 

zachwyconym słuchaczom. 

 

27 – 28 maja odbyły się w Kędzierzynie – Koźlu Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, organizowane 

jak co roku przez Zbigniewa Stanisia, kierownika Osiedlowego Domu Kultury „Komes” przy wsparciu Urzędu 

Miasta. W amfiteatrze na osiedlu Piastów wystąpiły zespoły z Gruzji, Serbii, Węgier i Polski. Spotkania rozpoczęły 

pieśni i tańce śląskie oraz krakowskie, które zaprezentowali seniorzy i dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”. 

Zespół „Przygoda” z Rybnika przedstawił tańce sądeckie i łowickie. Potem publiczność mogła podziwiać grupę 

dziecięcą „Kamut” z Węgier, zespół „Liberia” z Filharmonii w Tbilisi i zespół KUD „Tanasko Rajić” z Serbii. Na ich 
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występy złożyły się ludowe tańce i pieśni: węgierskie, gruzińskie i serbskie. Duże zainteresowanie publiczności 

towarzyszyło pokazom folkloru bawarskiego i tyrolskiego w wykonaniu grupy „Bavarian Show”, którą tworzą 

członkowie mniejszości niemieckiej z Katowic. W niedzielę programem śląskich oraz beskidzkich pieśni i tańców 

bawiły widzów zespoły „Komes” i „Spod Buczyny” z Oleszki w gminie Zdzieszowice, a greckie tradycje muzyki  

i tańca prezentowali mieszkający w Polsce Grecy z grupy „Zorba”. Spotkania odbywały się w szczególnie 

niefortunnym terminie, nakładając się na transmisje telewizyjne z pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski, 

towarzyszyła im deszczowa, zimna pogoda, co sprawiło, że oglądało je zdecydowanie mniej widzów niż wynikałoby 

to z rzeczywistego zainteresowania takimi imprezami wśród mieszkańców miasta. 

 

29 maja zawieszono trwający od 18 dni strajk lekarzy kędzierzyńsko – kozielskich przychodni i szpitali. 

Zapowiedziano jednak możliwość jego wznowienia, jeśli rozmowy prowadzone z dyrekcją Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nie dadzą oczekiwanych rezultatów. 

 

1 czerwca zgodnie z tradycją odbywały się w mieście imprezy Dnia Dziecka. Centralnym terenem wydarzeń 

było Koźle. Na kozielskim Rynku zgromadziły się dzieci z przedszkoli i szkół, skąd w barwnym, udekorowanym 

kwiatami pochodzie przeszły pod zabytkową Basztę. Tu przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 13 pięknie 

odegrały sceny z legendy kozielskiej, a rycerze z Najemnej Kompanii Grodu Koźle pomogli im schwytać Kozłów  

i odprowadzić na sąd do Baszty. Najwięcej emocji wśród najmłodszych uczestników wywołały strzały, które rycerze 

oddali z historycznej broni palnej. Starannie przygotowaną imprezę w dużym stopniu zepsuła zimna pogoda  

i deszcz, który zaczął padać w czasie przedstawienia. Dlatego dalszy program, przemarsz całego korowodu 

prowadzonego przez orkiestrę młodzieżową Zespołu Szkół  im. Bohaterów Westerplatte, z powrotem  na Rynek, 

wielki aerobik, gry i zabawy, straciły większość swojego uroku. Po południu bawiono się w parku obok Domu 

Kultury Koźle. Rozstawiono tu wielki namiot, pod którym odbywały się koncerty w kolejne popołudnia Dni Miasta 

od 1 do 3 czerwca. W sobotę zagrały miejscowe zespoły rockowe, potem liczną publiczność zgromadził koncert 

Małgorzaty Ostrowskiej, gorące przyjęcie zgotowali widzowie legendarnej grupie TSA. Zakończył festyn koncert 

Karawany, przy którym bawiono się do późnej nocy. W niedzielę 4 czerwca na Placu Wolności publiczność bawiła 

się na „Spotkaniach z piosenką biesiadną”. Wystąpiły zespoły: „Pacałycha” prowadzona przez Towarzystwo 

Miłośników Lwowa w Bytomiu, prezentująca muzykę, humor i pieśni lwowskie, „Tyrolia Band” w repertuarze 

niemieckojęzycznym bawił publiczność ludowymi motywami kultury muzycznej niemieckich Alp. Oprócz lwowskiej  

i tyrolskiej biesiady koncert posiadał jeszcze część nazwaną biesiadą kozielską, na którą złożyły się występy 

artystów z naszego miasta, między innymi zaśpiewały panie Katarzyna Patrzałek i Iwona Staniszewska. Gwiazdą 

wieczoru, w zgodnej opinii wielu widzów, był Waldemar Ochnia, który rozśmieszał publiczność parodiując znanych 

polityków i dowcipnie, satyrycznie komentując wydarzenia polityczne w Polsce. Dniom Miasta towarzyszyły  

w dniach 29 maja do 2 czerwca, XVI Kędzierzyńsko – Kozielskie Dni Chemika – Chemia 2006, zorganizowane 

przez miejski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W ich ramach odbyły się 

seminaria popularnonaukowe, spotkania dyskusyjne oraz Turniej Młodych Chemików. 
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W pierwszych dniach czerwca rozstrzygnięty został wojewódzki finał ogólnopolskiego konkursu Agroligi. 

Państwo Koryna i Paweł Klose, rolnicy z osiedla Cisowa w Kędzierzynie – Koźlu zostali uznani przez jury za 

właścicieli najlepszego gospodarstwa rolnego w województwie opolskim. Gospodarują na powierzchni 95 hektarów, 

hodują 140 sztuk bydła, w tym około połowa to krowy mleczne i ponad 100 świń. Wysoko oceniono osiągane w ich 

gospodarstwie plony, rozwiązania techniczne usprawniające prace w polu i w hodowli, a także estetykę obejścia. 

Państwo Klose, jako zwycięzcy plebiscytu wojewódzkiego będą uczestniczyli w konkursie ogólnopolskim, którego 

rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2007 roku. 

 

W dniach od 2 do 4 czerwca rozegrano mecze Grand Prix Polski w siatkówce plażowej z udziałem 

najlepszych zawodników w kraju. Turniej odbywał się  na terenie kompleksu sportowego „Azotor” przy ul. Mostowej 

na osiedlu Azoty. Wzięło w nim udział 31 par męskich i 25 par żeńskich. W turnieju mężczyzn pierwsze miejsce 

zdobyła  para Marcin Prudel z Rybnika i Patryk Fogel z Opola, a wśród kobiet zwyciężyły Vendula Haragova  

i Dana Blahova z Czech. Reprezentanci Kędzierzyna – Koźla Zbigniew Żukowski i Piotr Marciniak zajęli  

w turnieju 5 miejsce.  

 

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu odbywała się w dwu turach 5 i 9 czerwca. Jej głównym tematem była 

sytuacja w kędzierzyńsko – kozielskiej służbie zdrowia, w związku z trwającym /chociaż czasowo zawieszonym/ 

strajkiem lekarzy oraz wobec złożenia w piątek dymisji przez Anatola Majchera, dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. W sesji uczestniczyła liczna reprezentacja pracowników służby zdrowia, 

aby poprzeć składane wcześniej postulaty środowiska, wśród których najpoważniejszym było żądanie 

natychmiastowej podwyżki płac. 5 czerwca rozpoczęto rozmowy o tym, w jaki sposób załatwić słuszne, jak zgodziły 

się obie strony, żądania pracowników służby zdrowia w naszym powiecie. Ponieważ stwierdzono, że ani SP ZOZ 

ani Zarząd Powiatu nie mają środków na spełnienie oczekiwań płacowych pracowników, ale wspólnie mogą znaleźć 

rozwiązanie, odłożono decyzję do drugiej części sesji. W środę zarząd powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego nie 

przyjął dymisji dyrektora Anatola Majchera, a 9 czerwca w toku obrad drugiej tury sesji Rady Powiatu uzgodniono 

warunki porozumienia płacowego dla personelu medycznego.19% podwyżki daje SP ZOZ z własnych środków, 

pozostałą kwotę 2.050.000 zł przekaże powiat. Rada wyraziła zgodę, by Zarząd Powiatu zaciągnął kredyt w takiej 

wysokości i przekazał całą kwotę na zadania inwestycyjne oraz zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu 

medycznego dla publicznych placówek służby zdrowia w Kędzierzynie – Koźlu. Pozwoli to dyrekcji SP ZOZ 

wykorzystać na cele płacowe środki pierwotnie przeznaczone na inwestycje. 

 

10 czerwca w hali sportowej na osiedlu Azoty odbyła się gala boksu zawodowego, w czasie której rozegrano 

11 pojedynków w międzynarodowej obsadzie. Rafał Jackiewicz wywalczył mistrzostwo świata federacji IBC  

w wadze półśredniej, w zaciętym i krwawym starciu z Joelem Sebastianem Mayo z Chile. Ta walka była centralnym 

wydarzeniem gali, Polak w wyczerpujących i pełnych napięcia zmaganiach, trwających przez 12 rund pokonał 
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rywala na punkty. Jego zwycięstwo oraz wspaniała postawa zrekompensowały kibicom w pewnej mierze 

rozczarowanie wynikające z faktu, że nie przybyli na galę zapowiadani wcześniej i powszechnie oczekiwani Maciej 

Zegan i Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. 

 

10 czerwca w ramach III Kędzierzyńsko – Kozielskiego Dnia Kultury Kresowej odbyły się uroczystości  

organizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Złożyły się na nie 

msza święta w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, spotkanie dyskusyjne o Kresach i pojednaniu polsko – 

ukraińskim w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich oraz otwarcie okolicznościowej wystawy prac 

malarza Zdzisława Kuhla poświęconych tematyce lwowskiej. W spotkaniu oprócz młodzieży wzięli udział 

przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, goście z innych towarzystw kresowych, 

przedstawiciele wojska i organizacji kombatanckich oraz delegacja  zaprzyjaźnionego ukraińskiego miasta Kałusza. 

Podczas uroczystości przewodniczący Rady Miasta Ryszard Pacułt udekorował sztandar szkoły złotym medalem 

„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Nadała go Publicznemu Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich  

w Kędzierzynie – Koźlu Rada Pamięci Walki i Męczeństwa Rzeczpospolitej Polski na wniosek kozielskiego koła 

Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Doceniono w ten sposób wkład 

pracy szkoły w patriotyczne wychowanie młodzieży oraz troskę o zachowanie pamiątek historii. Po południu 

program artystyczny przywołujący tradycje lwowskiej muzyki i humoru, zaprezentowali w Domu Kultury „Koźle” 

gimnazjaliści oraz zawodowe zespoły artystyczne. Szczególnie gorąco publiczność oklaskiwała polski chór parafialny 

„Noemi” z Kałusza, ukraińskiego miasta partnerskiego Kędzierzyna – Koźla. 

 

11 czerwca tradycyjnie na stadionie Klubu Sportowego „Odra” w Koźlu mieszkańcy miasta bawili się na 

charytatywnym festynie kulturalno – sportowym, z którego dochód przeznaczono na letni odpoczynek dzieci  

z najbiedniejszych rodzin naszego miasta. Po raz 13 zorganizowała go parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, 

przy wsparciu policji, straży pożarnej, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. 

 

12 czerwca zdarzył się w mieście tragiczny wypadek. W budynku przy ulicy Matejki, w jednym z mieszkań 

wybuchł pożar. Pan Piotr Rzytki z ogródka zauważył kłęby dymu wydostające się z okna na pierwszym piętrze  

i pośpieszył na pomoc mieszkającej tam 82–letniej staruszce. Odnalazł ją, zdążył wyprowadzić i zemdlał. Pogotowie 

ratunkowe zabrało oboje zaczadzonych do szpitala, staruszkę po badaniach skierowano do domu pod opiekę rodziny, 

natomiast 51 – letni sąsiad, który ją uratował, zmarł w szpitalu. Pan Piotr Rzytki pozostawił żonę  

i dwie córki.  

 

15 czerwca po raz pierwszy w tym roku wyruszyła na trasę do Dębowej „dziesiątka”, inaugurując sezon 

letnich sportów wodnych w mieście. Autobus uruchomiony na okres wakacyjny przez Miejski Zakład 

Komunikacyjny, zapewnia wygodny dojazd do największego kąpieliska w pobliżu Kędzierzyna – Koźla. Szkoda, że 
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oprócz plaż nad jeziorem w Dębowej było czynne w tym sezonie tylko jedno miejsce kąpieliskowe w mieście, basen na 

osiedlu Azoty. 

 

15 czerwca w hali sportowej na osiedlu Azoty odbył się doroczny kongres wspólnoty wyznaniowej 

zielonoświątkowców z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Na kilka godzin hala stała się miejscem modlitwy o pokój 

Boży i uzdrowienie chorych. 

 

W dniach 16 – 18 czerwca wiele nadodrzańskich miejscowości, od Ostrawy po Kędzierzyn – Koźle żyło 

wydarzeniami imprezy „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadło 2006”. W tym roku tradycyjna nazwa 

uzyskała charakterystyczne rozszerzenie: „Pod żaglami Dobrego Wojaka Szwejka”, gdyż po raz pierwszy spływ 

zaczął się po stronie czeskiej, a obok powiatów kędzierzyńsko – kozielskiego i raciborskiego, samorządów polskich 

gmin nadodrzańskich oraz Stowarzyszenia „Rzeki dzielą, Odra łączy”, jego współorganizatorami były także władze 

miast w Bohuminie i w Krnovie. Spływ zaczął się w piątek w Ostrawie, skąd wypłynęły załogi kajakowe. 

Uczestniczyli w nim wodniacy z Czech oraz z Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Żor i Kędzierzyna – Koźla,  

a w roli Szwejka popłynął kajakiem pan Stanisław Marko z Przemyśla, który wystąpił w pełnej gali,, w mundurze  

z epoki i z kompletem orderów. Start fantazyjnych pływadeł – dziwolągów nastąpił następnego dnia, w południe  

w Raciborzu. Otworzył defiladę niezwykłych obiektów pływających organizator i pomysłodawca imprezy Bronisław 

Piróg, wyruszając w drogę na platformie wyposażonej w armatę. Oddane z niej salwy były dla wszystkich hasłem do 

startu. Kawalkadę pływadeł tworzyły między innymi pociąg Express, tratwa „Sami swoi” z Kargulem i Pawlakiem, 

Straszny Hotel Alcatraz, Wesoły trabant Tolik, smok „Odrowąż” i wiele innych. Towarzyszyły im kajaki  

i motorówki. Dopisała upalna, słoneczna pogoda, więc wszyscy bawili się dobrze, a z brzegów witali i pozdrawiali 

płynących mieszkańcy nadodrzańskich wiosek. W Turzu, w Dziergowicach i w Przewozie zorganizowano festyny. 

Uświetnili je swoją obecnością harleyowcy budzący swoim sprzętem podziw i powszechne zainteresowanie oraz 

Wikingowie, którzy przybyli aż z Poznania, by  prezentować życie codzienne  wioski tego ludu. Spływ zakończył się 

około godziny 15 w niedzielę, w Koźlu, gdzie do przystani na wyspie wpłynęły załogi czterdziestu pływadeł 

/łącznie 215 osób/, biorących udział w tegorocznej imprezie. Oprócz tego 120 wodniaków przypłynęło w kajakach  

i pontonach. Na trasie spływu największe zainteresowanie i podziw wzbudzili twórcy pływadeł: „Expressu” – 

Franciszek Mandrysz oraz Grzegorz Bętkowski z Raciborza /I nagroda/, „Samych swoich” – Marian Berbecki, 

Łukasz Wąsik i Bartek Berbecki z Kędzierzyna – Koźla /II nagroda/ oraz „Wesołego trabanta Tolika” – Jerzy 

Troński  z Błażejowic w gminie Cisek /III nagroda/. Potem uczestnicy spływu i publiczność bawiła się na wyspie  

w Koźlu przy muzyce i śpiewie zespołów z Krnova i z naszego miasta.  

 

17 i 18 czerwca w czasie VI Ogólnopolskiej Licealiady w Olsztynie drużyna siatkarzy z II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu wywalczyła tytuł mistrza Polski w siatkówce 

szkół średnich. W finale pokonała drużynę Zespołu Szkół Zawodowych z Bełchatowa. Zwycięski zespół wystąpił 

w składzie: Grzegorz Wójtowicz, Paweł Misiak, Rafał Kozak, Patryk Małecki, Piotr Bogdziewicz, Bartosz Kurek, 
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Marek Parzonka, Łukasz Artuna, Michał Dołbik, Krystian Bobko i Przemysław Woźniak, opiekunem zespołu był 

Włodzimierz Worek. Trzech siatkarzy z II LO im. M. Kopernika uznanych zostało za najlepszych zawodników 

turnieju: Bartosz Kurek /najlepszy blokujący/, Paweł Misiak /najlepszy rozgrywający/ i Krystian Bobko /najlepszy 

zawodnik/. 

 

19 czerwca po raz XXVII zjechali do miasta malarze na Międzynarodowe Spotkania  Malarskie „Odra 

2006”. Wzięli w nim udział twórcy z wielu miast Polski oraz goście zagraniczni z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Czech. 

Organizatorami pleneru byli Adam Zbiegieni, prezes opolskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków – 

Polska Sztuka Użytkowa, Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu. Tradycyjnie 

uczestnicy pleneru zostali gościnnie powitani 21 czerwca przez przedstawicieli władz miasta i prezydium 

Towarzystwa Ziemi Kozielskiej podczas spotkania w zabytkowej, kozielskiej Baszcie. W tegorocznym plenerze 

uczestniczyło 20 artystów malarzy, wśród których znaleźli się twórcy z naszego miasta Czesława Cichoń i Adam 

Zieliński. W czasie pleneru powstało około 100 prac ukazujących różne krajobrazy, architekturę i ciekawe zakątki 

Kędzierzyna – Koźla. 32 z nich zaprezentowane zostały na wystawie poplenerowej w Domu Kultury „Koźle”,  

a następnie w bibliotece przy ul. Damrota na osiedlu Śródmieście.  

 

21 czerwca redakcja „Przeglądu Technicznego” w Warszawie poinformowała o wynikach 12 edycji konkursu 

„Technik roku”. Tytuły „Technik 2006” w kategorii elektronika i elektrotechnika otrzymali mieszkańcy naszego 

miasta, laureaci konkursu: Krzysztof Ficoń, Maciej Pieróg, Jacek Salata i Kamil Zimoń, absolwenci Zespołu Szkół 

nr 5. Podstawą oceny konkursowego jury była ich praca napisana pod opieką dr inż. Bernarda Willnera na temat: 

„Zaprojektowanie i wykonanie jednokanałowego układu do pomiaru temperatury wspomaganego komputerem PC”. 

Praca ta zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową uczniów szkół średnich.  

 

24 – 25 czerwca na stadionie w Sławięcicach rozegrano finałowe zawody o mistrzostwo Polski  młodziczek 

w softballu. Tytuł mistrza Polski wywalczyły zawodniczki z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” z 

Kędzierzyna – Koźla, zdobywając zloty medal. Zwycięska drużyna pokonała rywalki z Kutna  

i Brzegu, a wystąpiła w składzie: Maria Bździła, Patrycja Kowalczyk, Karolina Rogozińska, Marta Kantarska, 

Beata Milczarek, Joanna Janur, Angelika Zabawa, Patrycja Kwiatkowska, Sonia Składny, Martyna Madej, 

Katarzyna Kozioł, Magdalena Żychowicz , a opiekę nad drużyną sprawował trener Piotr Lema. 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeniosło na sezon letni z Dębowej na kozielską Wyspę 

wypożyczalnię kajaków i przedstawiło mieszkańcom Kędzierzyna – Koźla ciekawe propozycje spędzenia wolnego 

czasu oraz wykorzystania upalnego lata z pożytkiem dla zdrowia. Opracowano sześć tras, o różnym stopniu 

trudności, spływu Odrą, Kanałem Gliwickim, rzeką Kłodnicą i starym Kanałem Kłodnickim, oferując chętnym 

wypożyczenie kajaków oraz fachową pomoc. Spływ jest również okazją do zwiedzania miasta, podziwiania uroków 
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przyrody i architektury obserwowanych z nurtów rzeki. Zaproponowano również przejażdżki motorówkami po 

Odrze.  

 

1 lipca w Koźlu Porcie zginął jeden z robotników dokonujących rozbiórki nieczynnej hali byłej papierni. 

Wraz z dwoma kolegami usiłowali wymontować ze stropu metalowe konstrukcje, które miały trafić na złom. 

Prokuratura bada czy ich działalność była legalna. Od dawna nie używane, niszczejące, budynki dawnej papierni, 

zabudowań portowych, urządzenia i konstrukcje nieczynnego portu są terenem penetrowanym przez młodzież  

i bezrobotnych, którzy nielegalnie pozyskują części nadające się do sprzedania na złom. Prowadzi to do nieszczęść  

i dewastuje niegdyś bogatą i piękną dzielnicę Koźla. Wkroczenie specjalistycznej firmy, która na zlecenie właściciela, 

prywatnego przedsiębiorcy z Żor zdemontowała i pocięła na złom dwa ogromne portowe dźwigi, przyjęte zostało  

z bólem przez byłych pracowników portu i mieszkańców osiedla. Wszystko to czyni mało prawdopodobnym 

odtworzenie i uruchomienie portu kozielskiego oraz regularnej żeglugi na Odrze w czasie dającym się przewidzieć. 

 

W dniach 1 – 2 lipca na stawku zwanym Trójkątem na osiedlu Piastów w Kędzierzynie – Koźlu rozegrano 

Mistrzostwa Polski w Modelarstwie. Wzięło w nich udział 28 zawodników z całej Polski. Modelarze z naszego 

miasta odnieśli wielki sukces zdobywając 12 medali w różnych kategoriach. Autorami tego osiągnięcia byli: Filip 

Krawczyk /1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy/, Krzysztof Woźniak, /1 srebrny/, Piotr Zomb /1 złoty, 1 srebrne  

i 1 brązowy/, Piotr Stolarek /1 złoty/, Jan Kusz /1 srebrny, 1 brązowy/, Adrian Stolarek /1 brązowy/, Mateusz 

Woźniak /1 srebrny/. Oprócz mistrzostw odbyły się także trzecie eliminacje do mistrzostw Polski modeli klas Eko, 

Hydro i Mono, w których zwycięstwa odnieśli oprócz wyżej wymienionych także Andrzej Drulak, Andrzej 

Kachnowicz i Tomasz Nowak.  

 

11 lipca maturzyści kędzierzyńsko – kozielskich szkół średnich, podobnie jak ich koledzy w całej Polsce, 

odebrali wreszcie swoje świadectwa maturalne. Najlepsze wyniki tegorocznych matur uzyskały oba licea 

ogólnokształcące. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza zdało maturę 98,2%, a w II LO im. 

Mikołaja Kopernika 98,65% zdających. Najsłabsze wyniki tegorocznych matur miały miejsce w liceach 

profilowanych.  

 

W dniach 22 – 24 lipca gościła w naszym mieście pięćdziesięcioosobowa grupa Francuzów z regionu 

Franche – Comte. Byli więźniowie hitlerowskich obozów zagłady i ich potomkowie odwiedzali dawne miejsca kaźni: 

Auschwitz, Jaworzno, Sławięcice, a także Płużnicę Wielką i Ujazd. Te ostatnie miejscowości związane są z losami 

francuskich jeńców wojennych przetrzymywanych przez hitlerowców w obozie w Sławięcicach. Inicjatorem  

i organizatorem pielgrzymki jest Noel Hennequin, którego ojca Charlesa zastrzelili Niemcy pomiędzy Płużnicą 

Wielką, a Ujazdem, natomiast Theodora Henneqina, brata Charlesa uratował proboszcz w Płużnicy Wielkiej, ksiądz 

Emil Kutz, ukrywając go po ucieczce z kolumny więźniów. W niedzielę goście odwiedzali miejsca pamięci  

w Kędzierzynie – Koźlu, na cmentarzu w Sławięcicach, przy tablicy ufundowanej przez byłego więźnia obozu 
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Marcela Baccota, poświęconej pamięci kolegów, którzy zginęli w obozie w Blachowni, złożono kwiaty, na terenie 

obozu w Sławięcicach uczczono pamięć swoich kolegów i ich współwięźniów momentem zadumy i ciszy oraz 

kwiatami złożonymi u stóp krematorium. W Płużnicy Wielkiej uczestniczyli w mszy świętej odprawionej przez 

proboszcza parafii, księdza Stanisława Bobera w intencji tych, którzy zginęli tu w czasie II wojny światowej.  

W dalszej drodze francuscy goście zatrzymali się z uszanowaniem przed pomnikiem wzniesionym ku czci ofiar 

faszyzmu przed biurowcem byłych zakładów chemicznych na osiedlu Blachownia oraz odwiedzili cmentarz wojenny 

żołnierzy Armii Radzieckiej w Kędzierzynie.  

 

Sukcesem zakończył się występ zawodników z Kędzierzyna – Koźla na mistrzostwach świata modeli 

pływających w Niemczech. W kadrze narodowej Polski wystąpili: Mateusz Woźniak, Piotr Zomb, Krzysztof 

Woźniak, Piotr Stolarek, Jan Kusz i Andrzej Kachnowicz. Tytuł mistrzowski w klasie Hydro 1 wywalczył Mateusz 

Woźniak, ten sam zawodnik zdobył srebrny i brązowy medal w dwu innych konkurencjach. W czołówce zawodów 

znaleźli się także: Piotr Zomb, Piotr Stolarek oraz najmłodszy, zaledwie dziesięcioletni Krzysztof Woźniak, 

zdobywając miejsca w pierwszej dziesiątce mistrzostw. 

 

W dniach 9 – 10 lipca na Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce w Słupsku srebrny medal  

w biegu na 800 metrów zdobyła Agata Dudek, zawodniczka Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  

z Kędzierzyna – Koźla. Szóste miejsce w rzucie dyskiem wywalczył Michał Pietraszko, a Mariusz Gałązka ósme  

w pchnięciu kulą, obaj są zawodnikami MMKS-u w Kędzierzynie – Koźlu.  

 

1 sierpnia spadł wreszcie upragniony od dawna deszcz, przynosząc wytchnienie od trwającej nieprzerwanie 

od połowy czerwca suszy i męczących upałów. W lipcu słupek rtęci w termometrach w ciągu dnia wielokrotnie 

przekraczał 330C.. Gorące lato w tym roku dało się we znaki nie tylko osobom zmuszonym spędzać go w mieście,  

w przegrzanych pomieszczeniach, wśród pogłębiających poczucie skwaru betonowych murów i rozmiękłego w słońcu 

asfaltu ulic, spowodowało także poważne straty w uprawach i narastające zagrożenia pożarowe. Od 27 lipca 

Nadleśnictwo Kędzierzyn wprowadziło zakaz wstępu do lasu, gdzie wysuszona ściółka groziła w każdej chwili 

zaprószeniem ognia. Rolnicy i działkowcy podjęli próby oszacowania strat, jakie ponieśli w uprawach na skutek 

suszy. Szczególnie gorące lato w tym roku obfitowało również w liczne utrudnienia w codziennym poruszaniu się po 

mieście spowodowane realizowanymi w wielu osiedlach inwestycjami: budową kanalizacji sanitarnej w ramach 

Projektu Funduszu Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską, trwającą przebudowę sieci ciepłowniczej 

oraz w związku z prowadzonymi remontami ulic: odcinków alei Jana Pawła II i ulicy Grunwaldzkiej, najbardziej 

zniszczonych w czasie minionej zimy. 

 

W dniach 14 – 20 sierpnia na kortach Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego na osiedlu Piastów rozegrano 

międzynarodowy turniej kobiet w tenisie ziemnym, którego pula nagród wynosiła10 tys. dolarów. Wystąpiło w nim 

ponad 70 zawodniczek z wielu krajów. W eliminacjach do gier głównych udało się zakwalifikować jedynie ośmiu 
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Polkom, wśród których była reprezentantka Opolszczyzny Daria Hołodnik, jednak jedynie Natalii Kolat udało się 

dotrzeć do ćwierćfinałów, gdzie pokonana została przez późniejszą triumfatorkę całego turnieju. W niedzielę  

w finale singla zmierzyły się zawodniczki Niemiec i Czech, pierwsze miejsce zdobyła Anna Schaefer z Niemiec, a 

drugie Katerina Vankowa  z Czech. Do finału debla doszły pary z Czech i Ukrainy, zwyciężyły Simona Dobra i 

Lucie Kriegsmannova z Czech, pokonując parę ukraińską Irinę Khatsko i Mariyę Malkhasyan. 

 

22 sierpnia alpiniści Agnieszka i Mariusz Saramakowie z Kędzierzyna–Koźla zdobyli Kazbek, jeden  

z najpiękniejszych szczytów Kaukazu i zatknęli tam flagę naszego miasta. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, po 

trudnym biwaku na wysokości 4 470 m n.p.m. i przetrwaniu burzy śnieżnej udało się zdobyć szczyt /5 033 m n.p.m./ 

i szczęśliwie pokonać drogę powrotną.  

 

W dniach 25 – 27 sierpnia w hali sportowej na osiedlu Azoty odbył się międzynarodowy turniej siatkówki 

kadetów. W reprezentacji Polski wystąpiło trzech zawodników Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  

w Kędzierzynie – Koźlu: Jędrzej Brożyniak, Adam Swaczyna i Grzegorz Wójtowicz. W turnieju zagrały drużyny  

z Czech, Rosji i Polski. Nasz zespół podzielony został na dwie drużyny, silniejszą A i słabszą B, w tej drugiej 

wystąpili zawodnicy z naszego miasta. Pierwsze miejsce zdobył zespół Rosji, a drugie Polski A. 

 

W ciągu letnich miesięcy przeprowadzono prace modernizacyjne i porządkowe w Parku Pojednania  

w Kędzierzynie – Koźlu. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, wytyczono na nowo alejki, wyłożono je 

kostką i ustawiono nowe ławki.  

 

1 września rozpoczęła pracę nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, która została zorganizowana na 

osiedlu Piastów,  w budynku po byłym przedszkolu przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17. To jedno z największych 

osiedli w mieście było pozbawione własnej biblioteki od 2001 roku, kiedy to została zlikwidowana taka placówka 

mieszcząca się przy Spółdzielczym Osiedlowym Domu Kultury „Komes”. Nowa filia dysponuje 30 tysiącami tomów, 

posiada wypożyczalnię płyt CD i DVD oraz osiem komputerów z dostępem do internetu. Otwarciu nowej biblioteki 

nadano bogatą oprawę. W amfiteatrze na osiedlu Piastów odbył się „Familijny festyn z książką”. Złożyły się na 

niego przedstawienie „Bajki Jacka Placka” w wykonaniu Teatru Wielkie Koło z Będzina, koncert zespołu 

akordeonistów ze Strzelec Opolskich oraz spotkanie z pisarzem śląskim Mirkiem Szołtyskiem. 

 

4 września uczniowie naszego miasta rozpoczęli rok szkolny w nowej strukturze organizacyjnej szkół:  

w 5 Zespołach Szkół Miejskich, w skład których wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum oraz w 10 szkołach 

podstawowych i 3 gimnazjach pracujących jako samodzielne placówki. Ogółem w szkołach miejskich uczy się  

w bieżącym roku szkolnym 6 037 uczniów, mniej niż w roku ubiegłym /6 289/. 599 uczniów zaczęło naukę  

w  pierwszych klasach szkół podstawowych, a 853 w klasach pierwszych  gimnazjów. 
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14 września odbył się w Domu św. Karola IV Przegląd Teatralny, którego aktorami i uczestnikami były 

dzieci z domów opieki. Jako pierwsza wystąpiła grupa teatralna z Krakowa „93,9” z inscenizacją baśni 

„Księżniczka na ziarnku grochu”, następnie dzieci z Domu św. Karola przedstawiły „Kopciuszka”. W przeglądzie 

wzięły udział przedstawienia przygotowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu i placówki z Kędzierzyna – 

Koźla: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach, Zespół Szkół 

Specjalnych oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 12. Przegląd dostarczył dzieciom wielu silnych przeżyć i radości, 

zakończył się wspólną zabawą. Ważną rolę wychowawczą takich imprez podkreślili swoją obecnością starosta Józef 

Gisman i prezydent Kędzierzyna – Koźla Wiesław Fąfara. 

 

W okresie od 11 do 17 września na zgrupowaniu w Kędzierzynie – Koźlu przebywała polska reprezentacja 

narodowa w siatkówce kobiet. Mistrzynie Europy, popularnie zwane Złotkami w hali sportowej na osiedlu Azoty 

przygotowywały się do turnieju kwalifikacyjnego Grand Prix w Warnie. W piątek 15 września rozegrały mecz 

towarzyski pomiędzy kadrą A i kadrą B, który cieszył się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej 

publiczności. 

 

17 września nasze miasto gościło uczestników Pucharu Europy w Triathlonie. Zawody rozgrywane były  

w centrum Koźla, na Odrze odbywała się konkurencja pływacka, a trasy kolarskie i biegowe wyznaczono ulicami 

miasta, z metą na Rynku. Zawodnicy mieli do przepłynięcia 1500 m, 42 km jazdy na rowerze oraz 10 km biegu. Do 

rywalizacji stanęło 28 kobiet i 78 mężczyzn z wielu krajów. Uroczystość otwarcia odbyła się przy przystani na 

wyspie, gdzie usytuowano również start i metę konkurencji pływackiej. Pierwsze na trasy ruszyły kobiety, 

mężczyźni wystartowali, gdy kobiety  ukończyły swoje konkurencje. Bardzo dobre wyniki w Pucharze Europy  

w Triathlonie osiągnęły Polki. Czołowe miejsca zdobyły: 1 – Lenka Zemanova /Czechy/, 2 – Ewa Dederko /Polska/, 

3 – Maria Cześnik /Polska/. Wśród mężczyzn miejsca w pierwszej trójce zdobyli: 1 – Andrij Głuszenko /Ukraina/, 

2 – Christian Prochnov /Niemcy/, 3 – Jan Raphael /Niemcy/. Zawody cieszyły się wielkim zainteresowaniem 

mieszkańców miasta, publiczność licznie zgromadzona wzdłuż tras kolejnych konkurencji, żywiołowo dopingowała 

zawodników. Dobra organizacja zawodów zapewniła im sprawny i bezpieczny przebieg, słoneczna, ciepła pogoda 

sprzyjała zawodnikom i kibicom, dzięki czemu zawody okazały się wielkim świętem sportu, dostarczając 

uczestnikom wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń. Nawet odcięcie Koźla od świata poprzez zamknięcie na kilka 

godzin wszystkich dróg dojazdowych do miasta spotkało się z akceptującym zrozumieniem mieszkańców. Po 

zakończeniu emocji sportowych i rozdaniu medali zwycięzcom, na Rynku Starego Miasta odbył się festyn, 

pożegnanie lata zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Wystąpiły znane i lubiane zespoły: mażoretki 

„Beta” z Ozimka, Zespół Taneczny „Pech” z Opola oraz zespoły muzyczne „Karawana”, „Cree” i „Kasa Chorych”. 

Przy tej muzyce publiczność bawiła się do późnych godzin nocnych. 

 

22 września w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie odbył się wernisaż wystawy grafiki  

i malarstwa Adama Zielińskiego zatytułowanej „Kontrasty”. Wystawa została zorganizowana na podstawie 
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scenariusza opracowanego przez Zenona Wodę i Adama Zielińskiego, a w jego realizacji współpracował Jerzy 

Chabałowski. Otwarcia wystawy dokonał prezes TZK Ryszard Pacułt, przedstawił autora, absolwenta Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie, artystę, który jest mieszkańcem naszego miasta, a swój dorobek twórczy prezentował 

już na wystawach w różnych placówkach kulturalnych. Na ekspozycji w Baszcie można było obejrzeć liczne grafiki, 

obrazy olejne na płótnie i akwarele Adama Zielińskiego o różnorodnej tematyce. Licznie zgromadzona publiczność  

z zainteresowaniem i uznaniem podziwiała wystawione prace. Dano temu wyraz wpisując w kronikę Baszty 

wyrazy podziwu dla talentu autora i podziękowania za odkrywanie  w grafikach pięknych zakątków Kędzierzyna – 

Koźla. 

 

23 września Irena Czuta – Pakosz została mistrzynią świata w biegach górskich w kategorii masters, które 

były rozgrywane  w szwajcarskim Saillon – Ovronnaz. Mistrzyni jest mieszkanką naszego miasta, a reprezentuje 

klub Technik Komorno. W swojej 25 – letniej karierze Irena Czuta – Pakosz zdobyła już 11 tytułów mistrzyni 

Polski seniorek i cztery medale mistrzostw świata. 

 

28 września prezydent Wiesław Fąfara odebrał w Warszawie nagrodę, którą Kędzierzyn – Koźle otrzymał 

za zdobycie trzeciego miejsca w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2006 roku”. Ten wynik osiągnięto 

dzięki kompleksowym inwestycjom i modernizacji oświetlenia ulic, między innymi wymieniono 1550 opraw 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne.  

 

W dniach od 28 do 30 września odbywały się koncerty Festiwalu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej 

„Wrzosowisko”. Rozpoczął go koncert poezji śpiewanej oraz spotkanie z Radosławem Trusiem, pomysłodawcą  

imprez związanych z Wrzosowiskiem i propagatorem turystyki pieszej. W piątek i w sobotę festiwal wypełniły 

koncerty przyciągające masową publiczność. Pod namiotem rozstawionym przed kinem „Chemik” zagrały zespoły: 

„Bohema”, „Małżeństwo z rozsądku” i „Są Gorsi”. Szczególne uznanie publiczności zdobyły zespoły „Bohema” i „Są 

Gorsi”, które były burzliwie oklaskiwane. „Wrzosowisko zakończył w sobotę koncert popularnej w całej Polsce grupy 

„Raz, Dwa, Trzy”, prezentującej połączenie poezji i subtelnego rocka. 

 

29 i 30 września w blachowiańskm domu kultury „Lech” miały miejsce dwa wydarzenia kulturalne  

o znaczeniu zdecydowanie ponadregionalnym. Nastąpiło oficjalne otwarcie izby pamięci poświęconej lotnikom 

uczestniczącym w „Bitwie o benzynę” prowadzonej przez 485. Grupę Bombową 15. Armii Powietrznej USA w 1944 

roku oraz jeńcom wojennym i więźniom obozów przymusowej pracy w Sławięcicach, Blachowni i Kędzierzynie, 

których niewolniczą pracą Niemcy budowali rafinerie. Grupa Black Hammer, której twórcą i animatorem jest 

Waldemar Ociepski, w piwnicznych pomieszczeniach domu kultury zorganizowała wystawę historyczną gromadzącą 

unikalne materiały archiwalne i eksponaty, fragmenty zestrzelonych samolotów, pamiątki osobiste lotników i jeńców 

wojennych, brytyjskie i amerykańskie odznaczenia bojowe, części umundurowania, mapy naszego regionu z czasów 

wojny, itp. Wiele dokumentów pochodzi z darów członków rodzin brytyjskich lotników uczestniczących w tamtych 
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nalotach, z którymi Waldemar Ociepski i jego grupa nawiązali kontakty, natomiast fragmenty samolotów i ich 

uzbrojenia są wynikiem żmudnych poszukiwań i odkryć zestrzelonych samolotów dokonywanych przez członków 

grupy w okolicach miasta. Są w izbie pamięci części amerykańskich bombowców, niemieckich myśliwców i samolotów 

radzieckich. Odnalezione wraki są szczegółowo badane, by ustalić losy ich załóg oraz typ i pochodzenie samolotu. 

Drugą imprezą ściśle związaną tematycznie z izbą pamięci był XIII konkurs modeli plastikowych i kartonowych  

o memoriał załogi porucznika Lindella 15. Armii Powietrznej USA. W konkursie wzięło udział 52 modelarzy  

z trzech śląskich województw. Plon konkursu, ponad dwieście modeli, został zaprezentowany na wystawie w dwóch 

salach domu kultury „Lech”. Laureatami konkursu zostali: Zbigniew Gierczak /nagroda główna/, Piotr Hrycak 

/Memoriał Załogi Porucznika Lindella/, Adam Wieczorek /najlepszy model kartonowy/ oraz Cyprian Kokowski 

/najlepszy model w barwach polskich/. 

 

W dniach 6–7 października absolwenci, obecni uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 3  

w Sławięcicach spotkali się na IV Zjeździe Absolwentów, który odbywał się z okazji 60. rocznicy utworzenia 

szkoły. Jest to najstarszy zespół szkół zawodowych w naszym mieście. W 1946 roku powołano w Sławięcicach 

Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy, który w 1949 r. przejął Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego. W 1951 

roku otwarto internaty mogące pomieścić około 900 uczniów, powstało technikum i zasadnicza szkoła zawodowa,  

a od 1976 roku ośrodek działał pod nazwą Zespołu Szkół Chemicznych. W jego skład wchodziły: technikum 

chemiczne, liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa i Policealne Studium Zawodowe. 

 
10 października Nadleśnictwo Kędzierzyn przeniosło się ze Sławięcic do nowej siedziby w Starej Kuźni, 

którą stanowi odrestaurowany dawny dworek myśliwski byłych właścicieli sławięcickich dóbr książąt Hohenlohe. 

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym otwarciu nowej siedziby było uroczyste zasadzenie papieskiego dębu. Jego 

sadzonka wyrosła z jednego z żołędzi dębu Chrobry, które pobłogosławił papież Jan Paweł II na rok przed swoją 

śmiercią. 

 

W dniach 13 – 15 października w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Niezależnych im. Ireneusza Radzia „Publicystyka 2006”. Na festiwal nadesłano 75 filmów, z których komisja 

wybrała do konkursu 34. Ich oceny dokonało jury w składzie: Lidia Duda, Maciej Drygas, Stanisław Puls, Peter 

Glatz i Piotr Zawojski. Projekcje konkursowe filmów odbywały się w piątek i w sobotę /13. – 14. 10./,  

a poprzedziły je oraz towarzyszyły festiwalowi pokazy filmów dokumentalnych członków jury Macieja Drygasa  

i Lidii Dudy. Jury w tym roku nie przyznało grand prix. Nagrodami uhonorowało następujących twórców: I nagrodę 

/3000 zł/ otrzymał Michał Biliński z Jaworzna za film „Teraz Polska” przedstawiający środowisko skinheadów.  

II nagrodę /2000 zł/ – Paweł Popko z Poznania za film „Ku – ku – kukułcze jajo”, opowieść o niepełnosprawnym 

chłopcu, porzuconym przez matkę. III nagrodę /1000 zł./ przyznano Januszowi Gawrylukowi z Katowic za film 

„Święto” o obchodach rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i o zawłaszczaniu święta do legitymizacji swych rządów 

przez władze Białorusi. Jury wyróżniło także cztery filmy, nagradzając ich autorów dyplomami i kwotą 500 zł. 
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Wyróżnienia otrzymali: Artur Zawisza z Legnicy za film animowany „Idealna randka”, Andrzej Szopiński – Wisła 

i Arkadiusz Kozubek z klubu filmowego „Groteska” z Kędzierzyna – Koźla za film „Pieskie życie”, Tadeusz 

Chwałczyk ze Świdnika za film „Nie budzić susła” oraz Wojciech Szwiec z Łazisk Górnych za „Balladę  

o pozytywnym przemijaniu” i „Miejsca”, które opowiadają o śląskiej rodzinie i kultywowanych w niej wartościach  

i tradycjach. Na zakończenie festiwalu Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Filmowców Niezależnych Witold 

Konn uhonorował klub filmowy „Groteska” złotym medalem ”UNICA” przyznanym za całokształt jego 37 – letniej 

działalności.  

 

18 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie – Koźlu spotkali się przedstawiciele władz 

miasta i powiatu, mieszkańcy i działacze stowarzyszeń na X Kędzierzyńsko – Kozielskim Seminarium Naukowym, 

którego tematem było „Partnerstwo samorządów – partnerstwo mieszkańców. Razem czy osobno”. W jego 

organizacji współuczestniczyli: Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle, Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, a głównym animatorem seminarium  

i prowadzącym jego obrady był dr Edward Nycz. Wyniki prowadzonych badań przedstawili naukowcy  

z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz 

samorządowcy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami. W trzeciej części przewidzianej jako panel dyskusyjny 

wystąpili Józef Gisman, starosta kędzierzyńsko – kozielski i Krystyna Helbin, wójt gminy Polska Cerekiew. Wnioski 

wypływające z prezentowanych badań oceniały raczej niezbyt pomyślnie opisywaną rzeczywistość, skłaniały do 

sądów, że współpraca między przedstawicielami władzy, a mieszkańcami pozostawia wiele do życzenia,  

a prezentowane przez naukowców wyniki badań w niewielkim stopniu wykorzystywane są w pracy organów 

wykonawczych samorządów. W seminarium uczestniczyło, słuchając wykładów, około 60 osób, niewielu jednak 

uczestników zabierało głos w dyskusji.  

 

26 października obradowała ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla. Oprócz 

ostatnich tematów roboczych w porządku obrad znalazły się momenty uroczyste: podsumowanie pracy Rady w całej 

ubiegłej kadencji, pożegnanie się radnych oraz wręczenie medali osobom i zespołom zasłużonym dla miasta. Na 

wrześniowej sesji Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla nadane zostały medale „Za zasługi dla miasta”, otrzymali je: 

Zespół Pieśni i Tańca „Komes” i Miejskie Koło nr 15 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy 

Wojska Polskiego w Kędzierzynie – Koźlu. Radni nadali także medale pięciu osobom, które swoją pracą  

i zaangażowaniem wniosły wyróżniający się wkład w życie i rozwój naszej społeczności: księdzu Edwardowi 

Bogaczewiczowi, proboszczowi parafii pw. Ducha Świętego na osiedlu Piastów, Witoldowi Listowskiemu, 

prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Kędzierzynie – Koźlu, 

Kazimierzowi Ochockiemu, emerytowanemu majorowi Wojska Polskiego, Bogusławowi Rogowskiemu, 

fotografikowi, dziennikarzowi „Echa Gmin” oraz Władysławowi Rogulskiemu, byłemu wiceprzewodniczącemu 

Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla. 
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29 października koncert w kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie – Koźlu zakończył Polsko – Czeski 

Festiwal Kultury Silesia – Pradziad, który odbywał się od 8 października pod patronatem honorowym Konsula 

Generalnego Republiki Czeskiej w Polsce dr Jozefa Byrtusa oraz Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polski  

w Republice Czeskiej Antoniego Sadowskiego. Koncert był wydarzeniem kulturalnym gorąco przyjętym przez 

wypełniającą kościół publiczność. Entuzjastycznie oklaskiwano występ znakomitej skrzypaczki Kai Danczowskiej  

i orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego prezentujących utwory Antonio 

Vivaldiego, Mikołaja Góreckiego i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na program całego festiwalu złożyły się 

koncerty muzyczne w wykonaniu polskich i czeskich chórów, solistów i orkiestr grane w  kościołach i salach naszego 

miasta w okresie od 8 do 29 października. Natomiast uroczysta inauguracja Festiwalu miała miejsce 5 października 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku, uczestniczyli w niej przedstawiciele władz powiatu  

i miasta Kędzierzyna – Koźla oraz władz Krnova. Wystąpił zespół muzyczny Krnovska Cymbałka, odbyło się  

także otwarcie retrospektywnej wystawy Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Krnovie. W programie 

festiwalu znalazło się między innymi spotkanie autorskie połączone z prezentacją książki Romualda Żabickiego„.  

Z kart znanej i nieznanej historii Miasta Koźla”, które 26 października zgromadziło w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej przy Rynku w Koźlu wielu mieszkańców zainteresowanych pamiątkami przeszłości naszego miasta, jego 

historią i ciekawych każdego nowego odkrycia z jego dziejów. Pan Romuald Żabicki historyk amator, niestrudzony 

poszukiwacz, tropiciel nieznanych pamiątek i zabytków kędzierzyńsko – kozielskich, zdołał w ciągu całego swego 

życia zgromadzić liczne dokumenty, relacje dawnych mieszkańców, zdjęcia, ryciny, mapy, które w istotny sposób 

wzbogacają wiedzę o przeszłości miasta. Współorganizatorami Polsko – Czeskiego Festiwalu Kultury Silesia – 

Pradziad byli: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, Urząd Miasta Krnov, Miejska Biblioteka Publiczna, 

Miejski Ośrodek Kultury, Państwowe Szkoły Muzyczne w Kędzierzynie – Koźlu oraz Gminne Centrum Kultury  

w Bierawie. 

 

30 października Ministerstwo Skarbu poinformowało, że Rada Ministrów nie wyraziła zgody na 

prywatyzację Zakładów Azotowych Kędzierzyn na zasadach ustalonych w umowie zawartej 3 kwietnia 2006 r. 

pomiędzy „Naftą Polska”, a niemiecką spółką PCC AG. Decyzja ta zapadła w wyniku licznych głosów krytycznych 

niektórych parlamentarzystów PiS i na podstawie wniosków Najwyższej Izby Kontroli z badania sposobu 

przygotowania prywatyzacji zakładu. NIK stwierdziła, że ustalona w umowie cena jest za niska. Prezes Zarządu 

„Nafty Polskiej”, Marek Drac – Tatonia na konferencji prasowej z dziennikarzami mediów lokalnych stwierdził, że 

wobec potrzeby pozyskania kapitałów na nowe inwestycje i dalszy rozwój zakładu prywatyzacja jest koniecznością, 

tylko będzie musiała być prowadzona w innej formie.  

 

2 listopada spadł śnieg, nieodwołalnie kończąc długi okres ciepłej, suchej, pełnej słońca, złotej polskiej 

jesieni. Biały puch na jeden dzień pokrył wszystko cienką warstwą, zaskakując użytkowników dróg, natomiast silny 

wiatr pogłębiał poczucie zimna i mrozu. 
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10 listopada Towarzystwo Ziemi Kozielskiej gościło w Baszcie uczestników IV Regionalnego Seminarium 

Krajoznawczego, które odbywało się pod hasłem „Poznajemy walory krajoznawczo – turystyczne powiatu 

kędzierzyńsko – kozielskiego”. Uczestniczyły w nim 33 osoby, wśród nich byli goście z Warszawy i Katowic oraz 

działacze zajmujący się turystyką, krajoznawstwem i historią regionalną z całej Opolszczyzny. Kilkudniowe 

seminarium odbywało się w Kędzierzynie – Koźlu i w gminach Bierawa, Cisek i Polska Cerekiew. Zwiedzano 

zabytki naszego powiatu, odbyły się spotkania z przedstawicielami władz lokalnych i działaczami regionalnych 

stowarzyszeń. W naszym mieście zwiedzający obejrzeli belwederek w Sławięcicach, Stare Miasto w Koźlu, 

pozostałości  Twierdzy Kozielskiej, Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, galerię Katarzyny Nosek przy ulicy 

Grunwaldzkiej i gościli w Starostwie Powiatowym. Relacjonując wrażenia uczestników z pobytu w Kędzierzynie – 

Koźlu w artykule zamieszczonym w „Gazecie Lokalnej” /nr 46 z 15.11.2006 r./, przytoczono opinię Janusza Sapy, 

redaktora miesięcznika „Poznaj swój kraj”, uczestnika seminarium, o działalności Towarzystwa Ziemi Kozielskiej: 

„To towarzystwo to dowód na to, że ci, którzy w nim działają, po pierwsze, chcą to robić, a po drugie mają 

sprzymierzeńców we władzach samorządowych. [...] Przykład, który tu spotkałem, trzeba pokazać innym powiatom 

i władzom. Jest to dowód na to, ile jeszcze pięknych rzeczy można zrobić.” 

 

12 listopada w wyborach samorządowych w Kędzierzynie – Koźlu wzięło udział 36% uprawnionych do 

głosowania. O stanowisko prezydenta miasta ubiegało się sześć osób. Wyborcy najwięcej głosów oddali na Wiesława 

Fąfarę /45,5%/ i Roberta Węgrzyna /22,5%/, którzy staną do drugiej tury wyborów. W nowej radzie miasta 

najwięcej mandatów zdobyła Lewica i Demokraci /6/. Poza tym mandaty uzyskali: Platforma Obywatelska /5/, 

Prawo i Sprawiedliwość /4/, Centroprawica /4/, Porozumienie /2/ i Mniejszość Niemiecka /2/. Wybory do rady 

powiatu wygrała Mniejszość Niemiecka zdobywając /8/ mandatów, Platforma Obywatelska uzyskała /5/, a Lewica 

i Demokraci /3/ mandaty. Ponadto w skład rady powiatu weszli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości /2/, 

Centroprawicy /2/, Porozumienia /2/ i Gospodarności i Pracy /1/. 

 

22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej rady powiatu. Utworzono koalicję, w skład której 

weszli radni reprezentujący wszystkie ugrupowania oprócz Lewicy i Demokratów. W wyniku tego przewodniczącą 

Rady Powiatu została Danuta Wróbel /MN/, a starostą Józef Gisman /MN/. Wybory radnych na pozostałe funkcje 

i decyzje dotyczące bieżących spraw odłożono do 29 listopada.  

 

26 listopada w drugiej turze głosowania zwyciężył Wiesław Fąfara, zdobywając stanowisko  prezydenta 

Kędzierzyna – Koźla na następną kadencję. Ubiegali się o nie Wiesław Fąfara i Robert Węgrzyn. 8 366 wyborców 

poparło Wiesława Fąfarę /67,34%/, natomiast Robert Węgrzyn otrzymał 4 058 głosów /32,66%/. 

 

27 listopada odbyła swoją pierwszą sesję nowa Rada Miasta. W pierwszej uroczystej części obrad radni 

odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. W nowo wybranej radzie koalicję zawarły Platforma 

Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Mniejszość Niemiecka, Porozumienie i Centroprawica. Przesądziło to  
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o wynikach głosowań w toku konstytuowania się Rady. Przewodniczącym Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla został 

Dariusz Jorg /Centroprawica/, wiceprzewodniczącymi: Joanna Urbanik /PiS/ i Grzegorz Chudomięt /PO/. Na 

funkcje przewodniczących komisji wybrani zostali: Robert Młodziński /PiS/ - komisja finansowo – gospodarcza, 

Ewald Świętek /MN/ - komisja urbanistyki, architektury i środowiska naturalnego, Zbigniew Peczkis /PiS/ - 

komisja oświaty, kultury i kultury fizycznej, Rafał Olejnik /Centroprawica/ - komisja zdrowia, spraw socjalnych  

i rodziny, Ryszard Masalski /Porozumienie/ - komisja prawno – administracyjna i Robert Węgrzyn /PO/ - komisja 

rewizyjna. 

 

26 listopada w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w naszym mieście wystąpiła Grupa Rafała Kmity  

z przedstawieniem „Aj waj! czyli historie z cynamonem”. Spektakl cieszył się wielkim powodzeniem, publiczność 

wypełniła salę do ostatniego miejsca i świetnie bawiła się, obserwując widowisko, w którym słynny żydowski humor 

przeplatał się z nostalgiczną piosenką, a liryzm sąsiadował z dowcipem i żartem. 

 

3 grudnia w parafii św. Floriana, której proboszczem jest od niedawna ks. Aleksander Kawa, odbył się  

XI Festiwal Pieśni Religijnej Azoty 2006. W tym roku trwał tylko jeden dzień, ale zgromadził 132 uczestników, 

dwanaście zespołów dziecięcych i osiemnaście młodzieżowych. Obok parafii św. Floriana współorganizatorami 

festiwalu byli Urząd Miasta Kędzierzyna – Koźla, Miejski Ośrodek Kultury i Mostostal S.A. Festiwalowe koncerty 

odbywały się w sali Hotelu Centralnego na osiedlu Azoty. W kategorii dziecięcej pierwsze miejsce wśród solistów 

zdobyła Martyna Sługocka z Łambinowic, a za najlepszy zespół uznano Trio Siostrzane z Moszczanki. W kategorii  

młodzieżowej pierwsze nagrody jury przyznało solistce Paulinie Lulek z Prudnika i zespołowi Victis z Grodkowa. 

Wśród laureatów znalazły się także zespoły i soliści z naszego miasta: w kategorii dziecięcej 2 miejsce zdobyła  

Karolina Rogozińska wśród solistów, a zespół Wesołe Nutki 3. miejsce. Zespół „W drogę …Amen” z Kędzierzyna – 

Koźla został uhonorowany 3 miejscem w kategorii młodzieżowej. Na zakończenie wystąpił zespół Przecinek  

z Raciborza z koncertem pieśni religijnych.  

 

Pod koniec listopada stanęły rusztowania wokół budynku kędzierzyńsko – kozielskiej filii Wojewódzkiej 

Biblioteki Pedagogicznej w Opolu niszczejącego od 1998 roku, kiedy to trzeba było przenieść bibliotekę, gdyż groziła 

jej katastrofa budowlana. Zabytkowa kamienica przy ulicy Piastowskiej będzie więc remontowana z przeznaczeniem 

na siedzibę biblioteki. Urząd Marszałkowski w Opolu wygospodarował 400 tysięcy złotych, które pozwolą do końca 

2006 roku wyremontować dach budynku i jeden strop, co zabezpieczy obiekt przed dalszą dewastacją. Cały remont 

będzie kosztował 2,5 mln złotych.  

 

Na początku grudnia zakończono remont w budynku przy ulicy Przechodniej i oddano do użytku  

62 mieszkania komunalne. Rozlosowano je wśród rodzin wpisanych na listę i najdłużej oczekujących na mieszkanie 

komunalne. Budynek przez 10 lat stał nieużywany, od czasu gdy firma właściciela zbankrutowała. Wymagał 

wykonania prac wykończeniowych i przeprowadzenia niezbędnych remontów. Prace te zostały wykonane kosztem 
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1,5 mln. zł ze środków miasta. W budynku przygotowano także 3 mieszkania przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

9 grudnia obradowało XX Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 

Członkowie TZK dokonali oceny działalności stowarzyszenia w kadencji 2002 – 2006, uznając, że był to okres 

różnorodnej i aktywnej działalności. Pomyślnie kontynuowano prace badawcze nad przeszłością i bieżącymi 

problemami Kędzierzyna – Koźla, pozwoliło to opublikować IX i X tom „Szkiców Kędzierzyńsko – Kozielskich” 

oraz zorganizować cztery „Kędzierzyńsko – Kozielskie Seminaria Naukowe”, dorobek seminariów też jest 

sukcesywnie wydawany w postaci książkowej. Ukazały się także inne wydawnictwa podejmujące problemy naszego 

miasta, których współautorami i inspiratorami byli członkowie TZK. W tej dziedzinie największy wkład wnieśli dr 

Ryszard Pacułt i dr Edward Nycz. Wprowadzone w działalność TZK innowacje; komputer, internet, własna strona 

internetowa pozwalają sprawniej organizować pracę i lepiej się kontaktować ze społeczeństwem. Ratowaniu 

pamiątek kultury intelektualnej i materialnej regionu służyła działalność Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 

Na realizację zadania „Ochrona i prezentowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej” uzyskiwało TZK co 

roku, w wyniku konkursu, dotację ze środków Urzędu Miasta. Dzięki niej możliwe było utrzymywanie Baszty 

/koszty mediów, drobnych napraw, systemu bezpieczeństwa/ i znaczne powiększanie zbiorów muzealnych /o 160 

nowych eksponatów/ oraz bibliotecznych /o 221 tomów/. Około 36% pozyskanych w tym czasie eksponatów  

i książek pochodziło z zakupów, pozostałe były darami członków TZK i mieszkańców miasta. Bieżące opracowanie 

i konserwacja umożliwiały eksponowanie pozyskiwanych zabytków na stałych oraz czasowych wystawach  

w Baszcie. W tej pracy znaczny był wkład bezinteresownego wysiłku członków TZK, a szczególnie panów Zenona 

Wody, Jerzego Chabałowskiego i nieżyjących już osób Mariana Przodały i Antoniego Śladowskiego. Zgromadzone  

w muzeum historyczne pamiątki, dokumenty, mapy, książki, obrazy, fotografie, rzeźby i grafiki były 

wykorzystywane w pracy z młodzieżą i gośćmi odwiedzającymi Basztę, służyły popularyzacji wiedzy o historii oraz 

bieżących problemach Kędzierzyna – Koźla i regionu. W tym okresie odwiedzało muzeum średnio w ciągu roku 

ponad 4 100 osób. Walne Zebranie udzieliło absolutorium odchodzącemu Zarządowi, składając podziękowanie jego 

członkom za pracę w minionej kadencji. Wyrazy uznania i podziękowania składano szczególnie dr Ryszardowi 

Pacułtowi, prezesowi TZK, kierującemu przez ponad 29 lat stowarzyszeniem, które ma na swoim koncie 

niekwestionowane zasługi dla społeczności miasta. Obecnie dr Ryszard Pacułt zdecydował się już nie kandydować 

na funkcję prezesa, uznając, że należy  powierzyć losy Towarzystwa Ziemi Kozielskiej przedstawicielom młodszego 

pokolenia, którzy lepiej czują wyzwania współczesności. Zebranie dokonało także wyboru nowych władz. Prezesem 

Towarzystwa Ziemi Kozielskiej został dr Edward Nycz, na wiceprezesów wybrano Jerzego Drzewieckiego i Halinę 

Mińczuk, sekretarzem została Krystyna Rutkowska, a skarbnikiem Irena Czechowska. W skład Zarządu TZK 

weszło pięć nowych osób, które w znacznym stopniu obniżyły średnią wieku jego członków. Zebranie zakończyło się 

uchwaleniem programu działania TZK na lata 2007 – 2010, w którym podkreślono potrzebę kontynuacji głównych 

kierunków działalności Towarzystwa, przede wszystkim w dziedzinie pomnażania wiedzy o historii  

i współczesności regionu, jej popularyzacji w pracy z młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami miasta oraz opieki nad 
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zabytkami. Zapisano w nim także aktywny udział TZK w obchodach ważnych dla miasta rocznic oraz działania 

zmierzające do unowocześnienia form pracy poprzez wykorzystanie środków multimedialnych, które pozwolą 

atrakcyjniej, bardziej sugestywnie przekazywać wiedzę i skuteczniej kontaktować się z mieszkańcami regionu. 

 

15 grudnia w kozielskiej, zabytkowej Baszcie odbył się wernisaż wystawy malarstwa Zdzisława Kuhla 

„Wenecja moja miłość”, na który mieszkańców miasta zaprosili organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Lwowa  

i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Zdzisław Kuhl jest z wykształcenia 

architektem. Malarstwem zajął się po przejściu na emeryturę w 1980 roku. Wtedy związał swą działalność 

artystyczną z Opolskim Oddziałem Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Najczęstszym 

tematem jego twórczości jest rodzinne miasto Lwów, którego urodę i historię ukazywał na licznych obrazach 

prezentowanych na wystawach w wielu miastach w Polsce i za granicą. Wystawa w Baszcie daje wyraz innej 

fascynacji artysty, której przedmiotem stała się Wenecja. Oprócz akwarel ukazujących niezapomniane miejskie 

pejzaże Wenecji, znalazły się tu również pełne uroku obrazy wiejskich, drewnianych kościółków i cerkiewek tak 

charakterystycznych dla dawnych polskich kresów wschodnich. 

 

Przed świętami Bożego Narodzenia Poczta Polska otworzyła swój oddział w Sławięcicach. Urząd 

pocztowy, który dawniej funkcjonował na tym oddalonym od centrum osiedlu, zlikwidowano rok temu w związku  

z restrukturyzacją Poczty Polskiej. To ogromnie skomplikowało życie mieszkańców, gdyż trzeba było jeździć na 

pocztę do Kędzierzyna lub do Ujazdu. Oddział utworzono w miejscu dawnego małego sklepiku, w wyniku zabiegów 

podejmowanych przez Radę Osiedla w Sławięcicach. 

 

Ostatnie dwa miesiące roku w niczym nie przypominały zimy. Wyjątkowo wysokie temperatury, prawie bez 

przymrozków, dużo dni słonecznych sprawiały, że był to najcieplejszy listopad  i grudzień od wielu lat. 

 

W 2006 roku zawarto 432 małżeństwa i urodziło się 559 dzieci, 175 małżeństw rozwiodło się,  

a 14 uzyskało separację, zmarły 564 osoby. Według danych z 31. 12. 2006 r. Kędzierzyn – Koźle liczył 64 219 

mieszkańców. 

 

W 2006 roku zmarły osoby powszechnie znane i zasłużone dla naszego miasta, a mianowicie: 14 kwietnia – 

Eryk Kerner, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu; 10 października – Irena Teśluk – 

Kowal, inżynier architekt, Architekt Kędzierzyna – Koźla w latach 1986 – 1996, długoletnia działaczka 

Towarzystwa Ziemi Kozielskiej; 2 listopada – dr Zyta Zarzycka, historyk, emerytowana dyrektor Muzeum Czynu 

Powstańczego na Górze św. Anny. 


