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Mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla witali Nowy Rok 2008 tradycyjnie, przede wszystkim w gronie 

rodziny lub przyjaciół, a o północy miasto rozbłysło kolorowymi, sztucznymi ogniami. Jedynie w Sławięcicach 

Rada Osiedla i Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic zorganizowały powitanie Nowego Roku pod gołym niebem. 

Na boisku, przy ulicy Kołłątaja, wokół rozpalonego ogniska zebrało się ponad 500 mieszkańców osiedla  

i okolicznych miejscowości, muzyką i tańcem całe wielopokoleniowe rodziny żegnały stary i witały nowy rok.  

W noc sylwestrową spadł obfity śnieg i po ciepłym, ponurym grudniu, Nowy Rok 2008 Kędzierzyn–Koźle 

rozpoczął w pięknej białej szacie, z niewielkim mrozem. Taka zima potrwała kilka dni, po czym wróciły dodatnie 

temperatury.  

 

10 stycznia „Rzeczypospolita” /nr 8/7909/ ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół średnich.  

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu znalazło się na 3 miejscu  

w województwie, a na 69 w kraju. I LO im. Henryka Sienkiewicza sklasyfikowano jako 8 na Opolszczyźnie,  

a 256 w skali kraju. Kędzierzyńsko – Kozielskie Starostwo Powiatowe uhonorowało grona pedagogiczne obu 

liceów, listami gratulacyjnymi i nagrodami pieniężnymi w wysokości 10 tysięcy zł dla II LO i 5 tysięcy zł dla  

I LO z przeznaczeniem na pomoce naukowe. 

 

10 stycznia oddano do użytku windę dobudowaną do budynku Starostwa Powiatowe w Kędzierzynie–

Koźlu, kończąc tym samym remont obiektu. Kosztem 860 tysięcy złotych odnowiono elewację całego budynku, 

wybudowano windę, wyremontowano główne wejście i boczną klatkę schodową. Dzięki tej inwestycji  

i przebudowie dawnego żłobka przy alei Jana Pawła II na siedzibę kędzierzyńsko–kozielskiego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przybyły w Śródmieściu dwa ładne, cieszące oko budynki. 

 

13 stycznia zagrała w Kędzierzynie–Koźlu tak, jak w całym kraju, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, której XVI finał poświęcony był gromadzeniu środków dla ratowania dzieci ze schorzeniami 

laryngologicznymi. W godzinach 800 – 1600 trwała kwesta uliczna. 200 młodych wolontariuszy ze skarbonkami 

WOŚP zbierało datki na ulicach wszystkich osiedli miasta. Sztab orkiestry mieścił się tradycyjnie w Miejskim 

Ośrodku Kultury. Tu zbierali się kwestujący, by opróżniać wypełnione skarbonki. Po południu w wielkim 

namiocie ustawionym przed budynkiem MOK–u zagrały zespoły muzyczne i soliści w programie Noworocznej 

Biesiady Kozielskiej, a na scenie kina wystąpiły dzieci z kędzierzyńskich przedszkoli. XVI finał WOŚP 

zorganizowały u siebie również niektóre puby, między innymi „Pod Lwami” oraz Dom Kultury „Kubiczek” na 
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osiedlu Rogi, w którym zagrała Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej imieniem Bohaterów 

Westerplatte, natomiast dzieci z osiedlowego przedszkola i szkoły podstawowej przedstawiły Jasełka. W naszym 

mieście WOŚP zebrała łącznie ponad 40 tysięcy złotych.  

 

W dniach 11 – 13 stycznia w hali sportowej na osiedlu Azoty odbył się III Międzynarodowy Turniej 

Siatkówki Dziewcząt i Chłopców „Kędzierzyńsko – Kozielski Koziołek 2008”. W turnieju wystąpiło 20 drużyn 

chłopców i 8 drużyn dziewcząt z Czech, Słowacji, Niemiec oraz różnych regionów Polski, a mecze rozgrywano  

w czterech grupach. Turniej przeszedł do historii jako sukces organizatorów zawodów, ale kędzierzyńsko – 

kozielskich siatkarzy nękała seria niepowodzeń. Drużyny chłopców z naszego miasta zajęły dziewiąte  

i dwunaste miejsca, natomiast dziewczęta zakończyły zawody na miejscach piątym i siódmym. Wygrały Turniej 

drużyna chłopców Avii Świdnik oraz drużyna dziewcząt UKS Oczko Białystok.  

 

W dniach 11–15 stycznia 7–osobowa delegacja Kędzierzyna–Koźla, na czele z prezydentem Wiesławem 

Fąfarą, gościła we Francji, odpowiadając na zaproszenie partnerskiego miasta Hericourt. W trakcie niezwykle 

bogatego programu wizyty przygotowanego przez gospodarzy, przeprowadzono wiele rozmów, które mogą 

zaowocować stałą współpracą pomiędzy różnymi instytucjami obu miast. Wśród uzgodnionych wspólnych 

przedsięwzięć można wymienić dla przykładu: zaproszenie mieszkańców Hericourt do udziału w konferencjach 

naukowych i imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną /np. ”Turniej jednego wiersza”/ oraz 

Miejski Ośrodek Kultury /np. „Wrzosowisko”, udział francuskich zespołów w Festiwalu Teatrów 

Alternatywnych „Wizja” i w Międzynarodowych Spotkaniach Zespołów Ludowych w naszym mieście/, ponadto 

oddział francuski weźmie udział w inscenizacji oblężenia twierdzy Koźle. Uzgodniono również zasady wymiany 

młodzieży, w lipcu przyjedzie do naszego miasta 15–osobowa grupa francuskich licealistów, których będą gościć 

ich polscy rówieśnicy. 

 

16 stycznia pięć gmin polskich i trzy czeskie z polsko – czeskiego pogranicza podpisały porozumienie  

o współpracy w realizacji projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – 

czeskiego pogranicza”. Polskie gminy: Kłodzko, Nysa, Kędzierzyn – Koźle, Świdnica i Stoszowice oraz czeskie: 

Zlate Hory, Kraliky, Jaromir – Josefov i stowarzyszenie „Komitet pro udrżovani pamatek z valky roku 1866” 

będą razem zabiegały o dofinansowanie tego zadania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Czechy – 

Polska. Realizacja projektu przewidziana na lata 2008–2010, obejmuje między innymi rekonstrukcje 

historycznych twierdz, a jego wartość obliczana jest na ponad 2 miliony euro, z czego 85% środków będzie 

pochodzić z funduszy Unii Europejskiej. 

 

18 stycznia po długich sporach z opozycją i prezydentem miasta radni prawicowej koalicji przeforsowali 

swoje poprawki i Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla uchwaliła budżet na 2008 r. Z pierwotnej wersji budżetu 

usunięto planowane inwestycje: budowę bloku komunalnego, remont budynku urzędu miasta i zabytkowego 
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Podzamcza oraz budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Sławięcicach. Wprowadzono do 

realizacji w 2008 r. między innymi następujące zadania: remont ulicy Kozielskiej i alei Jana Pawła II, budowę 

ścieżek rowerowych pomiędzy Śródmieściem, a Zakładami Azotowymi Kędzierzyn, kontenery mieszkalne zamiast 

bloku socjalnego, a w miejsce remontu dwóch domów kultury, kompleksowy remont jednego, Domu Kultury 

„Chemik”. Natomiast bez sporów, jednomyślnie Rada przyjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie 

podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która mieściłaby się na obszarze ponad 76 ha, położonych 

w obrębie osiedla Sławięcice, obok linii kolejowej Kędzierzyn–Koźle – Gliwice. O utworzenie podstrefy zabiega 

Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy, który zlecił już wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu  

i projektu technicznego infrastruktury pola południowego. Starostwo Kędzierzyńsko – Kozielskie zobowiązało 

się zmodernizować drogę dojazdową w rejonie stacji kolejowej Sławięcice. Ostateczną decyzję w sprawie tej 

podstrefy podejmie Rada Ministrów RP. 

 

19 stycznia na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu odbył się pogrzeb prof. dr hab. Karola Joncy 

/zm. 13.01.2008 r./, pochodzącego ze Sławięcic, wybitnego naukowca w dziedzinie prawa i historii, 

emerytowanego Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, zasłużonego badacza dziejów Ziemi Kozielskiej, autora 

fundamentalnych prac o historii Koźla i Sławięcic. W uznaniu zasług dla naszego regionu w 2000 r. Rada 

Miasta nadała Profesorowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Kędzierzyn – Koźle”. W ostatniej drodze 

towarzyszyły Profesorowi Karolowi Joncy tłumy Jego współpracowników, uczniów i przyjaciół z różnych 

ośrodków akademickich, przede wszystkim Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W imieniu społeczności Kędzierzyna 

– Koźla żegnały Profesora delegacje władz miasta, Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, Towarzystwa Ziemi 

Kozielskiej oraz liczne grono kolegów z ławy szkolnej w kozielskim Liceum Ogólnokształcącym. 

 

25 stycznia odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej. Oprócz bieżącej oceny pracy UTW, zebrani dokonali wyboru nowych władz  

i wprowadzili niezbędne zmiany w jego działalności. Dotychczasowa przewodnicząca Stowarzyszenia UTW 

pani Danuta Ceglarek ze względów osobistych poprosiła o zwolnienie z pełnionej funkcji. Podziękowano jej za 

wkład pracy, inicjatywy i zaangażowanie, sprawiające, że UTW stał się instytucją powszechnie w mieście 

znaną, cieszącą się dużym uznaniem społecznym, która trafnie odczytuje zainteresowania seniorów i twórczo je 

rozwija. W wyniku wyborów w skład nowego Zarządu weszli: Krystyna Szczygieł – przewodnicząca, Maria 

Wróblewska – wiceprzewodnicząca, Arkadiusz Nasierowski – sekretarz, Irena Jasierska – skarbnik i Jolanta 

Kędziora – członek Zarządu. Zmianie uległy oficjalna nazwa, która obecnie brzmi Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku i adres jego siedziby, a mianowicie ul. 9 Maja 6 w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

25 stycznia uroczyście, z udziałem władz miasta, oddano do użytku nową salę sportową przy 

Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie – Koźlu. Od pomysłu do zakończenia jego 

realizacji minęło niewiele ponad dwa lata. Pomysł budowy pełno wymiarowej sali gimnastycznej, która 
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zapewniłaby uczniom właściwe warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, przedstawił dyrekcji 

gimnazjum nauczyciel wf – u Andrzej Saczko we wrześniu 2005 r. 23 lutego Rada Miasta wprowadziła do 

budżetu na 2006 r. budowę sali i przeznaczyła na nią 500 tysięcy złotych, a w czerwcu 2006 r. Urząd 

Marszałkowski w Opolu dofinansował to zadanie kwotą 750 tys. zł. Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2006 

r. i trwała do stycznia 2008 r. Kosztem 3,3 milionów złotych, z czego 2,4 miliony pochodziły ze środków miasta, 

powstała sala sportowa o wymiarach 39 m długości, 17 m szerokości i 9 m wysokości, z boiskami do gry w piłkę 

ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Uczniowie otrzymali nowoczesną, pełnowymiarową salę, 

dostosowaną do prowadzenia zajęć z różnych dyscyplin sportowych dla kilku grup równocześnie, wyposażoną  

w klimatyzację, nawiewy ciepłego powietrza, wysuwane trybuny mogące pomieścić około 120 osób oraz tablicę 

wyświetlającą wyniki rozgrywek.  

 

30 stycznia otwarto przy alei Armii Krajowej wielkopowierzchniowy sklep Castorama. Na powierzchni  

6 tysięcy metrów kwadratowych oferuje artykuły z różnych dziedzin objętych wspólną nazwą dom i ogród. 

Główne działy handlowe to: artykuły budowlane, wyroby drewniane, sanitarne, glazura i terakota, dekoracyjne, 

elektronarzędzia i narzędzia oraz artykuły ogrodnicze, w tym także duży wybór kwiatów doniczkowych, 

przeznaczonych do wnętrz mieszkalnych oraz na tarasy. 

 

2 lutego dzieci zamieszkałe na stałe w Kędzierzynie–Koźlu, urodzone w 1992 roku zostały zaszczepione 

przeciwko śmiercionośnym meningokokom powodującym sepsę. Szczepionki zostały zakupione ze środków gminy, 

a lekarze wykonali szczepienia nieodpłatnie. 

 

13 lutego w kozielskiej Baszcie uroczyście otwarto wystawę „Śladami śląskich Teksańczyków”, 

zorganizowaną wspólnie przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. Wystawa 

opracowana przez naukowców z Muzeum Śląska Opolskiego po raz pierwszy została pokazana w Opolu, w roku 

2004 z okazji 150 – tej rocznicy emigracji ze Śląska do Ameryki. Zgromadzono na niej zdjęcia, dokumenty  

i zabytkowe przedmioty codziennego użytku. Obrazują one życie śląskich rodzin na ziemi amerykańskiej i trafiły 

do nas wprost z Teksasu, dzięki więzi, jaką potomkowie emigrantów utrzymują z krajem swoich przodków, 

współpracując z mieszkańcami śląskich miejscowości swojego pochodzenia, między innymi ze społecznością 

Sławięcic. W uroczystości otwarcia wystawy wzięło udział bardzo liczne grono gości z różnych osiedli naszego 

miasta. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających, a dodatkowych wrażeń dostarczyło 

uczestnikom uroczystości telefoniczne połączenie z San Antonio w Teksasie oraz bezpośrednia rozmowa z panią 

J. Piegzą, która piękną gwarą śląską pozdrowiła uczestników spotkania w kozielskiej Baszcie, wyrażając radość, 

że pamiętamy o nich na ziemi rodzinnej ich przodków. 

 

13 lutego do rąk czytelników trafiła długo oczekiwana książka „Wojna i pokój w dziejach twierdzy  

i miasta Koźle”, wydana pod redakcją Edwarda Nycza i Stanisława Senfta przez Uniwersytet Opolski, 
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Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Zawiera ona naukową 

publikację materiałów przygotowanych na XI Kędzierzyńsko–Kozielskie Seminarium Naukowe, które było 

jednym z głównych wydarzeń obchodów 200–lecia oblężenia twierdzy Koźle przez Wielką Armię Napoleona we 

wrześniu 2007 r. Książka zawiera teksty w języku polskim i niemieckim, jest bogato ilustrowana zdjęciami 

historycznymi oraz współczesnymi między innymi ukazującymi przebieg jubileuszowych imprez. 

 

Na początku lutego w wieżowcu przy ulicy Kosmonautów 5 w Śródmieściu rozpoczęto prace 

modernizacyjne, polegające na usunięciu płyt azbestowych, którymi uprzednio pokrywano bloki mieszkalne  

i dociepleniu budynku. Administracja Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” przeznacza większość 

wypracowanych dochodów na realizację zamierzonego na kilka lat programu termo modernizacji i likwidacji 

elementów azbestowych na budynkach mieszkalnych, którymi zarządza. Dotyczy to większości bloków 

spółdzielczych na Pogorzelcu, w Koźlu oraz trzech wieżowców na osiedlu Piastów i pięciu w Śródmieściu. 

Największą część tych inwestycji zaplanowano na rok 2008. Kolejność wykonywania prac na poszczególnych 

osiedlach opublikowała „Nowa Gazeta Lokalna” w numerze 7 z 19 lutego 2008 r. 

 

23 lutego powszechnie znane i lubiane w Kędzierzynie – Koźlu Radio PARK obchodziło hucznie  

15 – lecie swojej działalności. Rozgłośnia zaczęła pracę 27 lutego 1993 r., dzięki inicjatywie dziennikarza Radia 

Opole Piotra Moca. Zrealizował on pomysł uruchomienia niezależnej rozgłośni radiowej w Kędzierzynie – 

Koźlu, uzyskując wsparcie finansowe jednego z miejskich biznesmenów. Radio długo borykało się z trudnościami 

materialnymi i lokalowymi. Wielokrotnie zmieniało siedziby, nadawało z różnych tymczasowych pomieszczeń, 

przy ulicy Konopnickiej, z budynku należącego do parafii, zanim uzyskało siedzibę przy ulicy Piastowskiej 1. 

Największą sympatię i szacunek społeczeństwa zdobyło swoim zaangażowaniem w pomoc poszkodowanym 

podczas wielkiej powodzi 1997 roku. W chwilach najtrudniejszych było głównym źródłem informacji, pomagało 

odnajdywać zaginionych, podtrzymywać łączność z ludźmi odciętymi przez żywioł od świata. Dzisiaj Radio 

PARK zatrudnia 16 osób na etatach i posiada kilkunastu dochodzących współpracowników, a swoim zasięgiem 

obejmuje dużą część Opolszczyzny, sięga na czeskie pogranicze i na tereny województwa śląskiego. 

Najważniejszą jednak rolę spełnia, służąc społeczności naszego miasta, dostarczając mieszkańcom bieżącej 

informacji na tematy lokalne. Jubileuszowa uroczystość odbyła się z udziałem 3–tysięcznej publiczności w hali 

Azoty, uświetniły ją występy zespołu Classic i Dody. Rozpoczął imprezę koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, a następnie redaktor naczelny Radia PARK 

Marek Wojciechowski przypomniał publiczności najważniejsze chwile z dziejów radia i oddał głos muzycznym 

gwiazdom wieczoru. Koncert wywołał zachwyt słuchaczy, dostarczając silnych wrażeń zebranym na widowni 

miłośnikom Dody i pop – rockowej muzyki. 

 

W dniach 22–24 lutego w Kędzierzynie – Koźlu w hali Śródmieście rozegrano turniej ćwierćfinałowy 

Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce, w którym wystąpił zespół Miejskiego Międzyszkolnego Klubu 
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Sportowego prowadzony przez trenera Tomasza Siemaszkę. Siatkarze MMKS–u Kędzierzyn – Koźle pokonali 

drużyny Ikara Legnica i Astry Nowa Sól, w obu meczach zwyciężając wynikiem 3:0 i pomimo porażki w meczu  

z DelicPolem Częstochowa, zajęli pierwsze miejsce w turnieju. Dzięki temu turniej półfinałowy w tej kategorii 

będzie rozgrywany w naszym mieście. W składzie zwycięskiej drużyny MMKS–u wystąpili: Damian 

Pilichowski, Bartosz Księżarek, Marek Cieślik, Krzysztof Zarzycki, Łukasz Homoncik, Ariel Nowak, Marcin 

Płocki, Miłosz Horoszkiewicz, Michał Cymerman, Michał Stogniew, Łukasz Łapszyński i Wojciech Jurkowski. 

 

25 lutego pierwsi pacjenci zostali przebadani w kozielskim szpitalu przy użyciu nowego, 

najnowocześniejszego tomografu komputerowego. Śląskie Centrum Diagnostyki Obrazowej Halimed 

wydzierżawiło od Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu pomieszczenie na pracownię, w którym 

prywatna firma zainstalowała szesnastorzędowy tomograf komputerowy skracający badanie do kilku sekund. 

Przeprowadzane tu badania i zabiegi są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

26 lutego na sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wręczono doroczną nagrodę Koziołków 

za szczególne osiągnięcia w rozwoju powiatu. W tym roku uhonorowano nią Rejonowy Zarząd Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu za zasługi w działalności na rzecz najuboższych mieszkańców 

miasta, w tym szczególnie dzieci oraz za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji krwiodawstwa. Nagrodę 

odebrali, Ryszard Skorek, działacz PCK w naszym mieście oraz wiceprezes opolskiego zarządu PCK i prezes 

kędzierzyńsko – kozielskiego zarządu PCK Mieczysław Ferdzyn. 

 

29 lutego Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla podjęła uchwałę o następnym etapie prywatyzacji mienia 

komunalnego. Mieszkania komunalne będą sprzedawane w pierwszej kolejności aktualnym lokatorom za 3% ich 

wartości rynkowej. Z tej ulgi wyłączone zostały lokale w nowych budynkach przy ulicach Przechodniej, 

Bałtyckiej i Paderewskiego. Warunkiem skorzystania z 97% ulgi w zakupie mieszkania jest regularne opłacanie 

czynszu i uregulowanie wszystkich zaległości w opłatach na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków 

Komunalnych. Ta decyzja kończy spór, który toczyła prawicowa koalicja w radzie miasta z prezydentem  

i opozycją, opowiadającymi się za prywatyzacją na dotychczasowym poziomie, czyli za 15% ceny rynkowej 

mieszkania. Uchwałę musi jeszcze zatwierdzić wojewoda. 

 

Od 29 lutego do 2 marca trwały w Kędzierzynie – Koźlu rozgrywki turnieju półfinałowego Mistrzostw 

Polski Juniorów w Siatkówce, w których wystąpił zespół Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  

z naszego miasta pod opieką trenera Andrzeja Gąsiora. Juniorzy MMKS–u bez porażki przeszli przez turniej, 

pokonali kolejnych rywali i z pierwszego miejsca awansowali do finału Mistrzostw Polski Juniorów  

w Siatkówce. W składzie MMKS–u zagrali: Mateusz Zarankiewicz, Marcin Kapuśniak, Dariusz Kowalski, 

Mateusz Raca, Grzegorz Wojtowicz, Dariusz Pająk, Adam Swaczyna, Tomasz Antczak, Paweł Misiak, Damian 

Pilichowski, Paweł Płocki oraz Karol Młot. 
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6 marca przedstawicielom Kędzierzyna–Koźla wręczono statuetki „Jaskółek” we wszystkich kategoriach 

nagrody miesięcznika ekonomicznego „Forbes”. Są one przyznawane za wyróżniające sukcesy gospodarcze, 

aktywność w regionie i pozytywny wpływ na rozwój województwa. Uroczystość odbyła się podczas Regional 

Forbes Executive Meeting w opolskim hotelu „Mercure”. Tytuł „Człowieka Roku” w Województwie Opolskim 

otrzymał Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, były prezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn  

i mieszkaniec naszego miasta. W kategorii „Firma Roku” nagrodę zdobyły Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, za 

doskonałe wyniki finansowe i ambitne plany inwestycyjne. W dziedzinie „Wydarzenie Gospodarcze Roku” 

nagrodzono Brenntag Polska Sp. z o.o. za wdrażanie nowoczesnych linii produkcyjnych na Opolszczyźnie. 

Miesięcznik „Forbes” sporządza również ranking miejscowości najatrakcyjniejszych dla biznesu wśród miast 

liczących do 100 tysięcy mieszkańców. Kędzierzyn–Koźle został sklasyfikowany na 10 miejscu  

w kraju w kategorii miast o największej liczbie nowo rejestrowanych spółek prawa handlowego /21 w 2006 i 26 

w 2007 roku/. 

 

7 marca w Domu Kultury „Chemik” odbyły się finały XIV edycji miejskiego konkursu „Wschód – 

Zachód”, którego organizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – 

Koźlu. Udział w konkursie biorą uczniowie szkół wszystkich poziomów od podstawowych po średnie, 

rywalizując w sprawności posługiwania się językami: angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. Ogółem 

w eliminacjach do konkursu wzięło udział około 1900 osób, do finałów miejskich dotarło 112 uczniów, sześciu 

najlepszych miało okazję popisać się swoimi umiejętnościami na imprezie podsumowującej wyniki konkursu w DK 

„Chemik”. Na poziomie szkół podstawowych pierwsze miejsca zdobyli: Maciej Połczyński z PSP nr 12 /język 

angielski/, Angelika Mrozik z PSP nr 18 /j. niemiecki/, Baptiste Desbois z PSP nr 9 /język francuski/.  

W kategorii gimnazjum zwyciężyli: Dominika Kampa z PG nr 4 /j. angielski/, Wioletta Pakuła z PG nr 5  

/j. niemiecki/. Wśród uczniów szkół średnich na pierwszych miejscach uplasowali się: Adam Rabiega z II LO  

/j. angielski/, Elżbieta Linek z I LO /j. niemiecki/, Dorota Grzybek  z II LO /j. francuski/ i Marta Rolka  

z II LO /j. rosyjski/. 

 

W dniach 20 – 26 marca, pierwszym dniom kalendarzowej wiosny i świętom Wielkanocy w naszym 

mieście towarzyszyła pogoda zmieniająca się jak w kalejdoskopie. Pogodne chwile i dni pełne słońca przeplatały 

się ze śnieżnymi zawiejami, temperatury spadały nocami i rankami poniżej zera, padający śnieg tworzył 

krajobrazy zimowe, których zabrakło w czasie właściwej tegorocznej zimy. 

 

2 kwietnia mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla uczcili pamięć Jana Pawła II w trzecią rocznicę Jego 

śmierci. W kościołach wierni uczestniczyli w mszach świętych odprawianych w intencji szybkiej beatyfikacji 

Wielkiego Papieża. Wieczorem przy obelisku poświęconym Jego pamięci zebrało się kilkaset osób, zapalono 

znicze, dzieci z pobliskich przedszkoli zaśpiewały religijne pieśni, był czas na modlitwę i chwilę zadumy. Grupa 
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biegaczy pod opieką Piotra Pakosza przebiegła ponad 20 kilometrów spod pomnika Jana Pawła II na Górze św. 

Anny do obelisku w Kędzierzynie – Koźlu. Pomimo zimna i deszczu pokonali tę trasę niosąc narodowe i papieskie 

flagi, by zaświadczyć, że pamięć o nauce i życiu Papieża Polaka jest niezmiennie żywa w sercach mieszkańców 

naszego miasta. 

 

Od 4 do 5 kwietnia jubileuszowy XX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej 

„Szantki 2008” ściągnął do Kędzierzyna – Koźla miłośników szant i żeglarstwa z różnych stron kraju.  

W piątkowy wieczór w Domu Kultury „Chemik” odbył się koncert galowy. Wystąpiły między innymi już znane  

i lubiane w naszym mieście zespoły Zejman i Garkumpel, Orkiestra Dni Naszych, a po raz pierwszy zagrał zespół 

North Wind, zdobywając sobie uznanie publiczności. Koncert zakończył występ grupy Mechanicy Szanty, która 

skocznymi przebojami rozbawiła widzów, podrywając ich do tańca i żywego udziału w koncercie. Konkurs 

piosenki żeglarskiej i Wieczór Poezji Morskiej odbyły się w sobotę w Domu Kultury „Koźle Rogi”. Jury konkursu 

w składzie Jerzy Porębski /przewodniczący/, Mirosław Kowalewski, Miłosz Sempoliński, Waldemar Mucha  

i Michał Nowak ocenili, że tegoroczny konkurs stał na znakomitym poziomie. W kategorii zespołów pierwsze 

miejsce jury przyznało duetowi „oJ taM” z Częstochowy, dwa równorzędne drugie miejsca zdobyły zespoły 

Happy Crew z Bytomia i Pod Wiatr z Ostrowca Świętokrzyskiego, a wyróżnienie otrzymał zespół Brasy  

z Bytomia. W kategorii solistów pierwsze miejsce zdobył Marcin Magdziar z Lublińca, a najmłodszą 

uczestniczkę konkursu, 11 – letnią Nikolę Wardę z Legnicy uhonorowano wyróżnieniem.  

 

10 kwietnia w Domu Kultury „Chemik” odbyła się uroczysta gala, wręczenia nagród Prezydenta 

Kędzierzyna – Koźla za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu w 2007 r. Nagrodę za całokształt działalności 

otrzymał bluesowy kompozytor, gitarzysta i wokalista Kazimierz Pabiasz. Za szczególne sukcesy w różnych 

dziedzinach kultury zostali nagrodzeni: Waldemar Lankauf za osiągnięcia w dziedzinie teatru, recytacji i sztuki 

krasomówczej, Wiesław Bratus za zdobycie przez chór „Heimatklang” II miejsca w XVI Festiwalu Chórów  

i Zespołów Śpiewaczych TSKN na Śląsku Opolskim, Dariusz Czarny, gitarzysta Starego Dobrego Małżeństwa  

i Rafał Nosal za promowanie Kędzierzyna – Koźla poprzez muzykę, Mateusz Wójcik, twórca wystawy 

„Monsterland”, pokazywanej w Paryżu, Cieszynie i Krakowie, Jan Bartoszek  za promowanie miasta poprzez 

film amatorski, Krzysztof Igor Kazanowski, wokalista zespołu „Lion Vibration”, organizator wystaw i spotkań 

poetyckich, Marian Białas za łączenie kina komercyjnego z kinem ambitnym i współpracę z dystrybutorami 

światowych premier filmowych polskich i zagranicznych, Aleksandra Pasoń za edukację teatralną najmłodszych  

i organizację „Szkolnego przeglądu teatralnego” oraz Kinga Wróbel za kształtowanie twórczych postaw małych 

aktorów i edukację teatralną najmłodszych. Uhonorowano również nagrodami zespoły: Grupa Teatralna „Piękne 

i Bestia” otrzymała nagrodę za sukcesy artystyczne nagradzane na festiwalach, między innymi na  

XXV Jubileuszowych Wojewódzkich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Dramatycznych w Nysie /I nagroda za 

spektakl/, wyróżnienie na Ogólnopolskiej Uczcie Teatralnej „Blit” w Brodnicy, na Wojewódzkich Spotkaniach 

Amatorskich Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich /II nagroda za spektakl i za reżyserię/ oraz zbiorowa 
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nagroda za kreację aktorską na XXIV Wojewódzkim Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Oleśnie. Zespół 

Śpiewaczy „Sokoły” otrzymał nagrodę Prezydenta za organizację cyklu spotkań artystycznych w placówkach dla 

osób starszych i niepełnosprawnych. Specjalną nagrodę z okazji 15–lecia swojej działalności otrzymało Radio 

PARK za propagowanie lokalnej kultury. Nagrodami Prezydenta uhonorowano również ponad 100 zawodników, 

trenerów i działaczy za osiągnięcia sportowe w 2007 roku. 

 

11 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku odbyło się podsumowanie konkursu 

literackiego „Krajobrazy słowa”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie – Koźlu. 

Na spotkaniu uczestników konkursu z publicznością, przedstawiono wyniki prac jury i wręczono nagrody 

laureatom. W obecnej, XV edycji konkursu wzięło udział 58 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 237 prac. 

Oceniło je jury w składzie Marta Fox, Karol Maliszewski i Jacek Podsiadło. Karol Maliszewski podsumował tę 

edycję konkursu słowami: „Wydaje mi się, że w tym roku do Kędzierzyna – Koźla swoje utwory wysłały i 

 zdobyły laury osobowości literackie, pisarze o już ukształtowanych wewnętrznych krajobrazach myśli i słowa”. 

Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego przyznano Karolinie Wizner z Leśnicy Opolskiej za opowiadanie 

„Cecilia syndrom”, a wręczył ją w imieniu Marszałka Wiceprezydent Kędzierzyna – Koźla Piotr Gabrysz.  

I nagrodę w kategorii prozy otrzymał Przemysław Owczarek z Łodzi za opowiadanie „Jesień i zima rowerzysty”, 

II nagrodę, Michał Podstawski z Katowic za opowiadanie „Notatki odnalezione na marginesach”, a III, Piotr 

Rowicki z Ostrowii Mazowieckiej za opowiadanie „Ciotka Malwina”. Wyróżnienia w kategorii prozy otrzymali 

autorzy: Ewelina Kuśka z Wodzisławia Śląskiego, Wieńczysław Polaczek z Tarnowa, Piotr Bulak z Warszawy 

oraz Ewa Wiencek z Żywocic koło Krapkowic. Nagrodę Prezydenta Miasta w kategorii poezji jury przyznało 

Rafałowi Gowinowi z Łodzi za cykl wierszy, a wręczył ją laureatowi Prezydent Kędzierzyna – Koźla, Wiesław 

Fąfara. II nagrodę w kategorii poezji zdobył Michał Murowaniecki z Łodzi, a dwie równorzędne nagrody  

III otrzymały Agata Chmiel, studentka z Krakowa i Izabela Kawczyńska z Łodzi. Uroczystości dopełnił recital 

Marii Meyer, artystki Teatru Rozrywki w Chorzowie. 

 

14 kwietnia Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA wybrała Krzysztofa Jałosińskiego 

na prezesa firmy. Nowy prezes zna dobrze przedsiębiorstwo, był w latach 1982–1992 samodzielnym technologiem 

w Zakładzie Amoniaku Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz między innymi zastępcą kierownika wydziału w 

Zakładzie Alkoholi OXO. W następnych latach pracował na wielu kierowniczych stanowiskach w różnych 

zakładach chemicznych między innymi w Puławach. 

 

19 kwietnia zawody o mistrzostwo Opolszczyzny w zapasach w stylu klasycznym odbywające się  

w naszym mieście zakończyły się licznymi sukcesami zawodników z Kędzierzyna–Koźla. W klasyfikacji 

drużynowej wysokie miejsca zdobyły dwa kluby z naszego miasta, pierwsze miejsce AKS „As”, a trzecie UKS 

Olimpijczyk. Ośmioro zapaśników z AKS „As” i jeden z UKS Olimpijczyk zdobyli awans na Ogólnopolską 
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Olimpiadę Młodzieży w stylu klasycznym, która odbędzie się w maju w Dzierżoniowie /chłopcy/ i w Czarnym 

Borze /dziewczęta/. 

 

23 kwietnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza odbyła się podniosła uroczystość 

„Pamięć” w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu. Przygotowała ją młodzież skupiona w Szkolnej 

Grupie Amnesty International i nauczyciele kozielskiego liceum, a na widowni zasiedli między innymi 

przedstawiciele licznych szkół z naszego miasta i innych miast Opolszczyzny. Po spektaklu, który dostarczył 

widzom głębokich wzruszeń i przeżyć, uczestnicy przeszli do Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej  

w Baszcie, gdzie obejrzeli wystawę „Przywróćmy pamięć! Ślady społeczności żydowskiej w Kędzierzynie – 

Koźlu”. Wystawę przygotowała Szkolna Grupa Amnesty International w I LO im. H. Sienkiewicza  

w Kędzierzynie – Koźlu pod kierunkiem Marzanny Pogorzelskiej, a efekt pracy młodzieży wysoko oceniła 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Pokazanie jej w muzeum, dzięki pomocy TZK, udostępnia 

ekspozycję szerokiej publiczności. Również uczniowie II LO im. M. Kopernika uczcili Dzień Pamięci Ofiar 

Holokaustu, organizując wystawę plakatów izraelskich studentów i własnych prac podejmujących tę tematykę. 

Ta wystawa udostępniona zastała społeczności miasta poprzez wyeksponowanie jej w filii nr 5 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ulicy Damrota.  

 

25 kwietnia na stadionie miejskim przy ulicy Grunwaldzkiej odbyło się otwarcie sezonu 

lekkoatletycznego z udziałem około 400 zawodników z 10 klubów województwa opolskiego. Organizatorami 

imprezy byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Publiczne 

Gimnazja nr 4 i 5. Były to pierwsze duże zawody na stadionie oddanym do użytku po przebudowie  

i kompleksowym remoncie.  

 

29 kwietnia Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla oceniła realizację budżetu i udzieliła absolutorium 

prezydentowi Wiesławowi Fąfarze za wykonanie budżetu miasta w 2007 r. Spośród 21 radnych uczestniczących 

w głosowaniu 12 opowiedziało się za podjęciem powyższej uchwały, 2 wstrzymało się od głosu, a 7 było przeciw. 

 

30 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku odbył się finał miejskiej edycji 

konkursu „8 Wspaniałych”, organizowanego w naszym mieście od 1998 roku przez Wydział Oświaty  

i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu. W tym roku zgłoszono do tego zaszczytnego tytułu  

24 osoby, spośród których jury wybrało 7 „Wspaniałych”. W nagrodę „Wspaniali” pojadą na trzydniową 

wycieczkę zagraniczną. Tegorocznymi laureatami zostali: Ewa Hryciuk, uczennica Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, harcerka, drużynowa 26 Drużyny Harcerzy Starszych ”Casjopea”, 

uczestniczka licznych akcji charytatywnych lokalnych i ogólnokrajowych; Elżbieta Masalska, uczennica  

II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, wolontariuszka, która od 2 lat poświęca swój wolny czas pracy 

z młodzieżą niepełnosprawną w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej „Promyczek” oraz aktywnie 
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uczestniczy w pracach wspólnoty „Niwa” działającej przy parafii p.w. Św. Eugeniusza de Mazenod; Sandra 

Matwiejewska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, od 2 lat pracuje w szkolnej grupie 

„Wolontariat”, współuczestniczy w organizowaniu imprez i zawodów sportowych, koordynowanych przez 

Olimpiady Specjalne. Bierze udział w pracy Parafialnego Zespołu Caritas i PCK oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Długomiłowicach; Natalia Mazur, uczennica I LO im. H. Sienkiewicza, działa w Związku 

Harcerstwa Polskiego, od 2 lat jest wolontariuszką w ŚDPS „Promyczek”, pomaga także w opiece nad osobami 

niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety; Magdalena 

Morelowska, uczennica Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja, drużynowa 6 Gromady Zuchowej „Wesołe 

Argusiątka”. Pomysłowo, ciekawie organizuje zajęcia, które wspierają wszechstronny rozwój zuchów oraz jako 

wolontariuszka pracuje w świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

„Brzdąc”; Małgorzata Lech, uczennica I LO im. H. Sienkiewicza, działa w szkolnej grupie „Wolontariat”, jako 

wolontariuszka bierze udział w organizowaniu imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, pomaga w nauce dzieciom z Domu Dziecka; Anna Scheit, uczennica I LO im. H. Sienkiewicza, 

wolontariuszka Olimpiad Specjalnych i Stowarzyszenia „Magnolia”. Koordynuje działania wolontariuszy 

podczas kwest i imprez charytatywnych, współuczestniczy w organizowaniu zawodów sportowych dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej. Jury wyróżniło również Julię Judyńską, Jakuba Rogowskiego, Natalię Skalską, 

Szymona Szwedzińskiego i Agnieszkę Tom, doceniając ich wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz 

zaangażowanie w niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Wyróżnieni otrzymali dyplomy i bony na sumę  

100 złotych. 

 

Majowe święta w tym roku wypadły pod koniec tygodnia, dzięki czemu większość osób korzystała  

z czterech dni wolnych od pracy. Mimo, że pogoda nie sprzyjała spotkaniom w plenerze, przygotowane 

uroczystości i koncerty cieszyły się sporym zainteresowaniem społeczności naszego miasta. 1 maja Miejski Ośrodek 

Kultury zorganizował spotkanie na Placu Wolności, skąd nastąpił przemarsz pod kino „Chemik” przypominający 

dawne pochody pierwszomajowe. Następnie koncerty wielu zespołów muzyką i śpiewem bawiły publiczność do 

późnego wieczora. Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w sobotę 

od mszy świętej za Ojczyznę w kościele p.w. św. Mikołaja. Potem zebrani przeszli pod pomnik Pojednania  

w parku miejskim, gdzie oddano hołd bohaterom walki o wolność Ojczyzny. Zasłużeni zostali udekorowani 

odznaczeniami państwowymi, a młodzież Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu 

zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny. Po południu na Rynku w Koźlu odbyła się majówka  

z MOK–iem „Witaj maj, 3 Maj”. 

 

5 maja ogłoszono na stronie internetowej miasta, że w Rankingu Europejska Gmina – Europejskie 

Miasto przeprowadzanym przez „Gazetę Prawną”, Kędzierzyn – Koźle zdobył po raz drugi pierwsze miejsce na 

Opolszczyźnie. W rankingu oceniane były projekty podpisane do końca 2007 roku. Uroczystość, na której 

uhonorowano samorządy osiągające największe sukcesy w wykorzystywaniu środków unijnych, odbyła się we 
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Wrocławiu. Dyplom za przyznanie pierwszego miejsca odebrała Brygida Kolenda – Łabuś, wiceprezydent 

Kędzierzyna – Koźla.  

 

Na przełomie kwietnia i maja zakończyła się szósta edycja konkursu „Drzewko za butelkę”, w ramach 

którego dzieci ze szkół i przedszkoli zbierały puste butelki PET, a w zamian dostawały od leśników sadzonki 

drzew do posadzenia w miejscach wybranych przez siebie. W konkursie wzięło udział 17 placówek oświatowych 

z Kędzierzyna – Koźla /przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół miejskich/. W zbieraniu 

butelek uczestniczyło 4 236 uczniów, którzy łącznie zebrali ich 121 647 sztuk. Zwyciężyła w konkursie w tym 

roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, której uczniowie zebrali ponad 17 tysięcy butelek, na następnych 

miejscach uplasowały się: Zespół Szkół  Miejskich nr 4 oraz PSP nr 6, a najlepszym zbieraczem okazał się Lukas 

Cibis, uczeń PSP nr 19, który sam zebrał 4 tysiące butelek. W przygotowaniu całej akcji uczestniczyły: Zakłady 

Azotowe Kędzierzyn SA, Petrochemia Blachownia SA, Brenntag Polska Sp. z o.o. i Warter Spółka Jawna, 

natomiast Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu odpowiedzialne były za odbiór butelek  

i przeznaczenie ich do recyklingu. 

 

9 maja maratonem filmowym trwającym od godziny 1600 do świtu następnego dnia zakończyło swoją 

działalność w dotychczasowej postaci kino „Chemik” jedyne, jakie jeszcze funkcjonowało w naszym mieście. Cały 

budynek Miejskiego Ośrodka Kultury został przeznaczony do remontu, który potrwa wiele miesięcy. Na ten czas 

imprezy kulturalne i rekreacyjne przeniosły się częściowo w plener lub do innych placówek. Przy tej okazji 

zlikwidowano bibliotekę „Chemika”, a jej zbiory trafiły do rozbudowanej i znacznie powiększonej filii Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ulicy Damrota. Zniknęła z krajobrazu kulturalnego miasta biblioteka, która przez 

ponad 40 lat towarzyszyła mieszkańcom, była ceniona przez kilka pokoleń czytelników, jednak nie miała już 

warunków do sprostania wymogom nowoczesnej multimedialnej biblioteki. 

 

14 maja został uroczyście otwarty nowy salon samochodowy w Kędzierzynie – Koźlu. Przy ulicy 

Koszykowej, w pobliżu swojej dotychczasowej siedziby firma APM CAR wybudowała przestronną halę  

o powierzchni 400m2, w której prezentuje przede wszystkim samochody marki Seat. Właściciel salonu Andrzej 

Michalewicz zapewnił, że będzie tu można kupić także pojazdy innych producentów. Stara siedziba firmy 

przeznaczona została na serwis sprzedawanych samochodów.  

 

W dniach 16 – 18 maja w Ropczycach rozgrywane były mistrzostwa Polski młodzików w badmintonie, 

w których w reprezentacji Opolszczyzny wystąpiło czworo zawodników MMKS–u z Kędzierzyna – Koźla. 

Prawo udziału w mistrzostwach wywalczyli: Magdalena Korejba, Dominika Mróz, Wiktoria Zaczyńska  

i Paweł Rzeszotalski. Najwyższe miejsce – 17 wśród krajowej czołówki zdobyła Magdalena Korejba. 
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W maju dwa gimnazja świętowały uroczyście nadanie imienia swoim szkołom. Publiczne Gimnazjum  

nr 4 otrzymało imię Karola Wojtyły, a Publiczne Gimnazjum nr 3 imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Wyboru patronów dokonały społeczności szkolne, a wnioski samorządów szkolnych, nauczycieli i rodziców 

zatwierdziła Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla. Uroczystościom nadano bogatą oprawę artystyczną i zadbano  

o ich podniosły charakter. 19 maja w Gimnazjum nr 4 święto rozpoczęło się od uroczystej mszy w kościele św. 

Mikołaja. Akademię szkolną uświetniła obecność przyjaciół papieża, państwa Danuty i Stanisława Rybickich  

z Krakowa, a na jej przebieg złożyły się między innymi występ szkolnego chóru, wręczenie nowego sztandaru 

oraz program słowno – muzyczny oparty o poezję Karola Wojtyły, przygotowany przez uczniów. 28 maja  

w rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia, swój wielki dzień przeżywała społeczność Gimnazjum nr 3. Po mszy  

w kościele p.w. św. Eugeniusza de Mazenod odbyły się uroczystości w szkole zakończone odsłonięciem tablicy 

pamiątkowej. 

 

28 maja na spotkaniu Józefa Kaczmarka, kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji  

w Opolu ze starostą powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego Józefem Gismanem oraz asystentem prezydenta miasta 

Andrzejem Kopackim, zapadła decyzja o uruchomieniu w naszym mieście wydziału zamiejscowego WSZiA  

w Opolu. Ustalono, że od 9 czerwca będzie trwał nabór na dwa kierunki: pedagogikę i zarządzanie, które będą 

prowadzone w systemie zaocznym jako studia licencjackie. Nabór będzie prowadzony w sekretariacie Zespołu 

Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, tutaj także będą się odbywały zajęcia dla studentów. 

Jeśli będzie zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta i regionu, które pozwoli otworzyć te studia, 

WSZiA w Opolu zadeklarowała możliwość otwarcia następnych kierunków oraz gotowość przejęcia 

nieruchomości celem dostosowania jej do potrzeb uczelni, by stworzyć stałą siedzibę zamiejscową WSZiA  

w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

30 maja uroczyście dokonano otwarcia nowoczesnej Pracowni Diagnostycznej  w kozielskim szpitalu.  

W pracowni uruchomiono nowoczesny 16 – rzędowy spiralny tomograf komputerowy, który wykonuje najbardziej 

skomplikowane badania, także kardiologiczne i emituje znacznie mniejsze promieniowanie. Wymieniono również 

rezonans magnetyczny, poprzedni niskopolowy zastąpiono wysokopolowym o mocy 1,5 tesli. Zainstalowana 

nowoczesna aparatura gwarantuje nie tylko szybsze, ale także bezpieczniejsze wykonywanie badań. Jest ona 

własnością prywatnej firmy Halimed, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy swoje 

usługi przede wszystkim w ramach ubezpieczenia. Dzięki temu szpital w Kędzierzynie–Koźlu dysponuje 

najnowocześniejszym sprzętem, na który nie byłoby go stać samodzielnie i świadczy usługi mieszkańcom miasta, 

powiatu i całego województwa. Uroczystość odbyła się z udziałem Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewody 

Opolskiego, arcybiskupa Alfonsa Nossola i Kazimierza Łukawieckiego, dyrektora opolskiego oddziału NFZ. 

 

W dniach 27 – 30 maja uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 z osiedla Cisowa zdobyli 

pierwsze miejsce w finale ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego, który rozgrywany był  
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w Pokrzywnej i w Białej Prudnickiej. Zawodnicy z Cisowej zwyciężyli drużynowo pokonując 16 zespołów  

ze szkół podstawowych, Klaudia Majnusz zdobyła również pierwsze miejsce indywidualnie, Daniel Kusz był 

piąty, a Sara Karos, dwunasta. Ich opiekunem jest nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Czub, a pomocą 

służy drużynie Wojciech Machlowski, policjant kędzierzyńsko – kozielskiej drogówki. 

 

31 maja dwie mieszkanki Kędzierzyna – Koźla uznano za najpiękniejsze w naszym województwie. Miss 

Opolszczyzny została Ewa Chełmińska, tegoroczna maturzystka Zespołu Szkół nr 4, a tytuł pierwszej Wicemiss 

otrzymała Barbara Kaleta, nauczycielka w szkole podstawowej w naszym mieście. Wybory Miss Polonia 

Opolszczyzny zorganizowano w Discoplexie A4 w Pietni. 

 

29 maja Rada Miasta Kędzierzyna–Koźla jednogłośnie przyjęła do realizacji wniosek zgłoszony przez 

radnego dr Ryszarda Pacułta, by 900 rocznicę najstarszej, udokumentowanej informacji o istnieniu grodu Koźle 

uczcić ufundowaniem miastu pomnika Bolesława Krzywoustego. Rzeźba króla naturalnej wielkości ma 

kosztować około 20 tysięcy złotych i stanie prawdopodobnie w pobliżu kozielskiej Baszty. 

 

W dniach 28 maja–1 czerwca w hali Azoty w Kędzierzynie–Koźlu odbył się finałowy turniej 

Mistrzostw Polski Kadetów w Siatkówce. Drużyna Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  

z Kędzierzyna – Koźla zdobyła złoty medal, wygrywając wszystkie mecze turnieju. Mistrzostwo Polski  

w siatkówce kadetów wywalczył zespół w składzie: Michał Cymerman, Łukasz Homoncik, Miłosz 

Horoszkiewicz, Wojciech Jurkowski, Bartosz Księżarek, Łukasz Łapszyński, Kamil Miller, Ariel Nowak, 

Damian Pilichowski, Marcin Płocki, Michał Stogniew i Krzysztof Zarzycki, pod kierunkiem trenera Tomasza 

Siemaszko. Dwóch zawodników MMKS–u otrzymało także nagrody indywidualne. Michał Cymerman został 

nagrodzony jako najlepszy libero, a Michał Stogniew jako najlepszy rozgrywający turnieju. 

 

1 czerwca na stadionie „Odry” odbył się tradycyjny festyn charytatywny „Wakacje Dzieciom” 

zorganizowany wspólnie przez Parafię p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, Powiatową Komendę Policji, 

Powiatową Komendę Straży Pożarnej, przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. Festyn wsparli finansowo i objęli patronatem Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Kędzierzyn-

Koźle oraz Starostwo Powiatowe. Impreza obfitowała w wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Były rozgrywki 

piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami księży, strażaków, policjantów i urzędników, pokaz musztry artystycznej 

w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i demonstracja sprawności 

policyjnej grupy antyterrorystów. Zorganizowano różnorodne zabawy dla dzieci, występy zespołów muzycznych  

i wokalnych, a cały czas towarzyszyła imprezie loteria fantowa z cennymi nagrodami, z której dochód 

przeznaczony został na sfinansowanie letnich wakacji dzieci najuboższych mieszkańców naszego miasta. Festyn 

cieszył się dużym zainteresowaniem dorosłych i dzieci tym bardziej, że ciepła, słoneczna pogoda sprzyjała dobrej 

zabawie do późnych godzin wieczornych. 
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5 czerwca grupa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – 

Koźlu zdobyła pierwsze miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie organizowanej przez 

firmę Telefonia Dialog przy współpracy z Politechniką Wrocławską. Główną nagrodą dla zwycięzców była 

wycieczka do słynnej Doliny Krzemowej w Kalifornii. Do finału, który był rozgrywany we Wrocławiu, 

zakwalifikowało się 56 drużyn z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Drużyny składały się  

z 4 uczniów i nauczyciela. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Artur Jaworski, Szymon Kaiser, Mikołaj 

Kochański i Marek Świecznik pod opieką Ryszarda Wiśniowskiego.  

 

7 czerwca po raz piąty obchodzono w naszym mieście Dzień Kultury Kresowej zorganizowany przez 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Kędzierzynie – Koźlu. Były to 

równocześnie wojewódzkie obchody 65 rocznicy ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej na kresach. Na 

uroczystość złożyły się: msza święta w intencji pomordowanych Polaków, Żydów, Ormian i Ukraińców 

odprawiona w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, konferencja naukowo – historyczna poświęcona 

wydarzeniom sprzed 65 lat na Ukrainie, złożenie wieńców i kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary 

ludobójstwa przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich oraz występy zespołów muzycznych  

i tanecznych, prezentujących kulturę kresową. 

 

7 czerwca Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA świętowały jubileusz 60 – lecia działalności. Uroczystości 

rozpoczęła gala w Hotelu Centralny, nagrodzono honorowymi odznakami zasłużonych pracowników i za zasługi 

dla ZAK SA osoby i firmy, które wniosły największy wkład pracy w rozwój zakładów. W sobotnie popołudnie 

na wielkim festynie zorganizowanym z tej okazji w hali sportowej „Azoty” i na terenach wokół niej, bawiło się 

kilka tysięcy mieszkańców naszego miasta. Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej „Azoty Kędzierzyn – Koźle” i 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte oraz występy 

słynnych zespołu „Boney M”, Kasi Cerekwickiej i „Golec uOrkiestry” bawiły publiczność do późnych godzin 

wieczornych. Wiele atrakcji zapewniono również najmłodszym w zainstalowanym wesołym miasteczku. Po 

zapadnięciu zmroku silnych wrażeń dostarczyło zgromadzonym widowisko teatralno–pirotechniczne „Taniec 

ognia” oraz pokaz sztucznych ogni, a podsumowało sobotnie imprezy „Disco ZAKSA” prowadzone przez Marka 

Sierockiego. Dopełnieniem obchodów rocznicy ważnej nie tylko dla zakładów, ale także dla miasta był cykl 

imprez „Poprawiny z MOK–iem”, zorganizowany w tym samym miejscu przez Miejski Ośrodek Kultury  

w niedzielę 8 czerwca, zakończony, wspólnie, oglądanym na wielkim telebimie, meczem piłki nożnej pomiędzy 

reprezentacjami Polski i Niemiec na Euro 2008. 

 

9 czerwca na stadionie „Kuźniczka” odbył się Mityng Pucharu Polski z udziałem kilkudziesięciu 

wybitnych lekkoatletów z Polski i z zagranicy. Była to pierwsza tak wielka impreza sportowa na stadionie 

świeżo oddanym po przebudowie i gruntownym remoncie. Wzięli w niej udział zawodnicy z wielu krajów: Czech, 
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Finlandii, Japonii, Polski, RPA, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Rozegrano kilkanaście 

konkurencji i uzyskano wiele świetnych wyników, których autorami byli między innymi polscy zawodnicy 

przygotowujący się do igrzysk olimpijskich; biegacz średniodystansowiec Paweł Czapiewski, dyskobol Piotr 

Małachowski, kulomiot Tomasz Majewski i inni. Wśród kobiet cenne zwycięstwo odniosła w pchnięciu kulą 

Krystyna Zabawska. 

 

W dniach 12–13 czerwca spotkali się naukowcy i praktycy żywotnie zainteresowani miejscem Odry  

w życiu społeczności naszego miasta i całego regionu. „Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na 

przestrzeni dziejów” to blok zagadnień rozważanych w toku obrad XII Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Urząd Miasta w Kędzierzynie – Koźlu, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – 

Koźlu. Moderatorem XII Seminarium był dr Edward Nycz /Uniwersytet Opolski, prezes Towarzystwa Ziemi 

Kozielskiej/, a gościny obradom udzieliła Miejska Biblioteka Publiczna przy kozielskim Rynku. W toku 

dwudniowych obrad zaprezentowano 11 opracowań ukazujących historię wykorzystania Odry jako drogi wodnej, 

aktualne problemy i perspektywy zagospodarowania rzeki. Seminarium zakończyło wspólne zwiedzanie stoczni 

Damen Shipyards, po której oprowadzał jej prezes Janusz Bialic oraz rejs po Odrze prowadzony przez kapitana 

Stanisława Domańskiego z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – 

Koźlu. 

 

W dniach 14–15 czerwca odbyły się „Spotkania Sławięcickie” zorganizowane przez Towarzystwo 

Przyjaciół Sławięcic. Dwa dni wypełnione były różnorodnymi imprezami kulturalnymi i sportowymi, w których 

licznie uczestniczyła społeczność nie tylko Sławięcic, ale także okolicznych wiosek i innych osiedli Kędzierzyna – 

Koźla. Rozegrano mecze piłkarskie oldboyów Polska – Niemcy i miejscowych drużyn z Chemikiem Kędzierzyn  

i KS Łany oraz międzynarodowy turniej piłkarski z udziałem zespołów z Węgier, Czech, Słowacji i Polski. 

Wystąpiły młodzieżowe i dziecięce zespoły taneczne i wokalne, koncertowały dwie orkiestry, sławięcicka 

orkiestra dęta oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 

Westerplatte, która także dała pokaz musztry paradnej. Jednym z najbardziej pamiętnych przeżyć było spotkanie 

z amerykańską Polonią. Gośćmi społeczności sławięcickiej byli mieszkańcy Teksasu, potomkowie dawnych 

emigrantów ze Śląska, którzy zachowali pamięć o przodkach, kultywują ich obyczaje i utrzymują więź  

z mieszkańcami wiosek, z których 150 lat temu wyjechali ich dziadowie w poszukiwaniu pracy i lepszych 

warunków życia. Amerykańscy goście przyjechali z księdzem Franciszkiem Kurzajem, swoim proboszczem 

pochodzącym ze Sławięcic. Społeczność sławięcicka pomaga Teksańczykom w pielęgnowaniu tradycji śląskiej 

kultury i obyczajowości, utrzymując z nimi stały kontakt, organizując wymianę kulturalną, a przede wszystkim 

spotkania mieszkańców Sławięcic i Teksańczyków, które odbywają się wymiennie raz  w naszym mieście, raz  

w Teksasie. 
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15 czerwca festyn na kozielskiej wyspie zakończył IX edycję imprezy „Odra rzeką integracji – „Pływadła 

2008”, czyli spływu od Ostrawy do Kędzierzyna – Koźla, organizowanego przez starostwa kędzierzyńsko – 

kozielskie i raciborskie, miasta Kędzierzyn – Koźle i Racibórz oraz gminy wiejskie obu powiatów. W tym roku 

spływ odbywał się pod hasłem „Jak Mieszko z Dobrawą unię zakładali”. Pierwszego dnia z Ostrawy wypłynęło 

kilkadziesiąt kajaków i pontony, które pokonując malownicze lecz często trudne do przepłynięcia meandry Odry 

dotarły w piątek do Raciborza. Stąd w sobotę ruszyła na trasę cała flotylla różnorodnych obiektów pływających 

mniej lub bardziej fantazyjnych. Wzdłuż całej trasy z brzegów Odry witali żeglarzy mieszkańcy wielu 

nadodrzańskich wiosek, natomiast w Przewozie odbył się z tej okazji festyn wspólnie organizowany przez gminy 

Bierawa i Cisek. W tym roku oprócz kajaków, pontonów i motorówek, spłynęło Odrą 55 pływadeł, wśród których 

wiele nawiązywało do średniowiecza, płynęli Polanie z Mieszkiem i Dobrawą, wikingowie, rycerze  

w kolczugach, zamki obronne, ale także Indianie, Meksykanie, a nawet Robert Kubica. Nie obyło się bez 

niespodzianek, mimo że wysoki stan wody w rzece ułatwiał żeglugę, zdarzyła się katastrofa. Największe 

pływadło, koga „Morfeusz”, wspólne dzieło żeglarzy kozielskich i raciborskich, kilka kilometrów przed mostem 

pomiędzy Bierawą, a Ciskiem, nagle nabrało wody i przewróciło się. Z pomocą pośpieszyły załogi innych 

jednostek, strażacy oraz członkowie Obrony Cywilnej. Pływadło udało się postawić z powrotem na wodę, nikomu 

z załogi i ratowników nic się nie stało i „Morfeusz” szczęśliwie dopłynął do Koźla. Przy przystani na kozielskiej 

wyspie witali wpływające załogi licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Najlepszym załogom i twórcom 

pływadeł wręczono nagrody i wyróżnienia. Starosta kędzierzyńsko – kozielski Józef Gisman nagrodził jednostkę 

pływającą „Most Przyjaźni”, prezydent Kędzierzyna – Koźla Wiesław Fąfara przyznał trzy nagrody za 

„Morfeusza”, ORP „Mieszko” oraz „Chrzest Polski”. Nagrodę prezydenta Raciborza Mirosława Lenka otrzymało 

pływadło „Baletowóz”. 

 

17 czerwca uroczyście podsumowano akcję „Gorączka złota”, którą tradycyjnie zorganizował Zarząd 

Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu pod patronatem Prezydenta Miasta Wiesława 

Fąfary. W 47 placówkach oświatowych, w firmach i instytucjach na terenie miasta i powiatu zbierano monety  

1, 2 i 5 groszowe. Zebrano łącznie 17 632,54 zł., dzięki którym 26 dzieci z najbiedniejszych rodzin w czasie 

wakacji wyjedzie na dwutygodniowe kolonie do Sulejowa koło Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

18 czerwca otwarto Centrum Multimedialno – Internetowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 

kozielskim Rynku. W adaptowanym po byłym sklepie pomieszczeniu, na parterze zorganizowano pracownię,  

w której zainstalowano 15 stanowisk internetowych, w tym 1 multimedialne i 1 stanowisko specjalnie 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Z centrum mogą korzystać wszyscy, którzy posiadają 

karty biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

6 lipca na dziesięć dni przyjechała do Kędzierzyna–Koźla 19 osobowa grupa francuskiej młodzieży  

z partnerskiego miasta Hericourt we Francji. Przybyli na zaproszenie Młodzieżowego Klubu Przyjaźni Polsko – 
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Francuskiej, który realizuje projekt „Spotkania młodych Kędzierzyn–Koźle / Hericourt – kontynuacja”, 

dofinansowywany ze środków unijnych w ramach programu „Młodzież w działaniu”. W ubiegłym roku grupa 

kędzierzyńsko – kozielskich uczniów odwiedziła Hericourt, uczestnicząc w programie unijnym mającym na celu 

upowszechnianie wartości wspólnej Europy, utrwalanie postaw obywatelskich oraz propagowanie wiedzy  

o historii i kulturze obu krajów. Goście wspólnie ze swymi rówieśnikami, młodymi mieszkańcami naszego miasta, 

zwiedzali Kędzierzyn–Koźle, razem uczestniczyli w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, w Muzeum 

Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie zapoznawali się z przeszłością regionu. Podczas pobytu w Polsce 

francuska młodzież odwiedziła również Górę św. Anny, Opole i Kraków. 

 

11 lipca na stronie internetowej Miasta Kędzierzyn–Koźle ogłoszono wyniki konkursu na nazwę galerii 

handlowej, która będzie budowana przy obwodnicy Kędzierzyna – Koźla. Zorganizowali go wspólnie Radio 

Park, Urząd Miasta oraz inwestor, firma P.A.NOVA S.A. z Gliwic, która także ufundowała atrakcyjną 

nagrodę: dwutygodniową wycieczkę dla dwóch osób do Sharm El Sheikh w Egipcie. Jury złożone  

z przedstawicieli organizatorów, pod przewodnictwem wiceprezydent Brygidy Kolendy – Łabuś, spośród prawie 

tysiąca propozycji wybrało nazwę „Odrzańskie Ogrody”, której autorką była pani Danuta Wiercińska mieszkanka 

naszego miasta. 

 

21 lipca rozpoczęły się szczepienia dziewczynek w wieku 12 lat przeciwko wirusowi HPV, który 

powoduje raka szyjki macicy. Szczepienia sfinansował Urząd Miasta ze środków gminnych i objął nimi 

wszystkie mieszkanki Kędzierzyna–Koźla urodzone w 1996 r. Jak poinformował projektodawca akcji, radny 

Rafał Olejnik szczepienie to daje 90% pewności, że kobieta nie zachoruje, dlatego kwota około 300 tysięcy, którą 

miasto wyda na ten cel jest w pełni uzasadniona. 

 

23 lipca zawodnicy Klubu Modelarskiego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie 

– Koźlu przywieźli 11 medali z Mistrzostw Świata Modeli Pływających klasy M, /z napędem elektrycznym/, 

które odbywały się w Michałowicach koło Warszawy. W zawodach wzięło udział 186 modelarzy z prawie 

wszystkich krajów europejskich i Chin. W składzie reprezentacji Polski 8 zawodników pochodziło z naszego 

miasta. Trenerem kadry narodowej był Jan Stolarek, instruktor MOK w Kędzierzynie – Koźlu. Złote medale 

zdobyli Krzysztof Woźniak i Jan Kusz, 4 srebrne wywalczyli Mateusz Woźniak /2/, Piotr Stolarek oraz 

Krzysztof Woźniak, natomiast 5 brązowych Piotr Zomb /2/, Krzysztof Woźniak, Kacper Piotrowski oraz  

w kategorii zespołowej brązowy medal zdobyli: Piotr Zomb, Piotr Stolarek i Jan Kusz.  

 

25 lipca odbyło się w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie uroczyste otwarcie wystawy 

„Ludzie Zakładów Azotowych w obiektywie sześćdziesięciolecia. Z fotograficznych zbiorów Bogusława 

Rogowskiego i Tadeusza Płóciennika”. Zebrano na niej archiwalne i współczesne zdjęcia obrazujące rozwój 

Zakładów od powojennych ruin pozostałych po IG Farbenindustrie poprzez kolejne najważniejsze etapy budowy 
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i rozbudowy ZAK SA. Ukazano ich wkład w rozwój infrastruktury i kultury miasta, przypomniano sylwetki 

ludzi, którzy tu pracowali. Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko obecnych i byłych 

pracowników przedsiębiorstwa, ale także mieszkańców miasta nie związanych z nim bezpośrednio. 

Organizatorem wystawy było TZK przy finansowym wsparciu Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA,  

a zgromadzone przy tej okazji fotogramy trwale wzbogaciły zbiory archiwalne muzeum. 

 

W dniach 25 – 27 lipca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim złote medale 

w siatkówce plażowej w kategorii kadetów wywalczyli Dominik Broj i Damian Pilichowski, zawodnicy 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie–Koźlu. W finale zmierzyli się z Bartoszem Księżakiem 

/również z Kędzierzyna–Koźla/ i Dawidem Popkiem z UKS Jastarnia. Ten mecz okazał się niezwykle zaciętym 

widowiskiem. Po wyrównanej walce reprezentanci naszego miasta zwyciężyli, zdobywając Mistrzostwo Polski. 

 

15 sierpnia przeszły w sąsiedztwie Kędzierzyna–Koźla gwałtowne burze, którym w wielu miejscach  

w Polsce towarzyszyły trąby powietrzne i tornado, powodując ogromne zniszczenia między innymi w sąsiednim 

powiecie strzeleckim, w rejonie Częstochowy i w kilku regionach Mazur i Podlasia. Szlak, którym przeszła trąba 

powietrzna w powiecie Strzelce Opolskie liczył 10,5 km. W wioskach na tym szlaku trąba zniszczyła 142 domy  

i budynki gospodarcze, 21 z nich nie nadaje się już do odbudowy, pozostałe muszą przejść kapitalny remont. 

Niszczycielski żywioł tym razem oszczędził Kędzierzyn – Koźle. Gwałtowna burza z ulewą i porywistym 

wiatrem powyrywała z korzeniami lub połamała wiele drzew w mieście i w otaczających go lasach, podtapiając 

piwnice i zamieniając ulice miasta w rwące potoki, gdyż wzbierającej wody nie nadążały zbierać studzienki 

burzowe, nie wyrządziła jednak poważniejszych szkód w budynkach. Straty w województwie opolskim oceniono 

wstępnie na kwotę 50 milionów złotych. 

 

18 sierpnia weszły pierwsze ekipy budowlane na trasę przyszłej południowej obwodnicy Kędzierzyna – 

Koźla. Rozpoczęła się faza realizacji inwestycji od dawna wyczekiwanej przez mieszkańców miasta. Umowę  

z budowniczymi obwodnicy podpisano 5 sierpnia, jej wykonawcami jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie – Koźlu oraz Bilfinger Berger Polska SA w Warszawie. Budowana 

trasa przebiegać będzie południowym obrzeżem miasta, od Ronda Milenijnego, poprzez most nad Odrą, do 

istniejącej drogi wojewódzkiej nr 418 /ul. Głubczycka/, w którą włączy się poprzez rondo. Na jej przestrzeni 

zaplanowano: pięcioprzęsłowy most nad Odrą o długości prawie 400 m, mosty nad potokami Lineta /dł. 13,8 m/  

i Gołka /dł. 17 m/ oraz wiadukt o długości 14,86 m nad ulicą Raciborską. Całość inwestycji ma być zakończona 

za dwa lata, a jej koszt wyniesie ponad 120 milionów złotych. Na lata 2011–2013 zaplanowano budowę 

północnej części obwodnicy Kędzierzyna–Koźla o długości 12 kilometrów, która ma być realizowana wraz  

z obwodnicą Ujazdu. 
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W dniach 22–26 sierpnia Kędzierzyn–Koźle rozbrzmiewał ludowymi rytmami z różnych stron Europy, 

w wykonaniu uczestników X Międzynarodowych Spotkań Zespołów Ludowych. Ich organizatorami byli Miejski 

Ośrodek Kultury przy współpracy Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”, Osiedlowego Domu Kultury 

„Komes”, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” oraz Urzędu Miasta Kędzierzyn–Koźle  

i Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. W tym roku zjechało do naszego miasta siedem zagranicznych zespołów:  

z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Francji, Włoch oraz Węgier, którym towarzyszyły rodzime grupy: Teatr Muzyczny 

„Nad Kamienną” ze Starachowic, Zespół Pieśni i Tańca „Mała Strzecha” z Raciborza oraz Zespół Pieśni i Tańca 

„Komes”. Koncerty odbywały się w tym roku w różnych osiedlach miasta: w Blachowni, Kłodnicy, Sławięcicach  

i na kozielskim Rynku. X Międzynarodowe Spotkania Zespołów Ludowych zakończył koncert finałowy  

w amfiteatrze na osiedlu Piastów z udziałem wszystkich zespołów, które gościły w naszym mieście. Spotkania 

cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców licznie uczestniczących w koncertach, a rozmieszczenie występów  

w różnych oddalonych od siebie częściach miasta sprzyjało upowszechnieniu imprezy, umożliwiało udział w niej 

o wiele liczniejszemu gronu osób.  

 

Od 16 sierpnia do pierwszych dni września odwiedziły nasze miasto trzy duże grupy turystów  

z partnerskiego miasta Hericourt. Ogółem 250 gości z Francji mieszkało w Kędzierzynie–Koźlu, w hotelach 

„Centralny” i „Lech”, zwiedzało zabytki i ciekawe obiekty miasta, stąd wyjeżdżało na dalsze wycieczki po Polsce. 

Tłumaczem i przewodnikiem francuskich gości był w naszym mieście Marian Martiszko, prezes Towarzystwa 

Przyjaźni Polsko – Francuskiej. 

 

W czasie tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Kultury zorganizował pierwsze w Kędzierzynie – 

Koźlu kino plenerowe, w którym można było także oglądać filmy z samochodów. Na ekranie rozwieszonym na 

budynku marketu Carrefour przy obwodnicy miasta, wyświetlano filmy bezpłatnie, a seanse odbywały się  

w piątki od godz. 2130. Ta propozycja wymuszona została częściowo tym, że zamknięte zostało jedyne kino  

w naszym mieście z powodu remontu Domu Kultury „Chemik”. Znalazła ona jednak wielu zwolenników i kino 

plenerowe cieszyło się powodzeniem wśród mieszkańców miasta i okolic. Jego widzowie wyrażali nadzieję, że 

wejdzie ono na stałe do programu działalności kulturalnej miasta. 

 

4 września na sesji Rady Miasta Kędzierzyn–Koźle zapadła decyzja o przekazaniu miliona złotych na 

utworzenie hospicjum w budynku usytuowanym w pobliżu szpitala, przy ulicy Judyma, który jest własnością 

starostwa powiatowego. Do tej pory na takie rozwiązanie nie godził się prezydent miasta, Wiesław Fąfara, 

argumentując, że przepisy prawne nie pozwalają przekazywać funduszy gminnych na przebudowę lub 

modernizację obiektów, które nie są własnością gminy. Po trwających kilka miesięcy sporach, tę uchwałę rada 

podjęła jednogłośnie i wreszcie będą mogły ruszyć prace przy adaptacji przyszpitalnego obiektu na hospicjum. Na 

tej samej sesji radni podjęli uchwałę o przeznaczeniu 100 tysięcy złotych na pomoc dla mieszkańców gmin Ujazd  

i Strzelce Opolskie, poszkodowanych w czasie sierpniowej trąby powietrznej. 
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6 września mieszkanka Kędzierzyna – Koźla Irena Czuta – Pakosz zdobyła złoty medal podczas 

Mistrzostw Świata Masters w Biegach Górskich, które rozgrywane były w miejscowości Dolni Morava  

w Czechach. Do pokonania był dystans 11,3 km, który rozpoczynał się startem na wysokości 495 m n.p.m.,  

a kończył metą na poziomie 1223 m n.p.m. Pani Irena Czuta – Pakosz na co dzień trenuje w klubie Technik  

w Komornie i od lat zbiera laury w swojej dyscyplinie na mistrzostwach świata we Włoszech w 2004 r. zdobyła 

srebrny medal , a w 2006 r. w Szwajcarii, medal złoty. 

 

7 września na Starym Mieście w Kędzierzynie – Koźlu po raz trzeci rozegrano zawody Pucharu Europy 

w Triathlonie. Do Koźla zjechało 58 zawodników /w tej liczbie 21 kobiet/ z wielu krajów Europy. Uczestnicy 

rozpoczynali rywalizację przy przystani Szkwał, gdzie odbywał się start. Do przepłynięcia Odrą mieli dystans 

1,5 km, następnie na wyspie przesiadali się na rowery, którymi pokonywali trasę 42 km, a kończył zawody bieg 

na dystansie 10,5 km ulicami Koźla. Wśród mężczyzn zwyciężył Igor Sysoev, Rosjanin, olimpijczyk z Pekinu, 

który pokonał trasę w łącznym czasie 1 godz. 51 minut i 52 sekundy. Drugie miejsce z czasem  

o 11 sekund gorszym od zwycięzcy zdobył Marek Jaskółka, Polak, również uczestnik olimpiady w Pekinie. 

Trzecie miejsce zajął Sebastian Rank z Niemiec. Wśród kobiet triumfowała Czeszka Vendula Frintova, z czasem 

1:03:12, 2 miejsce zdobyła Kathrin Mueller /Niemcy/, a trzecie Radka Vodickova /Czechy/. Polskie olimpijki 

Maria Cześnik i Ewa Dederko zajęły czwarte i piąte miejsce, tracąc do zwyciężczyni odpowiednio 1 minutę  

i 53 sekundy oraz 2 minuty i 31 sekund. Zmagania zawodników i zawodniczek obserwowali kibice zgromadzeni 

wzdłuż całej trasy kolejnych konkurencji, sprzyjała także pogoda, chociaż niebo się zachmurzyło, nie padał 

deszcz, było ciepło i bezwietrznie. Dopełnieniem sportowego święta były występy zespołów tanecznych  

i muzycznych, między innymi wystąpili In–Grid i zespół De Mono, gorąco oklaskiwani przez publiczność, licznie 

zgromadzoną na kozielskim Rynku. 

 

12 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku odbyło się uroczyste otwarcie 

wystawy „Śladami historii. Śląskie miasta forteczne w procesie zmian urbanistycznych”. Współorganizatorami 

wystawy byli Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen w Niemczech i MBP w Kędzierzynie – Koźlu. Na 

wystawie przedstawiono kolejne etapy budowy twierdz, jako wybitnych dzieł architektury militarnej. Uwaga 

twórców wystawy skupiła się przede wszystkim na czasach panowania pruskiego na Śląsku ze szczególnym 

uwzględnieniem kampanii wojskowych Fryderyka Wielkiego. Ukazano kolejne fazy powstawania, rozbudowy  

i funkcjonowania twierdz Kłodzka, Nysy i Koźla, a także Srebrnej Góry jako przykładu nieco innych rozwiązań 

architektonicznych. Dużo miejsca poświęcono również ukazaniu obecnego stanu dawnych fortyfikacji oraz 

pracom z zakresu ich ochrony i konserwacji, podejmowanym, by zachować te zabytki dla przyszłych pokoleń. 

Uroczystość zgromadziła liczne grono osób zainteresowanych historią miasta i kolekcjonerów pamiątek z dziejów 

Koźla.  
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13 września podczas finałowej gali w Teatrze Wielkim w Łodzi mieszkanka Kędzierzyna – Koźla, Ewa 

Chełmińska została I Wicemiss Polonia 2008. Ma 19 lat, w czerwcu bieżącego roku zdała maturę w Zespole 

Szkół nr 4 na osiedlu Azoty i została przyjęta w poczet studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunek 

wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. 

 

13 września w Hali Azoty w Kędzierzynie – Koźlu siatkarska reprezentacja Polski rozegrała mecz  

z Belgią. Wydarzenie sportowe oczekiwane przez kibiców w naszym mieście zawiodło ich nadzieje, Polacy 

przegrali 2:3. Mimo to w dwumeczu z Belgią polska drużyna okazała się o kilka punktów lepsza, więc 

awansowała do przyszłorocznych mistrzostw Europy w siatkówce. 

 

15 września rozstrzygnięty został przetarg na kompleksowy remont Biblioteki Pedagogicznej  

w Kędzierzynie – Koźlu. Wygrała go firma POLZBUD z Nysy, która uprzednio już zakładała nowy dach na 

tym obiekcie. Remont obejmuje między innymi wymianę stolarki, wszystkich instalacji i podłóg oraz odnowienie 

zewnętrznej elewacji budynku. Biblioteka ta jest filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu, 

zasadniczy ciężar kosztów remontu ponoszą więc władze wojewódzkie, Urząd Marszałkowski przeznaczył na 

ten cel 3 miliony złotych, natomiast Urząd Miasta i Starostwo w Kędzierzynie – Koźlu pokryją koszty 

wyposażenia placówki. Parter będzie mieścił zbiory biblioteczne, na I piętrze zaplanowano salę dydaktyczną oraz 

wystawienniczą, natomiast piwnice przeznaczono na wynajem, na przykład celem umieszczenia tam kawiarenki. 

Prace mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu, co daje nadzieję, że liczący 40 tysięcy woluminów księgozbiór 

zdeponowany, od 1998 roku, w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 

Westerplatte, znajdzie swoje stałe miejsce i będzie bezpieczny. Obecnie w zastępczych pomieszczeniach jest 

narażony na zniszczenie przy każdej, niewielkiej nawet powodzi. Zasłużona dla miasta, dysponująca cennym 

księgozbiorem Biblioteka Pedagogiczna w Kędzierzynie – Koźlu ma szansę odzyskać właściwe warunki dla swej 

działalności.  

 

W dniach 20–21 września II Dni Twierdzy Koźle zgromadziły licznych gości, członków bractw 

kultywujących tradycje żołnierskie z czasów napoleońskich, którzy uczestniczyli w batalistycznym widowisku 

odtwarzającym oblężenie kozielskiej twierdzy w 1807 r. oraz liczni widzowie przybyli z okolicznych 

miejscowości i wszystkich osiedli naszego miasta. W tym roku w rekonstrukcji bitwy uczestniczyli żołnierze  

z Czech, Niemiec i różnych regionów Polski. Po raz pierwszy wziął w niej udział także świeżo utworzony 

regiment kozielski, a polem starcia były błonia obok kazamatów pozostałych po twierdzy w pobliżu Domu 

Kultury Koźle. Widowisko poprzedziła miła uroczystość wręczenia prezydentowi Kędzierzyna – Koźla Flagi 

Rady Europy, którą przyznano miastu w uznaniu jego zasług dla działalności proeuropejskiej. Flagę wręczyła 

Danuta Jazłowiecka, Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Po zakończeniu 

widowiska historycznego zabawiały publiczność orkiestry i zespoły artystyczne. Czas widzom urozmaicały także 
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wesołe miasteczko oraz stoiska wypełnione wyrobami miejscowego rzemiosła i artykułami spożywczymi. 

Zakończył całą imprezę pokaz sztucznych ogni. 

 

23 września odbyło się XIII Kędzierzyńsko – Kozielskie Seminarium Naukowe na temat: „Zakład  

 miasto. Historyczne uwarunkowania i perspektywy współpracy”. Patronat nad nim objął katowicki oddział 

Polskiej Akademii Nauk, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, natomiast organizatorami byli 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Naukowcy i praktycy spotkali się w Hotelu 

Centralnym na osiedlu Azoty, a wykładów o dziejach Zakładów wysłuchało także wielu byłych pracowników, 

często całym swoim zawodowym życiem związanych z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn SA. Na program 

naukowy seminarium złożyły się  wykłady prof. Bogdana Cimały, prof. Stanisława Senfta i dr Edwarda Nycza, 

ukazujące istotne momenty z dziejów Zakładów na przestrzeni minionego 60 – lecia i ich wpływ na rozbudowę 

miasta i życie jego mieszkańców. Istotny wkład w dorobek seminarium wnieśli również pracownicy Zakładów 

Azotowych Kędzierzyn SA, Zbigniew Ślęzak omówił produkcję Zakładów przeznaczoną dla potrzeb rolnictwa, 

natomiast pani Alicja Górska i pan Andrzej Hynek przedstawili rolę mediów /prasy i radia/ w kształtowaniu 

wiedzy o zakładzie i usprawnianiu komunikacji pomiędzy Zarządem, a załogą przedsiębiorstwa. Panowie 

Tadeusz Płóciennik i Bogusław Rogowski zaprezentowali zdjęcia z własnych zbiorów, obrazujące rozwój 

Zakładów od powojennych ruin pozostałych po IG Farbenindustrie poprzez kolejne najważniejsze etapy budowy 

i rozbudowy ZAK SA. Artystycznym urozmaiceniem i wzruszającym przerywnikiem naukowych obrad było 

przedstawienie „Legendy kędzierzyńsko – kozielskiej” w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 13. 

Przygotowało je grono pedagogiczne pod kierunkiem Lucyny Witkowskiej. Mali aktorzy zadziwili zebranych 

swoją wiedzą o Zakładach oraz precyzją w posługiwaniu się nazwami chemicznych produktów. 

 

25 września inwestorzy z Wysp Brytyjskich William Leathers z firmy Northcare Developments i John 

Butler, szef Construction UK zaprezentowali na sesji Rady Miasta projekt realizacji na terenie Kędzierzyna – 

Koźla szeregu inwestycji o wartości wielu milionów euro. Jak informował na stronie internetowej miasta asystent 

prezydenta Kędzierzyna – Koźla, Andrzej Kopacki, rozmowy z biznesmenami trwały już od wiosny i władze 

miasta wielokrotnie omawiały z nimi problemy związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem realizacji 

inwestycji, których urzeczywistnienie odmieniłoby oblicze miasta. Brytyjscy inwestorzy zadeklarowali gotowość 

wybudowania: centrum hotelowo – konferencyjnego w kozielskim podzamczu, kompleksu rekreacyjnego  

z całorocznym, krytym dachem lodowiskiem, basenem kąpielowym i zapleczem hotelowym na osiedlu Azoty oraz 

centrum sportowego w Kłodnicy z krytymi basenami, boiskami i kortami tenisowymi. Ponadto zamierzają na 

terenie Kędzierzyńsko – Kozielskiego Parku Przemysłowego wybudować fabrykę domów produkującą kontenery 

modułowe, z których można byłoby stawiać tanie domy, jakościowo lepsze niż budowane w technologii 

tradycyjnej. Warunkiem stawianym władzom miasta przez brytyjskich biznesmenów jest sprzedaż im za 

symboliczną kwotę zrujnowanego podzamcza lub jego wydzierżawienie na 30–40 lat. Powyższe propozycje 
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zrobiły na uczestnikach sesji duże wrażenie, radni jednogłośnie upoważnili prezydenta do dokończenia 

pertraktacji z inwestorami. 

 

W ostatnich dniach września drużyna siatkarzy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

z Kędzierzyna – Koźla wywalczyła złote medale w ogólnopolskim finale Licealiady rozgrywanym w Szczytnie. 

W półfinale pokonali siatkarzy ze Stargardu Gdańskiego i z Gdańska, natomiast w finale wygrali z zespołem  

z Piły, wykazując się doskonałą formą i wielką ambicją. Także spośród nagród indywidualnych dla najlepszych 

uczestników Licealiady, trzy otrzymali zawodnicy z naszego miasta Mateusz Raca, Michał Stogniew  

i Przemysław Zieliński. Drużyna pod kierunkiem trenerów: Radosława Górskiego i Szczepana Chodakowskiego 

wystąpiła w składzie: Mateusz Raca, Michał Stogniew, Przemysław Zieliński, Damian Pilichowski, Wojciech 

Jurkowski, Grzegorz Wilga, Marcin Płocki, Ariel Nowak, Łukasz Fular, Łukasz Koziura, Piotr Sowiak i Rafał 

Hermanowicz. 

 

W dniach od 30 września do 2 października trwały obchody I Miejskich Dni Seniora. Objął je swoim 

patronatem Prezydent Kędzierzyna–Koźla Wiesław Fąfara, a ich organizatorami były Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Miejski Ośrodek Kultury. Na różnorodny program obchodów złożyły się ciekawe spotkania  

i wydarzenia artystyczne. Ich celem było, jak określiła Teresa Koczubik, dyrektor MOPS, przeciwdziałanie 

marginalizacji osób starszych, łączenie pokoleń oraz kreowanie pozytywnego wizerunku starości. Dla wszystkich 

uczestników MOPS przygotował specjalne wydawnictwo zawierające informacje, adresy i numery telefonów 

placówek ważnych dla seniorów. Dni Seniora rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele p.w. św. Eugeniusza de 

Mazenod, w intencji seniorów miasta. Potem odbyła się Sesja Seniorów z udziałem Prezydenta Miasta Wiesława 

Fąfary, przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Chudomięta, radnych i Teresy Koczubik, dyrektor MOPS, 

podczas której reprezentacji seniorów wręczony został symboliczny klucz do bram miasta. Liczne grono osób 

zgromadziła, w Domu Dziennego Pobytu nr 5 na osiedlu Pogorzelec, konferencja „Być Seniorem – być jak 

tryskające źródło”, połączona z prezentacją rękodzieła i prac plastycznych wykonanych przez studentów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestników zajęć organizowanych w DDP. Dużo miłych wrażeń i przeżyć 

dostarczyły seniorom propozycje artystyczne: Koncert oraz maraton filmowy „Kino wspomnień” w Domu Kultury 

„Lech” w Blachowni. Okazję do zabawy w gronie znajomych i przyjaciół stworzyła uczestnikom biesiada polska 

z tradycyjnym jadłem w Domu Kultury w Koźlu Rogach. I Miejskie Dni Seniora przyjęli starsi mieszkańcy 

naszego miasta z zainteresowaniem i ocenili bardzo pozytywnie.  

 

3 października oficjalnie zainaugurowano działalność, w Kędzierzynie–Koźlu, zamiejscowego punktu 

dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Około 170 studentów podejmujących  

w roku akademickim 2008/09 licencjackie studia zaoczne na dwu kierunkach, pedagogice i zarządzaniu spotkało 

się z Józefem Kaczmarkiem, kanclerzem WSZiA i dziekanem uczelni, dr Tadeuszem Pokusą w Zespole Szkół 

Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, gdzie mieści się siedziba kędzierzyńsko–kozielskiego punktu 
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WSZiA. Tutaj będą się odbywały wykłady i ćwiczenia w większości wypadków na kierunku zarządzania, 

natomiast studenci pedagogiki w 50% będą korzystali z zajęć na miejscu, a na pozostałe będą jeździli do Opola. 

Studenci obu kierunków jeden dzień w miesiącu będą spędzać na zajęciach w Opolu, co umożliwi im korzystanie  

z uczelnianej biblioteki i kontakt na miejscu z wszystkimi wykładowcami. 

 

4 października przeżywała swoje święto społeczność Zespołu Szkół nr 4, który w 50 – lecie swojego 

istnienia otrzymał nowy sztandar szkoły i imię Marii Skłodowskiej – Curie, a uczestnikami i świadkami tej 

doniosłej uroczystości byli absolwenci z lat 1962–2001 szkół wchodzących dawniej i obecnie w skład Zespołu. Po 

mszy świętej odprawionej w kościele p.w. św. Floriana w intencji obecnych i byłych pracowników i uczniów, 

zebrani przeszli do Hotelu Centralnego, gdzie młodzież pod kierunkiem nauczycieli i dyrekcji szkoły 

przygotowała podniosłą uroczystość. Wprowadzono wszystkie sztandary, pani dyrektor Maria Staliś 

przedstawiła historię szkoły, na którą składają się osiągnięcia dwu zespołów szkół zasłużonych dla miasta i jego 

zakładów chemicznych, Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz Zespołu Szkół 

Technicznych Zakładów Chemicznych „Blachownia”. W wyniku przemian ustrojowych i reorganizacji 

szkolnictwa zawodowego zostały one połączone w 1996 roku w jeden organizm szkolny. Przejął on tradycje obu 

zespołów, a wśród nich 50–tą rocznicę powstania w naszym mieście pierwszej przyzakładowej szkoły 

zawodowej powołanej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn w 1958 r. Przewodnicząca Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego pani Danuta Wróbel odczytała akt nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej – 

Curie, przekazano społeczności szkolnej nowy, ufundowany przez rodziców sztandar, który odebrał  

z zachowaniem podniosłego ceremoniału uczniowski poczet sztandarowy. Tę część uroczystości dopełniło 

przedstawienie prezentujące życie i osiągnięcia naukowe patronki szkoły. Sugestywnie zainscenizowane, wręcz 

profesjonalnie zagrane przez uczniowskich aktorów, wzbogacone efektami dźwiękowymi, muzyką i archiwalnymi 

zdjęciami wyświetlanymi na ekranie, który towarzyszył aktorom na scenie, wzruszyło i zachwyciło widownię. 

Opracowanie scenariusza oraz inscenizacja spektaklu były dziełem pani mgr Haliny Skrzydlewskiej. W jubileuszu 

uczestniczyli dawni dyrektorzy, Jan Koj, budowniczy szkoły przy ZA Kędzierzyn i jej pierwszy długoletni 

dyrektor, Kazimierz Tylus /kierował szkołą w latach 1973–1986/, Jerzy Pilarski /1986–1992/, pani Bożena 

Voelkel – Marczewska /1992–1995/ i Jan Neumann, dyrektor szkoły przy ZCH Blachownia, od 1984 r. do 

połączenia szkół, a następnie Zespołu Szkół Technicznych do roku 2002. Obecni byli także liczni emerytowani  

i czynni nauczyciele i ponad 200 osobowa reprezentacja absolwentów ze wszystkich roczników. Nad całością 

czuwała obecna dyrektor Zespołu pani Maria Staliś. Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości wykonane na 

boisku szkolnym, pełne miłych wrażeń i wspomnień spotkania absolwentów i nauczycieli w klasach oraz bal  

w hotelu „Centralnym” dopełniły programu dnia bogatego w wydarzenia, które zapadły głęboko w pamięć osób 

biorących w nich udział. Obecnie kompleks szkolny na osiedlu Azoty nosi nazwę: Zespół Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących, a w jego skład wchodzi między innymi Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej–Curie. 
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7 października w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na osiedlu Azoty odbyła się 

inauguracja projektu „Absolwenci z Kędzierzyna–Koźla – najlepsi z najlepszych”, adresowanego do uczniów 

szkół zawodowych i techników, którego realizację zaplanowano na okres od 01.09.2008 r. do 31.12.2009 r. 

Projekt obejmuje przeprowadzenie kursów zawodowych, między innymi spawaczy, operatorów obrabiarek 

sterowanych numerycznie, operatorów wózków widłowych, kierowców pojazdów kategorii C, kelnerów, obsługi 

programów księgowych oraz pilotów wycieczek. Ich uczestnikami są uczniowie szkół zawodowych i techników 

legitymujący się dobrymi wynikami w nauce, wytypowani przez dyrektorów szkół. Kursy wyposażają uczniów  

w umiejętności posługiwania się najbardziej nowoczesnymi technikami i dają im dodatkowe uprawnienia 

zawodowe, zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy. W ramach tego projektu, Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego przeszkoli 269 uczniów na 19 kursach zawodowych. Kieruje projektem Tadeusz 

Urbańczyk, dyrektor CKPiU, a jego wicedyrektor Ireneusz Wiśniewski pełni funkcję specjalisty do spraw 

organizacji szkoleń. Partnerem projektu jest Fundacja dla Dobra Publicznego Mariana Saski. Koszt całości 

wynosi 500 tysięcy złotych, z czego wkład własny powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego to kwota 63.750 zł., 

pozostała suma pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W dniach od 10 do 12 października odbyły się po raz drugi w Kędzierzynie – Koźlu 33 Opolskie Targi 

Budownictwa „Mój Dom”. Zorganizowali je Rynek Śląski – Biuro Targów oraz Urząd Miasta Kędzierzyna – 

Koźla. W hali widowiskowo – sportowej „Azoty” 100 wystawców różnych branż przeważnie związanych  

z budownictwem zaprezentowało usługi, materiały budowlane i technologie. Tutaj nawiązywane były kontakty 

gospodarcze i handlowe, realizowane działania reklamowo – marketingowe. Swoje stoiska wystawiły także  

4 banki i 2 szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z osiedla Azoty oraz Zespół Szkół nr 1 z ul. 

Skarbowej, prezentując swoje oferty edukacyjne adresowane do branży budowlanej. Targi odwiedziło około  

2 tysiące osób. W zgodnej ocenie obserwatorów wydarzeń na scenie gospodarczej miasta, czemu wyraz dały 

krytyczne artykuły w miejskiej prasie, tegoroczne targi były raczej nieudane, mniej było wystawców /w ubiegłym 

roku – 120/ i znacznie mniejsze zainteresowanie ekspozycją targową /w roku 2007 odwiedziło ją 8 tysięcy osób/.  

 

17 października dokonano oficjalnie, uroczystego otwarcia filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej po 

gruntownym remoncie i przebudowie. Biblioteka na osiedlu Śródmieście powiększyła się o przestronne sale 

wystawienniczą i internetową ze stanowiskami dostosowanymi również dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

wzrosła także pojemność magazynów książek, powierzchnia czytelni i wypożyczalni. W nowej przestrzeni 

wygospodarowano obszerne pomieszczenia dla potrzeb biblioteki dziecięcej, którą pięknie, kolorowo 

zagospodarowano i wyposażono w sposób pozwalający ciekawie prowadzić z najmłodszymi czytelnikami 

różnorodne zajęcia /plastyczne, teatralne, czytelnicze/. Prace remontowe wykonano w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inauguracji pracy biblioteki  

w nowej przestrzeni towarzyszyło otwarcie wystawy „Fotografia dzikiej przyrody”, którą tworzą zwycięskie 



 27 

prace z konkursów fotograficznych organizowanych między innymi przez BBC Wildlife Magazine oraz Natural 

History Museum w Londynie.  

 

W dniach 17–19 października w Domu Kultury „Lech” na osiedlu Blachownia odbywał się  

XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia „Publicystyka 2008”. Do konkursu 

zakwalifikowano w tym roku 28 prac, oceniało je jury, którym kierował Stanisław Puls, członek Zarządu 

Światowej Unii Filmu Niezależnego UNICA. Projekcje konkursowe trwały w piątek i w sobotę, wśród nich 

znalazły się filmy twórców z naszego miasta, Pawła Maślony, Andrzeja Szopińskiego-Wisły i Jana Bartoszka. 

Jury przyznało Grand Prix festiwalu Markowi Sojce z Głuchołaz za film „Pod innym niebem”, który jest jednym 

z cyklu reportaży poświęconych Polakom mieszkającym na Wschodzie. Dwie pierwsze nagrody otrzymali: 

Przemysław Filipowicz za film „Klej” oraz Grzegorz Gawron za film „Wyspa”. Drugą nagrodę przyznano 

Michałowi Mrozowi za film „Szczęście”, a trzecią otrzymał Marton Szirmai za „The Sinkling Village”. Dwóch 

twórców z Kędzierzyna – Koźla wyróżniono Jana Bartoszka za film „Homo Numerabilis” i Pawła Maślonę za 

„W poszukiwaniu straconego głosu”. W niedzielę wręczono nagrody festiwalu i odbył się pokaz filmów 

nagrodzonych. Konkursowi towarzyszyły: projekcja nagrodzonego Oscarem, animowanego filmu „Piotruś i wilk” 

w reżyserii Suzy Templeton, który powstał przy współpracy łódzkiego studia Se-ma-for, połączona ze spotkaniem 

z jego twórcami oraz koncert Agi Zaryan. 

 

19 października po raz pierwszy w Kędzierzynie – Koźlu zagościła V Krajowa Wystawa Terierów  

i Czarnego Teriera Rosyjskiego. 120 wystawców z Czech, Polski i Słowacji zaprezentowało w hali sportowej przy 

alei Jana Pawła II 170 piesków o różnych kształtach, umaszczeniu i wielkości, bo jak się okazało są to rasy 

niezwykle rozgałęzione i zróżnicowane. Wystawa zgromadziła liczne grono osób, miłośników psów i ich 

hodowców. 

 

21 października przy ul. Kozielskiej otwarty został nowy sklep wielkopowierzchniowy sieci Kaufland, 

w którym sprzedawane są artykuły spożywcze, AGD i szkolne. To już kolejny market przy głównej ulicy osiedla 

Pogorzelec. Zajął miejsce zlikwidowanego salonu Fiata. 

 

Od 20 września do 25 października licznymi koncertami rozbrzmiewał w naszym mieście Czesko – 

Polski Festiwal Kultury – Kozielskie Spotkania Muzyczne 2008, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe  

w Kędzierzynie – Koźlu i Urząd Miasta w Krnovie. Koncerty odbywały się w wielu osiedlach miasta. Festiwal 

zainaugurował koncert chórów w kościele p.w. św. Mikołaja. Wystąpiły Chór Mieszany Liceum 

Ogólnokształcącego w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta, Chór Mieszany KOS Szkoły Pedagogicznej 

w Litomyślu pod dyrekcją Milana Motla i Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej w Kędzierzynie – 

Koźlu pod dyrekcją Gotfryda Włodarza. Każdy chór zaprezentował własny program, a zakończono występy 

wspólnym koncertem. Zachwycił liczną publiczność zebraną w kościele p.w. Ducha Świętego na osiedlu Piastów 
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koncert chórów, w którym uczestniczyły: chór żeński Ars Voce z Krnova pod dyrekcją Kamila Trawnicka  

i Kędzierzyńska Filharmonia Młodych pod dyrekcją Gotfryda Włodarza. W I Liceum Ogólnokształcącym  

im. H. Sienkiewicza ciekawy program zaprezentowała Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej  

I i II stopnia w Opolu pod dyrekcją Huberta Prochoty, z którą jako solistka wystąpiła Katerina Vidlickova  

z Krnova, grając na flecie poprzecznym W programie festiwalu znalazły się także występy uczniów szkół 

muzycznych, które odbywały się w szkołach naszego miasta. Kulminacyjnym wydarzeniem Kozielskich Spotkań 

Muzycznych 2008 był program „Bogusław Kaczyński zaprasza na koncert trzech tenorów”, zaprezentowany  

w hali Azoty. Najpiękniejsze arie słynnych oper i operetek zaśpiewali Paweł Skałuba, Dariusz Stachura  

i Ryszard Wróblewski, tenorzy znani już z koncertów na całym świecie, a towarzyszyła im orkiestra Filharmonii 

Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. W koncercie wystąpiły także młode wokalistki Nevena 

Lilowa z Krnova i Patrycja Sołga z naszego miasta oraz Chór Silesia Cantat pod dyrekcją Tadeusza Eckerta, 

który wspólnie stworzyli: Milan Motl z Litomyśla, Tadeusz Eckert z Głubczyc i Gotfryd Włodarz  

z Kędzierzyna – Koźla, a zaśpiewali w nim młodzi ludzie z czeskich, niemieckich i polskich szkół muzycznych. 

Halę wypełniła wielotysięczna widownia. Publiczność z zachwytem i w wielkim skupieniu wysłuchała 

wokalnych kreacji trzech tenorów, którzy fascynowali słuchaczy wspaniałymi głosami i mistrzowskim 

wykonaniem najsłynniejszych arii i pieśni oraz występu międzynarodowego chóru i porywającej muzyki 

towarzyszącej mu orkiestry. Koncert trwał trzy godziny, a słuchacze nadal domagali się bisów i gorąco, na 

stojąco oklaskiwali wykonawców, dziękując za niezapomniane przeżycia artystyczne. Ten polsko–czeski festiwal 

wrósł już w kulturalny kalendarz naszego miasta, ma swoją wierną publiczność oczekującą  

z niecierpliwością kolejnych okazji do wysłuchania w Kędzierzynie–Koźlu wybitnej muzyki w najlepszym 

wykonaniu. 

 

W dniach 24–26 października XXI Przegląd Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych 

„Wrzosowisko 2008” zgromadził na koncertach w hotelu „Centralnym” na osiedlu Azoty licznych miłośników 

dobrej muzyki i poezji. Komisja w składzie: Rafał Nosal, Dariusz Czarny i Wiesław Kwinta zakwalifikowała 

do rywalizacji w konkursie ponad 20 zespołów i wokalistów. Przegląd otworzył w piątkowy wieczór recital 

Agaty Seidel i artystów z Piwnicy pod Baranami, natomiast w sobotę konkursowym występom przysłuchiwała 

się publiczność w małej, kameralnej sali hotelu, chwaląc świetny klimat sprzyjający słuchaniu nastrojowej muzyki 

i lirycznych ballad. Wystąpili wykonawcy z różnych stron Polski: z Głuchołaz, Katowic, Kielc, Kraśnika, 

Krzanowic, Kuźni Raciborskiej, Łodzi, Opola, Pszowa, Raciborza, Warszawy, Zduńskiej Woli i Żor. Pierwsze 

miejsce zdobył jeden z najmłodszych uczestników konkursu, 17–letni Jakub Blokesz z Pszowa, nagrodą było 

zakwalifikowanie się do 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz 2,5 tysiąca złotych. Drugie 

miejsce zajął Sławomir Kusz z Opola z zespołem, a dwa trzecie, równorzędne miejsca otrzymali Aleksandra 

Utracka – Skoczeń z Warszawy i Katarzyna Woroniec z Żor. Nasze miasto w konkursie reprezentowali: zespół 

„Strychnia”, Angelika Kurelowska i Marek Sołtysiak. Sobotni wieczór wypełnił koncert laureatów oraz występy 

artystów: Renaty Przemyk i Jurija Bejczuka, który zachwycił słuchaczy rosyjskimi balladami. „Wrzosowisko 
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2008” zakończył w niedzielny wieczór koncert z udziałem Rafała Nosala, grupy Bohema oraz Lubelskiej 

Federacji Bardów.  

 

28 października odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty 

Region”, którego celem jest utworzenie w Kędzierzynie–Koźlu Regionalnego Centrum Zagospodarowania  

i Unieszkodliwiania Odpadów. Do Związku przystąpiły już gminy: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 

Reńska Wieś, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice i Kędzierzyn – Koźle. Na posiedzeniu wybrano 

władze: przewodniczącym Zgromadzenia „Czysty Region” z mocy statutu został Prezydent Kędzierzyna–Koźla, 

Wiesław Fąfara, na zastępcę przewodniczącego wybrano Krystynę Helbin, wójta Polskiej Cerekwi.  

W skład trzyosobowego Zarządu Związku weszli: Brygida Kolenda – Łabuś, wiceprezydent Kędzierzyna – 

Koźla, której powierzono funkcję przewodniczącej Zarządu oraz członkowie: Marian Wojciechowski, wójt 

Reńskiej Wsi i Romuald Harafa, zastępca burmistrza Krapkowic. Samorządowcy ustalili również roczną składkę 

dla członków Związku na poziomie 3,46 zł. od jednego mieszkańca gminy, co daje kwotę około 500 tys. złotych. 

Większość tej sumy pochłonie przygotowanie dokumentacji projektowej Regionalnego Centrum 

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów wraz z wnioskiem aplikacyjnym o pieniądze z UE na to 

zadanie. Ważnym zadaniem Zarządu będzie w najbliższym czasie pozyskanie następnych gmin do czynnego 

zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Zgodnie z zamierzeniami władz wojewódzkich w zasięgu 

oddziaływania przyszłego Centrum, które ma powstać na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów  

w Kędzierzynie – Koźlu, mają być gminy wchodzące w skład powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego, 

prudnickiego i strzeleckiego. 

 

29 października w Miejskim Domu Kultury „Koźle” otwarto wystawę „Ludobójstwo ludności polskiej na 

Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej dokonane przez ukraińskich nacjonalistów  

i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1939 – 1947”. Wystawa przedstawia na kolorowych rysunkach  

i fotografiach 100 spośród 380 metod mordowania ludności polskiej na Kresach. Jej organizatorem jest 

kędzierzyńsko – kozielski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. 

Naturalistyczne, dosłowne ukazanie na kolorowych rysunkach drastycznych aktów zbrodni wywołuje szok. 

Zwiedzający wystawę wynoszą z niej krańcowo różne wrażenia i opinie, od wstrząsu wywołującego przekonanie 

o konieczności pokazywania zbrodni, by nie została zapomniana, aż po protest przeciwko takiej zmasowanej 

prezentacji okrucieństwa, które raczej oswaja z widokiem torturowania człowieka i wyzwala przede wszystkim 

nienawiść. Źle się stało, że ta ekspozycja trafiła na czas, gdy z powodu remontów w placówkach kultury  

w mieście nie zapewniono jej osobnego pomieszczenia, w którym mogłaby być oglądana w skupieniu, przez osoby 

dorosłe, wybierające ją świadomie. W sali wystawowej DK „Koźle”, gdzie także odbywają się zajęcia z dziećmi  

i młodzieżą, w wypadku tej ekspozycji obie funkcje pomieszczenia były nie do pogodzenia, a rozwieszanie  

i składanie wystawy każdego dnia dezorganizowało i jej prezentację i zajęcia z dziećmi. 
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W dniach 8 – 11 listopada w hotelu „Centralnym” na osiedlu Azoty odbywała się konferencja śląskich 

przedsiębiorców „u-Rodziny 2008”, którą zorganizowało stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych skupiająca 

firmy duże wielopokoleniowe, a także małe rozpoczynające dopiero działalność gospodarczą. Celem edukacyjnym 

konferencji było doskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami /niestabilność ustaw, podatki, 

konkurencyjność/, inspirowanie innowacyjności i postępu technologicznego oraz wymiana doświadczeń służąca 

integracji rodzinnych przedsiębiorców. Swoją wiedzą i doświadczeniem służyli pracownicy naukowi jak np. dr 

Maria Adamska specjalistka w dziedzinie systemów płacowych, prof. Jerzy Buzek oraz praktycy jak prof. 

Andrzej Blikle, główny udziałowiec rodzinnej firmy cukierniczej już od 139 lat działającej na polskim rynku. 

Części edukacyjnej towarzyszył program artystyczny, na który składały się koncerty, spotkania z artystami  

i wystawy.  

 

11 listopada 90 rocznicę odzyskania Niepodległości mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla uczcili uroczystą 

Mszą Świętą odprawioną w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Mikołaja. Następnie poczty sztandarowe  

i uczestnicy przemaszerowali aleją Jana Pawła II do hali sportowej, gdzie odbyła się akademia. Towarzyszyła jej 

wystawa „Drogi do niepodległości” przypominająca wydarzenia wiodące do powstania niepodległej Polski po 123 

latach zaborów. W części artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy „Sokoły” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte. Wieczorem zakończył uroczystości rocznicowe 

adresowany do młodej widowni koncert zespołu „Habakuk”, który wykonał w rytmach reggae piosenki Jacka 

Kaczmarskiego. Słoneczna i ciepła pogoda oraz przedłużony czas wolny od pracy sprawił, że wielu mieszkańców 

wyjeżdżało z miasta, wykorzystując ostatnie piękne dni jesieni. 

 

15 listopada Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty 2008” zgromadził w Hotelu Centralnym, po raz trzynasty 

zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz solistów z Opolszczyzny. Organizatorem festiwalu była parafia p.w. św. 

Floriana na osiedlu Azoty i jej proboszcz ks. Aleksander Kawa. Pomocy udzielili im: Miejski Ośrodek Kultury 

oraz Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu. Największym uznaniem publiczności i jury 

cieszył się zespół Siódma Trąba Baranka, natomiast pierwsze miejsce wśród solistów przyznano Mateuszowi 

Gancarczykowi. Zwycięzcy obu tych kategorii na festiwalu reprezentowali nasze miasto. Natomiast w kategorii 

dziecięcej jury najwyżej oceniło Ewelinę Kobylańską i Duet Ania i Patrycja z Łambinowic. Jako goście wystąpiła 

grupa Gang Marcela, której koncert, gorąco oklaskiwany przez słuchaczy, zakończył festiwal. 

 

Listopad okazał się niezwykle pomyślny dla młodej artystki Agaty Grymuzy, uczennicy I Liceum 

Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu. Za udział w konkursie „Moje miasto  

w obiektywie”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Wydział Ochrony Środowiska  

i Infrastruktury Urzędu Miasta otrzymała pierwszą nagrodę za zdjęcia architektury i przyrody miasta.  

7 listopada w Domu Kultury „Koźle” otwarto jej wystawę „Amplitudy doznań”, która odkryła talenty 

plastyczne, malarskie i scenograficzne Agaty Grymuzy. Ziejący pustką strych przekształciła w prawdziwą 
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galerię, tworząc własną dekorację i prezentując swoje prace malarskie wykonywane różnorodnymi technikami. 

Głównymi tematami 22 obrazów zgromadzonych na wystawie są uczucia, emocje, nastroje, a ich motywem 

przewodnim jest kobieta. Po 21 listopada wystawa odbędzie podróż do galerii Warszawy, Tarnowskich Gór, 

Krakowa oraz Wrocławia. Została zorganizowana w ramach projektu L’arte Stowarzyszenia Przyjaciół  

i Absolwentów I LO oraz przy pomocy Miejskiego Ośrodka Kultury. 17 listopada rozstrzygnięto konkurs 

ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną na opracowanie graficzne jej ekslibrisu. Zwyciężyła w nim 

Adrianna Dziadyk, uczennica Liceum Plastycznego w Opolu, natomiast II miejsce zdobyła praca Agaty 

Grymuzy.  

 

20 listopada niezwykle kolorową wystawę rękodzieła otwarto w siedzibie kędzierzyńsko – kozielskiego 

oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Serwety, bieżniki, obrazy malowane 

igłą i kolorowymi nićmi, wykonywane przez rękodzielników o artystycznych zdolnościach i zamiłowaniach, 

cieszyły się wielkim zainteresowaniem i budziły szczery podziw zwiedzających. Swoje prace zaprezentowali: 

Henryka Balcerowiak, Joanna Gola, Aurelia Felska, Bogumiła Klucznik, Krystyna Kowalska, Irena Nazaruk, 

Gizela Piechorowska, Stanisława Płotkowiak, Lidia Wiechowska – Wandas, Henryk Wojtyniak, Wanda Żurek 

oraz uczestnicy warsztatów plastycznych przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Zdzisława 

Barszcz, Emilia Bęben, Krystyna Detko, Agata Drzewiecka, Józefa Gruba, Halina Płatek, Jadwiga Reguła  

i Agnieszka Retting. 

 

21 listopada Miejska Biblioteka Publiczna uroczyście obchodziła jubileusz 60 – lecia swojej działalności. 

W siedzibie biblioteki przy kozielskim Rynku odbyło się spotkanie pracowników z władzami miasta  

i Województwa Opolskiego oraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli między innymi: Marszałek 

Województwa Opolskiego Józef Sebesta, wiceprezydenci Kędzierzyna – Koźla i przedstawiciele placówek 

kultury w naszym mieście. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki „Biblioteczne krajobrazy. MBP 1948 – 

2008” i projekcja filmu promującego bibliotekę. Przypomniano dzieje kozielskich bibliotek: 28 grudnia 1945 roku 

otwarto najpierw bibliotekę powiatową, natomiast miejska wypożyczalnia książek została uruchomiona  

28 marca 1948 r. przy ulicy Piastowskiej, którą następnie przeniesiono do budynku przy Rynku 10. Zaczynała od 

księgozbioru, który liczył 500 egzemplarzy, szybko się jednak rozrastała, rozbudowywano księgozbiór, 

utworzono dział dziecięcy, powoływano nowe filie w sąsiednich miejscowościach. Lata sześćdziesiąte zaznaczyły 

się narastającymi trudnościami lokalowymi i staraniami o nową siedzibę. W 1969 roku dzięki wsparciu 

finansowemu Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Zakładów Chemicznych Blachownia biblioteka otrzymała 

nowoczesną naówczas siedzibę w budynku przy Rynku 3, w której mieści się do dzisiaj. Najdłużej jej pracą 

kierowała pani Stefania Smajek /1961–1990/, wtedy rozbudowywała się sieć bibliotek w mieście, Miejska 

Biblioteka miała 10 filii i 7 punktów bibliotecznych, a łącznie jej zbiory sięgnęły 143 498 egzemplarzy. Od 1990 

roku do chwili obecnej funkcję dyrektora pełniła pani Helena Bulanda. Był to czas konsekwentnego 

unowocześniania biblioteki, jej komputeryzację, wykorzystanie internetu w pracy wewnętrznej i w kontaktach  
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z czytelnikami, tworzenie zbiorów filmów DVD, multimediów, książek mówionych na kasetach i płytkach CD, 

co znacznie ułatwiło czytelnikom korzystanie ze zbiorów biblioteki. Dzisiaj Miejska Biblioteka Publiczna 

posiada siedem filii w różnych osiedlach miasta. Oprócz zapewnienia mieszkańcom dostępu do książki, prowadzi 

różnorodne formy popularyzacji wiedzy i kultury, organizując, nie tylko w centrali, ale także we wszystkich 

filiach, konkursy, wystawy, spotkania z autorami książek, ludźmi nauki, aktorami, artystami plastykami  

i muzykami, co czyni z niej jedną z wiodących placówek kulturalnych naszego miasta. Część artystyczną 

spotkania wypełnił koncert kędzierzyńskiej Filharmonii Młodych pod dyrekcją Gotfryda Włodarza.  

 

22 listopada spadł w naszym mieście pierwszy śnieg w tym sezonie. Kilkustopniowy mróz, przede 

wszystkim nocą i nad ranem sprawił, że na trawnikach biały puch utrzymał się kilka dni. 

 

23 listopada czwórka pływaków z klubu Mors Dębowa rozpoczęła sezon pokonaniem odcinka rzek 

Kłodnicy i Odry, od ronda Milenijnego do przystani Szkwał, w warunkach, gdy temperatura powietrza wynosiła 

-10C , a wody +30C. Równocześnie było to pierwsze przepłynięcie nowego koryta rzeki Kłodnicy po zmianie jej 

biegu w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Trasę tę przepłynęli w 70 minut Adam Giet, Teresa 

Koczubik, Andrzej Szopiński i Janusz Tyka.  

 

6–7 grudnia odbyły się w Kędzierzynie – Koźlu Mistrzostwa Polski w sporcie psich zaprzęgów, których 

organizatorem była sekcja Cze–Mi Ludowego Zespołu Sportowego „Odrzanka” Dziergowice, we współpracy  

z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Zawody były rozgrywane na terenie należącym do Nadleśnictwa 

Kędzierzyn – Koźle, a ich współgospodarzem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, która użyczyła gościny 

zawodnikom przybyłym z całej Polski. Na trasy wyścigów wyznaczonymi leśnymi dróżkami za PSP nr 6, 

wyruszyło około 400 psów rasy husky i malamute, prowadzonych przez 120 zawodników. Rywalizacja 

odbywała się w kilku kategoriach, między innymi w biegu z psem, jeździe na rowerze z psem oraz wyścigu 

wózków, które ciągnęło od 2 do 8 psów. Kierownikiem zawodów był Tomasz Radłowski. Wśród zwycięzców 

znalazł się junior Roman Radłowski z sekcji Cze–Mi, który zdobył złoty medal w kategorii juniorów i został 

wicemistrzem Polski seniorów. Zawodom kibicowali bardzo licznie przybyli mieszkańcy miasta. Dzięki świetnej 

organizacji imprezy wyścigi okazały się wspaniałym, pasjonującym widowiskiem, które odbywało się  

w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo widzów i zawodników. W sobotę dopisała także pogoda, 

słoneczna i ciepła jak na tę porę roku, zapewniła dobre warunki rywalizacji i radość z uczestniczenia  

w zawodach. 

 

8 grudnia z inicjatywy kędzierzyńsko–kozielskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa  

i Kresów Południowo–Wschodnich odbyło się w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich spotkanie  

z księdzem kanonikiem Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim. Połączone z promocją jego książki „Przemilczane 
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ludobójstwo na kresach”. Szkolną salę gimnastyczną wypełnili bardzo licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta 

oraz delegacje innych oddziałów TMLiKP – W z Opolszczyzny i ościennych województw. 

 

13 grudnia w hali Azoty niepokonana dotychczas drużyna ZAKSY Kędzierzyn – Koźle zmierzyła się  

z siatkarzami Jastrzębskiego Węgla i po raz pierwszy przegrała w jesiennej rundzie rozgrywek PlusLigi. 

Siatkarska drużyna naszego miasta rozbudziła wielkie nadzieje, wygrywając w ośmiu kolejnych meczach  

i osiągając pozycję lidera w lidze. Wynik 1:3 w starciu z Jastrzębskim Węglem sprawił, że siatkarze ZAKSY 

zakończyli rozgrywki pierwszej rundy na drugim miejscu. Mimo tej porażki, poprzednie zwycięstwa naszej 

drużyny i jej dobra gra w ostatnim meczu dostarczyły kibicom siatkówki dużo radości i niezapomnianych wrażeń 

oraz obudziły wielkie nadzieje na powrót medalowych szans drużyny ZAKSY w rywalizacji o Mistrzostwo 

Polski.  

 

13 grudnia uczniowie kędzierzyńsko – kozielskich szkół wzięli udział w ogólnopolskim maratonie 

pisania listów Amnesty International. Protestowali przeciwko łamaniu praw człowieka i interweniowali  

w obronie ludzi pokrzywdzonych w różnych krajach świata uczniowie obu liceów ogólnokształcących, Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 oraz Publicznego Gimnazjum nr 3. Napisano ogółem 6 526 listów, 

najwięcej /blisko 4 900/ powstało w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, a około 1 200 napisali 

uczniowie w ZSTiO nr 4. Taki wynik  sprawił, że młodzież naszego miasta uzyskała w tegorocznym maratonie 

drugie miejsce w kraju, po grupie zabrzańskiej. 

 

24 grudnia spadł śnieg, przysypał miasto, a kilkustopniowy mróz sprawił, że święta Bożego Narodzenia 

upłynęły w pięknej zimowej scenerii. 

 

W 2008 roku zawarto 381 małżeństw i urodziło się 950 dzieci, 178 małżeństw rozwiodło się,  

a 3 uzyskały separację, zmarło 737 osób. Według danych z 31.12.2008 r., Kędzierzyn–Koźle liczył 63 336 

mieszkańców. 

 

W 2008 roku zmarły między innymi osoby powszechnie znane i szanowane w naszym mieście: 3 stycznia 

zmarł Józef Szymura, zasłużony dla rozwoju sportu najpierw zawodnik sekcji lekkoatletycznej Klubu Unia, 

założonego przez Zakłady Azotowe Kędzierzyn, później „Chemika”, następnie instruktor i szkoleniowiec 

lekkoatletów, współtwórca rozkwitu lekkoatletyki w Kędzierzynie–Koźlu w latach siedemdziesiątych  

i osiemdziesiątych ubiegłego wieku; 13 stycznia zmarł prof. dr hab. Karol Jonca. Urodzony w Sławięcicach,  

w naszym mieście spędził dzieciństwo i lata nauki, po maturze zdanej w Liceum Ogólnokształcącym w Koźlu 

odbył  studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Tu zdobywał kolejne stopnie naukowe, stając się 

autorytetem w dziedzinie nauk prawnych, między innymi historii państwa i prawa oraz historii doktryn 

militarnych. Przez 32 lata kierował Katedrą Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa  
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i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawsze pamiętał o swojej najbliższej ojczyźnie, Ziemi Kozielskiej 

poświęcił wiele swoich prac naukowych, które są dziś podstawowymi źródłami dla każdego, kto podejmuje 

badania historii Kędzierzyna–Koźla. Dorobek naukowy Profesora przedstawił obszernie dr Ryszard Pacułt  

w VIII tomie „Szkiców Kędzierzyńsko – Kozielskich”, prezentując sylwetkę uczonego w związku z przyznaniem 

w 2000 r. Profesorowi Karolowi Joncy przez Radę Miasta Kędzierzyna–Koźla tytułu „Honorowy obywatel 

Kędzierzyna – Koźla”; 10 sierpnia zmarł dr Jarosław Czyrski, wieloletni kierownik Zakładu Diagnostyki 

Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie–Koźlu. Rozpoczął pracę 

w kozielskim szpitalu w 1978 roku, bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wrocławskiej Akademii Medycznej. 

Dzięki jego zdolnościom i innowacyjności w pracy, kozielskie laboratorium było cenione jako jedno  

z najlepszych na Opolszczyźnie. 


