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Kilkaset osób,  głównie młodzieży, powitało Nowy Rok 1997 na placu Wolności i kozielskim  

Rynku. Nadzór ze strony Policji i Straży Miejskiej, a także silny mróz wpłynęły uspokajająco na 

uczestników. Stłuczono „tylko 8 szyb”. Stanowiło to 1/10 strat z poprzedniego roku. Mniej niż rok 

wcześniej było też kilka włamań do samochodów i ich kradzieży. Połowę wyjazdów pogotowia 

ratunkowego odbyło się do osób, które nadużyły alkoholu. Poza tym bawiono się na prywatkach i 

nielicznych zabawach publicznych. 

 

W licznych rankingach ogłaszanych na przełomie roku bardzo wysoko umieszczone zostały 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. M.in. w rankingu 1000 największych przedsiębiorstw w Polsce, 

opublikowanym na łamach magazynu „Home and Market”, kędzierzyńsko-kozielskie „Azoty” znalazły się 

na 39 pozycji. W ocenie przedsiębiorstw uwzględniono: przychód ogółem, wynik finansowy brutto i netto, 

wynik finansowy netto w stosunku do przychodów i zatrudnienie. Natomiast „Business Central Europe” 

umieścił „Azoty” na 75 pozycji, wśród 100 największych firm tego regionu. 

 

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Miejski Zakład Komunikacji wprowadził z dniem 1 stycznia 

nowe ceny biletów za przejazdy autobusami miejskimi. Jednorazowy przejazd normalny kosztował 1 zł, a 

ulgowy 50 gr. Bilet dziesięcioprzejazdowy kosztował odpowiednio: 9 i 4,5 zł. Za bilety zakupione u 

kierowcy autobusu trzeba było zapłacić 1,20 zł, lub 60 gr. 

 

Psychologiczny Punkt Pomocy Rodzinie rozpoczął prowadzenie zajęć terapeutycznych od 2 

stycznia w budynku Żłobka nr 10 (Osiedle Piastów). Do punktu zgłaszały się głównie kobiety – ofiary 

fizycznej i psychicznej przemocy w rodzinie. 

 

3 stycznia w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. oddano do użytku budynek Biura Obsługi 

Klienta. W funkcjonalnie rozwiązanym obiekcie znalazły się pomieszczenia dla personelu obsługi klienta 

oraz biura polityki personalnej. 
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4 i 5 stycznia w Radomiu odbyły się finałowe rozgrywki Pucharu Polski w piłce siatkowej. 

Zawodnicy kędzierzyńsko-kozielskiego Mostostalu Z.A. przegrali finałowy mecz ze Stilonem Gorzów i 

zajęli II miejsce. 

 

Mróz, a także kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu na ulicach utrudniły pracę 150 osobom 

kwestującym na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 5 stycznia. Mniej osób uczestniczyło 

także w przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury imprezach artystycznych. Również na popularną 

w latach poprzednich aukcję dzieł sztuki na 50 zaproszonych osób przybyły tylko cztery. Spośród 

instytucji miejskich aktywnie do „orkiestry” włączył się kędzierzyńsko-kozielski oddział Banku 

Zachodniego, który był także fundatorem pokazu ogni sztucznych przed Urzędem Miasta. Na pomoc dla 

dzieci z wrodzonymi wadami serca zebrano ponad 21 tysięcy złotych oraz niewielkie kwoty walut obcych, 

głównie marek niemieckich. 

 

Kędzierzyńsko-kozielscy lekarze przystąpili w dniu 7 stycznia do ogólnopolskiego „strajku 

włoskiego”  w placówkach służby zdrowia. Protestujący skrupulatnie badali pacjentów (10 – 15 minut) i 

kierowali ich na wszystkie możliwe badania specjalistyczne. W mieście strajkowało w ten sposób niewiele 

osób, reszta uważała zastosowane formy protestu za niezgodne z etyką i sumieniem lekarza utrudnianie 

życia pacjentom. 

 

Po raz trzeci zorganizowano  plebiscyt „Nauczyciel Roku”. Finał odbył się 10 stycznia w Domu 

Kultury „Chemik”. Organizatorami byli Miejski Ośrodek Kultury i radio „Park”. Tytuł „Nauczyciel Roku 

1996” zdobyli: Agata Blachucik (Szkoła Podstawowa nr 2) i Wojciech Jagiełło (Zespół Szkół Rolniczych 

w Komornie). 

 

10 stycznia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, mającej siedzibę na 

terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch specjalistycznych 

samochodów strażackich zakupionych ze środków ZA Kędzierzyn i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. „Azoty” zakupiły 6-tonowy nowoczesny wóz proszkowy GPR-

6000 za kwotę 1 074 634 zł. 

 

18 zespołów i 15 solistów uczestniczyło w IV Festiwalu Pieśni Kolędowej „Christmas ‘97”, 

zorganizowanym przez kozielską parafię pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w dniach 

11 i 12 stycznia. W kategorii solistów dziecięcych pierwsze miejsce zdobyła Marzena Leszczyńska z 

Bierawy, a w kategorii zespołów dziecięcych zespół „Biedronki” z Roszowickiekiego Lasu. Wśród 

młodzieży najlepszymi byli: Agnieszka Szczepek ze Strzelec Opolskich i grupa „Problem” z Lublińca. 
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Grand Prix festiwalu uzyskała 9-letnia mieszkanka Kędzierzyna-Koźla, Dominika Łyczkowska. Popisom 

przysłuchiwało się kilkuset słuchaczy. W drugim dniu z recitalem wystąpił „Gang Marcela”. 

 

Przedsiębiorstwo „Prima” S.A. z Poznania przeznaczyło 1 grosz z każdej sprzedanej paczki kawy 

w okresie przedświątecznym na pomoc dla dzieci w domach dziecka. Zebrano 80 tysięcy złotych. Kwotę tę 

podzielono tak, aby w każdym terenowym oddziale firmy obdarować jeden dom dziecka. W oddziale 

katowickim domem tym został Państwowy Dom Dziecka w Kędzierzynie-Kożlu. Z tej okazji 13 stycznia, 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta przedstawiciele dyrekcji firmy „Prima”, w obecności władz miasta i licznie 

zgromadzonych przedstawicieli miejscowych środków przekazu, przekazali dyrektorowi kozielskiego domu 

dziecka kwotę 7272 zł. 

 

Niecodzienna inspekcja odbyła się 15 stycznia w 10 Śląskim Pułku Artylerii Mieszanej im. 

Zygmunta Kuczyńskiego. Przeprowadziło ją dziesięciu oficerów reprezentujących państwa NATO. 

Kontrolowali oni realizację zobowiązań państwa polskiego, wynikających z podpisanego w 1990 r. 

Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie. Umożliwił on m.in. inspekcję jednostek i 

obiektów wojskowych  sygnatariuszy układu co do przestrzegania postanowień traktatu.  

 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Józef Wiaderny, 

odwiedził 16 stycznia Zakłady Azotowe KędzierzynS.A., gdzie spotkał się z prezesem zarządu spółki, 

Józefem Sebestą, oraz z zarządem Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów 

Azotowych Kędzierzyn S.A. 

 

Koncert noworoczny, zorganizowany przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Chemik” i 

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Komes” w sali kina „Chemik” w dniu 17 stycznia, przyciągnął 

kilkuset słuchaczy. Miłośnicy folkloru mogli podziwiać występy „Komesa” i „Małego Komesa”, wysłuchać 

monologów opolskiego gawędziarza Romana Kitlajsza oraz występującego gościnnie w Kędzierzynie-

Koźlu chóru „Czantoria” z Ustronia. 

 

Rada Osiedla Sławięcice zorganizowała 17 stycznia spotkanie towarzyskie dla osób, które 

wniosły swój wkład  w zorganizowanie jubileuszu 750-lecia Sławięcic. Uczestniczyło około 100 osób. 

 

21 stycznia ks. proboszcz Józef Stryczek poświęcił nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 10 

(Osiedle Blachownia). Tym samym zakończył się pierwszy etap trwającej ponad osiem lat rozbudowy tej 

placówki. Po przejściu uczniów do nowego budynku przystąpiono do kapitalnego remontu starego obiektu 

szkolnego. Koszt budowy nowej części szkoły wyniósł 32 miliardy starych złotych. 
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Z udziałem przedstawicieli władz miejskich odbyło się 27 stycznia zebranie sprawozdawczo-

wyborcze Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Przewodniczący Rady Miejskiej, Emil 

Matuszyk, wręczył 11 trenerom i instruktorom pisemne podziękowania za ich wkład w rozwój sportu 

wśród dzieci i młodzieży. Prezesem nowo wybranego zarządu został Marek Skrzydlewski, a wiceprezesami 

Lucjan Krakowczyk i Wiktor Sobierajski. 

 

W wyniku działania zawiązanej w listopadzie 1996 r. grupy inicjatywnej doszło do utworzenia 

koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Kędzierzynie-Koźlu. Siedzibą koła była parafia Ducha 

Świętego (Osiedle Piastów). Koło liczyło 25 osób.  

 

Wszystkie lokalne gazety poinformowały w początkach stycznia o liście otwartym Kazimierza 

Pietrzyka, prezesa klubu „Mostostal Z.A.”, skierowanym do prezydenta miasta, Mirosława Borzyma. 

Autor listu zarzucił Zarządowi Miasta „zwykłą arogancję i lekceważący stosunek’ do kwestii utrzymania 

Hali Widowiskowo-Sportowej. Prezydent miasta odrzucił postawione zarzuty, podał dane świadczące o 

udziale gminy w remontach i inwestycjach hali oraz wyraził wolę osiągnięcia kompromisu w sporze. 

Odpowiedź prezydenta, Mirosława Borzyma, opublikowana została w miejscowych gazetach pod koniec 

stycznia. 

 

Wspólna sesja rad gmin: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i 

Reńska Wieś odbyła się 28 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi. Spośród 134 radnych 

tych gmin w sesji wzięło udział 111. Obecni byli także liczni goście, w tym: przewodniczący Związku 

Gmin Śląska Opolskiego, Czesław Tomalik, oraz posłowie Henryk Kroll i Joachim Czernek. Podczas sesji 

zaprezentowano i po krótkiej dyskusji przyjęto dokument pod nazwą „Strategia rozwoju ziemi kozielskiej”. 

Stał się on podstawą  przyszłych wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu kozielskiego. „Strategię” 

oddzielnie przyjęły rady poszczególnych gmin prawie jednomyślnie, bez sprzeciwu, przy nielicznych głosach 

wstrzymujących się. 

 

Około 70 osób uczestniczyło 29 stycznia w kawiarni „Athena” w pierwszym spotkaniu z 

planowanego cyklu spotkań  „Bez biurka”, zorganizowanym przez redakcję „Jest Nasza Gazeta”. Gościem 

był prezydent miasta, Mirosław Borzym, a spotkanie prowadził redaktor naczelny gazety, Andrzej 

Szopiński-Wisła. Ponad dwugodzinne spotkanie, wbrew przewidywaniom pesymistów, przebiegło 

spokojnie. 
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Problemy zatrudnienia i bezrobocia przeanalizowała 31 stycznia Rada Miejska. W mieście 96% 

mieszkańców utrzymywało się wtedy ze źródeł pozarolniczych. Bezrobotne były 3002 osoby, co stanowiło 

10,2% osób w wieku zdolności do pracy. 71% ogółu bezrobotnych, tj. 1875 osób, było kobietami. 

 

Poradnia Medycyny Szkolnej otwarta została z dniem 1 lutego na terenie osiedla Pogorzelec. 

Pracowali w niej lekarz i pielęgniarka. Była to poradnia konsultacyjna dla dzieci z odchyleniami stanu 

zdrowia, zauważonymi podczas badań lekarskich w szkołach. 

 

1 lutego w Centrum Terapii Rodzinnej (Osiedle Pogorzelec) rozpoczęła pracę świetlica 

środowiskowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Dziecko w potrzebie”. Przebywało w niej w 

godzinach popołudniowych około 30 dzieci. 

 

Z inspiracji Daniela Nurzyńskiego, kierownika Wydziału Inicjatyw Miejskich Urzędu 

Miejskiego, Pracownia Aplikacji Komputerowych „Jamaro” wykonała cztery egzemplarze planu miasta o 

wymiarach 3,5 na 2,5 metra. Jeden z nich, będący własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazany 

został w użytkowanie kędzierzyńsko-kozielskiej policji drogowej. 

 

Na wniosek Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, jednomyślnie zaakceptowany przez kapitułę medalu 

„Za zasługi dla miasta”, Rada Miejska w dniu 31 stycznia przyznała ten medal księdzu infułatowi 

Ludwikowi Rutynie – długoletniemu proboszczowi kozielskiej parafii, Honorowemu Obywatelowi 

Kędzierzyna-Koźla. Ksiądz Ludwik Rutyna od kilku lat, już jako emeryt, pełni obowiązki duszpasterskie 

w Buczaczu na Ukrainie. Przyznany medal wręczony został księdzu Rutynie 7 lutego na spotkaniu w 

Urzędzie Miejskim, kilka dni przed Jego 80-tymi urodzinami. 

 

III halowy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych rozegrany został 8 i 9 lutego. 

Organizatorami były kluby sportowe „Jarand” i „Mostostal Z.A.” oraz Urząd Miasta. Uczestniczyły 

reprezentacje 12 szkół. Mecze rozgrywano w Hali Widowiskowo-Sportowej. Było ich 39. Strzelono 81 

bramek. Zespołowo zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 12, przed Szkołą Podstawową nr 1. 

Najlepszym bramkarzem został Artur Scheithauer, najlepszym technikiem Łukasz Trzepaczyński, a 

najlepszym strzelcem Michał Czuba. 

 

Redaktor lokalnego tygodnika „Jest Nasza Gazeta”, Andrzej Szopiński-Wisła, zaatakował w 6 

numerze gazety (12 lutego) prezydenta miasta, Mirosława Borzyma, artykułem „Człowiek, który oszukał 

miasto” Redaktor zarzucił prezydentowi brak stałego meldunku w Kędzierzynie-Koźlu w 1990 r., co 

zdaniem redaktora uniemożliwiało Mirosławowi Borzymowi kandydowanie do Rady Miejskiej. 
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„Trybuna Kędzierzyńskich Azotów” od numeru 3(1276) stała się pismem o kolorowej okładce. 

Równocześnie rozszerzono kolportaż gazety, wprowadzając ją do kiosków „Ruchu” położonych przy 

głównych ciągach komunikacyjnych w mieście. 

 

12 lutego rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na reportaż, ogłoszony z okazji zbliżającego się 50-

lecia Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Najwyżej oceniono tekst pt. „Człowiek z laboratorium”, 

napisany przez Mirosława Prandotę z Warszawy. Jury konkursu przewodniczyła Krystyna Goldbergowa. 

 

Pod przewodnictwem mgr inż. Józefa Sebesty obradował 14 lutego zarząd Stowarzyszenia 

Społeczno-Edukacyjnego „Ziemia Kozielska”. Przeanalizowano sytuację stowarzyszenia po ujęciu go w 

rejestrze stowarzyszeń przez Sąd Wojewódzki w Opolu i wpisaniu do ewidencji stowarzyszeń 

prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Ustalono sposoby 

finansowania prac organizacyjnych. Wysunięto propozycję powołania Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z zadaniem zorganizowania przez nią wyższej uczelni. 

 

Od 3 do 16  lutego trwały ferie zimowe. Ogromna większość uczniów nie wyjechała na zimowiska. 

Dla nich placówki kultury, lokalna „Jest Nasza Gazeta” i niektóre zakłady pracy zorganizowały liczne 

imprezy. Najwięcej było ich w domach kultury „Chemik”, „Koźle” i „Lech” oraz w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej. Woprowcy przygotowali bezpłatną ślizgawkę na jeziorze w Dębowej, gdzie lód był gruby na 

50 cm, a na okolicznych pagórkach można było saneczkować i pobiegać na nartach 

. 

Zgodnie z sugestią Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 24 lutego rząd zadecydował, 

że Kompleks Rafineryjno-Petrochemiczny „Południe” będzie budowany oddzielnie, tzn. rafineria miała być 

wznoszona w Czechowicach-Dziedzicach, a petrochemia w Kędzierzynie-Koźlu. Oznaczało to faktyczne 

przekreślenie koncepcji budowy kompleksu. 

 

Niecodzienny wyrok zapadł 24 lutego w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi, Rozpatrywana tam była 

sprawa z powództwa Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. przeciwko Zakładowi Produkcji Nawozów 

Mineralnych i Azotowych „Dębina-Kędzierzyn”, należącemu do Wiesława Ryszarda Mielczarka. Od 

września 1996 r. produkował on i rozprowadzał nawóz „Salmax-2” w sposób sugerujący wytwarzanie 

tego wyrobu w Kędzierzynie-Koźlu. Sąd postanowił: „zakazać zbywania lub innego wprowadzania do 

obrotu nawozów w opakowaniach, na których widnieje napis „Kędzierzyn” oraz logo „kłos” i obrazek 

„warzywa”, ponadto nazwa „Salmax” i nakazał zająć wyżej opisane, puste opakowania, mające służyć do 

napełniania nawozem”. 
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Rada Miejska przyjęła 27 lutego kilka uchwał „antyalkoholowych”. Spowodowało to zmniejszenie 

liczby punktów sprzedaży alkoholu do 80. Zniesiono też obowiązek przestrzegania 50-metrowej odległości 

punktu sprzedaży alkoholu od obiektów szkolnych i sakralnych, uzależniając udzielenie koncesji od 

wzrokowego i słuchowego wpływu sklepu czy innej placówki podającej alkohol na dzieci, młodzież i inne 

osoby postronne. 

 

Rada Miejska przedyskutowała 27 lutego założenia programu prywatyzacji mienia komunalnego. 

Gmina administrowała wówczas, poprzez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, 583 budynkami w 

których znajdowały się 6333 mieszkania. Aż 46% wszystkich budynków wzniesionych zostało przed 1940 

r., a tylko 32% po 1970 r. Spośród wszystkich mieszkań jedynie 40% wyposażonych było w centralne 

ogrzewanie. 

 

W trakcie obrad Rady Miejskiej w dniu 27 lutego przewodniczący rady, Emil Matuszyk, odczytał 

list otwarty grupy radnych w sprawie publikacji prasowych niewłaściwie naświetlających, ich zdaniem, 

działalność prezydenta miasta, Mirosława Borzyma. W chwili czytania listu był on podpisany przez 9 

radnych. Potem liczba podpisów wzrosła do 19. 

 

Na wniosek prezydenta miasta, Mirosława Borzyma, Rada Miejska powołała 27 lutego na 

wakujące od lipca 1996 r. stanowisko wiceprezydenta miasta mgr Piotra Pietrzyka. Piotr Pietrzyk był 

nauczycielem, długoletnim działaczem sportowym. W Radzie Miejskiej pełnił obowiązki 

przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Wybrano go 17 głosami, przeciwko 13, 

przy 5 wstrzymujących się. 

 

28 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Sławięcice). Powstał 

on w pomieszczeniach dawnego Państwowego Domu Dziecka, zaadaptowanych kosztem 40 milionów 

złotych. Obiekt przeznaczony został dla osób z poważnym upośledzeniem umysłowym. Miał on przyjąć 75 

pacjentów w wieku od 18 do 40 lat. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. wojewoda opolski, 

Ryszard Zembaczyński, oraz ordynariusz diecezji opolskiej, ks. biskup Alfons Nossol, który dokonał 

poświęcenia obiektu. 

 

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu odbył się 28 lutego XVII 

Wojewódzki Przegląd Chórów Szkolnych a Capella. W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce 

uzyskał chór Szkoły Podstawowej nr 11 z Kędzierzyna-Koźla. 
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Z dniem 1 marca wprowadzone zostały nowe ceny za wodę dostarczaną do mieszkań przez gminę 

(0,68 zł za metr sześcienny) i nowe stawki za odprowadzanie ścieków do urządzeń komunalnych (0,48 zł 

za metr sześcienny). 

 

Prywatna Szkoła Kierowców „Kodeks” wydzierżawiła od miasta słupy ogłoszeniowe. Wszystkie 

ogłoszenia, z wyjątkiem nekrologów oraz apeli o pomoc, musiały być opłacone w firmie. Miasto 

otrzymywało 12,5% kwot uzyskiwanych z opłat. Do bezpłatnego rozwieszania ogłoszeń wyznaczono w 

mieście dwa miejsca. Wydzierżawienie słupów ogłoszeniowych zbulwersowało mieszkańców i wywołało 

gwałtowne protesty niektórych komisji problemowych Rady Miejskiej. 

 

48 mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu w dniu 3 marca, na którym powołano radę osiedla 

„Południe”. Rada zasięgiem swojego działania objęła teren dawnego Koźla, na południe od linii 

wyznaczonej parkiem. Przewodniczącym 7-osobowego zarządu został Franciszek Binek. 

 

Po kilkumiesięcznych pełnych emocji dyskusjach i wypowiedziach zainteresowanych stron 

podpisana została 13 marca umowa pomiędzy Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle, a „Mostostalem Z.A. 

Kędzierzyn-Koźle” dotycząca utrzymania Hali Widowiskowo-Sportowej. Koszty utrzymania obiektu 

miały pokrywać po połowie obydwie instytucje. Miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych. 

Umowę podpisali ze strony miasta prezydenci Mirosław Borzym i Piotr Pietrzyk, a ze strony Mostostalu 

Z.A. Kazimierz Pietrzyk i Grzegorz Gawor. 

 

W sali posiedzeń Rady Miejskiej, zgodnie ze zgłoszonym kilka miesięcy wcześniej wnioskiem 

radnego Ryszarda Masalskiego, zainstalowana została kabina do przeprowadzana tajnych głosowań. 14 

marca radni dwukrotnie skorzystali z tej formy głosowania. Dotyczyło ono wyboru przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. W pierwszym głosowaniu radni nie zaakceptowali 

kandydatury zaopiniowanej przez członków komisji, a w drugim wybrali przewodniczącym radnego 

Ryszarda Pacułta. Pierwszym radnym, który głosował w kabinie był Teodor Bek. 

 

IX Międzynarodowy Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szantki ‘97” odbył się 14 i 15 marca w 

domach kultury „Chemik” i „Koźle”. Tradycyjnie impreza cieszyła się wielką popularnością. Wśród kilku 

zespołów, najbardziej żywiołowo przyjęła publiczność, głównie młodzieżowa, występy warszawskiej 

grupy „Zejman & Garkumpel” oraz holenderskiego zespołu „PIG MEAT”. 

 

Chłodne i wilgotne były ostatnie dni zimy. Opady śniegu 19 marca bardzo utrudniły ruch 

samochodowy w godzinach porannych. Po ciepłej i pogodnej pierwszej połowie marca zmiana pogody była 
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przykrym zaskoczeniem dla mieszkańców miasta. Tegoroczna zima była gwałtowna i krótka, śnieżna i 

mroźna, ale od połowy lutego rozpoczęło się już przedwiośnie. 

 

W środę 19 marca, w Częstochowie, rozstrzygnięta została wielomiesięczna rywalizacja pomiędzy 

Yawalem AZS Częstochowa, a Mostostalem Z.A. Kędzierzyn-Koźle o mistrzostwo Polski w piłce 

siatkowej. Tytuł mistrza zdobył Yawal, siatkarze z Kędzierzyna-Koźla zostali wicemistrzami Polski. 

Rywalizacja obu klubów wzbudziła w Kędzierzynie-Koźlu duże emocje. Piłką siatkową zaczęły się 

interesować osoby dalekie na codzień od zainteresowań sportowych. 

 

19 marca w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. oddano do użytku Okręgową Stację Kontroli 

Pojazdów. Była to pierwsza i jedyna w województwie opolskim placówka tego typu o standardzie 

europejskim. Stacja wykonywała wszelkie przeglądy wszystkich pojazdów samochodowych poruszających 

się po drogach oraz była, w razie wystąpienia sporów, arbitrem pomiędzy użytkownikiem pojazdu a stacją 

wykonującą podstawowy zakres badań. 

 

Kilkudziesięciu zwolenników i sympatyków Akcji Wyborczej „Solidarność” przybyło 19 marca na 

spotkanie z Zygmuntem Wrzodakiem, jednym z liderów Ruchu Odbudowy Polski. Prelegent zaatakował 

projekt Konstytucji oraz działaczy Unii Wolności i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

 

20 marca w sali koncertowej Szkoły Muzycznej nr 2 (Osiedle Stare Miasto) wręczono nagrody 

uczestnikom IV konkursu poezji i prozy „Krajobrazy słowa”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną. Swoje utwory nadesłało 81 osób. Do konkursu zgłoszono 497 wierszy i 37 utworów 

napisanych prozą. Pierwszą nagrodę za tekst napisany prozą otrzymał Piotr Gabrysz, nagrody drugie: 

Agata Zeliszek i Ryszard Haja. W poezji nie przyznano nagrody pierwszej. Drugą otrzymali: Radosław 

Herzog i Przemysław Jurek, a trzecią Elżbieta Dziewońska. 

 

Poprzedzony wielotygodniowymi dyskusjami na posiedzeniach komisji problemowych oraz 

kilkakrotnie modyfikowany przez Zarząd Miasta został w dniu 21 marca uchwalony przez  Radę Miejską 

budżet miasta na 1997 r. Po stronie dochodów wyniósł on 63 223 457 zł, a po stronie wydatków 68 224 

198 zł. Niedobór w wysokości 5 000 739 zł pokryty został wieloletnią pożyczką z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Za budżetem 

głosowało 30 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu, przeciwko nie głosował nikt. 

 

425 zawodniczek i zawodników uczestniczyło 22 marca w mistrzostwach makroregionu śląskiego 

w biegach przełajowych, rozegranych za Halą Widowiskowo-Sportową. Pomimo zimna, a nawet 
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padającego przez chwilę śniegu, zawodników dopingowały liczne grupy widzów. Biegacze z Kędzierzyna-

Koźla  nie odegrali w rywalizacji istotniejszej roli i uplasowali się na dalszych miejscach. 

 

Anna Żarska zdobyła 22 marca na mistrzostwach Polski kobiet w tenisie ziemnym tytuł mistrzyni 

Polski. Grając w duecie z Katarzyną Teodorowicz uzyskała także złoty medal w grze deblowej. 

 

Sugestia, aby ewentualną Wyższą Szkołę Zawodową zlokalizować w budynku obecnej Szkoły 

Podstawowej nr 14 (Osiedle Pogorzelec) wywołała gwałtowne protesty nauczycieli i rodziców uczniów 

uczących się w „czternastce”. Po kilku spotkaniach władz miejskich z zainteresowanymi stronami problem 

ten przeanalizowała na swoim posiedzeniu w dniu 24 marca Komisja Oświaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej Rady Miejskiej. Postanowiono, że problem restrukturyzacji sieci szkół podstawowych w mieście 

zostanie globalnie rozpatrzony jesienią, a początek likwidacji Szkoły Podstawowej nr 14 będzie miał 

miejsce  w 1998 r. 

 

Sąd Rejonowy w Opolu ogłosił 25 marca upadłość Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owocowo-

Warzywnego „Sławięcice”. 

 

Uroczysty koncert z okazji 35 rocznicy oddania do użytku obecnego budynku Szkoły Podstawowej 

nr 12 – pierwszej szkoły w dzisiejszym Kędzierzynie-Koźlu, zbudowanej podczas obchodów tysiąclecia 

państwa polskiego odbył się 26 marca. Przybyli przedstawiciele władz oświatowych i miejskich z 

Prezydentem Miasta, Mirosławem Borzymem, oraz liczni reprezentanci zakładów pracy wspierających 

szkołę w jej codziennej działalności. 

 

Po kilkumiesięcznych uzgodnieniach została podpisana 28 marca umowa z firmą Shell, 

przewidująca zbudowanie przy ulicy Kozielskiej (Osiedle Pogorzelec) stacji paliw wraz z towarzyszącymi 

jej obiektami usługowymi i handlowymi. Jednocześnie przestała obowiązywać poprzednia umowa, 

kwestionowana przez Radę Miejską i znaczną część mieszkańców miasta. 

 

Potężny huragan w dniu 28 marca poczynił znaczne szkody w mieście. Połamane zostały drzewa 

w parkach, uszkodzone liczne dachy - m.in. na kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej (Osiedle Stare 

Miasto). Zapory na torach sparaliżowały komunikację kolejową na trasie Kędzierzyn-Koźle – Opole. 

 

Z dniem 31 marca Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. nieodpłatnie przekazały gminie Bierawa 

osiedle „Korzonek”. Wraz z 16 budynkami nowemu  właścicielowi oddano teren o powierzchni 7 hektarów 

z całą osiedlową infrastrukturą.. 
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Po kilkumiesięcznych przygotowaniach, w dniu 3 kwietnia, podpisane zostało porozumienie 

pomiędzy gminami Kędzierzyn-Koźle i Reńska Wieś poświęcone wspólnej eksploatacji akwenu Dębowa. 

Ustalono zakres obowiązków każdej ze stron oraz przyjęto, że każda gmina wniesie po 20 tysięcy złotych 

na ten cel. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązała się objąć teren kąpieliska nadzorem Straży Miejskiej, 

zakupić kabiny sanitarne i pokryć koszty związane z ich eksploatacją. 

 

Grupa 34 krwiodawców z blachowniańskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi wyjechała w 

dniach 3-4 kwietnia do Warszawy, aby w Centrum Zdrowia Dziecka oddać na potrzeby tej placówki 

krew. Łącznie oddano prawie 15 litrów krwi. 

 

Sześć szkół ponadpodstawowych uczestniczyło w Turnieju Kultury Szkół Średnich, którego finał 

odbył się 4 kwietnia w Domu Kultury „Chemik”. Wygrali przewagą jednego punktu uczniowie Zespołu 

Szkół Rolniczych w Komornie przed Zespołem Szkół Zawodowych im. Powstańców Śląskich i I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. 

 

W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” odbyło się 7 kwietnia spotkanie 

dotyczące wcielenia w życie programu „pogłębionego przetwórstwa chemicznego” w oparciu o półprodukty 

pochodzące z Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A. i 

Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Przedstawiono opracowania naukowe uzasadniające 

celowość utworzenia Wydzielonego Obszaru Koncentracji Inwestycji, który obejmowałby 20 miejscowości 

województw opolskiego i katowickiego, w tym gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa i Cisek. 

 

7 kwietnia zaczęły obowiązywać postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi, uchwalonego, wraz z pakietem uchwał towarzyszących, przez Radę 

Miejską na sesji w dniu 27 lutego. Program przewidywał m.in. zakaz spożywania napojów alkoholowych 

w wyznaczonych miejscach publicznych i na terenie zorganizowanych placów zabaw. Brak możliwości 

wyegzekwowania zakazu spowodował jego powszechne nieprzestrzeganie. 

 

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej. Komisja 

konkursowa w dniu 8 kwietnia powierzyła tę funkcję lekarzowi Sławomirowi Janusowi, 

dotychczasowemu kierownikowi działu organizacyjnego ZOZ. 

 

Ponad 40 osób uczestniczyło 9 kwietnia w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Programowej 

programu prewencji kryminalnej „Bezpieczne miasto”, zorganizowanym w Urzędzie Miasta pod 
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przewodnictwem Prezydenta Miasta , Mirosława Borzyma, i komendanta rejonowego policji, Władysława 

Uksika. Na spotkanie zaproszone zostały prawie wszystkie osoby, które w mieście reprezentowały 

instytucje pracujące na rzecz rodziny i dziecka oraz cieszyły się autorytetem w środowisku. Po 

kilkugodzinnej dyskusji powołano radę i powierzono funkcję jej przewodniczącego sekretarzowi miasta, 

Jerzemu Wantule. W radzie utworzono dwa zespoły: ds. ochrony rodziny i nieletnich (przewodniczący 

Stanisław Biernat) oraz ochrony bezpieczeństwa i mienia osób (przewodnicząca Marta Szydłowska-

Szerner). 

 

9 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się „Srebrny Show” podczas którego kibice 

mogli bliżej poznać zawodników Mostostalu Z.A. i ich rodziny. Organizatorem spotkania była redakcja 

tygodnika „Jest Nasza Gazeta” i Miejski Ośrodek Kultury. Imprezę prowadził redaktor naczelny gazety, 

Andrzej Szopiński-Wisła. Bawiono się przez kilka godzin. Aukcja koszulek zawodników przyniosła 1050 

zł. Przekazano je na cele dobroczynne. 

 

Sprawom modernizacji obiektów służby zdrowia poświęcone było spotkanie członków Fundacji 

Ochrony Zdrowia. Za najważniejsze zadanie uznano, kosztem 1 800 000 zł, renowację i rozbudowę izby 

przyjęć Szpitala nr 1 (Osiedle Stare Miasto). W dniu posiedzenia na koncie fundacji znajdowało się 110 

000 zł. 

 

 Prezydent miasta, Mirosław Borzym, spotkał się 11 kwietnia z zespołem redakcyjnym Miejskiego 

Serwisu Informacyjnego „Serwus” z okazji ukazania się 50 numeru tego pisma. W powojennej historii 

Kędzierzyna-Koźla „Serwus” był pierwszym pismem, nie licząc gazet zakładowych, które doczekało się 50 

numerów. Na spotkaniu, poza okolicznościowymi wspomnieniami, omówiono także działania zmierzające 

do ewentualnego przekształcenia „Serwusa” w lokalne pismo regionu kozielskiego. 

 

Finał Konkursu Języka Rosyjskiego i Angielskiego „Wschód-Zachód” rozegrany został w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w dniu 12 kwietnia. W kategorii języka angielskiego 

uczestniczyło 10 finalistów ze szkół podstawowych i 11 ze szkół średnich, a języka rosyjskiego 10 ze szkół 

średnich. Najlepszą znajomością języka angielskiego wykazały się: Małgorzata Karaś ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 i Marta Bawół z II Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast w kategorii języka 

rosyjskiego zwyciężyła  Anna Warmińska z II Liceum Ogólnokształcącego. 

 

16 kwietnia w Centrum Terapii Rodzinnej rozpoczął pracę Ośrodek Kuratorski podporządkowany 

merytorycznie Sądowi Rejonowemu w Kędzierzynie-Koźlu. 
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Ostrą wymianą zdań, a właściwie awanturą, zakończyła się sesja Rady Miejskiej w dniu 16 

kwietnia. Powodem była krytyczna ocena pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiona przez prezydenta 

miasta, Mirosława Borzyma. Zarzucił on członkom komisji brak obiektywizmu w ocenie pracy Zarządu 

Miasta w 1996 r. Po północy część radnych wyszła z sali. Pozostałych osiemnastu prawie jednomyślnie 

wyraziło swoje poparcie dla stanowiska Zarządu Miasta, przedstawionego wcześniej przez prezydenta, i 

potępiło styl pracy Komisji Rewizyjnej. 

 

18 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu wojewoda opolski, Ryszard Zembaczyński, 

wręczył przedstawicielom 13 przedsiębiorstw Opolszczyzny wyróżnienia z racji uzyskania tytułu laureata 

w konkursie „Elita opolskich eksporterów”. W gronie wyróżnionych znalazły się Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn S.A. oraz Fabryka Aparatury i Urządzeń „Famet”. 

 

330 dzieci w wieku przedszkolnym wzięło udział w zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną konkursie plastycznym „Co słonko widziało, z nami malowało”, zainspirowanym wierszami 

przyrodniczymi. Nagrodzono 101 najciekawszych i najpiękniejszych spośród 384 nadesłanych prac. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 25 kwietnia. 

 

364 utwory literackie, autorstwa 66 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

nadesłano na II edycję konkursu literackiego „Małe krajobrazy słowa”, którego organizatorem była 

Miejska Biblioteka Publiczna. Konkurs rozstrzygnięto 29 kwietnia. Nagrodzono lub wyróżniono 16 

autorów. 

 

Prawie osiem godzin trwała sesja Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia. Głównym jej tematem była 

analiza wykonania budżetu w 1996 i udzielenie Zarządowi Miasta absolutorium. Po odczytaniu 

protokołu Komisji Rewizyjnej, co zajęło 90 minut, i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

rozpoczęła się dwugodzinna dyskusja. Wbrew oczekiwaniom przebiegła ona bardzo spokojnie. Mimo 

krytycznej oceny pracy Zarządu Miasta i wniosku Komisji Rewizyjnej o nie udzielenie mu absolutorium 25 

radnych głosowało za pozytywną oceną pracy zarządu. Przeciwnego zdania było 8. Wynik ten zaskoczył 

wszystkich. Potraktowano go jako osobisty sukces prezydenta miasta, Mirosława Borzyma. Po 

zakończeniu obrad większość radnych spotkała się, aby przy lampce szampana uczcić fakt odbycia 50-tej 

sesji Rady Miejskiej. 
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29 kwietnia Rejonowy Urząd Pracy zorganizował w Domu Kultury „Chemik” giełdę pracy. 

Przedstawiciele Rejonowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielali informacji poszukującym pracy i pracodawcom, którzy 

zainteresowani byli pozyskaniem nowych pracowników. Przybyło 33 pracodawców oferujących 173 

miejsca pracy i około 5 tysięcy bezrobotnych, szukających zatrudnienia. W tłoku doszło do awantur. 

Musiała interweniować policja. 

 

Prawie w każdym numerze, w miesiącu marcu i kwietniu, lokalny tygodnik „Jest Nasza Gazeta” 

zamieszczał artykuły atakujące prezydenta miasta, Mirosława Borzyma. W publikacjach sięgano nawet 

do 1990 r., kiedy to Mirosław Borzym został wybrany po raz pierwszy do Rady Miejskiej Kędzierzyna-

Koźla.  

 

50-lecie obchodziła Szkoła Podstawowa nr 2. Z tej okazji 30 kwietnia odbyła się msza św. w 

kościele pod wezwaniem świętych Zygmunta i Jadwigi Śląskiej oraz uroczysta akademia w szkole. 

Kozielska „dwójka” powstała 1 września 1946 r. z podziału Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźlu. W ciągu  

50 lat kierowali nią kolejno: Zofia Baranowska, Adam Głazowski, Adam Błachowski, Helena 

Błachowska, Brunon Kozak, Mieczysław Duda, Danuta Urbaniak i Krzysztof Gudejko 

 

Uroczyście został otwarty w dniu 25 kwietnia nowy zakład produkcyjny spółki TaGaz – Gazy 

Techniczne. Spółka powstała w 1995 r. w Bierawie, na terenie należącym do Zakładów Azotowych 

Kędzierzyn S.A. W 1996 r. udziały „Azotów” zostały wykupione przez drugiego udziałowca spółki, 

Hansa Wolfganga Tyczkę. Utworzone przedsiębiorstwo, znane na rynkach Niemiec, Austrii Czech i 

Węgier, rozprowadzało gazy techniczne i gazy płynne wytwarzane w Zakładach Azotowych Kędzierzyn 

S.A. W dniu otwarcia zakładu jego dyrektorem był mgr inż. Teodor Bek.  

 

Od 1 maja prezydent miasta, upoważniony  przez Radę Miejską, wprowadził nowy cennik za 

parkowanie samochodów w wyznaczonych miejscach w centrum dawnego Kędzierzyna i Koźla. Opłata za 

pierwszą godzinę parkowania wyniosła 50 groszy. Wysokie opłaty, a także brak miejsc do parkowania dla 

mieszkańców domów znajdujących się w pobliżu parkingów, wywołały liczne protesty właścicieli 

samochodów. 

 

Dużo imprez odbyło się w mieście  w dniach od 1 do 4 maja. Dnia 1 maja przed Domem Kultury 

„Koźle” zorganizowano festyn. W kolejnym dniu , w sali kina „Chemik” wybrano miss Kędzierzyna-Koźla. 

Spośród 12 kandydatek za najpiękniejszą uznano Magdalenę Rusińską. 3 maja, w kościele pod wezwaniem 

św. Eugeniusza de Mazenod (Osiedle Pogorzelec), odbyła się ogólnomiejska msza patriotyczna. Podobne 
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msze zostały wtedy odprawione w wielu innych kościołach. W ostatnim dniu, tego długiego majowego 

weekendu, przy kościele pod wezwaniem św. Floriana (Osiedle Azoty) odbył się festyn z okazji święta 

strażaków, chemików i hutników. Mimo nienajlepszej pogody, zwłaszcza 1 maja, w imprezach 

plenerowych wzięło udział wielu mieszkańców miasta i okolic. 

 

6 maja w kłodnickim domu kultury prezydent miasta, Mirosław Borzym, wręczył proboszczowi 

parafii Matki Bożej Bolesnej (Osiedle Kłodnica), Edwardowi Kudlekowi, medal „Za zasługi dla miasta”. 

Z wnioskiem o nadanie medalu wystąpili mieszkańcy osiedla Kłodnica. 

 

Zarząd Miasta spotkał się 7 maja z mieszkańcami osiedla Sławięcice. Podczas kilkugodzinnej 

wymiany zdań pod adresem władz miasta zgłoszono liczne wnioski i postulaty. Dotyczyły one głównie  

stanu dróg i konieczności budowy kanalizacji. 

 

Z okazji „Dnia Strażaka”, 9 maja, na placu przed siedzibą Komendy Rejonowej Państwowej 

Straży Pożarnej odbyła się uroczysta zmiana służby. Kilkunastu strażaków otrzymało odznaki i medale 

„Wzorowego Strażaka” i „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Uroczystość, w której uczestniczyli także liczni 

przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci zakładów pracy uświetniły 

występy orkiestry strażackiej z Lozanny (Szwajcaria).  

 

Wielu gości, w tym także wojewoda opolski Ryszard Zembaczyński, uczestniczyło 9 maja w 

uroczystości wręczenia Zakładom Chemicznym  „Blachownia” S.A. Certyfikatu Jakości ISO 9OO2. 

Nadała go firma Bureau Veritas Quality International, certyfikująca na rynku międzynarodowym systemy 

zarządzania. Posiadanie certyfikatu zaświadczało o wysokiej jakości wyrobów przedsiębiorstwa i było 

podstawą oceny wiarygodności firmy przez jej potencjalnych kontrahentów. 

 

Dnia 20 maja władze klubu sportowego Mostostal Z.A. podpisały umowę z Janem Suchem. 

Został on nowym trenerem kędzierzyńsko-kozielskich siatkarzy. Jan Such, znany przed laty siatkarz i 

reprezentant kraju na zawodach międzynarodowych, przed przejściem do Kędzierzyna-Koźla był trenerem 

w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie.  

 

Niezwykle uroczyście przebiegło święto pułku w X Śląskim Pułku Artylerii Mieszanej im. Kadeta 

Zygmunta Kuczyńskiego, zorganizowane w dniach 20 i 21 maja.. Nastąpiło wtedy oficjalne przekazanie 

tradycji X Pułku Artylerii Ciężkiej. Na uroczystość przybyli byli żołnierze tego pułku, mieszkający 

aktualnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Przywieźli oni ziemię spod Monte 

Cassino. Na grobie patrona pułku w Starej Kuźni, po uroczystej mszy świętej, odbył się apel poległych. 
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23 maja odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału 

rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Podsumowano trudny czteroletni okres pracy stowarzyszenia 

bez dotacji finansowych ze strony władz. Wybrano nowy Zarząd Rejonowy w składzie: Ryszard 

Walawender – prezes (poprzednio również pełnił tę funkcję), Józef Kuczera i Adam Szymanek – 

wiceprezesi, Stanisława Święcicka – sekretarz, Anna Będkowska – skarbnik oraz Mieczysława Rogowska 

i Włodzimierz Kominek – członkowie zarządu. 

 

23 i 24 maja w Domu Kultury „Koźle” odbył się finał XXVI Regionalnego Turnieju Historycznego 

zorganizowanego przez Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe i Kuratorium Oświaty w Opolu. 

Turniej rozegrano w pionie szkół podstawowych, zawodowych i średnich. W pionie szkół zawodowych 

zwyciężył Adam Smykała, uczeń Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Ogłoszenie terminu referendum konstytucyjnego, wyznaczonego na 25 maja, zaktywizowało 

przeciwników uchwalonej przez Sejm konstytucji. W kościołach, sklepach i niektórych zakładach pracy 

kolportowane były ulotki nawołujące do odrzucenia uchwalonej konstytucji. Głównym miejscem 

rozprowadzania ulotek było biuro Radia Maryja przy klasztorze ojców oblatów na Pogorzelcu. Niektóre z 

ulotek, podpisane przez Społeczny Komitet Ratowania Polski, zawierały w swej treści następujące 

stwierdzenia ”Chodź z nami! Nie zwlekaj! Obudź się! Obudź innych! Głosując za Konstytucją lub nie 

biorąc udziału w referendum przyczyniasz się do zagłady Ojczyzny. Tylko biorąc udział w referendum i 

mówiąc NIE temu projektowi Konstytucji pomagasz ratować Polskę.” 

 

31 Obwodowych Komisji ds. Referendum, w tym 3 w szpitalach i 1 w areszcie śledczym, 

utworzono aby umożliwić mieszkańcom wypowiedzenie się na temat przyjęcia lub odrzucenia konstytucji. 

W dniu 25 maja głosowanie przebiegło spokojnie. Jedynie w składzie jednej z komisji ujawniono osobę 

pozbawioną praw publicznych. O fakcie tym kilkakrotnie informowała telewizja w swych krajowych 

programach informacyjnych. W głosowaniu wzięły udział 20 224 osoby, tj.38,9% uprawnionych (na 

Opolszczyźnie 35,3%). Na pytanie „Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?” odpowiedziało pozytywnie 12 

266 osób, czyli 60,7% głosujących. W całym  województwie opolskim procent ten wyniósł 52,4. 

 

Koło Modelarskie „Iskierka” przy Radzie Osiedla „Blachownia” zorganizowało wystawę swych 

prac w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Koło, istniejące od czerwca 1996 r., w maju 1997 r. liczyło około 30 

osób. Kierował nim Waldemar Ociepski. 
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Kilkanaście zainteresowanych osób uczestniczyło 27 maja w zorganizowanym w Urzędzie 

Miejskim spotkaniu z Wojciechem Zipserem, konsulem honorowym Królestwa Holandii, a zarazem doradcą 

Holenderskiego Programu Współpracy Menadżerskiej. Zaprezentował on możliwości skorzystania przez 

polskie przedsiębiorstwa z pomocy doradców i ekspertów holenderskich 

 

Kontynuując współpracę z lat poprzednich, przez tydzień czasu (od 22 do 29 maja) przebywała w 

niemieckim mieście Plon 36 osobowa grupa uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej nr 1 

(Osiedle Pogorzelec). Wspólnie z niemieckimi kolegami kędzierzyńsko-kozielscy młodzi artyści trzy razy 

zaprezentowali się tamtejszej publiczności. 

 

5 maja kędzierzyńsko-kozielski oddział PZU Życie S.A. przeniósł się z ratusza do nowo 

wybudowanej własnej siedziby przy ulicy Judyma 5 (Osiedle Śródmieście). Wzniesiono ją na miejscu 

dawnego budynku szpitalnego. Z udziałem licznych gości nastąpiło w dniu 28 maja oficjalne otwarcie tej 

placówki. 

 

Dotkliwe zimno i przelotny deszcz zaważyły na udziale mieszkańców miasta w imprezach 

przygotowanych na „Dni Miasta” w dniach 31 maja i 1 czerwca, a odbywających się głównie na 

kozielskim rynku, w Centrum Terapii Rodzinnej na Pogorzelcu i na stadionie „Unii”(Osiedle Śródmieście). 

Gośćmi Kędzierzyna-Koźla w dniu 31 maja były zespoły artystyczne oraz poeci i plastycy polscy z 

Zaolzia. „Dni” zainaugurowane zostały sympozjum naukowym „50 lat Polskiego Związku Kulturalno-

Oświatowego w Czechach.” W trakcie dwudniowego święta miasta odbyło się ponad 30 różnego rodzaju 

występów artystycznych , podczas których prezentowały się miejscowe i krajowe zespoły.  

 

Urząd Miasta, Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy i Radio Park były organizatorami I 

turnieju koszykówki ulicznej „Streetball – Park 97”, rozegranego 31 maja i 1 czerwca na boisku Zespołu 

Szkół Żeglugi Śródlądowej (Osiedle Stare Miasto). Uczestniczyło 78 trzyosobowych drużyn z całej 

Opolszczyzny. Mecze rozgrywano w czterech kategoriach wiekowych. Drużyny z Kędzierzyna-Koźla w 

trzech kategoriach zajęły drugie miejsca.. 

 

Rada Osiedla „Pogorzelec”, wraz ze Stowarzyszeniem „Dziecko w potrzebie”, prowadzącym 

Centrum Terapii Rodzinnej, zorganizowała 1 czerwca na terenie Centrum festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Mimo złej pogody na imprezę przyszło wiele dzieci i młodzieży. 
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1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 odbyła się uroczystość wręczenia nowego 

sztandaru Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Uwieńczono w ten sposób 

roczną pracę harcerzy w ramach kampanii „Bohater Hufca”. 

 

Spotkanie z Internetem zorganizowały w dniu 1 czerwca w kawiarni „Athena” Telekomunikacja 

Polska S.A. i Przedsiębiorstwo Informatyczno – Wdrożeniowe Koncept – BL. Przybyło bardzo dużo 

dzieci, które dzięki Internetowi m.in. mogły „pozwiedzać” Luwr oraz dowiedzieć się co aktualnie działo 

się w Watykanie. 

 

Uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 

Chemicznego miało miejsce 2 czerwca w kędzierzyńsko-kozielskim klubie Stowarzyszenia. Przybyło 

kilkadziesiąt osób, w tym także przedstawiciele władz miejskich z przewodniczącym Rady Miejskiej, 

Emilem Matuszykiem, i prezydentem miasta, Mirosławem Borzymem. Prezes Zarządu Oddziału SIT 

Przemysłu Chemicznego, mgr inż. Teodor Bek, poinformował o dokonaniach kędzierzyńsko-kozielskiego 

oddziału. Wręczono odznaczenia przyznane przez władze Stowarzyszenia oraz dyplomy trzem zespołom, 

które zdobyły nagrody w konkursie na najlepsze rozwiązanie techniczne. W Kędzierzynie-Koźlu w 15 

kołach zrzeszonych było 745 członków SIT Przemysłu Chemicznego. 

 

2 czerwca odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w pracę na rzecz utworzenia w 

Kędzierzynie-Koźlu wyższej uczelni. Uczestniczyli: Stanisław Biernat, Mirosław Borzym, Edward Nycz, 

Ryszard Pacułt, Piotr Pietrzyk, Józef Sebesta i Zdzisław Wiącek. Omówiono aktualny stan przygotowań 

do podjęcia decyzji o powstaniu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania tej placówki. 

Ustalono, że Urząd Miejski w przeciągu miesiąca opracuje założenia finansowe przyszłej szkoły, a 

następnie odbędzie się zjazd Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjnego „Ziemia Kozielska”. 

 

Propozycja zmiany nazwy ulicy Gen. Karola Świerczewskiego na Aleję Jana Pawła II wywołała 

liczne protesty mieszkańców tej ulicy i firm tam zlokalizowanych. Dyskusja na ten temat, na sesji Rady 

Miejskiej w dniu 3 czerwca, trwała około 2 godzin. Sugestie części radnych, głównie z Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, aby zmiany nie dokonywać pochopnie i problem nazewnictwa ulic w mieście rozpatrzyć 

całościowo nie zostały przyjęte. Przy 7 głosach wstrzymujących się, 25 radnych poparło propozycję 

zmiany. Ustalono, że uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 1998 r. Decyzja o przemianowaniu ulicy 

spotkała się na ogół z krytycznymi wypowiedziami na łamach lokalnej prasy. 

 

Zespół Pieśni i Tańca „Komes” zdobył I miejsce w kategorii zespołów na IV Przeglądzie Piosenki 

Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” w Zabrzu. Z tej racji zaproszono najmłodszych członków zespołu na 
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posiedzenie Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca, gdzie wręczono im upominki, a zespołowi nagrodę pieniężną 

w wysokości 2 tysięcy zł. 

 

Przedstawiciele władz wojewódzkich, wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy miejscowych 

zakładów pracy oraz liczna grupa zaproszonych gości uczestniczyła 5 czerwca w uroczystym otwarciu 

Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych (Osiedle Sławięcice). Obiekt zbudowany został w latach 

1996-1997 przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne „Polwod” Sp. z o.o. w Opolu, a sfinansowany ze 

środków gminy Kędzierzyn-Koźle oraz kredytu uzyskanego przez miasto w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. To nowoczesne i największe w województwie 

opolskim składowisko będzie mogło docelowo pomieścić 1 milion metrów sześciennych odpadów. Jego 

oddanie do użytku na dziesiątki lat rozwiązało problem składowania i przerobu odpadów komunalnych w 

Kędzierzynie-Koźlu.  

 

Po siedmiomiesięcznym remoncie przekazano 6 czerwca do użytku zmodernizowany Urząd 

Pocztowy w Śródmieściu. Placówka została unowocześniona i dostosowana do potrzeb różnych klientów, 

w tym także niepełnosprawnych.  

 

W rozegranych 7 czerwca w Poznaniu Mistrzostwach Polski Weteranów tytuł mistrza Polski 

dwukrotnie zdobył biegacz z Kędzierzyna-Koźla, Mieczysław Majer, zwyciężając na dystansie 1500 i 10 

000 metrów. 

 

Z okazji Święta Honorowych Dawców Krwi w dniach od 6 do 8 czerwca w Domodossoli 

(Włochy) przebywała delegacja honorowych dawców krwi z Kędzierzyna-Koźla. 

 

9 czerwca rozpoczął się remont mostu na Kanale Gliwickim (Osiedle Kłodnica). Prace 

spowodowały znaczne utrudnienia w komunikacji na terenie miasta. Wprowadzono objazdy, które 

znacznie przedłużyły przejazd z Kędzierzyna-Koźla do Leśnicy i Zdzieszowic. Zakończenie prac 

zaplanowano na koniec października. 

 

Minęło pięć lat wydawania Miejskiego Serwisu Informacyjnego „Serwus”. Gazeta wydawana była 

w nakładzie 4 tysięcy i rozprowadzana bezpłatnie. Początkowo redagował ją Piotr Moc, a następnie Piotr 

Gabrysz. Z okazji jubileuszu w dniu 13 czerwca, w Domu Kultury „Chemik” odbyła się impreza w której 

wystąpili: Orkiestra Dęta Wojsk Lotniczych Królestwa Holandii, kabaret „Potem” i zespół „Raz, Dwa, 

Trzy”. 
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Bogaty program miały VII Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Chemika trwające od 2 do 14 czerwca. 

Zorganizowano wówczas pięć sympozjów naukowych, liczne imprezy sportowe i występy artystyczne. 

Wśród mieszkańców największe uznanie wzbudził festyn „Azoty mieszkańcom” w dniu 8 czerwca na 

stadionie „Unii” (Osiedle Śródmieście). 

 

Już po raz trzeci Klub „Kajtek”, działający przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Chemik”, zorganizował Przegląd Amatorskich Zespołów Rockowych „Piwnica – 97”. Odbył się on 13 i 14 

czerwca w sali kłodnickiego Domu Kultury. Wystąpiło 27 zespołów ze 130 wykonawcami. Za najlepszy 

uznano zespół „TNT” z Opola. Grał on rock klasyczny.  

 

Z okazji 20-lecia istnienia Spółdzielczego Domu Kultury zorganizowano 14 czerwca festyn. 

Odbywał się on głównie w amfiteatrze przed Osiedlowym Domem Kultury „Komes”. Wystąpiły lokalne 

zespoły artystyczne. W licznych konkursach i zawodach uczestniczyło wielu mieszkańców miasta, głównie 

Śródmieścia. W tym samym dniu dla swoich pracowników zorganizowały festyn Zakłady Chemiczne 

„Blachownia” S.A. 

 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową sporządził ranking miast ze względu na ich 

atrakcyjność inwestycyjną. Rankingiem objęto stolice województw i miasta liczące powyżej 50 tysięcy 

mieszkańców. Podzielono je na siedem klas, od A do G. Kędzierzyn-Koźle uplasowało się w klasie D.  

 

Przy odrestaurowanej kolumnadzie dawnego pałacu w Sławięcicach odbył się 15 czerwca koncert 

w wykonaniu sławięcickich dzieci. Inicjatorem tej pięknej plenerowej imprezy był Melchior Jochem. 

Pomogła też Rada Osiedla „Sławięcice”. 

 

Zgodnie z wieloletnią praktyką, w dniach od 4 do 17 czerwca odbyły się XVIII Konfrontacje 

Plastyczne Kędzierzyn’97. Przybyło 20 artystów z Polski, Czech, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Węgier. 

Powstało około 200 prac, wykonanych w różnych technikach . 

 

18 czerwca w Domu Kultury „Koźle” uroczyście zakończyły rok szkolny dzieci uczęszczające na 

zajęcia kółek zainteresowań istniejących przy Miejskim Ośrodku Kultury. Zaprezentowano całoroczny 

dorobek twórczy w dziedzinie rzeźby, rysunku i malarstwa. Wystąpił „Teatrzyk u Wróbla” z 

przedstawieniem „Czerwony  Kapturek” oraz „Studio Piosenki”. 

 

W ramach cyklu spotkań „Bez biurka”, z inicjatywy redakcji tygodnika lokalnego „Jest Nasza 

Gazeta” oraz miejscowych działaczy Unii Wolności odbyło się 20 czerwca  w kawiarni „Athena” spotkanie 
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z Wojewodą Opolskim, Ryszardem Zembaczyńskim. Podczas ponad dwugodzinnej rozmowy wojewoda 

przekazał wiele informacji o sytuacji na Opolszczyźnie, w tym także w Kędzierzynie-Koźlu. M.in. 

stwierdził, że z winy kędzierzyńsko-kozielskich władz samorządowych w mieście nie powstał planowany 

wcześniej Wolny Obszar Celny. 

 

Po rezygnacji niektórych radnych z pracy w Komisji Rewizyjnej Rada Miejska przegłosowała w 

dniu 26 czerwca wotum zaufania dla pozostałych członków komisji. W rezultacie głosowania z Komisji 

Rewizyjnej zostało odwołanych trzech jej członków, w tym przewodniczący komisji. 

 

W pierwszym półroczu 1997 r. stopa bezrobocia w rejonie Kędzierzyna-Koźla wyniosła tylko 

4,4% i była najniższa w całym Województwie Opolskim. 72,2% poszukujących pracy to kobiety. 

Bezrobotni z Kędzierzyna-Koźla stanowili 5,1% bezrobotnych Województwa Opolskiego. 

 

1 lipca radny Ryszard Masalski i jego przyjaciel Dariusz Dobrogowski rozpoczęli, w strojach 

rzymskich legionistów, marsz przez Polskę trasą dawnego szlaku bursztynowego. Fakt ten odnotowały 

liczne rozgłośnie radiowe, prasa, a także telewizja w kilku programach informacyjnych, m.in. w głównym 

wydaniu „Wiadomości”. Część pieniędzy na zorganizowanie wyprawy przekazał Zarząd Miasta, a resztę 

dodali sponsorzy. Mikrobus towarzyszący piechurom udostępniły Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 

 

1 lipca w siedzibie dawnej przychodni lekarskiej osiedla Pogorzelec powstał pierwszy w mieście, a 

zarazem na Opolszczyźnie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pracę, o specjalności lekarza 

rodzinnego, podjęli tam: Anna Białek, Monika Magiera, Ludwik Rduch i Hanna Uhniat. 

 

Największa od kilkuset lat powódź dotknęła miasto w pierwszej połowie lipca. Ulewne deszcze, 

padające w południowej Polsce i Czechach od 5 lipca, spowodowały gwałtowny przybór wód w rzekach. 

W nocy z 8 na 9 lipca zatopione zostały: część Pogorzelca, prawie cała Kłodnica i z wyjątkiem rynku całe 

Koźle. Poziom wody w Odrze, na wodowskazie przy kozielskim moście, osiągnął 970 cm. W ciągu sekundy 

przez miasto przelewało się około 3400 metrów sześciennych wody, przy przepustowości Odry wynoszącej 

w Kędzierzynie-Koźlu 1000-1300 metrów sześciennych na sekundę. Całkowicie została przerwana 

łączność telefoniczna. Na zalanych terenach nie działały także telefony komórkowe. Nie było prądu, gazu 

i w częściowo wody. Nie działało lokalne radio „Park”. Od 10 lipca rozpoczęły się dostawy żywności i 

środków higienicznych. 12 i 13 lipca woda ustąpiła. W wyniku powodzi zalane zostało 19,66 % 

powierzchni Kędzierzyna-Koźla. Bezpośrednio powódź dotknęła 2100 rodzin, których domy lub 

mieszkania zostały uszkodzone. Poza tym ucierpieli posiadacze działek, garaży i piwnic – w Koźlu 

zatopione zostały wszystkie piwnice. W różnym stopniu uszkodzonych zostało: 6 szkół podstawowych, 4 
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ponadpodstawowe, 7 przedszkoli, 1 żłobek, Szpital nr 1, Dom Kultury „Koźle”, wszystkie obiekty 

sportowe w Koźlu, wszystkie zakłady produkcyjne w Koźlu i niektóre w Kłodnicy, wiele kilometrów dróg, 

chodników, sieci energetycznej, cieplnej, telefonicznej i gazowej, a także 7 mostów. Łącznie gmina straciła 

majątek na kwotę przekraczającą 23 miliony złotych, co stanowiło 34,38% rocznego budżetu gminy. 

Wliczając straty innych podmiotów szkody powodziowe, według wstępnych obliczeń dokonanych pod 

koniec lipca, przekroczyły 360 milionów złotych. Powódź była bezpośrednią przyczyną śmierci jednej 

osoby. 

 

17 lipca rozpoczęła pracę komisja Rady Miejskiej powołana do weryfikacji list mieszkańców 

Kędzierzyna-Koźla poszkodowanych przez powódź, a kwalifikujących się do otrzymania pomocy 

udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W skład komisji weszli: Zygmunt Derej, Franciszek 

Jakubczyk, Ryszard Pacułt, Wacława Susiewicz, Paweł Stiller, Klementyna Kisman i Czesław Halbiniak. 

 

Kierownictwo Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. podpisało 18 lipca umowę z brytyjską 

spółką BOC Gazy kontrakt na budowę na terenie zakładów nowej tlenowni. Zgodnie z porozumieniem 

właścicielem obiektu miała być firma BOC, a „Azoty” przez 15 lat miały nabywać po korzystnych cenach 

wytwarzane produkty. Koszty inwestycji obliczono na 50 milionów dolarów. 

 

XII Szachowy Turniej Chemików odbył się w dniach od 19 do 27 lipca. W dwóch grupach 

startowało 80 zawodniczek i zawodników z Azerbejdżanu, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i 

Węgier. W grupie „A” (46 zawodników) zwyciężył Azer Mirzojew (Azerbejdżan). Marian Sefeld, 

najlepszy z zawodników Kędzierzyna-Koźla, był 34. W grupie „B” (34 zawodników) najlepszym był Jacek 

Sroka (Gliwice). 

 

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Osiedle Śródmieście) rozpoczęła 28 lipca pracę w nowej 

siedzibie przy ulicy Damrota. Dla potrzeb biblioteki zaadaptowano pomieszczenia dawnej restauracji 

„Bajka”. 

 

Doszło do połączenia klubów sportowych „Odra CPN Koźle” z „Jarandem” w klub o nazwie 

„Odra CPN Jarand Kędzierzyn-Koźle”. Do czasu odbudowy obiektów sportowych klubu, zniszczonych 

całkowicie w czasie powodzi, mecze piłkarskie rozgrywano na boisku Ludowego Zespołu Sportowego w 

Gościęcinie. Na odbudowę zniszczonego stadionu i wybudowanie obiektów socjalnych władze miasta 

otrzymały zapewnienie uzyskania w 1998 r. z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki kwoty 517 tysięcy 

złotych. 
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Spośród około 40 tysięcy ksiąg wieczystych znajdujących się w archiwum  Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie-Koźlu zalanych w czasie powodzi zostało około 90%. Niewielka ich część uległa 

całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe zostały wysuszone na słońcu lub w specjalnej komorze próżniowej w 

Sądzie Wojewódzkim w Opolu. 

 

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej, Emila Matuszyka, spotkali się w dniu 29 lipca 

członkowie Zarządu Miasta oraz przewodniczący komisji problemowych Rady Miejskiej, aby 

przedyskutować zagadnienia konieczne do rozwiązania  w okresie likwidacji skutków powodzi. W trakcie 

dyskusji pojawiła się koncepcja powołania zespołu, jednoczącego przedstawicieli Rady Miejskiej i 

reprezentantów różnych instytucji działających w mieście, w celu podjęcia działań na rzecz ochrony miasta 

przed ewentualną przyszłą powodzią. 

 

Z datą 31 lipca ukazał się numer sygnalny „Echa Gmin”, stanowiący przymiarkę do wydawania 

regionalnego tygodnika społecznego mającego obejmować swoim zasięgiem obszar gmin: Bierawa, Cisek, 

Kędzierzyn-Kożle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Zdzieszowice. Tygodnik został 

zredagowany w czynie społecznym – będącym wyrazem solidarności z powodzianami – przez zespół pod 

kierunkiem Edwarda Pochronia. Wydano go w nakładzie 1500 egzemplarzy. Rozprowadzony został 

bezpłatnie wśród mieszkańców regionu kozielskiego. Spośród 12 kolorowych stron 5 przeznaczono na 

informacje ogólne dotyczące całego regionu, a 7 na prezentację problematyki poszczególnych gmin. 

 

11 sierpnia dyrektor Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźlu, dr Jan 

Chyla, nałożył grzywnę w wysokości 20 tysięcy złotych na prezydenta miasta i Urząd Miejski za 

opieszałe usuwanie z miasta popowodziowych śmieci. Od decyzji tej odwołał się prezydent. Potępiła ją też 

Rada Miejska, która jednak zgodziła się z tezą że usuwanie nieczystości przebiega zbyt wolno. Po kilku 

tygodniach decyzja o grzywnie została anulowana. 

 

Próbę oceny strat jakie spowodowała lipcowa powódź podjęła Rada Miejska w dniu 14 sierpnia. 

Pomimo różnic jakie ujawniły się wśród radnych na temat oceny działań władz miejskich przed i w czasie 

powodzi, Rada Miejska zdecydowaną większością  głosów przyjęła szereg uchwał zmierzających do 

sprawnej likwidacji skutków powodzi. 

 

16 i 17 sierpnia gościła w Kędzierzynie-Koźlu trzyosobowa delegacja reprezentująca władze 

zaprzyjaźnionego miasta Soest (Holandia). Goście zapoznali się ze skutkami lipcowej powodzi i 

przedyskutowali z reprezentantami Zarządu Miasta formy pomocy Soest dla Kędzierzyna-Koźla. Efektem 

rozmów było m.in. przysłanie przez Holendrów w dniu 20 sierpnia dwóch polewaczek, które 
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wykorzystano do zmywania i odkażania miasta, a także rozpoczęcie dostaw do Kędzierzyna-Koźla 

różnego rodzaju sprzętów, mebli i środków dezynfekcyjnych. 

 

Apolonia Klepacz, Wicewojewoda Opolski, i Antoni Bajer, Wiceprezydent miasta, dokonali 29 

sierpnia symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając najnowocześniejszą stację benzynową w mieście, 

zbudowaną przez Kędzierzyńsko-Kozielską Dyrekcję Okręgową CPN. Stacja zlokalizowana została w 

Śródmieściu przy głównej arterii przelotowej miasta. Posiadała ona nowoczesne dystrybutory, myjnię 

samochodową, duży pawilon handlowy i bar szybkiej obsługi oraz pełne zabezpieczenie pod względem 

ekologicznym. 

 

W rezultacie powodzi zalanych zostało ponad 2100 mieszkań, a także prawie wszystkie piwnice, 

garaże i działki w Koźlu, Rogach i Kłodnicy. Na drogach i podwórzach pojawiły się zwały cuchnących 

odpadów. W lipcu i sierpniu usuwało je około 70 różnych pojazdów. W połowie sierpnia na ulice zaczęto 

wyrzucać kolejne partie odpadów związanych z remontami mieszkań. Nowe miejskie wysypisko zostało 

zapełnione do 30% swojej pojemności. Niesolidność wielu mieszkańców, polegająca na zbyt opieszałym 

usuwaniu odpadów z piwnic, pogarszała zły stan sanitarny miasta, ponieważ w miejsce wywiezionych 

śmieci pojawiały się wciąż nowe, niekiedy rozrzucone na dużej przestrzeni. 

 

Zrujnowany w czasie powodzi kozielski szpital wymagał ogromnych nakładów koniecznych do 

jego ponownego uruchomienia. Środki na remont pozyskiwano z różnych źródeł. M.in. 28 sierpnia szpital 

otrzymał od Niemieckiego Czerwonego Krzyża dwie kuchnie polowe. 

 

70 domków jednorodzinnych, 6 pięciorodzinnych i 20 kontenerów mieszkalnych otrzymało miasto 

Kędzierzyn-Koźle w ramach pomocy rządu dla powodzian. Umowę precyzującą wzajemne zobowiązania 

w tej sprawie podpisali 7 sierpnia w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przedstawiciele gminy: 

prezydent Mirosław Borzym i wiceprezydent Antoni Bajer. Na podstawie umowy 25 sierpnia przystąpiono 

do wznoszenia osiedla domków w Cisowej, a osiedla kontenerów mieszkalnych w Blachowni. 

 

Uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997/1998 odbyła się 1 września w Szkole 

Podstawowej nr 10 (Osiedle Blachownia), rozbudowanej w kilku ostatnich latach. Gośćmi nauczycieli i 

uczniów tej szkoły byli m.in. kurator oświaty w Opolu, Franciszek Minior, i wicedyrektor departamentu 

ekonomiki Ministerstwa Edukacji Narodowej, Witold Pakuła. Z początkiem września wszystkie szkoły w 

Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęły naukę. Niektóre z nich przez pierwsze tygodnie nauki korzystały z 

gościnności szkół sąsiednich. Jedynie Szkoła Podstawowa nr 12 (Osiedle Zachód), wymagająca 

radykalnego remontu, przeniosła się na cały rok do budynku kozielskiego liceum ogólnokształcącego. 
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Dziesięciolecie obchodziła 1 września największa w mieście Szkoła Podstawowa nr 19. W szkole 

pracowało wtedy 80 nauczycieli i 26 pracowników obsługi, a w 46 oddziałach uczyło się 1137 uczniów. 

Przez cały czas istnienia szkoły jej dyrektorem była mgr Jadwiga Krupa. 

 

Domek jednorodzinny dla poszkodowanej przez powódź kozielskiej rodziny przekazała 

nieodpłatnie miastu gmina Mrągowo. Radni w dniu 1 września zadecydowali, że domek ten otrzyma 

rodzina Zarębów z Koźla-Rogów. 

 

Z okazji przypadającego 1 września Dnia Weterana, odbyło się w Klubie Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego spotkanie kędzierzyńsko-kozielskich kombatantów. Poza 

okolicznościowymi wspomnieniami wręczono też 16 osobom odznaki „Za zasługi dla KRP i BWP” oraz 4 

osobom: Edwardowi Bieleckiemu, Henrykowi Łozińskiemu, Michałowi Muszakowi i Michałowi 

Piekarskiemu odznaki „Uczestnik szturmu Berlina”. 

 

Dopiero w pierwszym tygodniu września  ruszyły na Odrze statki, które zostały unieruchomione 

w czasie powodzi. Normalną żeglugę przywrócono dopiero pod koniec września, ponieważ powódź 

wyrządziła duże straty w korycie Odry, zamulając je znacznie, lub drążąc kaniony uniemożliwiające 

bezpieczne poruszanie się statków. 

 

Około 300 uczniów wyjechało we wrześniu na tzw. „zielone szkoły”. Ułatwiło to pracę 

zniszczonych placówek w których prowadzone były intensywne remonty. Najbardziej w czasie lipcowej 

powodzi ucierpiały szkoły podstawowe nr 2, 12, 13, 15 i 20 oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 

Sienkiewicza. 

 

4 września odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie nowego sezonu kinowego. Liczni goście 

zaproszeni do kina „Chemik” na film Stevena Spielberga pierwszy raz zasiedli w wygodnych fotelach 

kinowych. Po remoncie liczba miejsc w sali zmniejszyła się o 160, ale jest w niej wygodnie i przestronnie. 

 

Powódź która zniszczyła Koźle spowodowała m.in. konieczność ewakuacji mieszkańców 

Państwowego Domu Dziecka. Po okresie wakacyjnego pobytu poza miastem, we wrześniu dzieci powróciły 

do Koźla i zamieszkały w jednym internatów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Paradoksalnie, ale 

powódź rozwiązała problemy materialne kozielskiej placówki, ponieważ liczne dary oraz przekazane 

pieniądze stworzyły warunki do przeprowadzenia kapitalnego remontu i gruntownej modernizacji siedziby 

PDD. 
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9 września na posiedzeniu Rady Miejskiej delegacja z zaprzyjaźnionego z Kędzierzynem-Koźlem 

Soest przekazała na ręce prezydenta miasta 100 tysięcy guldenów holenderskich z przeznaczeniem na 

pomoc dla kozielskich powodzian. Z kwoty tej 43 tysiące guldenów ofiarowała Rada Miasta Soest, a 57 

tysięcy zebrali mieszkańcy tej miejscowości. 

 

Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla pożegnali 9 września żołnierzy jednostki wojskowej z Biskupca, 

którzy przez dwa miesiące przeprowadzali dezynfekcję pomieszczeń w zalanych domach na terenie Koźla i 

okolicznych gmin. 

 

Na zaproszenie redakcji „Jest Nasza Gazeta” przebywała 11 września w Kędzierzynie-Koźlu 

rzecznik prasowy rządu, Aleksandra Jakubowska. Spotkała się z mieszkańcami Koźla-Rogów, odwiedziła 

zniszczony Szpital Miejski nr 1 i Państwowy Dom Dziecka oraz przeprowadziła rozmowy z prezydentem, 

Mirosławem Borzymem. 

 

Zniszczenia jakie spowodowała lipcowa powódź były powodem licznych ograniczeń w ruchu na 

głównych drogach miasta. Przez wiele tygodni nie była przejezdna trasa pod wiaduktem w Kłodnicy, gdzie 

ruch przywrócono dopiero 15 września. Częste zakłócenia płynności ruchu drogowego występowały na 

trasie łączącej Kędzierzyn z Koźlem. Uszkodzona droga wymagała długotrwałych napraw w kilku 

miejscach. 

 

17 września w Domu Kultury „Chemik” odbyło się spotkanie Wojewody Opolskiego, Ryszarda 

Zembaczyńskiego, z działaczami kultury Śląska Opolskiego. Uczestniczyło około 80 osób. Wręczono 

nagrody Wojewody Opolskiego dla animatorów kultury na terenie województwa. Wśród 10 laureatów był 

także Andrzej Wróbel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

18 września ponownie przyjechała do Kędzierzyna-Koźla Aleksandra Jakubowska, przywożąc 

600 tysięcy złotych na uruchomienie kotłowni w Szpitalu Miejskim nr 1. Pieniądze pochodziły ze środków 

rządowych przeznaczonych na likwidację skutków powodzi. 

 

X ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko ‘97” odbył się 20 

września  w Domu Kultury „Chemik”, a nie jak zwykle w Domu Kultury „Koźle”, ponieważ ten ostatni po 

zniszczeniach spowodowanych w czasie ostatniej powodzi wyłączony został z działalności na wiele 

miesięcy. Różnymi wyróżnieniami i nagrodami uhonorowano 10 zespołów lub osób. Grand Prix „X 

Wrzosowiska” otrzymała Monika Noga ze Środy Wielkopolskiej. 
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Wśród 10 kandydatów do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowanych w okręgu wyborczym 

obejmującym województw opolskie znalazł się mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla, Bogdan Tomaszek, 

reprezentujący Akcję Wyborczą „Solidarność”. Na 11 listach wyborczych do Sejmu umieszczono 150 

kandydatów. Wśród nich byli następujący mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla: Marian Saska – Unia Pracy, 

Jan Wołowski – Unia Pracy, Andrzej Reiter – Unia Wolności, Andrzej Andrysiak – Akcja Wyborcza 

„Solidarność”, Maciej Rąbalski – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Stefania Mikoluk – Polskie Stronnictwo 

Ludowe, Tadeusz Kacuga – Polskie Stronnictwo Ludowe, Stanisław Gładysz – Ruch Odbudowy Polski, 

Henryk Strzałka – Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Bruno Kosak – Mniejszość Niemiecka. 

Kampania wyborcza przebiegła spokojnie. Kandydaci reklamowali się głównie przy pomocy plakatów z 

kolorowymi portretami. W wyborach w dniu 21 września wzięło udział 22 137 osób zameldowanych w 

mieście, co stanowiło 42,67% uprawnionych. Najwięcej głosów oddano na Sojusz Lewicy Demokratycznej 

(6428), najmniej na Blok dla Polski (95). Żaden z mieszkańców Kędzierzyna-Koźla kandydujący do Sejmu 

nie został wybrany. Do Senatu wybrano dr Bogdana Tomaszka. 

 

Z udziałem władz miejskich oraz licznie zebranych czytelników nastąpiło 24 września oficjalne 

otwarcie nowej siedziby Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Osiedle Śródmieście). Goście zapoznali 

się z wyposażeniem biblioteki, obejrzeli wystawę ilustracji książkowych Andrzeja Strumiłły oraz 

wysłuchali koncertu Opolskiego Kwartetu Smyczkowego. W uroczystości wziął udział dyrektor Wydziału 

Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Tadeusz Soroczyński. 

 

Z datą 24 września ukazał się 38 (53) numer tygodnika lokalnego „Jest Nasza Gazeta”. W ten 

sposób minął rok nieprzerwanego ukazywania się gazety, która potrafiła utrzymać się na rynku, a która z 

racji kontrowersyjnego przedstawiania kędzierzyńsko-kozielskiej rzeczywistości posiadała zarówno 

zagorzałych zwolenników jak i przeciwników. 

 

Uroczystą sumą uczczono 28 września 15-lecie istnienia parafii pod wezwaniem św. Eugeniusza 

de Mazenod, jako samodzielnej jednostki administracyjnej diecezji opolskiej. 

 

Dotkliwe chłody spowodowały konieczność rozpoczęcia z dniem 29 września ogrzewania 

mieszkań. Ogrzewano wszystkie osiedla, z wyjątkiem niektórych budynków w Koźlu, gdzie nie zdołano 

usunąć licznych awarii instalacji grzewczej zaistniałych w czasie powodzi. 

 

30 września w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie podpisana została 

umowa o przekazaniu dla Kędzierzyna-Koźla kolejnych 8 kontenerów mieszkalnych. 
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W czasie lipcowej powodzi Kozielska Fabryka Maszyn „Kofama” została zatopiona całkowicie, 

miejscami do wysokości 3,5 metra. Przeszło miesiąc trwało porządkowanie biurowca, dwóch hal 

produkcyjnych i 5 hektarów terenu zakładu. Potem etapami wznawiano produkcję. Pełne odtworzenie 

stanu fabryki sprzed powodzi ma potrwać około 2-3 lat. 

 

40-lecie pracy twórczej obchodził artysta malarz, Ryszard Kowal, od wielu lat mieszkający w 

Kędzierzynie-Koźlu. Z tej okazji w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w dniach od 11 września do 2 

października została zorganizowana retrospektywna wystawa jego twórczości. 

 

Zgodnie z wcześniejszą decyzją głównych sponsorów pierwszoligowego klubu siatkarzy zmienił 

on jesienią, czyli od początku nowego sezonu, nazwę z „Mostostal Z.A. Kędzierzyn-Koźle” na „Mostostal 

– Azoty Kędzierzyn-Koźle”.3 października klub zainaugurował sezon. Zgodnie z decyzją prezesa 

Kazimierza Pietrzyka, na mecze rozgrywane w Kędzierzynie-Koźlu nie mieli być wpuszczani kibice, 

którzy przyjechali ze swoją drużyną z innego miasta. 

 

Swoje 40-lecie obchodziła Elektrownia „Blachownia”. Podczas okolicznościowego spotkania 

Wojewoda Opolski, Ryszard Zembaczyński, udekorował 9 pracowników srebrnymi i brązowymi krzyżami 

zasługi, a 5 osobom wręczył odznaki „Zasłużonemu Opolszczyźnie” 

 

11 października Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRICAR w salonie Daewoo (Osiedle 

Śródmieście) zorganizowało dzień otwarty firmy. Liczni goście z dużym zainteresowaniem oglądali 

oferowane do sprzedaży modele samochodów. 

 

14 października obchodziła 40-lecie Szkoła Podstawowa nr 3 (Osiedle Azoty). Z tej okazji na 

uroczystej akademii przypomniano historię szkoły, jej nauczycieli i absolwentów. Początki szkoły 

podstawowej na przyzakładowym osiedlu „Azoty” sięgają 1954 r., kiedy to powstała tam placówka 

filialna szkoły podstawowej w Kłodnicy. Szkoła ta uzyskała samodzielność organizacyjną po 

wybudowaniu przez ówczesne Zakłady Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie budynku szkolnego. 

Nastąpiło to w 1957 r. 

 

Uroczyste wręczenie kluczy 23 rodzinom powodzian, które jako pierwsze otrzymały przydziały 

mieszkań wybudowanych w Osiedlu Cisowa nastąpiło 15 października. Budowa osiedla kosztowała 10 

milionów złotych, z czego 7 milionów przekazał skarb państwa. 
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7 października w sali teatralnej Hotelu Centralnego (Osiedle Azoty) odbył się II Festiwal Pieśni 

Religijnej „Azoty ‘97”. Imprezę prowadził miejscowy proboszcz, ks. Janusz Dworzak. 

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Punkcie Dydaktycznym Politechniki Opolskiej, 

mieszczącym się w Zespole Szkół Technicznych (Osiedle Azoty) nastąpiła 18 października. W punkcie 

zaocznie studiowało informatykę 37 osób. Zajęcia trwały od 4 października.. 

 

22 października w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. odbyła się konferencja poświęcona 

podsumowaniu dwóch lat istnienia „Miejskiej Sieci Komputerowej w Kędzierzynie-Koźlu”. Inicjatorzy 

przedsięwzięcia, tj. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Zakłady Azotowe Kędzierzyn 

S.A., Zakłady Chemiczne „Blachownia” S.A. i Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, zaprosili potencjalnych 

użytkowników sieci do wymiany poglądów na temat jej funkcjonowania i zasadności istnienia w dobie 

powszechnego dostępu do sieci Internetu. 

 

Minister Barbara Blida w dniu 22 października oficjalnie wręczyła władzom Kędzierzyna-Koźla 

klucze do budowanych w Cisowej domków dla powodzian. 

 

25 października w klubie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 

odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10 rocznicy utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu Koła Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków. W dniach jubileuszu koło zrzeszało 135 aktywnych członków, 

udzielających odpowiedniej pomocy wszystkim pozostałym diabetykom w mieście. W trakcie spotkania 

historię koła i jego dziesięcioletnie dokonania przypomniał prezes kędzierzyńsko-kozielskiego koła PSD, 

Zdzisław Mrowiec. 

 

W sobotę, 25 października, spadł śnieg. Wprawdzie stopniał po kilku godzinach, ale w 

następnych dniach nastąpiły dalsze opady. Temperatura obniżyła się do 5 stopni poniżej zera. 

 

25 października zmarł były dyrektor naczelny Zakładów Azotowych Kędzierzyn w latach 1969-

1977, mgr inż. Jerzy Pyzikowski. Pochowany został na cmentarzu w Tarnowie-Mościcach. 

 

Od 24 do 26 października Miejski Ośrodek Kultury zorganizował IV Ogólnopolski i I 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych im. Ireneusza Radzia „Publicystyka ‘97”. 

Konkursowe projekcje filmów odbywały się w Zakładowym Domu Kultury „Lech” (Osiedle Blachownia), a 

filmów nagrodzonych w kinie „Chemik”. Zaprezentowano 31 filmów polskich i 15 zagranicznych. W 

konkurencji międzynarodowej złote medale zdobyli: Andriej Wasiliew – Rosja (film „Pomnik”) i Jan 
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Bartoszek – Polska (film „Zdani na siebie”). W festiwalu ogólnopolskim zwyciężyli: Piotr Struczyk – AKF 

„Chemik” z Oświęcimia i Jan Bartoszek – NKF „Groteska” z Kędzierzyna-Koźla. 

 

Tytuł Mistrza Europy Weteranów w kategorii M 45 zdobył Mieczysław Majer w dniu 26 

października podczas 35 Międzynarodowego Biegu Maratońskiego wokół jeziora Baldeneysse koło Essen. 

W biegu startowało 3253 zawodników. W klasyfikacji generalnej biegacz z Kędzierzyna-Koźla uzyskał 

17 lokatę. 

 

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października była sytuacja służby zdrowia w 

mieście po lipcowej powodzi. Wśród licznych gości w sesji wziął udział Wojewoda Opolski, Ryszard 

Zembaczyński. Informację o stratach kędzierzyńsko-kozielskiej służby zdrowia przedstawił dyrektor 

Zespołu Opieki Zdrowotnej, Sławomir Janus. Poinformował on też o przebiegu prac remontowych i 

odtworzeniowych w Szpitalu Miejskim nr 1. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 

Miejskiej, Anatol Majcher, zadał szereg pytań pod adresem wojewody opolskiego, a dotyczących 

stanowiska władz wojewódzkich wobec potrzeb finansowych służby zdrowia w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wojewoda i inni przedstawiciele władz wojewódzkich zapewnili o ich poparciu dla idei odbudowy i 

modernizacji kozielskiego szpitala. 

 

Kilka miesięcy trwała odbudowa wałów przeciwpowodziowych i naprawa 40-metrowego odcinka 

ulicy Stanisława Wyspiańskiego (Osiedle Kłodnica). Prace zakończono pod koniec października. Nadal 

jednak ten odcinek drogi nie był oświetlony.  

 

30 października w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu spotkali się laureaci V edycji 

konkursu na najlepszy produkt Opolszczyzny. Wśród wyróżnionych symboliczną statuetką, za piękną serię 

świec „Fantazja”, znalazła się także Spółdzielnia Inwalidów „Inparco” z Kędzierzyna-Koźla. 

 

1 listopada trzy lokalne sieci telewizji kablowej: Astel, Solsat i Insat stały się własnością Polskiej 

Telewizji Kablowej – spółki z udziałem kapitału amerykańskiego. Łącznie dysponowały one w mieście 

około 6 tysiącami gniazdek telewizyjnych. 

 

Trzecie kędzierzyńsko-kozielskie seminarium naukowe odbyło się 7 listopada w Domu Kultury 

„Chemik”. Poświęcone zostało tematowi: „Społeczeństwo wobec sytuacji zagrożenia i kataklizmu”. 

Wygłoszono 16 referatów i komunikatów. Dokonano interesującej konfrontacji uogólnień ludzi nauki z 

doświadczeniami przedstawicieli samorządu lokalnego oraz instytucji uczestniczących w walce z 

powodzią. Współorganizatorami seminarium byli: Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Towarzystwo 
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Ziemi Kozielskiej, Uniwersytet Opolski i Sekcja Socjologów Miasta Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego. Sekretarzem naukowym seminarium był dr Edward Nycz, pracownik naukowy 

Uniwersytetu Opolskiego, wiceprezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 

 

Od początków listopada w Centrum Terapii Rodzinnej zaczęto udostępniać pokoje matkom, które 

wraz z dziećmi musiały opuścić swoje mieszkania chroniąc się przed agresją domowników. Potrzebujące 

pomocy osoby kierowane były do Centrum przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zapewniał im 

niezbędne środki do utrzymania. 

 

8 listopada z nieoficjalną wizytą przebywał w Kędzierzynie-Koźlu Jerzy Widzyk, pełnomocnik 

rządu ds. likwidacji skutków powodzi. Minister odwiedził nieczynny Szpital Miejski nr 1 i całkowicie 

zniszczoną Szkołę Podstawową nr 12. 

 

Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do zorganizowania w dniu 10 listopada na 

rynku Starego Miasta festynu, defilady, uroczystego apelu żołnierzy 10 Śląskiego Pułku Artylerii 

Mieszanej im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego oraz pokazu ogni sztucznych. 11 listopada miała miejsce 

uroczystość kościelno-patriotyczna połączona z mszą za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem św. 

Mikołaja (Osiedle Śródmieście). Wieczorem w kawiarni Athena Prezydent Miasta, Mirosław Borzym, 

spotkał się z uczestnikami walk o wolność i niepodległość Ojczyzny. 

 

16 autorów nadesłało 97 zdjęć na konkurs „Powódź ‘97”. 15 października komisja konkursowa 

dokonała ich oceny i przyznała dwie drugie nagrody dla Janusza Heberli z Radziejowa i Jacka 

Rogowskiego z Kędzierzyna-Koźla. Wyróżniono także: Bernarda Tworka, Witolda Tadeusza 

Szkodzińskiego i Michała Gondzika. Konkurs zorganizowała redakcja tygodnika „Echo Gmin”. Otwarcie 

wystawy w Domu Kultury „Chemik” miało miejsce 19 listopada. 

 

III Zjazd Rejonowy Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej odbył się 17 listopada. W dniach 

zjazdu kędzierzyńsko-kozielska organizacja SdRP liczyła 72 członków, skupionych w dwóch kołach. 

Przewodniczącym Rady Rejonowej wybrano Macieja Rąbalskiego, wiceprzewodniczącym Józefa 

Szymanka, a sekretarzem Andrzeja Króliczaka. Poza tym w skład rady weszli: Mirosława Jankowska, 

Bolesław Kopczyński, Barbara  Sojka i Tadeusz Szewczyk. 

 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. otrzymały certyfikat jakości Q dla grupy nawozów „Salmag”, 

przyznany przez  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Wręczenie certyfikatu nastąpiło w Warszawie 

podczas obchodów  Międzynarodowego Tygodnia Jakości. 
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Około pół miliona marek  niemieckich otrzymał kozielski szpital na odbudowę kotłowni od 

Bawarskiego Czerwonego Krzyża i kilku wschodnioniemieckich elektrowni. Ostatnią partię tej kwoty – 

172 200 marek – przekazano dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 24 listopada. 

 

Kędzierzyńsko-kozielskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków było organizatorem w dniu 

26 listopada zjazdu wojewódzkiego PSD. Jego uczestnicy postanowili siedzibę Zarządu Wojewódzkiego 

w Opolu przenieść do Kędzierzyna-Koźla. Prezesem nowo wybranego 13-osobowego Zarządu 

Wojewódzkiego został Zdzisław Mrowiec – mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla. 

 

28 listopada nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku remontowanego przez wiele miesięcy mostu 

na Kanale Gliwickim (Osiedle Kłodnica). Zakończył się w ten sposób okres bardzo uciążliwego dla 

mieszkańców Koźla i Kłodnicy objazdu do Zdzieszowic i Leśnicy. 

 

Sprzedaż domu przy kozielskim rynku w którym dotychczas mieściła się Galeria Sztuki „Alba” 

spowodowało zawieszenie na kilka miesięcy działalności tej placówki. Ponieważ właścicielki galerii nie 

uzyskały innego lokalu przeniosły siedzibę galerii do lokalu położonego przy jednej z pobliskich ulic. 

Utracono w ten sposób atrakcyjną dla mieszkańców i przyjezdnych placówkę kulturalną. Wznowienie 

działalności „Alby” w nowej siedzibie nastąpiło pod koniec listopada. 

 

30 listopada, w budowanym kościele pod wezwaniem Ducha Świętego (Osiedle Śródmieście) 

wmurowany został kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego, Jana Pawła II, w Legnicy w dniu 

2 czerwca. Wraz z aktem erekcyjnym i papieską tablicą  wmurowano także kawałek węgla, kawałki skał z 

rzymskich katakumb i Ziemi Świętej oraz monety z podobizną Jana Pawła II. Aktu tego dokonał biskup 

opolski, ks. Alfons Nossol, w towarzystwie proboszcza parafii ks. Edwarda Bogaczewicza. Uroczystą 

mszę świętą odprawił biskup Alfons Nossol. 

 

Uruchomiona została produkcja w Spółdzielni Mleczarskiej (Osiedle Zachód). W czasie powodzi 

zakład został zalany wodą do wysokości 2 metrów, a łącznie z podpiwniczeniem, gdzie znajdowało się 

wiele istotnych dla mleczarni urządzeń, do wysokości 6 metrów. Szkody spółdzielnia usunęła bez żadnej 

pomocy kredytowej, jedynie w oparciu o własne środki finansowe i pracę załogi. 

 

Napięcie w stosunkach pomiędzy Zarządem Miasta Kędzierzyna-Koźla, a dyrekcją Zakładów 

Azotowych Kędzierzyn S.A. wywołała decyzja „Azotów” przekazania miastu basenu i lodowiska 

„Azotor”. Kontrowersje spowodował termin przejęcia tych obiektów przez miasto i udział 
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dotychczasowego właściciela w ich częściowym finansowaniu. Dopiero interpelacje niektórych radnych i 

protesty organizacji związkowych działających w  „Azotach” skłoniły prezydenta miasta do wznowienia 

rozmów z dyrekcją ZA Kędzierzyn w sprawie przejęcia niektórych obiektów kompleksu sportowego 

„Azotor” od początku 1998 r. 

 

1 grudnia podrożały bilety za przejazd miejskimi autobusami. Bilet normalny za jeden przejazd 

kosztował 1,20 zł, a bilet ulgowy 0,60 zł. Podrożały także pozostałe rodzaje biletów. 

 

Rozpoczęło prace Centrum Radiestezji i Terapii Naturalnej „Feniks” (Osiedle Kłodnica), kierowane 

przez Zygmunta Franciszkiewicza. Świadczono tam usługi radiestezyjne, diagnozowano, a także leczono 

metodą bioenergoterapii, akupunktury i termopunktury oraz masażem tybetańskim i ziołolecznictwem. W 

centrum organizowano również kursy radiestezji, widzenia aury oraz doskonalenia umysłu metodą silwy. 

Istotnym kierunkiem pracy centrum było prowadzenie terapii odchudzającej oraz leczenie nałogu palenia i 

alkoholizmu. 

 

Po wielu latach przerwy wznowiono spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 

„Pegaz”. Premierowy pokaz odbył się 1 grudnia. Wyświetlono film „Dym”. Prelekcję wstępną wygłosił 

dziennikarz i krytyk filmowy, Tadeusz Sobolewski. Widzowie zajęli prawie wszystkie miejsca w sali kina 

„Chemik”.  

 

3 grudnia pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie skontrolowali stan 

wałów przeciwpowodziowych w okolicach Koźla. Stwierdzono, że naprawiono  już 80% obwałowań 

uszkodzonych podczas lipcowej powodzi, likwidując sześć spośród siedmiu potężnych wyrw jakie woda 

utworzyła w lipcu. 

 

4 grudnia przebywała w Kędzierzynie-Koźlu delegacja władz obwodu biełgorodzkiego (Rosja) z 

wicegubernatorem obwodu, Anatolijem M. Gridczinem, i prezesem Towarzystwa Współpracy Rosja-Polska 

w Biełgorodzie, Wiktorem L. Gonczarukiem. Goście zwiedzili kilka zakładów pracy oraz złożyli kwiaty 

na Cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej. 

 

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze kędzierzyńsko-kozielskiego koła Unii Wolności w dniu 5 

grudnia dokonało wyboru władz koła i przedyskutowało przygotowania do zjazdu krajowego tej partii. 

Przewodniczącym koła został Dariusz Jorg, jego zastępcami Hanna Adamowicz i Kazimierz Gajda, 

skarbnikiem Urszula Dańkowska, a sekretarzem Jan Domek. W grudniu koło liczyło 28 członków. 
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Przewodniczący koła, Dariusz Jorg, w dniu 20 grudnia został wybrany członkiem Rady Regionalnej Unii 

Wolności w Opolu. 

 

W prezencie mikołajkowym firma Koncept-Bl wspólnie z Telekomunikacją Polską S.A. Rejon 

Kędzierzyn-Koźle zorganizowała 6 grudnia w kawiarni Athena zabawę z komputerami dla dzieci. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci  i ich rodziców. 

 

Wystawę gołębi pocztowych zorganizował w dniach 6 i 7 grudnia Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych – Oddziały Kędzierzyn I i Kędzierzyn II. Podsumowano wyniki letniej rywalizacji 

około 200 członków tego związku, a zwycięzcom posiadającym najlepsze ptaki wręczono dyplomy i 

puchary. 

 

7 grudnia 74 żołnierzy młodego rocznika w 10 Śląskim Pułku Artylerii Mieszanej im. kadeta 

Zygmunta Kuczyńskiego złożyło przysięgę wojskową. Wśród licznych gości uczestniczących w tej 

uroczystości był także były dowódca pułku, jego organizator, przebywający od września 1997 r. na 

emeryturze, płk dypl. Antoni Łuczejko. Przysięgę od żołnierzy odebrał aktualny dowódca pułku, ppłk 

dypl. Grzegorz Karwowski. 

 

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla odbyło się 9 grudnia. 

Uczestniczyło 30 reprezentantów uczniów szkół podstawowych i średnich. Radę Miejską reprezentowali: 

Emil Matuszyk – przewodniczący Rady Miejskiej i Ryszard Pacułt – przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Kultury Fizycznej. Obecny był także Wiceprezydent Miasta Piotr Pietrzyk. Przyjęto statut rady 

i wybrano jej władze. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został uczeń kędzierzyńskiego 

liceum ogólnokształcącego Jakub Poskrobko, a jego zastępcami Adam Zagajewski z Zespołu Szkół 

Energetycznych i Alicja Janicka ze Szkoły Podstawowej nr3. Sekretarzem rady wybrano Agnieszkę 

Lewusz z Zespołu Szkół Chemicznych. Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Rady Miejskiej Emil 

Matuszyk i wiceprezydent Piotr Pietrzyk wręczyli 11 laureatom konkursów ze szkół podstawowych 

pieniężne nagrody. 

 

Aktualnym problemom miasta poświęcone było spotkanie przedstawicieli Rady Miejskiej z 

reprezentantami samorządu mieszkańców zorganizowane 10 grudnia. Rozważano głównie sprawy 

współdziałania rad osiedlowych z Radą Miejską. 

 

12 grudnia przebywał w Kędzierzynie-Koźlu ambasador Szwecji w Polsce, Stefan Noreen. 

Towarzyszyli mu m.in. Jerzy Widzyk – minister ds. usuwania skutków powodzi i Wojewoda Opolski, 
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Ryszard Zembaczyński. Gość zapoznał się z działaniem szwedzkich maszyn do osuszania budynków, 

które Szwedzi zakupili także dla Kędzierzyna-Koźla, a które zainstalowano w zatopionym w czasie 

powodzi Szpitalu Miejskim nr 1. 

 

Woda podczas lipcowej powodzi uszkodziła trzy wiadukty i znaczny odcinek torów na trasie 

kolejowej do Nysy. Pociągi – t lko osobowe – kursowały dopiero od stacji Twardawa. PKP zorganizowały 

zastępcze połączenie autobusowe na trasie Kędzierzyn-Koźle – Twardawa. Częściowy ruch pociągów po 

jednym torze przywrócono dopiero w połowie grudnia. 

 

Pomimo dużej konkurencji handlu prywatnego kędzierzyńsko-kozielski oddział Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców „Społem” zdołał uzyskać w ciągu roku niewielki dochód. Spółdzielnia posiadała 

34 własne obiekty i zatrudniała 147 pracowników. Jej największymi placówkami handlowymi były: 

„Merkury”, „Berlin”, „Światowid”, „Mieszko”, „Non stop” i „Sezam”. 

 

15 grudnia przekazanych zostało do eksploatacji 12 mieszkań socjalnych w budynku gdzie niegdyś 

mieściła się kędzierzyńsko-kozielska izba wytrzeźwień, a potem siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej (Osiedle Śródmieście). Prace remontowe, na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków 

Komunalnych, wykonał Zakład Produkcyjno-Usługowy „MEC”. Pierwszymi lokatorami mieszkań zostali 

powodzianie. 

 

Tygodnik „Jest Nasza Gazeta” opublikował w ostatnich miesiącach roku szereg artykułów z 

pytaniami w formie zarzutów skierowanych pod adresem Komendanta Rejonowego Policji, podinspektora 

Władysława Uksika. W czasie konferencji prasowej zwołanej przez rzecznika prasowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu, Dariusza Stachowiaka, w dniu 18 grudnia stwierdzono, że wszystkie 10 

zarzutów – pytań opierało się na plotkach i pomówieniach. 

 

Pomimo krytycznej opinii Komisji Prawno-Administracyjnej Rady Miejskiej oraz wielu radnych 

Rada Miejska stosunkiem głosów 13 do 13 (zadecydował głos przewodniczącego Rady Miejskiej) przyjęła 

19 grudnia nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. Zwiększył on liczbę wydziałów i jednocześnie 

liczbę pracowników zatrudnionych w Urzędzie. 

 

22 grudnia w kawiarni „Athena” nastąpiło oficjalne rozpoczęcie działalności biura senatora 

Bogdana Tomaszka. Biuro mieściło się w jednej z sal Domu Kultury „Chemik” i czynne było we wszystkie 

dni tygodnia. Podczas uroczystości senator wręczył dyrektorom domów dziecka z Kędzierzyna-Koźla, 

Opola i Skorogoszczy, które ucierpiały w czasie powodzi, po 3 tysiące złotych zebrane przez klub 
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senatorów Akcji Wyborczej „Solidarność”. W spotkaniu, poza licznie zebranymi mieszkańcami 

Kędzierzyna-Koźla, uczestniczył Wojewoda Opolski Ryszard Zembaczyński. 

 

Pod koniec grudnia produkcja Stoczni „Koźle” osiągnęła poziom sprzed powodzi. Stocznia, wraz z 

wyłonioną z niej w 1996 r. spółką Stocznia „Koźle Serwis”, zatrudniała około 200 osób. Trzytygodniowa 

przerwa w pracy stoczni w czasie powodzi i zniszczenia dokonane przez wodę spowodowały straty 

przedsiębiorstwa na około 2 miliony złotych. 

 

Zakończył się kilkumiesięczny remont siedziby Urzędu Pocztowego. Krótko przed świętami 

Bożego Narodzenia mieszkańcy Koźla otrzymali odnowiony i nowocześnie zorganizowany obiekt. 

Wprowadzono w nim antykolejkowy system Nemo Q. Szybką i sprawną obsługę klientów miało 

zagwarantować istnienie dziewięciu kas. Przed pocztą zamontowano trzy aparaty telefoniczne. 

 

Miastu przybyła nowa gazeta – „Zwiastun Kłodnicki”, którego „zerowy” numer ukazał się w 

przeddzień Bożego Narodzenia. Wydawcą była Rada Osiedla Kłodnica. W powstaniu pisma uczestniczyło 

19 osób. W gazecie zaprezentowano niektóre wydarzenia z historii Kłodnicy, sylwetki ludzi związanych z 

Kłodnicą oraz wydarzenia aktualne dla tej części Kędzierzyna-Koźla. 

 

W 80 imprezach miejskich, regionalnych, wojewódzkich i międzynarodowych, zorganizowanych w 

ciągu całego roku przez Miejski Ośrodek Kultury, wzięło udział 48 620 osób. 

 

Pod koniec roku Miejsko-Gminne Porozumienie Związków Zawodowych, działające w 

strukturach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, skupiało ponad 4000 członków 

działających w 22 organizacjach związkowych. 

 

Pod koniec grudnia ukazała się przygotowana przez Biuro Promocji Urzędu Miasta i bardzo 

ładnie wydana książeczka autorstwa Ryszarda Pacułta i Zyty Zarzyckiej „Twierdza kozielska i jej 

komendanci”. Bogato ilustrowaną publikację przygotowali do druku Maciej Barć, Andrzej Szymański i 

Mariolla Motyl. Wydano ją w nakładzie 500 egzemplarzy. Autorami zdjęć byli: Daniel Nurzyński i 

Ireneusz Radź. 

 

17 sesji odbyła Rada Miejska w 1997 r., a jej komisje problemowe zebrały się łącznie 85 razy. 

Frekwencja na sesjach rady wyniosła 94 %, a na posiedzeniach komisji 85 %. W ciągu roku radni uchwalili 

169 uchwał. 
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Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i Fabryka Aparatury i Urządzeń „Famet” S.A. otrzymały 

„Złoty Glob” będący nagrodą za pięciokrotne zwycięstwo w konkursie „Elita Opolskich Eksporterów”, 

corocznie organizowanym przez Urząd Wojewódzki w Opolu. 

 

Pod koniec roku w Kędzierzynie-Koźlu mieszkały 69 624 osoby. W ciągu roku mieszkańcom 

miasta urodziło się 617 dzieci. W tym samym czasie zmarło 576 osób zameldowanych w mieście, zawarto 

490 małżeństw i udzielono120 rozwodów. 

 


