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Nowy rok mieszkańcy miasta powitali na licznych balach noworocznych zorganizowanych w 
restauracjach i świetlicach zakładów pracy. Około tysiąca osób bawiło się na placu Wolności, a trzystu na 
rynku w Koźlu. 
 

Wraz ze zmianą podziału administracyjnego kraju nastąpiła zmiana obszaru działania 
kędzierzyńsko-kozielskiego Urzędu Skarbowego. Od 1 stycznia podatnicy gmin Zdzieszowice i Walce 
zostali objęci obsługą Urzędu Skarbowego w Prudniku, natomiast do Kędzierzyna-Koźla dołączono gminę 
Pawłowiczki. 
 

Z dniem 1 stycznia Zakłady Chemiczne „Blachownia” SA przekształciły się w Holding 
„Blachownia”. 
 

1 stycznia rozpoczął działalność Powiatowy Bank Spółdzielczy. Powstał on z połączenia trzech 
banków spółdzielczych z siedzibami w Kędzierzynie-Koźlu, Pawłowiczkach i Polskiej Cerekwi. Prezesem 
został Stanisław Mroczko, jego zastępcami: Bronisław Adamski i Edmund Lustig. Siedziba banku 
umieszczona została w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast w Pawłowiczkach i Polskiej Cerekwi utworzono 
oddziały, z filiami w Bierawie, Cisku i Reńskiej Wsi. 
 

11 lekarzy podjęło pracę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medicogen” Sp. z o.o., 
utworzonym na bazie dotychczasowej Przychodni Zakładowej przy Zakładach Chemicznych 
„Blachownia” SA. Zakład zapewnił całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską w ramach Kasy Chorych 
początkowo osobom dorosłym, a po trzech miesiącach także dzieciom. 
 

Pierwszym normalnym dniem pracy, utworzonego z dniem 1 stycznia Starostwa Powiatowego w 
Kędzierzynie-Koźlu, był 4 stycznia. Dzień ten w instytucjach powiatowych przeznaczono na wymianę 
szyldów i załatwienie spraw organizacyjnych. Do niektórych instytucji powiatowych np. do Powiatowego 
Urzędu Zatrudnienia zgłosiły się tłumy interesantów. 
 

Ciepły był początek roku. 5 stycznia temperatura w południe zbliżyła się do 10 0 C. Panowała 
słoneczna pogoda. 
 

Kilka godzin trwało spotkanie przedstawicieli władz Kędzierzyna-Koźla z władzami powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego w dniu 6 stycznia. Ze strony miasta uczestniczyli w nim: Ryszard Pacułt – 
przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Majchrzak – Prezydent Miasta oraz Wiesław Fąfara i Dariusz 
Jorg – wiceprezydenci. Powiat reprezentowali: Marian Wojciechowski – przewodniczący Rady Powiatu, 
Józef Gisman – starosta i Andrzej Krebs – wicestarosta. Przedyskutowano i uzgodniono zasady 
współpracy przy realizacji wspólnych zadań. We wszystkich poruszonych sprawach wystąpiła pełna 
zgodność stanowisk. 
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W Szkole Podstawowej nr 19 rozegrano 9 stycznia Noworoczny Turniej Piłki Nożnej. 
Uczestniczyły 63 drużyny. W poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca zdobyli: dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Bierawie, chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 19 (11-12 i 13-14 lat) oraz chłopcy z 
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Współorganizatorem turnieju była Młodzieżowa Rada Miasta. 
 
 VII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 10 stycznia. Jednakże już w sobotę w 
klubie „Tunel” odbył się koncert zespołu „Myslowitz” podczas którego zebrano 2350 zł. W niedzielę po 
godzinie 6oo na ulicach miasta, głównie przed kościołami, pojawiły się pierwsze grupy kwestującej 
młodzieży. Do godziny 1600  kwestowało około 200 wolontariuszy. Podobnie jak w latach poprzednich 
zorganizowano wiele imprez, z których dochód przekazano na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Łącznie zebrano 40 000 zł. Na Opolszczyźnie więcej uzbierano jedynie w Opolu i Wołczynie. 
 

10 stycznia ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów 
Opolszczyzny, zorganizowanego przez redakcję „Nowej Trybuny Opolskiej”. Czytelnicy gazety za 
najlepszego trenera uznali Jana Sucha z kędzierzyńsko-kozielskiego „Mostostalu”. 
 

12 stycznia nowo mianowany Wojewoda Opolski, Adam Pęzioł, przyjął delegację władz 
Kędzierzyna-Koźla. Podczas prawie godzinnej rozmowy przewodniczący Rady Miejskiej i wszyscy 
prezydenci zapoznali wojewodę z najważniejszymi problemami miasta. 
 

Wejście w życie reformy ochrony zdrowia spowodowało przekształcenie z dniem 1 stycznia 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. 
Pierwsze tygodnie reformy były okresem wielu nieporozumień i niejasności. Sytuację dodatkowo 
skomplikował fakt dużego nasilenia zachorowań na grypę. 
 

Ogólnopolski konflikt z anestezjologami domagającymi się podwyżek płac ujawnił się także w 
Kędzierzynie-Koźlu. 4 stycznia złożyli oni wypowiedzenie z pracy, a 12 stycznia przerwali pracę. W dniu 
tym w kozielskim szpitalu pracowała jedynie Maja Barć, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii. 
 

Przy wspaniałym dopingu swoich kibiców Mostostal-Azoty pokonał 13 stycznia drużynę mistrza 
Francji Paris UC 3:0. Był to pierwszy w historii Opolszczyzny mecz drużyny siatkarskiej w Europejskiej 
Lidze Mistrzów. 
 

Rada Przedsiębiorców i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
zorganizowali 14 stycznia forum dyskusyjne poświęcone konieczności budowy na terenie Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn SA wytwórni pod nazwą „Petrofeed”, która produkowałaby petrochemikalia na 
bazie ropy naftowej. W tym samym dniu ujawniono nazwy zagranicznych inwestorów zainteresowanych 
budową wytwórni. Byli nimi: japońska korporacja Nichimen oraz brytyjsko-saudyjska spółka Mahfooz Oil 
Services. 
 

15 stycznia w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA, po miesięcznej przerwie, wznowiono 
produkcję amoniaku, przywracając tym samym pełną zdolność produkcyjną wytwórni nawozów, 
ograniczoną pod koniec 1998 r. ze względu na nadmierny wzrost zapasów. 
 

Starosta kozielski, Józef Gisman, zaprosił 15 stycznia na pierwsze spotkanie władz 
samorządowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego przewodniczących rad gmin oraz prezydentów i 
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wójtów z terenu działania powiatu. Obecnych było 20 osób. Omówiono organizacje starostwa 
powiatowego oraz kierunki przyszłej współpracy pomiędzy gminami i starostwem. 
 

W połowie stycznia rozpoczęto w mieście selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W kilku 
najbardziej zaludnionych osiedlach ustawiono 100 kolorowych zestawów po trzy pojemniki: na papier, 
szkło i opakowania z tworzyw sztucznych. Do pełnego objęcia miasta selektywną zbiórką odpadów 
potrzeba było 300 zestawów pojemników. 
 

W dniach 16 i 17 stycznia, już po raz szósty, odbył się Festiwal Pieśni Kolędowej „Christmas ‘99”. 
Przybyło 27 zespołów, grup muzycznych i solistów m.in. z Wrocławia, Opola, Wołczyna i Dobrodzienia. 
Nagrodzono 14 zespołów i solistów. Koncert galowy, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny trwał ponad trzy godziny. Przysłuchiwały się władze powiatu i miasta oraz 
bardzo licznie zgromadzona publiczność. 
 

17 stycznia odbył się V przełajowy wyścig kolarski „Cyklo Cros Kędzierzyn-Koźle `99” 
Rywalizowano w sześciu kategoriach wiekowych. Na starcie stanęło 60 zawodników, reprezentujących 
kluby Polski południowej. Wśród zwycięzców w poszczególnych kategoriach nie było zawodników z 
Kędzierzyna-Koźla. 
 

W ramach Tygodnia Ekumenicznego na Opolszczyźnie odprawiona została 18 stycznia msza 
święta w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja. 
 

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Pacułta odbyło się 19 stycznia spotkanie 
przewodniczących rad osiedlowych z członkami Zarządu Miasta. Omówiono aktualne problemy miasta 
oraz przedyskutowano sprawy organizacyjne związane ze zbliżającymi się wyborami do rad osiedli. 
 

21 stycznia Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, zlokalizowana przy Zakładach Azotowych 
Kędzierzyn SA otrzymała 12-tonowy pojazd służący do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. 
Zakupiono go ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
za cenę 1 121 000 zł. 
 

Występy zespołów  artystycznych działających w Osiedlowym Domu Kultury „Komes” złożyły się 
na „koncert noworoczny” zorganizowany 22 stycznia w Zakładowym Domu Kultury „Lech”. 
Zaprezentowano rytmikę dziecięcą, występ Klubu Tańca „Czar Par” oraz popisy zespołu „Mały Komes” i 
Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”. 
 

23 stycznia odbył się zjazd założycielski miejskiej organizacji Stronnictwa Konserwatywno-
Ludowego. Uczestniczyło około 15 osób. Powołano koordynatora ds. tworzenia organizacji w 
Kędzierzynie-Koźlu. Został nim Antoni Bajer. 
 

Zaledwie 13 osób wystąpiło, przy prawie pustej sali, w zorganizowanym przez Miejski Ośrodek 
Kultury w dniu 24 stycznia konkursie recytatorskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Ars 
poetica”. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Przybylska z II Liceum Ogólnokształcącego (Osiedle 
Śródmieście). 
 

Doszło do zmian w strukturach terenowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych. 27 stycznia Miejsko-Gminne Porozumienie Związków Zawodowych w Kędzierzynie-Koźlu 
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przekształciło się w Radę Powiatową OPZZ w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodniczącym rady został Jan 
Klimek. 
 

„Kwiaty – Moszna `98” to tytuł wystawy fotografii autorstwa Daniela Nurzyńskiego, otwartej 
27 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wernisaż zgromadził około 40 osób. 
 

W klubie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbyło się 27 stycznia 
kilkugodzinne spotkanie z p.o. Komendanta Powiatowego Policji, podinspektorem Władysławem 
Uksikiem. 
 

Zmasowaną akcję skierowaną przeciwko Radzie Miejskiej rozpoczęło 27 stycznia Radio „Park”. 
Wykorzystano do tego podwyżkę diet radnych, uchwaloną 28 stycznia. Ataki kierowano szczególnie na 
przewodniczącego rady, dr Ryszarda Pacułta. 
 

W kozielskiej „Baszcie” Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wspólnie z Urzędem Miasta, 
zaprezentowało wystawę: „Kędzierzyn-Koźle w promocji Urzędu Miasta”. Przedstawiono na niej 
materiały wydawane przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle w ostatnich pięciu latach, a służące promocji 
miasta. Na otwarcie wystawy w dniu 28 stycznia przybyło około 50 osób. W trakcie wernisażu prezes 
firmy „Jamaro” przekazał Towarzystwu Ziemi Kozielskiej mapę z aktualnym planem miasta. 
 

Minister Jerzy Widzyk wziął udział 29 stycznia w uroczystym otwarciu izby przyjęć Szpitala nr 
1. W tym dniu pracowały już, wprawdzie w ograniczonym zakresie, wszystkie oddziały szpitalne. Remont 
obiektu był jednak nadal kontynuowany. W tym samym dniu pielęgniarki oflagowały wszystkie budynki 
służby zdrowia, solidaryzując się w ten sposób z akcją protestacyjną pielęgniarek warszawskich. 
 

Zespół Muzyki Dawnej „Preambulum”, działający w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 
Sienkiewicza, a kierowany przez Aleksandrę Płachtę, zdobył brązową „Harfę Eola” w kategorii zespoły 
instrumentalne 3-9 osób na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Uczniowskich Kameralnych Zespołów 
Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” odbywającym się w Kaliszu w dniach od 26 do 29 stycznia. 
 

Wojewoda Opolski Adam Pęzioł i Marszałek Sejmiku Opolskiego Stanisław Jałowiecki 
przebywali 1 lutego w Kędzierzynie-Koźlu. Po krótkim spotkaniu z władzami miasta i powiatu udali się 
do Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA, gdzie zapoznali się z koncepcją budowy zakładu 
petrochemicznego. Wizyta została znacznie skrócona, ponieważ wojewoda udał się na spotkanie z 
rolnikami, którzy w tym dniu blokowali drogi i pikietowali siedzibę wojewody. 
 

3 lutego rozpoczęły się regularne cotygodniowe dyżury kędzierzyńsko-kozielskich radnych w 
Biurze Rady Miejskiej. Wprowadził je przewodniczący Rady Miejskiej. Radni zapoznawali się z 
problemami zgłaszanymi przez mieszkańców, a następnie podejmowali próbę ich załatwienia. 
 

Od początku lutego prywatny tygodnik „Echo Gmin” zaczął zamieszczać artykuły i wypowiedzi 
atakujące Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz sugerujące nieuchronność zmian kadrowych w Radzie 
Miejskiej i Urzędzie Miasta. 
 

Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Eugeniusza de Mazenod, ks. Bernard Sojka, wystąpił z 
propozycją ustawienia w rejonie skrzyżowania ulic Gliwickiej i Piotra Skargi (Osiedle Pogorzelec) krzyża 
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20-metrowej wysokości. Rozpoczęła się dyskusja na temat zasadności pomysłu, a zwłaszcza proponowanej 
lokalizacji krzyża. 
 

1 lutego minęło 10 lat od wyodrębnienia się z Narodowego Banku Polskiego samodzielnego Banku 
Zachodniego. Z tej okazji kędzierzyńsko-kozielski oddział tego banku zorganizował 12 lutego w 
restauracji „Staromiejska” okolicznościowe spotkanie pracowników z przedstawicielami władz miejskich i 
firm współpracujących z bankiem. 
 

28 tysięcy złotych przeznaczyło miasto na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 
zimowych (1-14 lutego). Zorganizowano w czterech punktach miasta półkolonie. Liczne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży przygotowały wszystkie placówki kultury i sportu podległe władzom miasta. 
 

W połowie lutego w prasie pojawiły się artykuły opisujące trudną sytuację finansową Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn SA. Sugerowano nieuchronność głębokich zmian kadrowych na najważniejszych w 
firmie stanowiskach. 
 

15 lutego powrócili do pracy anestezjolodzy. Okres, w którym byli nieobecni z powodu 
wcześniejszych wypowiedzeń z pracy policzono im jako urlop bezpłatny. Lekarze podjęli pracę na starych 
warunkach.  
 

Zebraniem mieszkańców osiedla „Blachownia” w dniu 15 lutego rozpoczął się cykl zebrań 
sprawozdawczo wyborczych mieszkańców 14 osiedli Kędzierzyna-Koźla. 
 

Plebiscyt „Najpopularniejszy sportowiec powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” w 1998 r. ogłoszony 
został przez prywatny tygodnik regionalny „Echo Gmin”. 16 lutego podano wyniki plebiscytu. Zwyciężył 
Paweł Papke, siatkarz Mostostalu-Azoty. Uhonorowany został pucharem ufundowanym przez Starostę 
Powiatu Józefa Gismana. W ramach plebiscytu nadesłano 497 kuponów, głosy oddano na 92 sportowców. 
 

Władze miasta spotkały się 16 lutego z grupą niemieckich inwestorów, zainteresowanych 
zainwestowaniem swojego kapitału w remont podzamcza i kina „Hel” oraz wydzierżawieniem od gminy 
działki na budowę dużego marketu. 
 

20 lutego telewizyjna „Jedynka” bezpośrednio transmitowała mecz z Kędzierzyna-Koźla w całości 
i na żywo. Siatkarze Mostostalu Azoty pokonali 3:0 drużynę BBTS Original Polmos Bielsko-Biała. 
 

Tenisista Jędrzej Żarski ze Spółdzielczego Tenisowego Klubu Sportowego zdobył w dniach 20-21 
lutego na zawodach w Zabrzu tytuł mistrza Polski juniorów do lat 18. 
 

Sprawom zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta poświęcona była w części swoich obrad 
sesja Rady Miejskiej w dniu 25 lutego. Odra w rejonie Koźla stała się wielkim placem budowy. Trwała 
przebudowa stałego stopnia wodnego na starej odnodze Odry (na wysokości budynku Urzędu Miejskiego) 
oraz wznoszenie wałów w Koźlu-Rogach. Kontynuowane były również starania władz miejskich o 
pozyskanie środków finansowych na budowę obwodnicy, która byłaby jednocześnie wałem 
przeciwpowodziowym dla Koźla. 
 

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem Domu Kultury „Koźle” odbył się w nim w dniu 27 lutego 
Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. 
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Uroczyście podsumowano 27 lutego w opolskiej filharmonii kolejną edycję konkursu „Elita 

Eksporterów”. Wśród dwunastu firm wyróżnionych za działalność eksportową w 1988 r. znalazł się 
kędzierzyńsko-kozielski „Famet”. Firma ta, która już siedem razy była laureatem konkursu otrzymała 
statuetkę z platynowym globem. 
 

W rankingu Polskiego Związku Motorowego Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski zajął 21 
pozycję wśród 244 automobilklubów działających w Polsce. Stowarzyszeniem kierowali: Jacek Nowak – 
prezes oraz Jan Herbeć, Jacek Księżarek i Józef Drozdowski – wiceprezesi. 
 

Upoważnieni przez Radę Miejską: Ryszard Pacułt, Janusz Klimek i Edward Nycz 
przeprowadzili 1 marca rozmowy z wicedyrektorem Instytutu Śląskiego w Opolu prof. dr hab. 
Stanisławem Senftem rozmowy na temat wydania przez tę placówkę monografii Kędzierzyna-Koźla. 
Ustalono, że dyrekcja Instytutu Śląskiego przedstawi władzom Kędzierzyna-Koźla konkretne propozycje 
zrealizowania tego zadania. 
 

Nowoczesny System Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania ludności miasta został 
uruchomiony 1 marca. Prezentacja systemu miała miejsce o godzinie 1200. W ośmiu punktach miasta, 
zlokalizowanych na terenach zalewowych, zainstalowano syreny mogące alarmować o różnego rodzaju 
zagrożeniach poprzez przekazywanie komunikatów werbalnych i sygnałów dźwiękowych. Komunikaty 
mogły być nadawane z różnych miejsc dzięki umieszczeniu aparatury nadawczej w małej przenośnej 
walizce. 
 

Anatol Majcher został powołany na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Był specjalistą chirurgiem i urologiem, ordynatorem Oddziału 
Urologii Szpitala nr 2. Stanowisko objął z zamiarem przeprowadzenia restrukturyzacji kędzierzyńsko-
kozielskiej służby zdrowia. 
 

Koordynacji działań władz Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich poświęcone było spotkanie 
prezydentów Kędzierzyna-Koźla z burmistrzem Strzelec Opolskich Krzysztofem Fabianowskim w dniu 3 
marca. Mówiono o wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu inwestorów dla swoich miast i powiatów. 
 

Atrakcyjną imprezę rozrywkową pod nazwą „Beatles-mania” zorganizował 8 marca Miejski 
Ośrodek Kultury. Pełnej sali widzów zaprezentowano muzykę lat 60-tych w wykonaniu współczesnych 
zespołów i solistów. 
 

Redakcja „Echa Gmin” zaproponowała swoim czytelnikom „Kędzierzyńsko-kozielski ranking 
popularności” Chętni mogli typować 5 osób znanych i popularnych. Pierwsze wyniki ogłoszono 9 marca. 
Na liście znalazło się 21 nazwisk. Pierwsze miejsce uzyskała Hanna Białas, pracownik Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 
 

9 marca spotkały się w pełnym składzie zarządy powiatu i miasta Kędzierzyn-Koźle. Omówiono 
problemy związane z zarządzaniem drogami na terenie miasta oraz uzgodniono wspólne zasady promocji 
ziemi kozielskiej. Poruszono także problemy szkolnictwa, służby zdrowia i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
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14 osób uczestniczyło 10 marca w spotkaniu przedstawicieli organizacji kombatanckich, 
zorganizowanym z inspiracji przewodniczącego Rady Miejskiej, Ryszarda Pacułta. Omówiono organizacje 
uroczystości patriotycznych, w tym 60. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Celem spotkania było 
również skoordynowanie poczynań różnych grup kombatantów w zakresie oddziaływania  na postawy 
patriotyczne młodzieży. W Kędzierzynie-Koźlu istniało wówczas sześć organizacji kombatanckich. Były 
to: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Ogólnopolski Związek 
Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Związek Sybiraków i Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak 
uczestniczyli 10 marca w odprawie służbowej poświęconej omówieniu pracy policji w 1998 r. W czasie 
spotkania, poza sprawami dotyczącymi wyłącznie policji, dyskutowano nad współpracą policji ze strażą 
miejską oraz poruszono problemy finansowe z którymi borykała się Komenda Powiatowa Policji w 
Kędzierzynie-Koźlu. 
 

10 marca w osiedlu Rogi odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze mieszkańców 
Kędzierzyna-Koźla. Zebrania były okazją do spotkań mieszkańców poszczególnych osiedli z 
reprezentantami władz miejskich, którzy licznie w nich uczestniczyli. Frekwencja na zebraniach była 
stosunkowo nieduża, z wyjątkiem osiedli peryferyjnych. 
 

Dwukrotnie (25 lutego i 11 marca) kędzierzyńsko-kozielscy radni zajmowali się przygotowaniami 
do reformy oświaty w gminie. W wyniku podjętych decyzji od września 1999 r. w mieście będzie 
funkcjonować 8 gimnazjów. 
 

Sprawy bezrobocia były głównym punktem obrad Rady Miejskiej w dniu 11 marca. Do połowy 
lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowano 2567 osób poszukujących zatrudnienia. Było to o 
339 osób więcej niż rok wcześniej. Większość bezrobotnych to kobiety. 
 

12 marca, miesiąc po premierze krajowej, w kinie „Chemik” odbyła się premiera filmu „Ogniem i 
mieczem”. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury zaprosiła na tę uroczystość „grono przyjaciół, 
sympatyków i mecenasów kultury naszego miasta”. Przybyła większość liczących się w mieście osób. 
 

Z udziałem władz miejskich i powiatowych odbyło się w dniu 15 marca uroczyste otwarcie Domu 
Kultury „Koźle”, odremontowanego po zniszczeniach powodziowych w lipcu 1997 r. Uroczystość 
połączono z finałem plebiscytu na najlepszego ucznia – sportowca roku 1998. W czterech kategoriach 
wyróżniono po 10 najlepszych. Pierwsze miejsca uzyskali: szkoły podstawowe – Hanna Baczyńska i 
Marek Małopolski (oboje pływanie), szkoły ponadpodstawowe – Anna Żarska i Jędrzej Żarski (oboje tenis 
ziemny). 
 

16 marca w Szpitalu nr 1 uruchomiony został blok operacyjny. Tym samym stworzone zostały 
warunki do normalnej pracy oddziałów zabiegowych. 
 

19 i 20 marca trwał XI Kędzierzyńsko-Kozielski Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szantki `99”. 
Wieczór poezji morskiej odbył się w Domu Kultury „Koźle”, a występy zespołów muzycznych po raz 
pierwszy w pobliskiej kawiarni „Tunel”. 
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 Ciepły i bezśnieżny był styczeń. Dopiero 27 stycznia spadł śnieg i temperatura obniżyła się do 
minus 15 stopni. Celsjusza W lutym wystąpiły stosunkowo duże opady śniegu. Było chłodno. Ocieplenie 
przyszło 26 lutego. W marcu opadów było bardzo mało. Temperatura wahała się od minus 5 do plus 5 
stopni Celsjusza. Pierwszy dzień wiosny (21 marca) był zimny i deszczowy. 
 

Wiosenny marsz pod hasłem „Bądź sobą bez nałogów” zorganizowała 19 marca młodzież I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Na rynku uczniowie wręczyli Prezydentowi 
Miasta Jerzemu Majchrzakowi petycję z prośbą o zwrócenie uwagi na szerzącą się w szkołach 
narkomanię. W marszu uczestniczyło około ośmiuset osób. 
 

22 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład nowego zarządu weszli: 
Antoni Onyszkiewicz – przewodniczący, Jadwiga Kosakowska – sekretarz, Janina Marszałek – skarbnik 
oraz Janusz Iwanecki, Czesław Kutek, Maria Zawadka, Lidia Struś i Anna Buczkowska. 
 

Informacją o podłożeniu bomby przerwana została sesja budżetowa Rady Miejskiej w dniu 25 
marca. Radni i pracownicy Urzędu Miejskiego na około 45 minut opuścili budynek. Po wznowieniu obrad 
radni uchwalili budżet miasta na 1999 r. Po stronie dochodów wyniósł on 84 253 543 zł, a po stronie 
wydatków 90 356 752 zł. Łącznie z przychodami i rozchodami uchwalony budżet zamknął się kwotą 93 
036 280 zł. 
 

1002 osoby uczestniczyły w piątej edycji konkursu językowego „Wschód – Zachód”. Finał odbył 
się 26 marca w Domu Kultury „Chemik”. Zwyciężyli: w kategorii szkół średnich – Tomasz Maślona (język 
angielski), Ewa Zgrzebniok (język niemiecki) i Łukasz Graborz (język rosyjski), w kategorii szkół 
podstawowych – Leszek Wardyła (język angielski) i Karolina Gisman (język niemiecki). Nagrody dla 
uczestników ufundowała firma „IXO Neuber”. 
 

317 osób wzięło udział w VI edycji konkursu „Krajobrazy słowa” ogłoszonego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Nadesłano 2009 prac, w tym 1848 wierszy i 161 utworów napisanych prozą. W 
dziedzinie prozy I nagrodę otrzymał Augustyn Baran z Izdebki, a dwie II nagrody Cezary Domarus z 
Gdańska i Robert Wyszyński z Opola. W poezji nie przyznano I nagrody, natomiast wręczono trzy II 
nagrody, które otrzymały: Barbara Kożuszko z Dobrego Miasta, Anna Fidecka z Warszawy i Dorota 
Podstawska z Rudy Śląskiej. Wręczenie nagród miało miejsce 26 marca, w Domu Kultury „Koźle”. 
 

27 marca, podczas finału II Miejskiego Konkursu „Mistrz Ortografii”, zorganizowanego dla 
uczniów szkół podstawowych przez Osiedlowy Dom Kultury „Komes” i Szkołę Podstawową nr 19, tytuł 
ten zdobyła Ewelina Złotorowicz ze Szkoły Podstawowej nr 7. 
 

Ze stukilogramowym krzyżem i pochodniami przeszła w sobotę 27 marca procesja pomiędzy 
kościołami w osiedlu Śródmieście. Nabożeństwo drogi krzyżowej zorganizowane zostało z okazji 
Światowego Dnia Młodzieży. Uczestniczyło w nim około dwóch tysięcy mieszkańców. 
 

W drugiej połowie marca upowszechniona została wśród mieszkańców miasta, poprzez 
dostarczenie do mieszkań, „Instrukcja powodziowa dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla” opracowana 
przez Miejski Komitet Przeciwpowodziowy. Na 10 stronach zamieszczono praktyczne informacje 
przydatne w razie zagrożenia powodziowego. Jednocześnie w budynku Urzędu Miejskiego wystawiono 
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skrzynkę, do której zainteresowani mieszkańcy mogli wrzucać kartki z określeniem przewidywanych 
potrzeb medycznych i specjalistycznych w razie wystąpienia powodzi. 
 

31 marca ukazał się 3(879) numer „Życia Blachowni”, pisma które przez 33 lata towarzyszyło 
załodze Zakładów Chemicznych „Blachownia”. Był to ostatni numer, ponieważ zgodnie z decyzją 
Zarządu Zakładów Chemicznych „Blachownia” SA z 10 i 13 listopada 1998 r. gazeta uległa likwidacji. 
 

Telewizja, radio, prasa lokalna i centralna nagłośniły na przełomie marca i kwietnia sprawę domu 
przekazanego do użytkowania rodzinie Haliny Zaremby, a ufundowanego miastu przez gminę Mrągowo 
w ramach pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź. Użytkownicy domu niesłusznie zarzucali 
aktualnym  władzom Kędzierzyna-Koźla, że bezprawnie odmawiają im przekazania domu na własność. 
Dom zbudowany był na gruncie gminnym i gmina pokryła koszty wzniesienia fundamentów oraz 
doprowadzenia do niego instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. 
 

Od 2 kwietnia lokalne Radio „Park” było słyszane w promieniu 100 km od Kędzierzyna-Koźla. 
Stało się to możliwe po uzyskaniu nowej koncesji z Krajowej Rady Radia i Telewizji i zamontowaniu 
nadajnika na 150-metrowym kominie Elektrowni „Blachownia”. 
 

Piękna pogoda zapanowała w ostatnich dniach marca. Święta wielkanocne (4 i 5 kwietnia) były 
słoneczne i ciepłe. Parki i ulice miasta zapełniły się spacerowiczami. 
 

Na początku kwietnia zakończone zostały kilkumiesięczne prace w kozielskim parku. Ze środków 
uzyskanych z Unii Europejskiej zbudowana została  piękna alejka parkowa. 
 

Spotkanie przewodniczących rad osiedlowych, kończących swoją kadencję i nowo wybranych 
odbyło się 12 kwietnia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i Prezydent Miasta Jerzy 
Majchrzak wręczyli podziękowania i upominki książkowe przewodniczącym rad osiedlowych w kadencji 
1994-1998. Podczas wielogodzinnej dyskusji dzielono się uwagami na temat miejsca samorządu 
mieszkańców w mieście. Funkcję przewodniczących rad osiedli rozpoczęli pełnić: Karol Wencel, Ingrid 
Szary, Stanisław Mróz, Jerzy Wantuła, Zdzisław Zynek, Jan Chmielewicz, Genowefa Małkiewicz, Jan 
Wiącek, Dariusz Zwierzchowski, Eugeniusz Mrówczyński, Jerzy Rosenhof, Krystyna Serwon, Helmut 
Sosna i Stanisław Miedzak. 
 

Oficjalne ogłoszenie wyników II edycji samorządowego konkursu „8 wspaniałych” miało miejsce 
14 kwietnia w sali Domu Kultury „Koźle”. W tym młodzieżowym konkursie ludzi pracujących społecznie 
na rzecz innych uczestniczyło 25 osób. Kapituła wskazała do udziału w eliminacjach ogólnopolskich Annę 
Burdzy. 
 

Zakład Rafinacji Ropy Naftowej i Olejów „RENOWER” s.c., działający od 1997 r. na bazie 
przekształcenia istniejącej od 1994 r. spółki o tej samej nazwie, przeżywał w kwietniu poważne trudności, 
ponieważ Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu zablokował firmie konto bankowe, co spowodowało 
zwolnienie całej załogi przez właściciela. 14 kwietnia byli pracownicy tej prywatnej rafinerii złożyli 
skargę do prokuratury przeciwko Urzędowi Kontroli Skarbowej w Opolu. 
 

W połowie kwietnia w prasie ukazały się ogłoszenia syndyka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Kędzierzynie-Koźlu oferującego sprzedaż poszczególnych obiektów nieczynnej od kilku miesięcy 
spółdzielni. 
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W numerze 15, z 13-19 kwietnia, „Echa Gmin” nie ukazała się strona poświęcona gminie 

Kędzierzyn-Koźle. Spowodowane to było zaprzestaniem współfinansowania tej gazety przez gminę. 
Tygodnik jednak nadal zamieszczał, podobnie jak poprzednio, liczne materiały kwestionujące działalność 
władz Kędzierzyna-Koźla. 
 

Trudna sytuacja finansowa Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA spowodowała duże 
zaniepokojenie wśród załogi oraz w całym Kędzierzynie-Koźlu. 19 kwietnia Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” podjęła uchwałę o wprowadzeniu od następnego dnia pogotowia strajkowego, domagając się 
od ministra skarbu państwa zmian w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki. 
 

21 kwietnia Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V  Gospodarczy, wydał postanowienie o otwarciu 
postępowania układowego umożliwiającego zawarcie porozumienia z wierzycielami w sprawie spłaty 
zadłużenia Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. Efektem porozumienia mogłoby być odroczenie spłaty 
zadłużenia tej firmy na lata 2000-2005. 
 

Przewodniczący rad gmin, wójtowie i władze powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uczestniczyli 
22 kwietnia w spotkaniu z Wicemarszałkiem Sejmiku Opolskiego Andrzejem Rybarczykiem i Danutą 
Jazłowiecką, dyrektorem departamentu regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie odbyło się w 
starostwie. Rozważano strategię pozyskiwania środków pieniężnych z Unii Europejskiej na realizację 
programów rozwojowych gmin. 
 

Po dokonanych 16 kwietnia zmianach w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych 
Kędzierzyn SA doszło 23 kwietnia do wyboru jej przewodniczącego. Został nim naukowiec z 
Uniwersytetu Opolskiego, Stanisław Dolata. 
 

Senator, dr Bogdan Tomaszek, będący przewodniczącym Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, zorganizował 26 kwietnia spotkanie 
kadry kierowniczej kędzierzyńsko-kozielskiej służby zdrowia z dyrektorem opolskiej kasy chorych, 
Stanisławem Łągiewką. Omówiono sprawy związane z szeroko pojętą działalnością służby zdrowia w 
powiecie. 
 

W nocy z 26 na 27 kwietnia zamaskowany mężczyzna poinformował o podłożeniu bomby w 
Szpitalu nr 1. Ewakuowano wszystkich pacjentów. Lżej chorych odesłano do domów, a pozostałych 
pacjentów przewieziono do szpitali nr 2 (Kędzierzyn) i nr 3 (Sławięcice) oraz do Opola i Strzelec 
Opolskich. Około 100 policjantów przeszukało budynek, ale ładunku wybuchowego nie znaleziono. Nad 
ranem rozpoczęto przyjmowanie pacjentów i około godziny 900 27 kwietnia szpital rozpoczął normalną 
pracę. 
 

W zorganizowanej w Hali Widowiskowo-Sportowej w dniu 27 kwietnia przez Powiatowy Urząd 
Pracy „giełdzie pracy” wzięło udział 25 pracodawców oferujących pracę 50 osobom. Poszukiwano głównie 
kafelkarzy, murarzy i sprzedawców w wieku do 35 lat. Nie oferowano ani jednego stanowiska pracy dla 
pracowników umysłowych. 
 

Drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wygrała eliminacje okręgowe 
XXXVI ogólnopolskiego konkursu „Polska leży nad Bałtykiem”. Rywalizowało 26 drużyn z województw 
Opolskiego i Śląskiego. 
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28 kwietnia w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarto wystawę prac Adama 

Zielińskiego „Moje miasto”. Artysta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracownik Urzędu 
Miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu, zaprezentował kilkadziesiąt obrazów olejnych i akwarel 
przedstawiających różne zakątki Kędzierzyna-Koźla. W wernisażu wzięło udział ponad 30 osób. 
 

29 kwietnia Rada Miejska uchwaliła absolutorium dla Zarządu Miasta za 1998 r. Pomimo 
krytycznej oceny pracy zarządu poprzedniej kadencji absolutorium przyjęto prawie jednomyślnie – 33 głosy 
za, przy 2 przeciwnych. 
 

Pod koniec kwietnia ukazał się VI tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”. Pierwsze 
egzemplarze w dniu 29 kwietnia otrzymali radni. Pozycja została wydana przez Towarzystwo Ziemi 
Kozielskiej przy finansowym wsparciu władz samorządowych Kędzierzyna-Koźla. Redaktorem tomu, 
podobnie jak wszystkich poprzednich, był prof. dr hab. Stanisław Senft, wicedyrektor Instytutu Śląskiego 
w Opolu. Nakład wyniósł 400 egzemplarzy. W pracy zamieszczono 9 artykułów, kronikę Kędzierzyna-
Koźla z lat 1994-1996, kalendarium powodzi z lipca 1997 r. i trzy biogramy. Spośród 10 autorów 6 było 
mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla. 
 

30 kwietnia w Państwowym Domu Dziecka odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji 50. 
istnienia tej placówki. Poprzedziła je uroczysta msza święta odprawiona 29 kwietnia w kościele 
parafialnym pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. Na uroczystości rocznicowe przybyła 
liczna grupa byłych wychowanków, pracowników placówki i zaproszeni goście. Na budynku PDDz 
odsłonięto pamiątkową tablicę. Przez kozielski dom dziecka przewinęło się około 1500 wychowanków. 
 

Uroczyście obchodziła załoga Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w dniu 1 maja swoje 30-
lecie. Na okolicznościowe spotkanie w Domu Kultury „Chemik” przybyły władze Kędzierzyna-Koźla i 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, a także dyrektorzy miejscowych zakładów pracy oraz załoga MZK. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak wręczyli 
dyrektorowi MZK Antoniemu Capale medal „Za zasługi dla miasta”, przyznany firmie w uznaniu zasług 
dla społeczności Kędzierzyna-Koźla. Członkowie załogi otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. 
Po południu, na stadionie sportowym w Sławięcicach, odbył się festyn. 
 

Nie udało się siatkarzom „Mostostal-Azoty” powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu i obronić tytułu 
Mistrza Polski. Po decydującym spotkaniu w dniu 1 maja z drużyną „Yawal Częstochowa” kędzierzyńsko-
kozielscy siatkarze zostali Wicemistrzami Polski. 
 

Z okazji dnia św. Floriana – patrona strażaków, chemików i hutników w dniu 2 maja przy 
kościele pod wezwaniem św. Floriana (Osiedle Azoty) zorganizowany został festyn. 
 

Po raz pierwszy, po dwuletniej przerwie, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 2 maja w parku 
obok Domu Kultury „Koźle” festyn majowy. Duża grupa mieszkańców, głównie młodych, podziwiała 
liczne atrakcje, a także uczestniczyła w zorganizowanych grach, zabawach i konkursach. Można było 
również zwiedzić odremontowany po powodzi gmach kozielskiego domu kultury. 
 

Aleksandra Dutkiewicz z Kędzierzyna-Koźla i Krzysztof Wabicz z Lublina zostali zwycięzcami 
w klasyfikacji generalnej podczas zawodów ratownictwa wodnego Polski południowej, zorganizowanych 
1 i 2 maja. W zawodach uczestniczyło ponad 100 ratowników. 
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Władze Kędzierzyna-Koźla oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zaprosiły mieszkańców 

miasta w dniu 3 maja na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Kulminacją obchodów była msza 
święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja. Po południu w parku w 
pobliżu Domu Kultury „Chemik” odbył się wielogodzinny festyn, zakończony pięknym pokazem ogni 
sztucznych. 
 

Przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także wójtowie okolicznych gmin uczestniczyli w 
uroczystej zmianie służby, która 5 maja odbyła się na placu przed Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej. 
 

„Rzeczpospolita” z dnia 6 maja, w specjalnym dodatku, opublikowała listę pięciuset największych 
polskich przedsiębiorstw według przychodów z 1998 r. Listę przygotowano wspólnie z Instytutem Nauk 
Ekonomicznych PAN. Na 112 pozycji, pomimo ujemnego wyniku finansowego, znalazły się Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn SA, a na 321 Zakłady Chemiczne „Blachownia” SA. 
 

Przez kilka godzin przebywała 9 maja w Kędzierzynie-Koźlu (Osiedle Sławięcice) 25-osobowa 
delegacja Amerykanów z Teksasu, wywodząca się z najstarszej polskiej emigracji do USA. Grupie 
przewodniczyli: ks. bp John Yanta z Amarille oraz przebywający w USA mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla 
ks. dr Franciszek Kurzaj. Z delegacją spotkali się przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i 
Wiceprezydent Miasta Wiesław Fąfara. 
 

15 maja, po uprzednim odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn 
SA jej przewodniczącego Stanisława Dolaty, stanowisko to objęła Beata Wyszomirska, naczelnik jednego 
z departamentów Ministerstwa Skarbu Państwa. 
 

Kędzierzyński Klub Tenisowy oraz Urząd Miasta zorganizowały 15 maja w restauracji „Nowa 
Roma” (gmina Bierawa) „bal sponsorów”. Impreza była próbą uhonorowania osób wspomagających 
finansowo organizację imprez kulturalno-rozrywkowych w mieście. 
 

Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego i sił obrony cywilnej na temat: 
„Działanie Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego po ogłoszeniu alarmu powodziowego” odbyły się 
17 i 18 maja. Kierowali nimi: przewodniczący MKP, Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak i kierownik 
Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, Andrzej Leja. W drugim dniu ćwiczeń odbyły się zajęcia w 
terenie, głównie na zalewowym obszarze osiedla Rogi. Skoncentrowano się na działalności ewakuacyjnej 
oraz ochronie wałów. 
 

20 maja ukazała się publikacja „Przedsiębiorcy miasta. Przedsiębiorczość w mieście” zawierająca 
materiały z IV Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego „Oblicza przedsiębiorczości w mieście. 
Uwarunkowania – Bariery – Korzyści”, zorganizowanego 3 i 4 grudnia 1998 r. Redaktorem naukowym 
pozycji był dr Edward Nycz. Wśród 21 autorów zamieszczonych tam artykułów, 13 było mieszkańcami 
Kędzierzyna-Koźla. Książka, sfinansowana przez Urząd Miejski, ukazała się w nakładzie 500 
egzemplarzy. 
 

I Forum Rad Młodzieżowych Śląska Opolskiego odbyło się 21 maja. Zorganizowały je 
Młodzieżowe Rady Miejskie Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich, a uczestniczyli przedstawiciele 8 
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gmin opolskich oraz reprezentanci Dusznik Zdroju i Jastrzębia Zdroju. Postanowiono podjąć prace nad 
powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego. 
 

Akcję zbiórki pieniędzy na sfinansowanie kosztów operacji (150 tysięcy dolarów) 
siedemnastoletniego mieszkańca Kędzierzyna-Koźla, cierpiącego na nieuleczalną w Polsce chorobę, podjęto 
w maju z inicjatywy Jolanty i Andrzeja Bandurowskich. Na ten cel przeznaczono dochód z kilku imprez 
charytatywnych, m.in. z koncertu Majki Jeżowskiej w dniu 22 maja pt. „Wszystkie dzieci nasze są”. 
 

Kilka dni trwały obchody 40-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, 
zapoczątkowane uroczystym spotkaniem w dniu 21 maja. Na wielogodzinnym festynie 22 maja bawiło się 
kilka tysięcy osób. Spółdzielnia posiadała prawie 8,5 tysiąca mieszkań oraz 1200 garaży i lokali 
użytkowych. Ostatni blok mieszkalny zbudowano w 1992 r. 
 

56 osób uczestniczyło 24 maja w Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu w Kędzierzynie-Koźlu. 
W dyskusji koncentrowano się na problemach wewnętrznych, m.in. związanych z kształceniem około 400 
uczniów. Starszym cechu ponownie wybrano Jana Kubinę. 
 

8 osób kandydowało na stanowisko prezesa Zarządu i dyrektora naczelnego Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn SA. 25 maja Minister Skarbu Państwa powierzył to stanowisko Adamowi 
Konopce. Był on mieszkańcem Kędzierzyna-Koźla i dotychczas pracował jako dyrektor Biura Holdingu 
Mostostal Zabrze SA. 
 

Zakończył się V konkurs dla przedszkolaków „Moje miasto – moja ojczyzna”, zorganizowany 
przez Przedszkole nr 21 i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Uczestniczyło 56 przedszkolaków. Finał 
konkursu rozegrany został w Domu Kultury „Koźle” w dniu 26 maja. Zwyciężyła Agnieszka Stasiuk. 
 

26 maja rozpowszechniony został numer zerowy „Gazety Lokalnej”. Wydawcą tygodnika był 
Miejski Ośrodek Kultury, a pieniądze na rozruch pisma pochodziły z budżetu Kędzierzyna-Koźla, dotacji 
Holdingu „Blachownia”, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej i reklamodawców. Numer zredagował zespół: Piotr Gabrysz – redaktor naczelny, Bolesław 
Bezeg – sekretarz redakcji, Andrzej Szopiński-Wisła – zastępca redaktora naczelnego oraz Maciej 
Modzelewski i Piotr Warner. 
 

27 maja nastąpił odbiór zadania inwestycyjnego „zabezpieczenie i odwodnienie piwnic budynku A 
dawnego zamku kozielskiego”. W ten sposób zakończył się pierwszy etap, zapoczątkowanych w 1997 r., 
prac zabezpieczających pozostałości gotyckiego zamku kozielskiego. 
 

Rada Miejska na swym posiedzeniu w dniu 27 maja nadała nazwy trzem nowym ulicom na terenie 
Śródmieścia oraz nazwała plac przed pomnikiem Powstańców Śląskich na Pogorzelcu „Placem Pamięci 
Rodła”. 
 

Oficjalne otwarcie mostu na Kanale Kłodnickim, zbudowanego po całkowitym zniszczeniu 
poprzedniego w czasie lipcowej powodzi w 1997 r., nastąpiło 27 maja. Piękny most, o długości 24 i 
szerokości 12 metrów, będący ozdobą Koźla-Portu, zbudowano kosztem 1,1 mln zł. Posiadał on nośność 
30 ton. 
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Od 27 do 30 maja przebywała w Kędzierzynie-Koźlu czteroosobowa delegacja miasta Jonava 
(Litwa) z merem miasta Jonasem Klemensasem Sungailą na czele. Delegacji towarzyszyła 31-osobowa 
grupa młodzieży wraz z opiekunami. Goście odbyli oficjalne rozmowy z władzami Kędzierzyna-Koźla i 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz wzięli udział w imprezach organizowanych podczas  Dni Miasta 
Kędzierzyn-Koźle. 
 

Piękna, upalna pogoda panowała podczas „Dni Miasta ‘99”. Rozpoczęto je 28 maja imprezą 
„światło i dźwięk” w parku przy Domu Kultury „Koźle”. 29 maja uroczystości odbywały się w rejonie 
„Baszty” i na kozielskim rynku, a 30 maja na stadionie „Kuźniczka”. Mieszkańcy mogli podziwiać m.in. 
występy kabaretu „Koń Polski” oraz wysłuchać koncertów zespołów: „Skaldowie”, „Independence”, 
„O.N.A.” i „Republika”. Wystąpiły też miejscowe zespoły młodzieżowe, a także zespół „MIX” z Litwy. 
Grali: Józef Skrzek i Jerzy Gruszczyński oraz gminne orkiestry dęte.  
 

Uroczysty dzień dziecka zorganizowały 1 czerwca kozielskie samorządy osiedlowe: Południe, 
Stare Miasto, Zachód oraz samorząd spółdzielni mieszkaniowej. Na kozielskiej wyspie, pomimo chłodnej 
pogody, przez kilka godzin dzieci podziwiały występy szkolnych i przedszkolnych zespołów artystycznych, 
jeździły dorożką i bawiły się wesoło. Gośćmi dzieci byli: przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i 
Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak. W tym samym dniu na stadionie „Kuźniczka” odbyła się V 
Międzyszkolna Olimpiada Sportowa. 
 

1 czerwca gościł w Kędzierzynie-Koźlu radca w Przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Polsce, 
John O`Rurke. Podczas dwugodzinnej wizyty obejrzał następujące obiekty wyremontowane dzięki pomocy 
z funduszu „Odbudowa”: piwnice budynku Urzędu Miasta, Dom Dziennego Pobytu nr 2 w Koźlu, Szkołę 
Podstawową nr 12, Dom Kultury „Koźle”, kozielskie ulice: Morcinka, Życzliwą i Husarską oraz alejkę w 
kozielskim parku. Gość zapoznał się także z organizacją systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania 
ludności, funkcjonowaniem urządzeń przeciwpowodziowych oraz stanem sprzętu ratowniczego. Miasto 
Kędzierzyn-Koźle otrzymało z programu pomocowego „Odbudowa” kwotę 4 484 522 zł. Była to czwarta 
co do wielkości dotacja Unii Europejskiej, jakiej udzieliła ona miejscowościom zniszczonym podczas 
powodzi w Polsce. W Kędzierzynie-Koźlu sfinansowano z tych środków 54 projekty. 
 

Przyjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja stanowisko wyrażające zaniepokojenie radnych 
wzrostem przestępczości na terenie miasta wywołało wielotygodniową dyskusję w lokalnych gazetach na 
temat pracy policji. Generalnie sprowadzała się ona do krytyki lub obrony postępowania pełniącego 
obowiązki Komendanta Powiatowego Policji, Władysława Uksika. 
 

Od 30 maja do 6 czerwca odbywał się III Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Kędzierzyn-
Koźle CUP ‘99, zorganizowany na kortach Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego. Uroczyste spotkanie 
sponsorów turnieju odbyło się 5 czerwca. W turnieju brało udział ponad 50 zawodniczek z Europy, 
Australii i Nowej Zelandii. Uczestniczyły też dwie zawodniczki z Kędzierzyna-Koźla: Patrycja 
Bandurowska i Anna Żarska. 
 

Festiwal Orkiestr Dętych, trwający od 4 do 6 czerwca, był okazją do przypomnienia 25-lecia 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte. Imprezy 
odbywały się w różnych częściach miasta. Towarzyszyły im koncerty zespołów miejscowych szkół 
muzycznych, koncert Big-Bandu z Katowic i występ kabaretu „Sobota w Bytkowie” 
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8 czerwca w kozielskiej Baszcie uroczyście podsumowano konkurs plastyczny „Zabytki naszego 
miasta”, zorganizowany przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Przedszkole nr 21. Nadesłano 46 prac 
namalowanych przez 55 przedszkolaków z 5 przedszkoli. Wyróżniono 14 prac. Piękna wystawa 
przyciągnęła wielu zwiedzających. 
 

Około 50 osób działających w trzech grupach „Anonimowych alkoholików” na terenie 
Kędzierzyna-Koźla spotkało się 8 czerwca w świetlicy Komendy Powiatowej Policji z osobami 
profesjonalnie zajmującymi się zwalczaniem alkoholizmu. 
 

Od 7 do 11 czerwca trwały IX Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Chemika – Chemia ‘99. Wśród wielu 
imprez popularyzujących przemysł chemiczny Kędzierzyna-Koźla miała również miejsce sesja 
popularnonaukowa „Historia przemysłu na ziemi kozielskiej”, zorganizowana przez koło miejskie 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w dniu 10 czerwca. 
 

Zawody sportowo-pożarnicze o puchar Prezydenta Miasta odbyły się 13 czerwca na boisku 
sportowym w Sławięcicach. Uczestniczyło 230 zawodniczek i zawodników z ochotniczych straży 
pożarnych ze Sławięcic, Kłodnicy, Miejsca Kłodnickiego i Cisowej. Podczas zawodów odznaczono 
najlepszych strażaków. Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali m.in. Jerzy Glomb (40 lat czynnej 
działalności) i Rudolf Singer (30 lat służby). 
 

Pierwsze posiedzenie rady programowej „Gazety Lokalnej” odbyło się 14 czerwca. Tworzyli ją 
przedstawiciele głównych ugrupowań Rady Miejskiej oraz reprezentanci Holdingu „Blachownia”, 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” i Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej, czyli instytucji 
współfinansujących wydawanie gazety. Przewodniczącym rady został Ryszard Pacułt. 
 

VII Dni literatury dla dzieci i młodzieży zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w dniach 
od 14 do 16 czerwca. W okresie tym w placówkach bibliotecznych w poszczególnych osiedlach 
przeprowadzono dużo różnorodnych imprez. Tematami wiodącymi „dni” były: 14 czerwca – Małe 
krajobrazy słowa. Kędzierzyn-Koźle wita i zaprasza. Pisarz w bibliotece, 15 czerwca – Maluch w 
bibliotece, 16 czerwca – Literatura naszych sąsiadów. Spotkania z „Panem Tadeuszem”. 
 

18 czerwca w Kędzierzynie-Koźlu powołano do życia koło lokalne Stowarzyszenia „Młodzi 
Demokraci”. Przewodniczącym został Jakub Dźwilewski, skarbnikiem Patrycja Madej, a sekretarzem 
Zbigniew Górski. Stowarzyszenie miało na celu promowanie młodych ludzi w życiu społecznym i 
politycznym. 
 

18 czerwca we wszystkich szpitalach Kędzierzyna-Koźla pielęgniarki i położne, w ramach 
ogólnopolskiego protestu, na godzinę przerwały pracę. Poparły w ten sposób głodówkę pielęgniarek 
warszawskich domagających się podwyżek płac. W czasie protestu chorych doglądały pielęgniarki 
oddziałowe. 
 

Tradycyjny już dla Sławięcic „Koncert przy zamku” zorganizowała Rada Osiedla w dniu 20 
czerwca. Wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 16 oraz mieszkańcy 
sławięcickiego Domu Opieki Społecznej. 
 

Pod przewodnictwem Ryszarda Pacułta, przewodniczącego Rady Miejskiej, odbyło się 21 czerwca 
uroczyste spotkanie reprezentantów seniorów Kędzierzyna-Koźla. Na liczne pytania najstarszej grupy 
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wiekowej mieszkańców miasta odpowiadali prezydenci: Jerzy Majchrzak i Dariusz Jorg. Spotkanie było 
jedną z wielu imprez zorganizowanych w czerwcu dla seniorów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach „Roku Seniora”. 
 

Prawie 100 osób uczestniczyło 21 czerwca w spotkaniu kadry kierowniczej dużych zakładów 
pracy, radnych oraz władz miasta i powiatu, zorganizowanym przez senatora Bogdana Tomaszka. 
Tematem była pogarszająca się sytuacja społeczno-gospodarcza miasta i powiatu. Podczas kilkugodzinnej 
dyskusji zwrócono uwagę na nasilające się trudności związane z restrukturyzacją kędzierzyńsko-
kozielskich zakładów pracy i wzrastające bezrobocie (7,7%). 
 

W strugach zimnego deszczu otwarta została 22 czerwca oczyszczalnia ścieków. Zbudowano ją 
kosztem 33 milionów złotych w latach 1996-1999. Była to największa inwestycja miejska w dekadzie lat 
dziewięćdziesiątych Przepustowość oczyszczalni wyniosła 16 tysięcy m3. Maksymalnie mogła jednak 
przerobić nawet 20 tysięcy m3. W oddaniu inwestycji uczestniczył m.in. Wojewoda Opolski Adam Pęzioł. 
 

Długotrwałe deszcze spowodowały podniesienie się poziomu wody w Odrze do 563 cm. Od dnia 
23 czerwca przez kilka dni obowiązywał w Kędzierzynie-Koźlu stan alarmu powodziowego. 
 

Wernisaż na zakończenie XX Międzynarodowego Pleneru „Konfrontacje plastyczne Kędzierzyn 
‘99” odbył się 24 czerwca w internacie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, gdzie mieszkali artyści podczas 
trwającego od 10 czerwca pleneru. W plenerze wzięło udział 20 artystów plastyków z Polski, Czech i 
Ukrainy, w tym 3 z Kędzierzyna-Koźla. Powstało 120 prac. Komisarzem pleneru, podobnie jak 
wszystkich poprzednich, był Adam Zbiegieni. Był to ostatni plener, którego współorganizatorami były 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA i Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
 

Ponad 350 osób przybyło na I Zjazd Absolwentów Technikum Budowlanego z lat 1966-1999, 
zorganizowany 25 czerwca. Po mszy świętej w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej nastąpiło w 
szkole uroczyste otwarcie zjazdu. Całonocny bal absolwentów odbył się w Hotelu Centralnym. Z okazji 
zjazdu opublikowano książkę „I Zjazd Techników Budowlanych Zespołu Szkół Zawodowych” autorstwa 
Urszuli Pająk-Czopowskiej. 
 

26 czerwca odbyło się zebranie założycielskie oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Francuskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestniczyło 30 osób. Wybrano 8-osobowy zarząd. 
Przewodniczącym został Marian Martiszko – inicjator powołania stowarzyszenia w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

Anna Żarska wygrała 27 czerwca międzynarodowy turniej tenisowy PZU Życie w Sopocie. Był 
to największy sukces sportowy 20-letniej tenisistki z Kędzierzyna-Koźla. 
 

2 lipca na frontowej ścianie Państwowego Domu Dziecka zamontowana została tablica z 
napisem: „Wszystkim, którzy po tragicznej powodzi 1997 roku okazali nam ludzką solidarność i pomogli 
odbudować nasz wspólny dom”. Zniszczony kozielski dom dziecka odbudowano kosztem 2,5 miliona zł. 
Do jego odbudowy przyczyniła się m.in. Polonia z Kanady i Stanów Zjednoczonych. 
 

3 lipca przebywał w Kędzierzynie-Koźlu szef Obrony Cywilnej Kraju Mariusz Furmanek. W 
towarzystwie Wojewody Opolskiego Adama Pęzioła zapoznał się z przebiegiem prac przy przebudowie 
odrzańskiego węzła kozielskiego oraz budową wałów przeciwpowodziowych w rejonie Koźla. 
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W Koźlu Porcie została otwarta odremontowana po powodzi filia Opolskiego Przedsiębiorstwa 
Wodno-Melioracyjnego „Polwod”, zajmującego się regulacją Odry w rejonie Kędzierzyna-Koźla. 
 

Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle została zakupiona kamera i pompa 
do podawania pacjentom kontrastu, co umożliwiło pełne uruchomienie tomografu komputerowego w 
Szpitalu nr 1. 
 

„Wakacyjne spotkania literacko-teatralne” zorganizował Dom Kultury „Chemik” od 9 do 20 lipca. 
Uczestniczyły w nich dzieci w wieku szkoły podstawowej. W czasie zajęć próbowano pisać wiersze i 
opowiadania, a także odgrywać wymyślone scenki teatralne. 
 

Zakończył się popowodziowy remont kanalizacji w Koźlu Porcie, połączony z jej modernizacją. 
Zadanie sfinansowano z funduszu Unii Europejskiej „Odbudowa”. 
 

16 ratowników dbało o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorem w Dębowej. Nadzór 
pełniła także Straż Miejska, interweniująca w razie zakłócenia porządku.  
 

Uroczyste spotkanie zorganizowała w dniu 23 lipca Komenda Powiatowa Policji z okazji 80-lecia 
istnienia policji w Polsce. W trakcie akademii odbywającej się w Domu Kultury „Chemik” wręczono 
odznaczenia i awanse licznej grupie kędzierzyńsko-kozielskich policjantów. Wielu spośród zaproszonych 
gości otrzymało „Medal honorowy z okazji 80-lecia powołania policji państwowej”, wybity z tej okazji 
przez Komendę Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

Przedstawiciele kilkunastu firm z terenu Kędzierzyna-Koźla spotkali się 23 lipca w Urzędzie 
Miejskim w celu omówienia szans utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu Regionalnej Izby Gospodarczej. W 
spotkaniu uczestniczył Janusz Górnik, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Postanowiono przystąpić do 
prac przygotowawczych, zmierzających do utworzenia tej organizacji. 
 

W odpowiedzi na krytykę przebiegu prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 12, podjętą 
przez niektórych radnych, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt zorganizował w dniu 26 lipca 
na terenie obiektu szkolnego spotkanie przewodniczących komisji problemowych rady oraz członków jej 
komisji rewizyjnej. Zwrócono uwagę na niektóre błędy wykonawców, generalnie jednak wyrażono się z 
uznaniem o przebiegu odbudowy szkoły. 
 

Kilkaset osób przyszło na otwarcie w dniu 27 lipca największego w mieście sklepu Spar, 
zlokalizowanego na spółdzielczym osiedlu Piastów. 
 

30 lipca odbył się Miejski Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego. W dniu zjazdu organizacja 
liczyła 171 członków, w tym 111 kobiet. Działało 9 kół osiedlowych. Prezesem Zarządu Miejskiego 
ponownie została wybrana Stefania Mikoluk. W skład zarządu weszli ponadto: Jan Gruszka, Grażyna 
Kajdaszuk, Teresa Łupak i Piotr Wyjadłowski. Działalność PSL w mieście była niewidoczna, poza 
krytyką działalności władz miejskich, podejmowaną na łamach „Echa Gmin”. 
 

Z dniem 2 sierpnia oficjalnie objął stanowisko szefa Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-
Koźlu podinspektor Lesław Miszkiewicz. Z Kędzierzynem-Koźlem związany był pracą w policji od 1985 
r. Przed nominacją pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. 
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Z datą 3-9 sierpnia ukazał się setny numer tygodnika „Echo Gmin”. Z tej okazji życzenia redakcji 
przesłali: przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i Prezydent Kędzierzyna-Koźla Jerzy 
Majchrzak. 
 

Od 15 sierpnia rozpoczęły się w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA zwolnienia grupowe 
pracowników. W dwóch etapach objęły one około 500 osób. 
 

Ponad 200 estetycznych koszy na śmieci zamontowano na ulicach i w parkach miejskich. Poza tym 
na rynku i na placu Wolności umieszczono kilkanaście koszy znacznie większych i bardziej dostosowanych 
do zwiększonego ruchu ludności w tych częściach miasta. 
 

Organizowane tradycyjnie w drugiej połowie sierpnia Międzynarodowe Spotkania Zespołów 
Ludowych odbyły się już po raz siódmy. Trwały od 17 do 23 sierpnia. Poza zespołami polskimi 
uczestniczyły grupy folklorystyczne z Czech, Francji, Macedonii i Portugalii. 
 

23 sierpnia w Biurze Rady Miejskiej odbyło się spotkanie przewodniczącego Rady Miejskiej i 
prezydentów miasta z Władysławem Uksikiem, który zakończył wieloletnią pracę na stanowisku szefa 
policji kędzierzyńsko-kozielskiej. Odchodzącemu komendantowi złożono wyrazy uznania za jego ofiarną 
pracę nad wzmocnieniem bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 
 

26 sierpnia Zarząd Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA zawarł porozumienie ze związkami 
zawodowymi działającymi w przedsiębiorstwie o zawieszeniu na okres od 1 października 1999 r. do 31 
marca 2000 r. zakładowego układu zbiorowego. Porozumienie przewidywało m.in. zmniejszenie 
wynagrodzenia miesięcznego tych pracowników, którzy zarabiali brutto powyżej 1000 złotych miesięcznie. 
 

Z krótką wizytą w Kędzierzynie-Koźlu przebywał 30 sierpnia minister transportu Tadeusz 
Syryjczyk. Obiecał on władzom miasta pieniądze na zbudowanie małego ronda łączącego obwodnicę z 
ulicą Stanisława Wyspiańskiego. 
 

Prawie 7 milionów złotych brakowało w kasie miejskiej na koniec sierpnia. Przyczyną trudnej 
sytuacji miasta było zaprzestanie płacenia podatków przez niektóre największe zakłady przemysłowe. 
Władze miasta dokonały radykalnego ograniczenia wydatków miejskich, głównie przy realizacji 
inwestycji. 
 

Z dniem 31 sierpnia uległa likwidacji tzw. szkoła życia na osiedlu Kuźniczka. Była ona filią 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4. Ze względu na trudne warunki lokalowe „szkoła życia” przeniesiona 
została z osiedla Kuźniczka na osiedle Kłodnica do specjalnej Szkoły Podstawowej nr 4, która została 
przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych. Decyzja ta wywołała protesty niektórych zainteresowanych 
rodziców. 
 

Uroczyście obchodziło społeczeństwo Kędzierzyna-Koźla i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
60. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W dniu 1 września na placu apelowym byłego obozu zagłady w 
Sławięcicach spotkały się liczne delegacje. Uczestniczył Wojewoda Opolski Adam Pęzioł, władze powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, władze wszystkich gmin, strażacy i młodzież, a także duża grupa 
kombatantów. Odbyła się modlitwa za zmarłych, wystąpili z okolicznościowymi przemówieniami 
wojewoda i prezydent Kędzierzyna-Koźla oraz w imieniu kombatantów Jan Kołodziej. Po złożeniu 
kwiatów odegrano wiązankę melodii żołnierskich. 
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Osiem gimnazjów rozpoczęło rok szkolny 1 września. W inauguracji zajęć uczestniczyli 

członkowie Zarządu Miasta. Dwa gimnazja (w Sławięcicach i Azotach) prowadzone były przez tamtejsze 
szkoły średnie. 
 

Po dwumiesięcznym remoncie, w trakcie którego wymieniono oświetlenie, zmodernizowano 
sanitariaty i główne wejście, otwarta została dla użytkowników pływalnia. Równocześnie z otwarciem 
krytej pływalni zamknięty został basen „Azotor” na osiedlu Azoty. 
 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 zgromadziła 1 września, 
poza dziećmi, bardzo licznie przybyłych rodziców oraz przedstawicieli firm remontujących szkołę. Władze 
miejskie reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt. Uroczyste otwarcie tej placówki 
nastąpiło 6 września. Koszt remontu szkoły wyniósł 7 010 000 złotych, z czego 4 600 000 złotych 
wydatkowała gmina. Pięknie odremontowana i częściowo rozbudowana szkoła została dostosowana do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 
 

Największy w historii Kędzierzyna-Koźla koncert charytatywny odbył się 11 września na 
stadionie „Kuźniczka”. Sprzedano około 2,5 tysiąca cegiełek po 7 zł każda. W organizację imprezy 
włączyły się liczne zakłady pracy. Artyści zrezygnowali z honorariów. Pod hasłem „Wszyscy dla jednego” 
zbierano pieniądze na sfinansowanie operacji 17-letniego Miłosza Klimczaka. Zebrano ponad 70 tysięcy 
złotych. 
 

Od 10 do 12 września w Domu Kultury „Koźle” miał miejsce VI Ogólnopolski i III 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka ’99 im. Ireneusza Radzia. 
Zaprezentowano 40 filmów. Jury nie przyznało nagrody Grand Prix dla filmu krajowego. 
 

Wymianie doświadczeń poświęcone było spotkanie władz Kędzierzyna-Koźla z przewodniczącym 
Rady Miasta Opole Stanisławem Dolatą i prezydentem tego miasta Leszkiem Poganem, jakie odbyło się 14 
września. 
 

Wystawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół zorganizowano 16 września w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 9. Swoją ofertę podręczników przedstawiły też wydawnictwa. 
 

Konkurs malowania graffiti zorganizowano 19 września na betonowym płocie Szpitala nr 2. Do 
zawodów zakwalifikowano 18 projektów. Byli też uczestnicy, którzy malowali płot poza konkursem. 
Zużyto 140 pojemników farby w spray’u. W kategorii indywidualnej I miejsce przyznano Maciejowi 
Gołębiowskiemu, a w kategorii grupowej pierwszym miejscem wyróżniono: Przemysława Hnaupka, Pawła 
Czarniaka, Tomasza Zuzańskiego i Jarosława Kierzkowskiego. Ten I Miejski Konkurs Graffiti wspólnie 
zorganizowały Młodzieżowa Rada Miasta, Miejski Ośrodek Kultury oraz Wydział Kultury i Kultury 
Fizycznej Urzędu Miasta. Impreza została przyjęta z uznaniem zarówno przez uczestników jak i przez 
obserwatorów. 
 

XIV Maraton Odrzański odbył się 19 września. Wystartowało 156 zawodników. Piękna pogoda 
zgromadziła wielu widzów. Zwyciężył Iwan Będzik z Białorusi. Wśród kobiet najlepsza była jego żona 
Natalia Będzik. Najlepszy z zawodników Kędzierzyna-Koźla, Mieczysław Majer, był osiemnasty. 
Maratonowi towarzyszyła impreza dziecięca. W biegach na dystansach od 200 do 1200 m uczestniczyło 
300 dzieci. Najmłodszy zawodnik miał 2,5 roku. 
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Po kilkuletnim okresie remontu, połączonego z dużą modernizacją, uroczyście otwarto w dniu 19 

września budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Kłodnickim. W tym samym dniu odbyły się 
obchody 70-lecia istnienia straży pożarnej w tej miejscowości. 
 

XII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko ‘99” odbył się 
25 września w Domu Kultury „Koźle”. Wzięło w nim udział 16 zespołów. Pierwszą nagrodę oraz nagrodę 
publiczności wyśpiewał zespół „Nic wielkiego” z Warszawy. 
 

Ukazał się 50. numer gazetki parafialnej „Dobrze, że jesteś” wydawanej przez parafię pod 
wezwaniem św. Eugeniusza de Mazenod. Tematyka gazetki przez cały okres jej wydawania była ściśle 
związana z osiedlem Pogorzelec, życiem parafii i ojcami oblatami prowadzącymi misje w wielu zakątkach 
świata. Gazetkę wydawano w nakładzie 1000-1200 egzemplarzy. 
 

25 września Zgromadzenie Wierzycieli Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA wyraziło zgodę na 
15 procentową redukcję długu „Azotów” i rozłożenie pozostałych spłat na sześć lat. 
 

Imprezę sportowo-rekreacyjną z okazji Dnia Budowlańca zorganizowały wspólnie w dniu 25 
września: Zakład Produkcyjno-Usługowy „MEC” i Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. Liczne 
atrakcje kulturalne i zawody sportowe przyciągnęły uczestników zabawy na stadion sportowy w 
Sławięcicach, gdzie odbywała się impreza. 
 

Prawie dziewięćdziesiąt osób uczestniczyło w pierwszym zebraniu programowo-wyborczym 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zorganizowanym 25 września w sali kinowej Domu Kultury „Chemik”. 
Powołano dwa koła: Śródmieście i Koźle. 
 

28 września, z inicjatywy samorządów osiedlowych Koźla, odbyło się w Domu Kultury „Koźle” 
zebranie mieszkańców miasta z radnymi wybranymi z tego terenu. Uczestniczyło około 150 osób. W 
kilkugodzinnej burzliwej dyskusji omawiano m.in. kwestie prywatyzacji mienia komunalnego, lokalizację 
targowiska oraz sprawy estetyki, ładu i bezpieczeństwa w mieście. Niektórzy dyskutanci postulowali 
rozważenie możliwości odłączenia się Koźla od reszty miasta. Propozycja ta spotkała się ze zdecydowaną 
repliką ze strony przewodniczącego Rady Miejskiej, Ryszarda Pacułta, który wykazał pozytywne zmiany 
w Koźlu, jakie miały miejsce w ostatnich dwóch latach, a zarazem podkreślił słabą pozycję ekonomiczną 
Koźla, w związku z trudną sytuacją miejscowych zakładów pracy. 
 

12 drzew, głównie dębów szypułkowych, uznała 30 września Rada Miejska za pomniki przyrody. 
Najstarsze rosło w Sławięcicach. Był to dąb mający około 470 lat, o obwodzie 732 cm i średnicy 230 cm. 
 

Rozpoczęły się prace przy budowie domu mieszkalnego w rejonie ulic: Starej i Przechodniej 
(Osiedle Pogorzelec). Wznoszenie tego budynku rozpoczęło się osiem lat wcześniej, lecz prace zostały 
przerwane w związku z trudną sytuacją ekonomiczną inwestorów. Obecnym władzom miejskim udało się 
doprowadzić do przekazania obiektu przez Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA i innych jego 
współwłaścicieli firmie „Euro Bud Invest”, która rozpoczęła budowę mieszkań na sprzedaż. 
 

Ostatecznie ukształtowały się kluby radnych w Radzie Miejskiej. Najwcześniej utworzony został 
klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej (11 osób), potem Akcji Wyborczej „Solidarność” (9 osób) i 
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Unii Wolności (6 osób), a w październiku Klub Radnych Niezależnych (7 osób). Poza klubami pozostali 
radni Mniejszości Niemieckiej (3 osoby). 
 

2 października otwarty został po remoncie Dom Ludowy „Kubiczek” (Osiedle Rogi). Otwarcie 
połączone zostało z imprezą dożynkową. Wystąpiły kędzierzyńsko-kozielskie zespoły artystyczne oraz 
kabaret „Sobota w Bytkowie”. Zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem wspólnego spaceru seniorów, jaki odbył się 
2 października z okazji „Roku Seniora”. Przybyło około 300 osób. Po spacerze uczestnicy wzięli udział w 
spotkaniu w Domu Kultury „Chemik”, gdzie omawiano problemy ludzi starych. W części artystycznej 
wystąpiły miejscowe zespoły artystyczne. 
 

Lokalna prasa nagłośniła kwestię ewentualnego odłączenia Koźla od Kędzierzyna z powodu, jak 
to określano, gorszego traktowania tej części miasta przez władze Kędzierzyna-Koźla. 
 

Pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej dr Ryszarda Pacułta odbyły się 2 października 
obchody X-lecia istnienia w Kędzierzynie-Koźlu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. Stowarzyszenie liczyło 34 członków zwyczajnych i 3 honorowych. Po 
uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej odbyła się część 
oficjalna w Domu Kultury „Koźle”, gdzie towarzystwo ma swoją siedzibę. Wręczono 6 osobom złote 
odznaki TML i KPW. Medale X-lecia Towarzystwa otrzymało 7 gości honorowych. Zwiedzono wystawę 
o obronie Lwowa w 1918 r. oraz wystawę „Cmentarz Orląt Lwowskich – historia – dewastacja – stan 
obecny”. W części artystycznej wystąpił zespół „Pacałycha” z Bytomia. 
 

5 października w Klubie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
otwarto poplenerową wystawę Konfrontacje Plastyczne „Kędzierzyn ‘99”. Pokazano 40 prac ze 120, jakie 
powstały w czasie pleneru czerwcowego. W ciągu 20 lat organizowania plenerów plastycznych w 
Kędzierzynie-Koźlu ich organizatorzy i sponsorzy otrzymali około 600 obrazów. 
 

Problemy gospodarcze miasta były głównym tematem spotkania prezydenta Jerzego Majchrzaka z 
rzemieślnikami, zorganizowanego 6 października przez Cech Rzemiosł Różnych w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

Silny atak na istniejące w Radzie Miejskiej porozumienie głównych ugrupowań politycznych przez 
cały rok prowadziła miejska organizacja Polskiego Stronnictwa Ludowego, wspierana przez tygodnik 
regionalny „Echo Gmin” i Radio „Park”. 7 października organizacja ta wystosowała kolejne pismo 
domagające się odwołania ze stanowisk Dariusza Jorga, Zofii Pokorskiej i Tadeusza Kraśnika, kierując je, 
podobnie jak poprzednie, do przewodniczącego Rady Miejskiej. Propozycja spotkania członków PSL z 
krytykowanymi osobami, które zaproponował Ryszard Pacułt, pominięta została milczeniem. 
 

Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej rozprowadził za pośrednictwem poczty wśród mieszkańców 
miasta i okolicznych gmin ulotkę zatytułowaną „Ewakuacja samorzutna”. Była ona załącznikiem do 
„Instrukcji powodziowej dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla”. Ulotka wskazywała miejsca dokąd 
mieszkańcy gminy będą mogli sami ewakuować swoje mienie podczas ewentualnego zagrożenia 
powodziowego. 
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Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami radnych 14 października odbyła się sesja Rady Miejskiej 
poświęcona dyskusji i wypracowaniu stanowiska w sprawie prywatyzacji mienia komunalnego gminy. 
Przyjęto dwa projekty uchwał i przekazano je społeczeństwu miasta do wyrażenia opinii. 
 

Sąd Rejonowy w Opolu zatwierdził 15 października układ zawarty przez Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA z wierzycielami. Zredukowane o 15% zadłużenie „Azoty” zobowiązały się spłacić w 
półrocznych ratach w okresie 2000-2005. Pierwszą ratę spłat przewidziano na 30 czerwca 2000 r. Drobni 
wierzyciele mieli być spłaceni w ciągu 2 miesięcy. 
 

Tablicę pamiątkową poświęconą trzem ordynatorom oddziału ortopedii i chirurgii urazowej 
Szpitala nr 1, Zdzisławowi Teleszyńskiemu, Janowi Mazurowi i Wiesławowi Galusowi, odsłonięto na 
korytarzu szpitala w dniu 18 października. 
 

Od 22 do 24 października przebywała w Jonavie (Litwa) oficjalna delegacja Kędzierzyna-Koźla 
w składzie: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Staniś oraz Wiceprezydenci Miasta: Wiesław 
Fąfara i Dariusz Jorg. Rozmowy dotyczyły głównie wymiany kulturalnej pomiędzy partnerskimi 
miastami. 
 

W Domu Kultury „Chemik” odbyło się 25 października, z inicjatywy senatora dr Bogdana 
Tomaszka, spotkanie osób odgrywających liczącą się rolę w mieście i powiecie. Było ono kontynuacją 
spotkania czerwcowego. Zaproponowano określone działania mogące przyczynić się do poprawy sytuacji 
gospodarczej regionu. 
 

„Jesienna tęcza barw” to hasło zorganizowanego 26 października pleneru plastycznego dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety (Osiedle Stare Miasto). Dom, pięknie wyremontowany po powodzi, prowadził całodobową 
działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, w tym także osób z całkowitą utratą 
możliwości samodzielnego poruszania się. 
 

Na łamach lokalnej prasy ukazały się wypowiedzi radnych i innych osób zainteresowanych, 
dotyczące szeroko rozumianych zagadnień etyki. Wywołało je oświadczenie radnego Zenona Maślony, 
złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września, postulujące powołanie komisji etyki radnego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak spotkali się 
27 października z przewodniczącymi rad osiedlowych. Przedyskutowano prawne aspekty działalności rad 
osiedlowych w kontekście prób tworzenia przez niektórych przewodniczących rad osiedlowych „Klubu 
przewodniczących rad osiedli”, aspirującego do reprezentowania mieszkańców Kędzierzyna-Koźla wobec 
władz miejskich. Omówiono także podstawowe założenia programu prywatyzacji mienia komunalnego i 
sposobów poinformowania o tej sprawie mieszkańców miasta. 
 

Plany reorganizacji służby zdrowia w rejonie działania kędzierzyńsko-kozielskiego Samodzielnego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej przedstawił radnym miejskim w dniu 28 października jego dyrektor Anatol 
Majcher. Zapowiedział on m.in. utworzenie Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu i umieszczenie w 
związku z tym wszystkich oddziałów zabiegowych w szpitalu kozielskim. 
 

Kilkumiesięczną, szeroko zakrojoną akcję nacisku na Radę Miejską zorganizował Leon Piecuch, 
pragnący uzyskać zgodę na umieszczenie w kędzierzyńskim parku Orderu Uśmiechu pomnika 
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poświęconego idei krwiodawstwa. Przy budowie pomnika zostałby wykorzystany cokół dawnego 
monumentu poświęconego Armii Radzieckiej. Pomimo pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej, Rada Miejska w dniu 28 października nie zaakceptowała propozycji Leona Piecucha. 
 

Z udziałem władz miejskich i osób reprezentujących różne środowiska zawodowe miasta odbyło 
się 29 października posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta poświęcone przedyskutowaniu tematu 
„Alkohol kradnie wolność”. 
 

We wrześniu i październiku tworzyły się ogniwa terenowe nowej lewicowej partii o nazwie: 
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Powstało pięć kół miejskich: Śródmieście, Piastów, Pogorzelec, Koźle 
Zachód i Koźle Miasto. 29 października odbył się zjazd miejski. Przewodniczącą Zarządu Miejskiego 
została Bożena Twers. Poza nią władze miejskie SLD tworzyli: Janusz Korbiel, Izabela Lundberg, 
Zdzisław Mroczkowski, Adam Oczoś, Andrzej Radwański, Maciej Rąbalski i Jolanta Stankiewicz. 
 

30 października obradował zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Władka Planetorza. 
Ustępujący komendant hufca Filip Żydek krytycznie ocenił stan pracy harcerskiej w latach 1997-1999, a 
zwłaszcza postawy kadry instruktorskiej. Nowym komendantem hufca został harcmistrz Aleksander 
Burak. 
 

Dziewięć rodzin zostało wyeksmitowanych w ciągu roku na bruk. Osiem z nich zamieszkiwało 
lokale spółdzielcze. Do eksmisji z mieszkania kwalifikowało się dalszych 50 rodzin, które od długiego 
czasu nie opłacały czynszu. 
 

Od początku listopada rozpoczęły działalność dwie spółki wyłonione ze struktury Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn SA. Były to: Spółka „Aster ZAK” – świadcząca usługi w zakresie automatyki, 
elektroniki, elektryki i pomiarów oraz Spółka „ZAK Serwis” – zajmująca się mechanicznym utrzymaniem 
ruchu. Właścicielem obydwu  półek były „Azoty”. 
 

Niszczejący od kilkudziesięciu lat zabytkowy obiekt XVI-wiecznego kozielskiego podzamcza 
doczekał się pierwszych prac remontowych. Wymieniono rynny i usunięto nieszczelności w dachu. Odbiór 
przeprowadzonych prac miał miejsce 4 listopada. 
 

5 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbyło 
się spotkanie założycielskie Kędzierzyńsko-Kozielskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Oprócz władz 
miejskich i powiatowych uczestniczyło około 100 osób: właścicieli firm, przedstawicieli banków oraz 
różnych instytucji i organizacji z terenu całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 52 osoby wpisały się 
na listę założycieli Izby. Zatwierdzono statut i wybrano władze. Przewodniczącym został mgr inż. 
Teodor Bek. 
 

Około 550 osób wzięło udział w III Zjeździe Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego, jaki 
odbył się 6 listopada. Kędzierzyńskie liceum w latach 1954-1999 ukończyło ponad 3500 osób. Zjazd 
zakończył się bankietem w hotelu Centralnym. 
 

IV Festiwal Pieśni Religijnej odbył się 7 listopada w sali teatralnej Hotelu Centralnego. Jego 
organizatorem była rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem św. Floriana (Osiedle Azoty) wspólnie z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury. Wystąpiło 26 zespołów, których słuchało około pięćset osób. Obecny był 
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także duet z Buczacza (Ukraina) „Polskie Kwiaty”. Pierwszą nagrodę wyśpiewały dwa zespoły: 
„Shemuel” z Kadłuba i „Genezaret” z Kędzierzyna-Koźla. 
 

9 listopada odbył się Zjazd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W dniu zjazdu partia 
liczyła 192 członków. Wybrano władze powiatowe. Przewodniczącym Rady Powiatowej i jednocześnie 
wyłonionego z rady Zarządu Powiatowego został Bogusław Wach. Funkcję sekretarza powierzono 
Konradowi Kuczowi. Poza nimi w skład Zarządu Powiatowego SLD weszli: Bohdan Górniak i Maciej 
Rąbalski (jako wiceprzewodniczący), Mirosława Jankowska (skarbnik) oraz Bohdan Cieślik, Andrzej 
Mazur, Ryszard Pacułt i Marta Szydłowska. 
 

Uroczyście przebiegły obchody Święta Niepodległości zorganizowane przez władze miasta i 
powiatu w dniach 10 i 11 listopada. Podczas wieczornicy patriotycznej, 10 listopada, koncertował 
Poznański Chór Chłopięcy „Polskie Słowiki” oraz odbyło się spotkanie władz miejskich i powiatowych z 
kombatantami. 11 listopada po mszy patriotycznej w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Panny Marii, na kozielskim rynku zorganizowano apel poległych, po którym w Domu 
Kultury „Koźle” miały miejsce okolicznościowe imprezy. 
 

Ukoronowaniem licznych imprez związanych z obchodami 80. rocznicy powstania Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa była akademia miejska zorganizowana w dniu 
12 listopada w Domu Kultury „Chemik”. 
 

W Baszcie, siedzibie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, odbyło się 15 listopada wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Wojewódzkiego. W spotkaniu wzięli udział 
reprezentanci Kędzierzyna-Koźla, w tym także przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt i 
Prezydent Miasta Jerzy Majchrzak. Omawiano problemy Kędzierzyna-Koźla w kontekście prac nad 
planem rozwoju Opolszczyzny. 
 

Dzieci z wszystkich przedszkoli w mieście wzięły udział w IV Przeglądzie Piosenki 
Przedszkolnej, zorganizowanym 17 listopada w Domu Kultury „Chemik”. 
 

Złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki 
„Brussels-Eureka ‘99” otrzymał Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej za wynalazek „Sposób 
wytwarzania bisfenolu A”. W wystawie uczestniczyło ponad 40 krajów, przedstawiono ponad 1000 
wynalazków, w tym 52 z Polski. Polacy uzyskali 18 medali. 
 

Oflagowane szkoły były jedynym znakiem solidarności nauczycieli Kędzierzyna-Koźla z 
ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, który odbył się 19 listopada. 
 

Pierwszy śnieg spadł 20 listopada. W następnych dniach, szczególnie 23 i 24 listopada, duże 
opady śniegu doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji na drogach przebiegających przez miasto. 
 

20 listopada na terenie Szpitala nr 3 (Osiedle Sławięcice) oficjalnie otwarto powiatowo-gminną 
noclegownię dla bezdomnych mężczyzn. Utworzył ją powiat, a w kosztach utrzymania uczestniczyły 
wszystkie gminy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Noclegownia mogła jednorazowo przyjąć 20 osób. 
 

Zarząd Miasta zorganizował cykl spotkań z mieszkańcami miasta w sprawie prywatyzacji mienia 
komunalnego. Odbyły się one w następujących terminach: 15 listopada (Śródmieście), 16 listopada 
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(Pogorzelec), 17 listopada (Stare Miasto), 18 listopada (Kłodnica), 19 listopada (Cisowa) i 22 listopada 
(Azoty). 
 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA przekazały 23 listopada gminie Kędzierzyn-Koźle swoje 
przyzakładowe osiedle mieszkaniowe „Azoty”. W administracji zakładów pozostał jedynie majątek 
służący celom produkcyjnym. Przejęcie osiedla ułatwiło restrukturyzację zakładów lecz zwiększyło 
obciążenia finansowe gminy. 
 

V Seminarium naukowe „Dorastanie w przestrzeni miasta przemysłowego u progu XXI wieku” 
odbyło się 25 listopada. Organizatorami byli: Urząd Miasta, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i 
Uniwersytet Opolski. Obradami kierował dr Edward Nycz. Wystąpieniom naukowców przysłuchiwała się 
duża grupa młodzieży szkół średnich. 
 

Nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta uchwaliła Rada Miejska w dniu 25 listopada. 
Zlikwidowano Miejski Zarząd Dróg, Biuro Kontroli oraz Biuro Informacji i Promocji Miasta, 
przekazując ich kompetencje innym wydziałom. Decyzja rady spotkała się z krytyką części lokalnej prasy. 
Na tej samej sesji radni podnieśli stawkę czynszu bazowego za mieszkania komunalne ze 1,45 zł do 2 zł za 
1 m 2. 
 

Rada Miejska krytycznie odniosła się 25 listopada do decyzji Wojewody Opolskiego o przekazaniu 
do jednego ze szpitali opolskich aparatu do diagnostyki obrazowej, tzw. rezonansu magnetycznego. 
Aparat, będący darem jednej z włoskich fundacji dla szpitala zniszczonego w czasie powodzi w lipcu 1997 
r. miał trafić do szpitala nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

W dniu 26 listopada miał miejsce zjazd powiatowy Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w 
Kędzierzynie-Koźlu. Wśród licznych gości obecny był Wojewoda Opolski Adam Pęzioł – członek SKL. 
Uczestniczyło 29 członków tej organizacji. Wyłoniono Zarząd Powiatowy w składzie: Mirosław Borzym 
– prezes, Antoni Bajer – wiceprezes, Stefan Marszewski – skarbnik, Józef Kuczera – sekretarz, Zofia 
Korek-Maryszewska – członek zarządu. Wybrano delegatów na zjazd wojewódzki i określono kierunki 
działalności partii w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. 
 

Ponad dziewięćdziesiąt par rywalizowało 28 listopada podczas II Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o puchar prezydenta Kędzierzyna-Koźla. Impreza odbyła się w Domu Kultury 
„Chemik”. Reprezentanci kędzierzyńsko-kozielskiego Klubu Tańca Towarzyskiego „Mosso”, Katarzyna 
Kozłowska i Arkadiusz Deierling, zajęli II miejsce w tańcach standardowych. 
 

2 grudnia w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa o współpracy pomiędzy policją, a 
strażą miejską. Usankcjonowała ona, trwające już od kilku miesięcy, faktyczne współdziałanie obu 
instytucji. 
 

Z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Pacułta, starosty Józefa Gismana oraz 
wojewódzkich i miejskich władz Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się 2 grudnia uroczyste spotkanie 
członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 
Westerplatte. Klub obchodził swoje 15-lecie. Założył go i kierował nim przez cały ten czas mgr Jerzy 
Drzewiecki. 
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Bezpłatne mikołajkowe wydanie „Gazety Lokalnej” ukazało się 6 grudnia. Numer poświęcony był 
tematyce świątecznej. Stanowił swego rodzaju promocję gazety wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. 
 

Z udziałem kierownictwa powiatowych i miejskich władz administracyjnych załoga 
kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy obchodziła 45-
lecie swojej firmy. Na spotkaniu w Hotelu Centralnym przypomniano historię oddziału, a wyróżniającym 
się pracownikom wręczono listy gratulacyjne. 
 

Od 10 do 12 grudnia podczas turnieju zespołów męskich rywalizujących o Puchar Konfederacji 
CEV drużyna Mostostalu Azoty pokonała kluby z Ukrainy, Szwajcarii i Danii i zakwalifikowała się do 
dalszych rozgrywek. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem kędzierzyńsko-kozielskiej 
publiczności. 
 

Księża parafii rzymskokatolickich na terenie Kędzierzyna, podczas mszy w dniu 12 grudnia, 
ostrzegli wiernych przed oszustami sprzedającymi bożonarodzeniowe opłatki. 
 

13 grudnia, wykładem dr Edwarda Nycza „Wiedza o ojczyźnie lokalnej w kształtowaniu postaw 
obywatelskich”, zakończył się dwuletni okres prelekcji popularyzujących dzieje regionu kozielskiego, a 
organizowanych wspólnie przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Urząd Miejski 
Kędzierzyna-Koźla. 
 

Już po raz drugi Miejski Ośrodek Kultury zorganizował „Jarmark świąteczny”. Odbył się on 19 
grudnia na Placu Wolności. Liczne stoiska ze świątecznymi towarami oraz występy zespołów 
artystycznych zgromadziły, pomimo chłodnej pogody, wielu mieszkańców miasta. 
 

Prace przy wymianie posadzki w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, 
uszkodzonej podczas powodzi w 1997 r., pozwoliły na wejście do krypty Oppersdorfów mieszczącej dobrze 
zachowane trumny z końca XVII wieku. W kościele odkryto też liczne szczątki zmarłych rozmieszczone 
w różnych miejscach pod posadzką. Zebrano je i zgromadzono w jednym miejscu za ołtarzem głównym. 
Zakończenie kilkumiesięcznego remontu nastąpiło w połowie grudnia, a 19 grudnia biskup opolski Jan 
Kopiec dokonał poświęcenia kościoła. 
 

Ponad 40 progów ograniczających szybkość jazdy samochodów, tzw. „śpiących policjantów”, 
zamontowano w ciągu roku na ulicach miasta w pobliżu miejsc gdzie przebywało dużo dzieci. 
 

W rankingu powiatowych urzędów pracy w Województwie Opolskim za 1999 r. Powiatowy 
Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu zajął pierwsze miejsce. Dysponował on w ciągu roku 1714 ofertami 
pracy. Na jedną ofertę przypadało 2,3 osób poszukujących pracy. 
 

Chcąc zakończyć spór w sprawie lokalizacji pomnika poświęconego idei honorowego 
krwiodawstwa przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pacułt zaproponował kompromisowe 
rozwiązanie, które zostało przyjęte przez wszystkich zainteresowanych i zaakceptowane przez Radę 
Miejską w dniu 22 grudnia. Rada Miejska dokonała wówczas zmian nazw parków. Park Orderu 
Uśmiechu nazwała Parkiem Pojednania i postanowiła umieścić w nim pomnik z napisami w językach: 
polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim „Ofiarom II wojny światowej – mieszkańcy Kędzierzyna-
Koźla”. Natomiast dotychczasowy Park 40-lecia zwycięstwa nad faszyzmem nazwała Parkiem Orderu 
Uśmiechu i zezwoliła na umiejscowienie tam pomnika poświęconego idei honorowego krwiodawstwa. 
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Medalami „Za zasługi dla miasta” wyróżniła Rada Miejska w dniu 22 grudnia Stefanię Smajek, 

Czesława Gardełę, Kazimierza Pietrzyka i Józefa Szymurę. 
 

Zdecydowaną większością głosów (32) Rada Miejska przyjęła 22 grudnia uchwałę w sprawie 
prywatyzacji mienia komunalnego. Praca nad jej ostateczną wersją trwała 8 miesięcy. Uchwała 
przewidywała sprzedaż w ciągu dwóch lat mieszkań i lokali komunalnych na bardzo korzystnych dla 
nabywców warunkach. 
 

27 grudnia dokonano odbioru prac izolacyjnych na terenie piwnic zamku kozielskiego. Tym samym 
zakończono kolejny etap prac zabezpieczających pozostałości gotyckiej części zamku. 
 

28 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet miasta na 2000 r. Po stronie dochodów opiewał on na 
kwotę 92 261 249 zł, a po stronie wydatków na 90 354 355 zł. 
 

Prowadzona przez cały rok restrukturyzacja Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA doprowadziła 
do podzielenia zakładów na 6 samodzielnych jednostek branżowych, zwolnienia z pracy 500 osób, co 
spowodowało spadek zatrudnienia do 2200 pracowników i obniżenia płac o około 10%. 
 

W 1999 r. w Kędzierzynie-Koźlu zawarto 720 związków małżeńskich, urodziło się 616 dzieci. 
Rozwiodło się 120 par. Zmarło 506 mieszkańców miasta. Zmarli m.in. Marian Sąsiadek – wieloletni 
prezes Spółdzielni Pracy „Twórczość” (2 marca) i Mieczysław Jedynak – długoletni dyrektor Elektrowni 
„Blachownia” (27 października). 


