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Nowy rok rozpoczął się śnieżną, mroźną zimą. Obfite opady śniegu utrudniały poruszanie się po mieście 

pieszym i kierowcom wszystkich pojazdów. 

 

7 stycznia zagrała w naszym mieście, tak jak i w całym kraju, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. IX 

Finał przebiegał pod znakiem wielu imprez, kwest ulicznych i loterii. Imprezy skupiały się przede wszystkim wokół 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Domu Kultury Koźle. Tradycyjnie o godzinie 20:00, cała Polska wysyłała sygnały 

świetlne. „Światełko do nieba” poszybowało również z Kędzierzyna-Koźla. Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury 

strażacy wywieźli płonące pochodnie wysoko ponad miasto na 40-metrowej drabinie. Kilkanaście minut płonęły na 

tle nocnego nieba. W wyniku kwest ulicznych, loterii i wszystkich innych imprez zebrano 33 097,56 zł. w tym około 

10 tysięcy jednogroszówek. 

 

W sobotę i w niedzielę 13 i 14 stycznia odbywał się w Domu Kultury Koźle i w kinie „Hel” VIII Festiwal 

Pieśni Kolędowej Christmas 2001. Organizatorami festiwalu była parafia pod wezwaniem św. Zygmunta i św. 

Jadwigi oraz Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla. Uczestnicy przyjechali z Brzegu, Bytomia, Dąbrowy 

Niemodlińskiej, Opola, Otmuchowa i Wrocławia. Wysoki poziom wykonawców znalazł uznanie widzów i 

słuchaczy. Koncert finałowy w kinie „Hel” odbywał się w po brzegi wypełnionej sali, zabrakło miejsc dla wszystkich 

chętnych. 

 

19 stycznia Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na pierwszej sesji  w nowym roku i tysiącleciu 

uchwaliła regulamin honorowego wyróżnienia powiatu „Statuetki Koziołków”. 

 

24 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie nowego oddziału intensywnej terapii kardiologicznej i oddziału 

pulmonologii w Szpitalu nr 2 przy ul. Dr Judyma. W wyniku generalnego remontu szpital uzyskał nowoczesne 

oddziały o łącznej liczbie 70 łóżek, w tym 20 na pulmonologii. 

 

Od początku stycznia podjęła pracę Poradnia Paliatywno-Hospicyjna przy Stacji Opieki Caritas w 

Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Krzywoustego 2. Otwarcie jej było możliwe dzięki temu, że Opolska Kasa 

Chorych podpisała ze Stacją kontrakt i płaci za świadczone usługi. Poradnia opiekuje się pacjentami nieuleczalnie 

chorymi, zwłaszcza w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Hospicjum zapewnia opiekę lekarską i 

pielęgniarską, socjalną i duchową w miejscu przebywania chorego w domu. 
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24 stycznia na Krytej Pływalni w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się Wojewódzkie Sztafety Pływackie dla 

szkół podstawowych i gimnazjów. Pierwsze miejsca zajęły szkoły z naszego miasta, a mianowicie Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 9 i Publiczne Gimnazjum nr 5. 

 

25 stycznia delegacja władz Kędzierzyna-Koźla, w skład której wchodzili: Dariusz Jorg, Wiceprezydent 

Miasta, radni Halina Mińczuk i Adam Oczoś oraz Alicja Strąciwilk rzecznik prasowy prezydenta wyjechali z 

darami dla Domu Dziecka w Jonavie, litewskim mieście zaprzyjaźnionym  z Kędzierzynem-Koźlem. Dary pochodzą 

od mieszkańców naszego miasta, zostały zebrane w toku akcji „Pomagamy dzieciakom z Jonavy” 

 

29 stycznia w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyła się podniosła uroczystość. Kombatantom  z okresu 

II wojny światowej wręczono 41 aktów nominacji na wyższe stopnie oficerskie i 4 na stopnie porucznika. „Jest to 

swoisty akt sprawiedliwości ze strony państwa. Po wielu latach wszystkim uczestnikom walk o niepodległość 

władze centralne nadają najniższy stopień oficerski, jeśli go dotychczas nie posiadali lub awansują na stopnie 

wyższe. Dzięki temu osoby reprezentujące różne nurty polityczne, różne fronty walk mogą spotkać się w jednej sali” 

podkreślił w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Miasta Ryszard Pacułt. 

 

W styczniu gościł w naszym mieście attache do spraw edukacji przy ambasadzie francuskiej w Polsce pan 

Dominik Ecarnot. Odbyły się spotkania z władzami miasta, a w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 z dyrektorami 

szkół, w których prowadzona jest nauka języka francuskiego. Pan Dominik Ecarnot zadeklarował pomoc dla 

ośrodków, które zapewnią ciągłość nauczania języka francuskiego na kolejnych poziomach edukacji szkolnej. 

 

W IV Turnieju o mistrzostwo województwa w siatkówce, w kategorii młodzików dziewczęcy zespół 

Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego z Publicznego Gimnazjum nr 5 zdobył I miejsce i zakwalifikował 

się do ćwierćfinałów turnieju o mistrzostwo Polski. 

 

12 lutego Urząd Celny przeniesiony został z ulicy Towarowej, gdzie mieścił się w budynku dzierżawionym 

od firmy IXO Neuber, do nowej siedziby w dawnym biurowcu byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia”. Zyskał 

tu większą powierzchnię i lepsze warunki do perspektywicznego rozwoju, co jest szczególnie ważne w świetle 

dążenia władz miasta do stworzenia centrum logistycznego w Kędzierzynie-Koźlu. Służby celne będą odgrywały w 

nim bardzo istotną rolę. 

 

Strzelcy Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego i Klubu Sportowego Ligi Obrony Kraju Sparta 

MEC Sławięcice zdobyli 9 medali, 4 złote, 3 srebrne i 2 brązowe na Mistrzostwach Opolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z broni pneumatycznej. Złote medale zdobyli w kategorii młodzika Mateusz Szala, Łukasz 

Jońca i młodziczka Marta Klimek, a w kategorii juniora młodszego Marcin Foltys. Trzy srebrne medale przywieźli: 
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młodzik Piotr Damaszek, młodziczka Barbara Chocholska i junior Szymon Jaremko, a brązowe Małgorzata 

Saduniowska i Roland Szip. 

 

Od początku II semestru roku szkolnego 2000/2001 mgr Ryszard Więcek został dyrektorem I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Dotychczas był tu nauczycielem techniki i 

informatyki, ale z tą szkołą związany jest od dzieciństwa, gdyż dawniej mieściła się razem z liceum szkoła 

podstawowa, tutaj zdał maturę, a w 1986 r. podjął pracę zawodową. 

 

15 lutego odbyła się uroczysta inauguracja działalności Rejonowego Urzędu Poczty w Kędzierzynie-Koźlu, 

przy ul. Łukasiewicza 3. Jest jednym z dwóch w województwie, obejmuje swoim zasięgiem południową część 

Opolszczyzny i podlega bezpośrednio Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach. 

 

16 lutego przedstawiciele władz powiatowych, Józef Gisman i Andrzej Krebs oraz miejskich, Ryszard 

Pacułt i Wiesław Fąfara spotkali się z personelem medycznym przychodni B-Med przy ulicy Racławickiej. 

Przedstawiono możliwości przejścia lekarzy rodzinnych do remontowanego budynku przy kozielskim szpitalu. 

Oferta ta nie została przyjęta. 

 

17 lutego odbyła się Powiatowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W obradach, które toczyły się 

w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, wzięli udział posłowie SLD z województwa opolskiego Aleksandra 

Jakubowska, Jerzy Szteliga i Jerzy Pilarczyk oraz radni Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Mazur i Józef Piechota. 

Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatowemu SLD. Sekretarzem Rady Powiatowej SLD został Konrad Kucz. 

 

24 i 26 lutego w kozielskiej Baszcie, siedzibie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odbyły się rozmowy z 

przedstawicielami inwestora niemieckiego zainteresowanego zakupem Podzamcza. Władze Kędzierzyna-Koźla 

przedstawiły bardzo korzystne warunki przekazania obiektu niemieckiej grupie kapitałowej. 

 

26 lutego nastąpiło przekazanie jazu klapowego i śluzy na Odrze jako zadań związanych z przebudową i 

udrożnieniem powodziowym Kozielskiego Hydrowęzła Odry. W uroczystości udział wzięli minister Jerzy Widzyk, 

szef Kancelarii Premiera RP Maciej Musiał i Wojewoda Opolski Adam Pęzioł. Przy okazji przebudowy i 

udrażniania Odry w Koźlu udało się przywrócić dawną świetność zabytkowej śluzie na starej Odrze, która 

zbudowana była z drewna w pierwszej połowie XIX wieku, a następnie przebudowana pod koniec XIX wieku. 

Odbudowa przebiegała pod nadzorem konserwatora zabytków z dbałością o zachowanie wszystkich cech zabytku. 

 

28 lutego odwiedził Kędzierzyn-Koźle prof. Marek Belka doradca ekonomiczny Prezydenta RP. Po 

rozmowach z Zarządem Miasta i wizytach w firmie IXO Neuber oraz spółce Nowoczesne Technologie Produkcji 

„Cibis” odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, na którym 

profesor omawiał „Perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki”. 
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1 marca podsumowano IX Plebiscyt na najlepszego ucznia – sportowca szkół podstawowych, gimnazjów i 

ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Organizatorami plebiscytu są Miejski Ośrodek Sportu i Zarząd Miejski 

Szkolnego Związku Sportowego. W tym roku jury przyznało 57 sportowcom nagrody za wyróżniające wyniki 

sportowe, wśród nich znalazło się 13 siatkarek Lucjana Krakowczyka. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się na 

uroczystym spotkaniu w Domu Kultury Koźle. 

 

W dniach 3 i 9 marca Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 

wraz z Radą Klubu zorganizował II Otwarty Konkurs Ortograficzny – Dyktando. Zgłosiło swój udział 70 osób, a 

przystąpiło do pisania 51. Do finału zakwalifikowało się 19 uczestników. Zwyciężyła, zdobywając I miejsce, pani 

Aleksandra Kowalska, prawnik, zatrudniona w Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

2 -4 marca odbyły się ćwierćfinały Mistrzostw Polski w siatkówce młodzików i młodziczek. Zawodniczki 

MMKS w Kędzierzynie-Koźlu pod kierunkiem trenera Lucjana Krakowczyka wywalczyły awans do półfinałów 

Mistrzostw Polski, zdobywając I miejsce w turnieju. 

 

8 marca oficjalnie swoją działalność w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęło Nieformalne Niezależne Forum 

Kobiet. Zamierza promować kobiety aktywne i twórcze oraz tworzyć pozytywny klimat dla szerszego udziału kobiet 

w życiu publicznym miasta i gmin naszego powiatu. Animatorkami ruchu są między innymi Dorota Stasikowska-

Woźniak, pisarka i dziennikarka TVP Katowice, mieszkająca w Steblowie w gminie Cisek oraz radna Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Wanda Pilch. Najbliższym przedsięwzięciem będzie spotkanie pod hasłem „A teraz 

One”, które zaplanowane zostało na 23 marca w dyskotece Baby Blue z udziałem licznej reprezentacji kobiet z 

różnych środowisk z terenu miasta i powiatu. 

 

9 marca w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie uroczyście otwarto nową wystawę ”Kolory 

na szkle. Kwiaty wstążką malowane”. Jej autorkami są dwie lekarki, pani Jadwiga Oronowicz-Siwak i pani Iwona 

Parzonka. Bogactwo form i barw eksponatów zaprezentowanych na wystawie spotkało się z dużym 

zainteresowaniem licznie zebranej na otwarciu publiczności i zaowocowało licznymi odwiedzinami podczas całego 

okresu trwania wystawy. 

 

13 marca odbyło się uroczyste spotkanie władz miasta z przewodniczącymi rad osiedli. Po wystąpieniu 

przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Pacułta, Prezydent Kędzierzyna-Koźla Jerzy Majchrzak przedstawił 

plany rozwoju miasta w najbliższych latach. W dyskusji dominowały sprawy ochrony zabytków, stan dróg miejskich 

i pozycji finansowej rad osiedli. 

 

W dniach 16 -18 marca odbywała się Międzynarodowa Gala Darta w dyskotece Baby Blue na osiedlu 

Blachownia. Złożyły się na nią czwarte Mistrzostwa Polski w Darcie i turniej z udziałem gości zagranicznych. 
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Wystartowało ogółem 256 mężczyzn i 44 kobiety. W turnieju obok Polaków wzięli udział Czesi, Niemcy, Słoweńcy i 

Włosi. Gala w Kędzierzynie-Koźlu lokuje się w ścisłej europejskiej czołówce, a nasze miasto powoli staje się stolicą 

darta. 

 

Od 16 do 18 marca trwał XIII Kędzierzyńsko-Kozielski Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szantki  2001”. W 

Hotelu Centralnym odbywał się przy ponad 200 osobowej publiczności Wieczór Poezji Morskiej, a 18 marca w 

koncercie galowym w Domu Kultury „Chemik” udział wzięły zespoły z Gdyni, Sanoka i Wrocławia. Festiwal cieszy 

się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców miasta i jest okazją do pełnych wzruszeń spotkań miłośników 

żeglarstwa. 

 

21 marca odwiedził Kędzierzyn-Koźle Wicemarszałek Senatu RP Donald Tusk. Spotkał się z mieszkańcami 

i przedsiębiorcami miasta. Głównymi tematami spotkania były „Zasady działania Platformy Obywatelskiej i 

problemy mniejszości narodowych”. 

 

23 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza odbyła się uroczysta sesja poświęcona dr 

Wojciechowi Czerwińskiemu, pierwszemu dyrektorowi tego liceum, który kierował nim w latach 1945 – 1948. Sesja 

połączona była ze zjazdem pierwszych absolwentów szkoły. Odbyło się również ich spotkanie z władzami miasta. 

Uczestnicy uroczystości mieli także okazję zwiedzić muzeum w Baszcie. 

 

24 marca w Miejskim Ośrodku Kultury spotkali się uczestnicy Wielkiego Finału Konkursu Znajomości 

Języków Angielskiego, Niemieckiego i Rosyjskiego „Wschód – Zachód”. W siódmej edycji tego konkursu 

wystartowało ogółem 1219 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w Kędzierzynie-Koźlu. 

Pomysłodawcą konkursu jest Zenon Maślona prezes IXO Neuber, ta firma jest również fundatorem nagród. 

Głównym organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu, w którym rozgrywane 

były półfinały. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsze wyniki uzyskali uczniowie II LO, w dziedzinie 

języka angielskiego zajęli trzy pierwsze miejsca, a w języku rosyjskim pięć pierwszych miejsc w finale. Uczniowie I 

LO triumfowali natomiast w dziedzinie języka niemieckiego, zajmując cztery miejsca wśród pierwszej piątki, 

ustępując jedynie drugie miejsce uczniowi z ZST Azoty. Nagrodę specjalną za udział w finale  z dwóch języków 

otrzymał Przemysław Wilk z II LO. 

 

26 marca odbyła się w siedzibie Starostwa uroczystość wręczenia 59 aktów mianowania na pierwszy i 

kolejne stopnie oficerskie Wojska Polskiego żołnierzom-kombatantom, uczestnikom walk o wolność i niepodległość 

Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Pierwsza taka uroczystość miała miejsce 29 stycznia 

2001 r. 

 

30 marca uroczyście podsumowano wyniki VIII edycji konkursu „Krajobrazy słowa”, Spotkanie połączone z 

promocją książki prezentującej plon konkursu oraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbyło się w Domu Kultury 
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Koźle. W tej edycji udział wzięły 334 osoby, nadesłano do oceny 1425 prac, w tym 1300 wierszy i 125 utworów 

prozą. Autorzy tekstów wywodzą się z różnych regionów Polski. Komisja Konkursowa w składzie: Marta Fox 

/poetka i pisarka/, Jacek Podsiadło /poeta/ i Piotr Kowalski /pracownik naukowy uniwersytetu Opolskiego/ 

przyznała osiem nagród i 7 wyróżnień. 

 

W marcu i kwietniu Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał cenne nagrody za 

wyniki w pracy naukowej. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów na zorganizowanej w Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie wystawie wynalazków wyróżnionych na forum międzynarodowym wręczyło puchar 

prezesa SPWiR za najlepsze wyniki w dziedzinie wynalazczości ICSO w Kędzierzynie-Koźlu. Nagrodę odebrał 

dyrektor prof. Andrzej Gawdzik. Kapituła Konkursu Najlepszy Produkt Opolszczyzny nagrodziła technologię 

wytwarzania wysoko-cząsteczkowych  żywic epoksydowych opracowaną w tym instytucie. W kwietniu w Genewie 

na 29 Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Nowych Produktów złoty medal otrzymał wynalazek ICSO, środek 

zmiękczająco-hydrofilizujący, zwłaszcza do tkanin frotte. Głównym wynalazcą tej technologii jest dr Zygmunt 

Hehn. 

 

4 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego gościł poseł na 

Sejm RP Tadeusz Syryjczyk z wykładem na temat „Pakt dla zatrudnienia – propozycje Unii Wolności”. Rozmowy 

toczyły się o polskiej gospodarce, bezrobociu i edukacji. 

 

6 kwietnia gościem honorowym uroczystej sesji Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla był prof. Bronisław 

Geremek przewodniczący Unii Wolności, który w swoim wykładzie przedstawił szanse i zagrożenia związane z 

wejściem Polski do Unii Europejskiej. 

 

W tym samym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowego salonu samochodów marki Škoda w Kędzierzynie-

Koźlu przy ulicy Bolesława Chrobrego. Właścicielami salonu są bracia Andrzej i Krystian Lellkowie. 

 

8 kwietnia Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle zdobył po raz trzeci w historii klubu tytuł mistrza Polski. W 

ostatnim finałowym meczu play-off w ekstraklasie siatkarzy, rozgrywanym w częstochowskiej hali Polonii, pokonał 

Galaxię Jurajską AZS Bank Częstochowa 3:0. Złoty medal przyznano również klubowi kibica kędzierzyńskiej 

drużyny, w uzasadnieniu wyrażając uznanie dla najlepiej zorganizowanego klubu kibica w kraju. 

 

10 kwietnia podsumowana została IV miejska edycja konkursu „8 Wspaniałych”. Zwycięzcy będą 

reprezentować Kędzierzyn-Koźle na ogólnopolskim spotkaniu wspaniałych w Poznaniu w dniach 19-20 maja. 

Organizatorem konkursu w naszym mieście jest Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta. Uroczyste 

ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i odznaczeń odbyło się w Domu Kultury Koźle. W tym roku 

wspaniałymi zostali: Agnieszka Frączek, Marta Hadrian, Łukasz Hutyra, Łukasz Kupiec, Krzysztof Łysek, Bogna 
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Mazur, Anna Pucia i Paulina Płoszajska. Wszystkim „Wspaniałym”, w tym roku ufundowano w nagrodę wycieczkę 

do Budapesztu. 

 

11 kwietnia dokonano uroczystego otwarcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które zlokalizowane 

zostało w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Gdy zakończą się prace 

przekształceniowe, by uzyskać pomoc, wystarczy wykręcić europejski numer ratunkowy 112. W Centrum nastąpi 

synchronizacja działań straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. 

 

25 kwietnia otworzono nowy market MiniMal. Usytuowany jest w centrum miasta przy al. Jana Pawła II. 

Posiada powierzchnię 2000 m2 i według przewidywanych planów zatrudni 135 pracowników. 

 

W kwietniu Formacja Obrony Cywilnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kędzierzynie-

Koźlu, której komendantem jest Tadeusz Witko, została włączona w strukturę wojewódzką. Pluton ratowniczy 

WOPR posiada dwie drużyny ratownicze i jedną drużynę zabezpieczenia. 

 

W pierwszych dniach maja 7-osobowy zespół młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 

pod nazwą Preambulum brał udział w Europejskim Festiwalu Muzycznym dla młodzieży w Neerpelt w Belgii. W 

swojej kategorii Preambulum, zespół muzyki dawnej, świetnie przygotowany przez Aleksandrę Płachtę, zajął 

pierwsze miejsce. Wystąpił z programem muzyki renesansowej i był jednym z 6 reprezentantów naszego kraju. W 

festiwalu uczestniczyło 45 zespołów z różnych krajów Europy. 

 

W dniach 4-8 maja trwały rozgrywki VII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych – 

Opolszczyzna 2001. Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt odbywały się w Hali Sportowej w Kędzierzynie-Koźlu i 

przebiegały pod patronatem Prezydenta Kędzierzyna-Koźla. I miejsce wywalczyła drużyna dziewcząt z KS 

Gwardia Wrocław. 

 

W dniach 18 – 20 maja trwały imprezy w ramach programu „Odra rzeką integracji”. Głównym zdarzeniem 

był spływ pływadeł. Różne najdziwniejsze obiekty pływające wyruszyły z raciborskiego kanału ulgi i w dwa dni 

pokonały 40 kilometrową trasę od Raciborza do Koźla. Twórcami pływadeł są również mieszkańcy Kędzierzyna-

Koźla, między innymi Tomasz Siemaszko, Mariusz Wąs i Krzysztof Jędrzejas, nauczyciele z Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej. W trakcie spływu pomocy uczestnikom udzielali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej „Waterprof” 

z Kędzierzyna-Koźla. Między innymi z opresji ratowali najpiękniejszą jednostkę pływającą spływu „Nurka”, którą 

skonstruowali żeglarze spod Rudnika. W niedzielne popołudnie cała kawalkada wpłynęła na kozielski węzeł wodny 

i przycumowała przy nabrzeżu klubu żeglarskiego „Szkwał”. Z nadbrzeżnej promenady i z kozielskiego mostu 

podziwiali żeglujących licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Na nabrzeżu witał wpływające załogi komandor 

spływu Bronisław Piróg. Spływ staje się imprezą oczekiwaną wśród mieszkańców regionu i inspiruje ciekawe  
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pomysły nie tylko o charakterze zabawowym, zwraca także uwagę społeczeństwa na problemy wykorzystania i 

zagospodarowania Odry.  

 

20 maja otwarta została w Domu Kultury Koźle wystawa poplenerowa Międzynarodowych Spotkań 

Malarskich „Odra 2001”. Organizatorem Spotkań jest Adam Zbiegieni  prezes opolskiego oddziału Związku Polskich 

Artystów Plastyków oraz Starostwo i Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. W tym roku uczestniczyło w nich 22 

artystów z Białorusi, Czech, Polski i Rosji. Wernisaż około 40 obrazów odbywa się w Domu Kultury Koźle, a na 

wrzesień zaplanowano wystawę poplenerowych prac  w klubie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 

Chemicznego. 

 

Zakończony został remont zabytkowej Baszty, w której Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zorganizowało 

muzeum gromadzące pamiątki i dokumenty związane z historią miasta i obrazujące warunki życia mieszkańców 

regionu w minionych wiekach. Przeprowadzony remont usunął pozostałe jeszcze ślady popowodziowe i poprawił 

stan bezpieczeństwa zabytku. Wymalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono zniszczone okna, zamontowano 

nowe drzwi wejściowe. Zasadnicza część środków wydanych na ten remont pochodziła z budżetu miasta /19 900 

zł./, ale w znacznym stopniu pomogli również sponsorzy, służąc pomocą materiałową i pomagając w wykonaniu 

niektórych prac. Równocześnie członkowie TZK wykonali wiele prac przy konserwacji i odnawianiu zbiorów, 

korzystając z konieczności przemieszczenia wszystkich eksponatów w związku z pracami remontowymi. 

 

W dniach 22-24 maja na stadionie Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu odbywały się Wojewódzkie Igrzyska 

Młodzieży w LA w kategorii szkół ponadpodstawowych. Spośród uczniów szkół naszego miasta wyróżniające 

sukcesy odnieśli biegacze, w kategorii gimnazjów. I miejsca w biegu na sto metrów w swoich kategoriach zdobyli 

Natalia Zubrzycka i Paweł Skonieczny. 

 

W maju rozpoczęła się budowa nowego laboratorium koncernu CeWe Color. Przyszła siedziba centrali CeWe 

Color  będzie się mieściła w budynku, którego budowę rozpoczęto przy ulicy Strzeleckiej na osiedlu Sławięcice. Tu 

również będzie największe w Polsce laboratorium fotograficzne. Zakończenie budowy planuje się na grudzień 

bieżącego roku. 

 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA poprawiły swoją pozycję na listach 500 największych polskich 

przedsiębiorstw w 2000 roku opublikowanych na łamach „Rzeczpospolitej” i „Polityki”. Na liście „Rzeczpospolitej” 

zajmują miejsce 124 /w 1999 r. – 142/. Przychody w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 305 362,2 tyś. zł. 

53,18% produkcji jest eksportowana, poprawiła się również wydajność pracy. Na liście „Polityki” Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn SA zajmują pozycję 107/ w 1999 r.– miejsce 145/. 
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W maju zakończony został remont Muzycznego Klubu „Kajtek” na osiedlu Piastów, przy ul. Królowej 

Jadwigi 10. Poszerzono i przebudowano pomieszczenia klubu, zapewniając większe bezpieczeństwo dla liczniejszej 

publiczności. Odbywają się tu turnieje tenisa stołowego, zajęcia plastyczne i próby licznych zespołów muzycznych. 

 

W wojewódzkim finale w siatkówce szkół gimnazjalnych rozgrywanym w Opolu bardzo dobrze spisały się 

drużyny z Kędzierzyna-Koźla. Dziewczęta pod opieką Lucjana Krakowczyka zdobyły I miejsce, mistrzostwo 

województwa i wyjazd na mistrzostwa Polski gimnazjów do Murowanej Goświny w Wielkopolsce. Również I 

miejsce, Mistrzostwo Województwa i prawo wystąpienia w mistrzostwach Polski zdobyła drużyna chłopców z 

Gimnazjum nr 5. 

 

Od 26 maja do 9 czerwca trwały w Kędzierzynie-Koźlu Dni Miasta i Dni Chemików. Tradycyjnie 

uroczystości i imprezy rozpoczęły się na kozielskim Rynku od inscenizacji nawiązujących do starej legendy o trzech 

braciach Kozłach. Dzieci i młodzież uformowały barwny korowód, tym razem stylizowany na pociąg Guinessa, 

który powędrował ulicami miasta pod Basztę. Z okien Baszty odśpiewano muzyczną wersję legendy kozielskiej, a 

zrzucony kozioł odleciał uniesiony w powietrze balonikami. Jak się potem okazało wylądował daleko, bo dopiero w 

miejscowości Turze, w gminie Kuźnia Raciborska, w ogródku państwa Urszuli i Henryka Wyrobczyków. W 

placówkach kultury i na terenie obiektów sportowych odbywało się wiele imprez, między innymi festyny 

zorganizowano na stadionach osiedlowych w Blachowni, na Kuźniczce i w Sławięcicach. W amfiteatrze na osiedlu 

Piastów Osiedlowy Dom Kultury „Komes” zorganizował Festyn Międzynarodowych Zespołów Ludowych. 

 

W dniach 31.05. – 03.06. gościła w naszym mieście litewska delegacja z Jonavy w osobach Witalija 

Jagelaviciene, wicemera Jonavy i Witałtasa Besimasa, sekretarza Rejonu Jonavskiego. Goście uczestniczyli w 

uroczystościach Dni Miasta i Dni Chemików, zwiedzili wystawy muzeum TZK, a następnie w Baszcie odbyło się 

spotkanie z władzami Kędzierzyna-Koźla. W czasie spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 

naszymi miastami. W imieniu Jonavy podpisy złożyli goście, a ze strony  Kędzierzyna-Koźla dokument podpisali 

Jerzy Majchrzak prezydent i Dariusz Jorg wiceprezydent. Delegacja litewska podczas swego pobytu spotkała się 

również z dyrektorami szkół zainteresowanymi współpracą z Jonavą. 

 

1 czerwca w Muzeum TZK w Baszcie otwarta została wystawa „Rok 1921 w tradycji Kędzierzyna-

Koźla”, prezentująca pamiątki rodzinne mieszkańców naszego regionu i dokumenty z czasów plebiscytu i powstań 

śląskich oraz przykłady nawiązywania do tych cennych tradycji w działaniach podejmowanych w naszym mieście na 

przestrzeni mijających właśnie 80 lat. 

 

W dniach 4 – 9 czerwca odbywały się Dni Kultury Chrześcijańskiej, patronat nad nimi sprawował 

Ordynariusz Opolski abp prof. dr hab. Alfons Nossol. Równocześnie jubileusz XX-lecia swojej działalności obchodził 

Klub Inteligencji Katolickiej. Z tej okazji został zorganizowany cykl wykładów na tematy religijne. 
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4 czerwca Jerzy Majchrzak Prezydent Kędzierzyna-Koźla spotkał się z attache do spraw współpracy 

polsko-francuskiej „Południe-Wschód”. W spotkaniu uczestniczyła francuska grupa folklorystyczna goszcząca w 

Polsce z okazji Dni Miasta. 

 

10 czerwca na stadionie KS „Odra” odbył się VIII Festyn Dobroczynny „Wakacje dzieciom 2001”. 

Organizatorzy Parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej, przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle gromadzą 

w ten sposób fundusze, które pozwolą zorganizować wyjazdy wakacyjne i atrakcyjne zajęcia dla najbiedniejszych 

dzieci naszego miasta. 

 

Dzień 13 czerwca Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wybrały na obchody 100-lecia swojego istnienia. Data 

1901 r. widnieje pod herbem miasta na wodociągowej wieży ciśnień. Najdawniejsze wodociągi  w Koźlu powstały 

jednak o wiele wcześniej, bo już na przełomie XVII i XVIII w. Świadczy o tym wodociąg wykonany z drzewa 

dębowego odkryty na rynku w Koźlu podczas remontu sieci kanalizacyjnej, a prace wykopaliskowe na terenie miasta 

wskazują, że najstarsze wodociągi być może istniały już w Koźlu średniowiecznym. Obecnie mamy w Kędzierzynie-

Koźlu nowoczesną oczyszczalnię ścieków przy ul. Gliwickiej, a sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest systematycznie 

modernizowana i usprawniana. Z okazji jubileuszu zorganizowano dla pracowników firmy festyn  na stadionie KS 

„Odra”. 

 

16 czerwca odbył się w OSP w Ostrożnicy I Zjazd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 

w jego skład weszły również Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Kędzierzyna-Koźla. 

 

17 czerwca rozgrywane były Mistrzostwa Polski Weteranów w Triathlonie i VII Ogólnopolskie Zawody w 

Triathlonie o Puchar Prezydenta Kędzierzyna-Koźla. Jeden z mistrzowskich tytułów zdobył Stanisław Zajfert, 

mieszkaniec naszego miasta. 

 

21 czerwca po raz ostatni Szkoły Podstawowe nr 2, nr 7 i nr 8 uroczyście pożegnały swoich absolwentów. 

W związku z realizowaną reformą oświaty te szkoły podstawowe zakończyły swoją pracę i przestały istnieć. 

Sztandary szkół nr 2 i 7 zostały przekazane do Muzeum Ziemi Kozielskiej w Baszcie. Od nowego roku szkolnego w 

budynkach tych szkół będą się mieścić wyłącznie gimnazja. 

 

W dniach 23-24 czerwca uroczyście uczciła swoje 75-lecie Ochotnicza Straż Pożarna w Cisowej. Z tej okazji 

na osiedlowym stadionie zorganizowano zawody strażackie, uroczyste spotkanie jubileuszowe odbyło się w remizie 

strażackiej. 

 

23 czerwca mieszkańcy miasta mieli okazję uczestniczyć w cyklu imprez „Sobótka nad Odrą”, 

zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury. Na Wyspie i w amfiteatrze nad Odrą można było obserwować 
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pokazy modeli pływających, posłuchać znanych zespołów muzycznych, a po zmroku rozpalono ogniska, na wodę 

puszczono wianki, bawiono się przy muzyce, blasku pochodni i sztucznych ogni. Cały dzień trwało także 

poszukiwanie kwiatu paproci. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności miasta. 

 

Tradycyjnie pod koniec czerwca na zbiorniku wodnym zwanym „Trójkątem”, na osiedlu Piastów odbywały 

się Mistrzostwa Polski modeli pływających. I miejsce zdobył zespół modelarzy Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Kędzierzynie-Koźlu. Wśród zwycięzców czołowe miejsca zajęli mieszkańcy naszego miasta: Adrian Stolarek, Jan 

Kusz, Łukasz Waćkowski, Wojciech Sąsiadek i Tomasz Nowak. 

 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował wyniki rankingu, w którym Kędzierzyn-Koźle 

sklasyfikowany został na 13 miejscu najatrakcyjniejszych inwestycyjnie miast powiatowych. Raport IBnGR objął 

oceną 260 miast. Podstawowym źródłem informacji były dane urzędowe pochodzące z Głównego Urzędu 

Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych i Ministerstwa Finansów. 

Wykorzystywano również dane umieszczane na internetowych stronach miast. Kędzierzyn-Koźle został najwyżej 

oceniony pod względem infrastruktury i otoczenia biznesu. W uzasadnieniu stwierdzono: „W Kędzierzynie-Koźlu 

istnieje rozwinięty system bankowy i wiele wolnych terenów oraz obiektów do zagospodarowania, a firmom i 

zakładom władze miasta starają się zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju gospodarczego.” 

 

27 czerwca grupa teatralna „Garderoba Niespokojnej Młodości” w Domu Kultury Koźle zaprezentowała 

publiczności swoją siódmą premierę, przedstawienie „ Pokojówek” Jeana Geneta. Reżyserem spektaklu jest instruktor 

Waldemar Lankauf. 

 

Zakończył się pierwszy etap modernizacji Bazy Paliwowej nr 41 Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen”, 

zlokalizowanej w Blachowni. Powstała nowoczesna nalewnia autocystern z pełną hermetyzacją załadunku paliwa, 

co zredukuje o 99%, czyli prawie do zera, emisję w powietrze węglowodorów. Rozpoczyna się drugi etap 

modernizacji, którego celem będzie izolacja załadunku paliwa, czyli uszczelnienie terenów narażonych na wycieki 

surowca. 

 

W dniach 12-16 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Komes” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu 

Folklorystycznym „Kasztelania  2001” w Sierpcu koło Torunia. 

 

28 lipca Osiedlowy Dom Kultury Komes pod kierunkiem Zbigniewa Stanisia zorganizował w amfiteatrze na 

osiedlu Piastów pokaz zespołów folklorystycznych, wśród których obok zespołów polskich wystąpili goście z Sycylii i 

Wysp Kanaryjskich. Barwny taneczny i muzyczny spektakl trwał pięć godzin i cieszył się wielkim zainteresowaniem 

licznie zebranej publiczności. 
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10 sierpnia gościli w naszym mieście Amerykanie John Ryan z żoną Karen i synem Robertem. John Ryan jest 

synem amerykańskiego lotnika Jamesa Ryana. Jego samolot został strącony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą 

w 1944 roku podczas lotu bojowego, którego celem była fabryka Blechhammer /dzisiejsza Blachownia/ dostarczająca 

paliwo dla Luftwaffe. Z dziesięcioosobowej załogi samolotu uratowało się 5 osób, a wśród nich James Ryan. Dzięki 

pomocy Szymona Serwatki  z Warszawy i Waldemara Ociepskiego, mieszkańca Kędzierzyna-Koźla udało się ustalić, 

że miejscem upadku samolotu były pola obok wsi Lichynia. Goście odwiedzili miejsce katastrofy w Lichyni, cmentarz 

w Zalesiu Śląskim, gdzie do 1947 roku byli pochowani koledzy Jamesa Ryana, a następnie obóz jeniecki w Żaganiu, 

w którym znaleźli się uratowani lotnicy amerykańscy. 

 

13 sierpnia na kozielskim Rynku pielgrzymi z Kędzierzyna-Koźla dołączyli do XXV Pieszej Pielgrzymki 

Opolskiej na Jasną Górę, którą prowadził ksiądz Michał Ślęczka z parafii głubczyckiej. Trasa wiodła przez Górę św. 

Anny, Zawadzkie, Zborowskie i po sześciu dniach 260 pielgrzymów dotarło do celu. 

 

28 sierpnia oddano do użytku kompleks boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12. Prace wykonano 

w ramach inwestycji ze środków pochodzących z Banku Światowego dla szkół, które ucierpiały z powodu powodzi. 

Szkoła otrzymała również wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i multimedialny. 

 

Cztery srebrne i trzy brązowe medale przywieźli pod koniec sierpnia z Mistrzostw Świata Modeli Ślizgów 

Klas M, które odbyły się w Starej Zagorze w Bułgarii, modelarze z Kędzierzyna-Koźla. Polskę reprezentowało 8 

zawodników, wśród których czterech to mieszkańcy naszego miasta, a mianowicie Łukasz Waćkowski, Wojciech 

Sąsiadek, Adrian Stolarek i Jan Kusz. 

 

1 września w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej odbyło się spotkanie mieszkańców miasta w parku 

Pojednania przy al. Jana Pawła II. Przy udziale władz miasta i powiatu dokonano odsłonięcia nowego pomnika 

poświęconego pamięci ofiar wojny. Na obelisku zwieńczonym kamiennym motywem płonącego znicza umieszczono 

napis „Ofiarom II Wojny Światowej mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla”, który powtórzono następnie w języku 

rosyjskim, niemieckim i angielskim. Jest to szczególnie ważny symbol, bo dotyczy wszystkich ofiar także obywateli 

państw będących wówczas agresorami. Obywatele tych państw także znajdowali się wśród ofiar wojny. W ten 

sposób został zakończony ciągnący się wiele miesięcy spór o nazwy parków i pomniki w naszym mieście. 

 

W dniach 1-2 września odbywały się IV Mistrzostwa Polski w Jeżdżeniu Samochodem z Przyczepą na 

terenie ośrodka sportowego na osiedlu Kłodnica i w Kędzierzynie. Zwycięzcą i Mistrzem Polski został Marek Kulik, 

mieszkaniec naszego miasta. 

 

9 września 130–lecie posługi na Ziemi Kozielskiej obchodziły Siostry Elżbietanki. Obchody jubileuszu 

rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, po której odbyło się 

spotkanie z gośćmi w Domu Sióstr św. Elżbiety przy ulicy Łukasiewicza 9 w Kędzierzynie-Koźlu. Spośród 6 
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placówek prowadzonych dawniej przez Siostry Elżbietanki  w naszym regionie, do dziś przetrwał jedynie Dom św. 

Karola. Otaczają w nim opieką 55 upośledzonych chłopców. 

 

14 września władze Kędzierzyna-Koźla gościły przedstawicieli podkarpackiej gminy Zator, która poważnie 

ucierpiała podczas tegorocznej powodzi. Podpisano porozumienie o pomocy finansowej i przekazano na ręce 

burmistrza Zatoru Zbigniewa Biernata 15 tysięcy złotych jako symboliczną pomoc w odbudowie zniszczeń 

popowodziowych. 

 

14 września odbyła się w kinie „Hel” ogólnopolska premiera nowego filmu Jerzego Kawalerowicza „Quo 

vadis”, będącego adaptacją powieści Henryka Sienkiewicza. 

 

W dniach 14–16 września odbywał się w Domu Kultury Koźle VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Nieprofesjonalnych im. Ireneusza Radzia „Publicystyka 2001”. Organizatorami są Urząd Miasta, Miejski Ośrodek 

Kultury i Nieprofesjonalny Klub Filmowy „Groteska”. Festiwalowi  towarzyszył wernisaż wystawy rysunków Jana 

Bartoszka oraz projekcja filmu „Strefa ciszy” i spotkanie autorskie Roberta Gonery. Zaprezentowano 33 filmy 

twórców amatorów, ich projekcji towarzyszyło duże zainteresowanie publiczności, wypełniającej salę do ostatniego 

miejsca. 

 

17 września w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich odbyła się piękna uroczystość wręczenia 

sztandaru i ślubowania uczniów klas pierwszych. Najpierw zebrana młodzież, nauczyciele i goście uczestniczyli we 

mszy świętej, podczas której nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru szkoły. Sztandar ufundowało Towarzystwo 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Umieszczono na nim kolorowy, wyszywany wizerunek 2 

chłopców z karabinami – obrońców Lwowa. 

 

23 września mieszkańcy miasta uczestniczyli w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Do wyborów 

wystartowało w Kędzierzynie-Koźlu 13 osób reprezentujących 7 różnych ugrupowań politycznych. Najwięcej 

głosów 3937 otrzymał Kazimierz Pietrzyk reprezentant SLD i uzyskał mandat poselski. Koalicja SLD-UP 

uzyskała w naszym mieście 48,2% głosów, na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska /14%/, a na 3 

Mniejszość Niemiecka /8,2%/. Udział w wyborach wzięło 43% uprawnionych do głosowania mieszkańców. 

 

25 września uroczyście otwarto nowy hipermarket przy ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu. 

Holenderska firma Ahold Polska otwiera 11 z kolei w kraju Hipernovą. Powierzchnia marketu wynosi 4000 m2, 

pracę znalazło w nim 160 osób z miasta i okolic. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Pacułt zorganizował 26 września spotkanie władz miasta i 

powiatu, na którym przedstawił propozycje działań zmierzających do utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu wyższej 
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uczelni. Upoważniono dr Edwarda Nycza i dr Zenona Wiertelorza do przygotowania koncepcji organizacji szkoły 

wyższej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

29 września po raz czwarty w Domu Kultury Koźle odbył się Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i 

Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko 2001”. Udział brały zespoły z naszego miasta i różnych miejscowości z całej Polski. 

Przegląd zakończył koncert nocny, w którym zagrali zwycięzcy i zaproszeni goście. Gwiazdą wieczoru był 

„Czerwony Tulipan”, jego recital publiczność przyjęła z wielkim wzruszeniem i nagrodziła długimi brawami. 

 

Na przełomie września i października przebywała z czterodniową wizytą w naszym mieście 19–osobowa 

delegacja Niemców z powiatu Bitburg-Prum. Goście zwiedzili miasto i odbyli liczne spotkania z przedstawicielami 

różnych środowisk, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Sienkiewicza, w Zespole Szkół Zawodowych im. 

Powstańców Śląskich, w Domu Dziecka, Domu św. Karola, Domu Pomocy Społecznej w Sławęcicach i w kozielskim 

szpitalu. Wizyta zakończyła się spotkaniem władz samorządowych Bitburga-Prum i Kędzierzyna-Koźla w Hotelu 

Centralnym, gdzie starosta Józef Gisman i przewodniczący Rady Powiatu Marian Wojciechowski oraz starosta 

Bitburga-Prum Roger Graef podpisali umowę o współpracy. 

 

2 października Prezydent Kędzierzyna-Koźla Jerzy Majchrzak spotkał się w Urzędzie Miasta z laureatami 

konkursu na najpiękniejszy album fotograficzny na temat „Moje miasto wczoraj i dziś”. Organizatorami konkursu są 

Urząd Miasta i I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, a jego laureatami zostali Łukasz Durak i Marcin 

Parusel, II nagrodę otrzymał Łukasz Filusz, a III Paweł Więcek. Laureaci konkursu utworzyli wersję 

multimedialną albumów. 

 

9 października nastąpiła inauguracja II roku wykładów na Studium III Wieku w Domu Pomocy 

Społecznej nr 2 przy ul. Piramowicza 27. Gościem honorowym był prof. dr hab. Franciszek Marek, który wygłosił 

także pierwszy wykład w nowym roku. Jego tematem były dzieje śląskiego rodu Odrowążów. 

 

Dzięki zabiegom Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i przeznaczeniu z budżetu miasta niezbędnych na ten cel 

środków udało się wykonać prace poprawiające stan otoczenia Baszty i ratujące przed zniszczeniem zabytkowe 

piwnice starego zamku kozielskiego. W minionych miesiącach przeprowadzono remont górnego dziedzińca 

zamkowego, utwardzono go, usunięto dzikie ogródki oraz szpecące go komórki i założono trawnik. Odgruzowane 

zostały także piwnice zamkowe, które zakonserwowano, pokryto płytkami i ogrodzono metalowym płotkiem. Te 

prace zmieniły zupełnie, bardzo korzystnie wygląd tego zabytkowego zakątka. Urząd Miasta podpisał już umowę  

ze Stanisławem Urbanikiem z Zakładu Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu na 

opracowanie wstępnej, wariantowej koncepcji adaptacji piwnic na cele kulturalne i edukacyjne. 

 

9 października oddano do użytku zmodernizowaną instalację odsiarczania spalin Zakładu Energetyki 

Blachownia. Instalacja usuwa ze spalin SO2  oraz redukuje tlenki azotu i związki chloru. Ma to ogromne znaczenie 
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dla środowiska. ZE Blachownia rozpoczyna współpracę z Politechniką Krakowską w zakresie analizy spalin i 

odpadów.  

 

10 października na łamach „Gazety Lokalnej” opublikowano 100 numer „Życia Blachowni”. Pierwszy 

ukazał się w maju 1966 roku, czyli 35 lat temu i do 1999 roku czasopismo wychodziło jako samodzielna gazeta 

zakładowa Zakładów Chemicznych Blachownia. 

 

14 października pod hasłem „Urodziny na zamku” odbyły się na górnym dziedzińcu zamkowym u stóp 

Baszty obchody 26 rocznicy utworzenia Kędzierzyna-Koźla. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Pieśni i 

Tańca „Komes” oraz Chóru Mniejszości Niemieckiej z Kłodnicy. Niezbyt licznie przybyli mieszkańcy miasta mieli 

również okazję zwiedzić muzeum w Baszcie oraz zobaczyć uporządkowane i zmodernizowane jej otoczenie. 

 

22 października w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono akcję bezpłatnego badania słuchu w Audiobusie, 

który ustawiono obok Miejskiego Ośrodka Kultury przy al. Jana Pawła II. Akcja przebiegała pod patronatem 

Ambasady Królestwa Danii, Instytutu Medycyny Pracy oraz firmy Widex z Wrocławia. 

 

22 października na spotkaniu władz powiatu i miasta dr Edward Nycz i dr Zenon Wiertelorz przedstawili 

koncepcję organizacyjną przyszłych studiów wyższych w Kędzierzynie-Koźlu. Postanowiono nawiązać w tej 

sprawie bliższy kontakt z władzami Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

 

Zespół Szkół Specjalnych im Jana Brzechwy otrzymał salę do zajęć z informatyki. Z 10 stanowisk 

komputerowych będą korzystały dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej i uczniowie wszystkich klas 

gimnazjum. Zakup komputerów sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a koszty dostosowania 

pomieszczeń i zabezpieczeń przed kradzieżą pokryło Starostwo Powiatowe. 25.10 odbyło się uroczyste przekazanie 

Szkole pracowni komputerowej.  

 

27 października odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Międzyzakładowego 

Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Podczas obrad podsumowano działalność 

w minionej kadencji i wybrano władze Związku. Nowym przewodniczącym został Jan Klimek, wiceprzewodniczącą 

Bożena Borys, a sekretarzem Alina Torczyńska. 

 

W dniach 27 i 28 października w sali teatralnej Hotelu Centralnego odbywał się VI Festiwal Pieśni 

Religijnej Azoty „2001”. W sobotę trwały przesłuchania konkursowe, w czasie których zaprezentowało się 25 

wykonawców, solistów i zespołów. W niedzielę ogłoszono wyniki, wręczono nagrody i odbył się koncert finałowy. 

W kategorii solistów dziecięcych I nagrodę zdobyła Natalia Rycek z Zakrzowa /11 lat/, II Patryk Grzesiura /8 lat/ 

z Polskiej Cerekwi, a III Monika Bolibrzuch /11 lat/ z Moszczanki. W kategorii zespołów dziecięcych I miejsce 

zajęło „Trio siostrzane” z Moszczanki, a II „Obłoczek” ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie -Koźlu. W 
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grupie solistów młodzieżowych  laureatkami zostały Ewelina Okrzyńska, Anna Grabiec i Jagoda Pustelniak. Wśród 

zespołów młodzieżowych na I miejscu uplasował się zespół „Lefterja” z Kędzierzyna-Koźla. 

 

W październiku mieszkanka naszego miasta Elżbieta Rutkowska otrzymała nominację na stanowisko 

Wicewojewody Opolskiego. 

 

W Kędzierzynie-Koźlu pojawiły się bobry. Znalazły sobie idealne warunki do życia na terenie byłego 

poligonu wojskowego na wyspie w Koźlu. Żeremia gryzoni oddziela od ruchliwej ulicy i zabudowań przestrzeń 

kilkunastu metrów i wał. Ich przybycie i osiedlenie się w tym miejscu zawdzięczamy ostatniej wielkiej powodzi, 

prawdopodobnie przyniosła je fala powodziowa. 

 

5 listopada przewodniczący Rady Miasta Ryszard Pacułt zorganizował kolejne /trzecie/ spotkanie osób 

zainteresowanych utworzeniem wyższej uczelni w Kędzierzynie-Koźlu. Postanowiono w najbliższym czasie 

powołać komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli władz wykonawczych miasta i powiatu oraz upoważnić 

go do prowadzenia konkretnych rozmów z zainteresowanymi uczelniami. 

 

9 listopada Koło nr 15 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 

zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji 20–lecia działalności koła. Odbyło się ono z udziałem przewodniczącego 

Rady Miasta  Ryszarda Pacułta w Domu Pomocy Społecznej nr 2, w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piramowicza 27. 

 

W sali posiedzeń Urzędu Miasta 9 listopada ukonstytuował się komitet organizacyjny, który postawił sobie 

cel, by doprowadzić do powołania w Kędzierzynie-Koźlu wyższej uczelni. Na jego czele stanął starosta Józef 

Gisman, a w skład weszli Prezydent Kędzierzyna-Koźla Jerzy Majchrzak, dr Edward Nycz z Uniwersytetu 

Opolskiego, dr Zenon Wiertelorz, reprezentujący śląskie środowisko naukowe oraz Kazimierz Pietrzyk poseł na Sejm 

RP. Prowadzone dotychczas rozmowy ze śląskimi i opolskimi uczelniami państwowymi i prywatnymi wyłoniły 

szanse zorganizowania w naszym mieście oddziałów zamiejscowych Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Śląskiej. 

 

W dniach 10 i 11 listopada trwały uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski. W Hali 

Widowiskowo-Sportowej zorganizowana została „Wieczornica Patriotyczna” z udziałem władz miasta i powiatu 

oraz organizacji kombatanckich. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia 23 kombatantom nominacji na stopnie 

oficerskie. Następnie zaprezentowała program okolicznościowy młodzież  z Gimnazjum nr 1 i wystąpił Zespół 

Pieśni i Tańca „Śląsk”. W dniu 11.11 odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny w kościele św. Zygmunta 

i św. Jadwigi Śląskiej na Starym Mieście. 

 

12 listopada władze miasta podpisały z przedstawicielami firmy „Berger” umowę przedwstępną o sprzedaży 

10 hektarowej działki pomiędzy ul. Przyjaźni, a Kanałem Gliwickim na osiedlu Blachownia. Na tym terenie firma 

„Berger” wybuduje zakład wytwórczy, który będzie zajmować się obróbką precyzyjną detali metalowych na 
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maszynach elektronicznie sterowanych. Już we wstępnym etapie przewiduje się uruchomienie 80 miejsc pracy, a 

docelowo zakład będzie zatrudniać około 400 osób. 

 

Stocznia Koźle Serwis wyprodukowała ósmy w tym roku statek. Nowa jednostka o nazwie Herman jest 

statkiem wielofunkcyjnym typu shoalbuster i najnowocześniej wyposażonym spośród wszystkich dotychczas 

zbudowanych w kozielskiej stoczni. Ma klasę morską i może być wykorzystywany między innymi do akcji 

ratowniczych. W bieżącym roku zostaną zwodowane jeszcze dwa statki, kontenerowiec „Marea” i frachtowiec 

Willem. Obie jednostki o wymiarach 86m długości, 10 m szerokości i ponad 6m wysokości będą największymi wśród 

budowanych dotychczas. Wszystkie statki w tym roku zostały wybudowane dla odbiorców holenderskich. 

 

W dniach 16 -17 listopada w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle obradowała Komisja Kultury Związku 

Miast Polskich. Gości przywitał prezydent Jerzy Majchrzak, przedstawił informację o naszym mieście i zaprosił do 

zwiedzenia obiektów sportowych. Uczestnicy obrad obejrzeli sale gimnastyczne i boiska sportowe Szkoły 

Podstawowej nr 12, stadiony „Odry” w Koźlu i Klubu Sportowego MEC w Sławięcicach oraz kompleks sportowo-

rekreacyjny „Azotor”. 

 

25 listopada Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej zorganizowały Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

„Brzdąc” oraz Miejski Ośrodek Sportu. Rozgrywki odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej, a wystąpiły w 

nich drużyny Urzędu Miasta, Powiatowej Straży Pożarnej i Policji. Dochód z imprezy przeznaczono na zakup 

paczek mikołajkowych dla najbiedniejszych dzieci z Kędzierzyna-Koźla. 

 

Mieszkańcy naszego miasta państwo Ewa i Stefan Mackiewiczowie zdobyli w tym roku III miejsce w 

ogólnopolskim konkursie organizowanym przez sieć Ruch SA. 26 listopada odbierali nagrodę w hotelu Victoria w 

Warszawie. Prowadzony przez nich kiosk u zbiegu ul. Judyma i al. Jana Pawła II został uznany za najlepszy kiosk 

na Opolszczyźnie. 

 

27 listopada Publiczne Gimnazjum nr 4 było gospodarzem II Kędzierzyńsko-Kozielskich Spotkań 

Europejskich. Wzięli w nich udział także uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Branicach i Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 20 w Opolu. Odbywały się w ramach obchodzonych w całej Europie dni Sokratesa – Comeniusa 

poświęconych europejskim programom edukacyjnym. 

 

27 listopada podczas sesji Rady Powiatu w Hotelu Centralnym odznaczono najbardziej zasłużonych 

krwiodawców związanych z Klubem Honorowych Dawców Krwi w Blachowni, który kończy właśnie 30 rok 

działalności. 40 rocznicę swojej pracy na rzecz honorowego krwiodawstwa obchodził także Leon Piecuch. Po 

wręczeniu odznaczeń jubileuszowe spotkanie odbyło się Klubie HDK z udziałem jego członków i zaproszonych 

gości. 
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8 grudnia dokonano uroczystego otwarcia Hotelu Court, którego właścicielami są państwo Jolanta i Andrzej 

Bandurowscy. Usytuowany obok kortów tenisowych, przy ul. Bolesława Śmiałego 2, posiada restaurację i 

kawiarnię. Uroczystość odbyła się w obecności prezydenta Jerzego Majchrzaka i starosty Józefa Gismana, którzy 

wspólnie z właścicielką Jolantą Bandurowską dopełnili ceremonii przecięcia wstęgi. 

 

10 grudnia „Puls Biznesu” w specjalnym dodatku ogłosił wyniki rankingu na najbardziej dynamicznie 

rozwijające się przedsiębiorstwa w Polsce. Lista rankingowa liczy 398 miejsc. Z całej Opolszczyzny znalazło się na 

niej 12 firm, w tym 5 z Kędzierzyna-Koźla: na 16 miejscu Petrochemia Blachownia, a cztery pozostałe to 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Sped-Kol Blachownia, Jokey Plastik Blachownia oraz IXO 

Neuber.  

 

20 grudnia Rada Miasta uchwaliła nowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kędzierzyna-

Koźla, zamykając okres prac nad tworzeniem planu i jego konsultacją ze społeczeństwem miasta. Nie została w nim 

uwzględniona dzielnica Sławięcice, którą wyłączono do odrębnego działania przygotowawczego. Minister rolnictwa 

nie wyraził zgody na zmianę klasyfikacji terenów rolnych w Sławięcicach z przeznaczeniem na działalność 

handlową i inwestycyjną, ponieważ są to grunty orne wysokiej klasy. Jeśli ponowna procedura zbierania uzgodnień 

różnych instytucji przebiegnie bez przeszkód, nowy plan dla Sławięcic  zostanie uchwalony na kwietniowej sesji 

Rady Miasta. Rada Miasta również nadała medale „Za zasługi dla miasta” osobom zasłużonym w różnych 

dziedzinach działalności. Odznaczeni zostali: Maciej Rąbalski – radny Rady Miasta, członek Zarządu Miasta 

/odznaczony pośmiertnie/, Marian Przydała emerytowany długoletni dyrektor Urzędu Telekomunikacji, zasłużony 

działacz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej oraz ppłk Stanisław Gwiżdż i płk Stanisław Klon  z kozielskiej jednostki 

wojskowej, zasłużeni dla współpracy na rzecz społeczności miasta. 

 

21 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA podjęło uchwałę o 

odwołaniu ze składu Zarządu Adama Konopki i o powołaniu Jerzego Majchrzaka na stanowisko prezesa Zarządu. 

W skład Zarządu zostali powołani ponadto Maria Sowiak, Ewa Wołynkiewicz i Witold Żak. 

 

W 2001 roku zawarto 507 małżeństw i urodziło się 555 dzieci. Rozwiodło się 176 małżeństw, a 5 uzyskało 

separację. Zmarło w ciągu tego roku 578 osób, spośród nich wymieńmy mieszkańców naszego miasta szczególnie 

znanych i zasłużonych: 29 lipca zmarł Maciej Rąbalski, radny miejski i członek Zarządu Miasta, 28 sierpnia zmarł 

Kazimierz Planetorz, jeden z ostatnich przedstawicieli rodu szczególnie zasłużonego dla Polski i Ziemi Kozielskiej, 

28 grudnia zmarła Alfreda Madziarz-Grzybowska, lekarka, specjalista pediatrii, długoletnia ordynator oddziału 

pediatrii w Szpitalu nr1 w Kędzierzynie-Koźlu. 


