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Nowy, 2003 rok mieszkańcy miasta witali na licznych balach, ale także na kozielskim Rynku, 

placu Wolności, czy na sylwestrowym specjalnym seansie w kinie „Chemik”. Poważniejszych zdarzeń nie 

odnotowano, zarejestrowano jedynie kilka rodzinnych awantur czy bójek. Służby porządkowe oceniły tę 

noc jako spokojną. 

 

15 śmiałków powitało Nowy Rok w lodowatej wodzie jeziora w Dębowej. Temperatura powietrza 

spadła do minus 11 stopni Celsjusza. Aby morsy mogły wejść do wody, już kilka tygodni wcześniej 

przygotowano przerębel, do którego wskoczyli punktualnie w południe 1 stycznia. 

 

Nowy Rok rozpoczęło mocne uderzenie w powiatowej oświacie. Szukając oszczędności, Zarząd 

Powiatu 31 grudnia rozesłał pisma do dyrektorów szkół z propozycjami cięć. Trzonem tych propozycji 

okazały się dodatki motywacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne. Gwałtowne protesty w całym powiecie miały 

miejsce już 2 stycznia. 

 

6 stycznia Sąd Rejonowy w Opolu ogłosił upadłość blachowiańskiej spółki Polichem. Pracę straciły 

92 osoby, które oczekiwały na zaległe wypłaty. 

 

Ponad tysiąc osób bawiło się podczas koncertu charytatywnego “Dajmy dzieciom uśmiech”. 

Kędzierzyńsko-kozielscy artyści śpiewali na rzecz podopiecznych kozielskiego domu dziecka. 

 

Patrycja Bandurowska i Tomasz Gałka zostali laureatami konkursu “Biznes Junior”, który miał 

zachęcić młodych ludzi do otwierania własnych działalności gospodarczych. Zwycięzcy otrzymali 

preferencyjne pożyczki w wysokości 18 tys. zł każda. Tomasz Gałka przedstawił komisji projekt otwarcia 

sklepu z damską odzieżą. Patrycja Bandurowska otrzymała pieniądze na uruchomienie kompleksu odnowy 

biologicznej wyposażonego w saunę, solarium oraz tzw. kapsułę młodości. 

 

Park przemysłowy był przedmiotem wielu dyskusji w Urzędzie Miasta. O możliwości jego 

utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu dyskutowali samorządowcy z przedsiębiorcami. Owocem dyskusji było 

zawarcie wstępnego porozumienia w tej sprawie. W grudniu przedsięwzięcie zostało sfinalizowane. 

 



Rozpoczęła się dziewiąta już edycja konkursu językowego “Wschód-Zachód”. O miano najlepiej 

władającego językami obcymi rywalizowało ponad 1700 uczniów. Rywalizowali oni w czterech 

kategoriach wiekowych. Jurorzy sprawdzali, jak radzą sobie z językami niemieckim, angielskim, rosyjskim 

oraz francuskim. 

 

Paweł Papke, zawodnik Mostostalu Azoty Kędzierzyn-Koźle, został najpopularniejszym 

sportowcem roku w plebiscycie organizowanym przez “Nową Trybunę Opolską” i Urząd Marszałkowski. 

Jego dwaj klubowi koledzy – Rafał Musielak i Sebastian Świderski zajęli odpowiednio trzecią i piątą 

lokatę. Najbardziej popularnym trenerem czytelnicy “NTO” wybrali Waldemara Wspaniałego, 

szkoleniowca Mostostalu i siatkarskiej kadry narodowej. 

 

11 stycznia odbył się I Zjazd WOPR Województwa Opolskiego. Złotą “Odznakę z liściem 

laurowym” otrzymali: Stanisław Wolkiewicz, Piotr Pietrzyk, Waldemar Nykiel. Wśród odznaczonych 

znaleźli się także Tadeusz Witko, Mirosław Merz i Ewelina Deneka. Tytułem “Zasłużonego ratownika 

WOPR” wyróżniono Marka Kopija. Za pomoc w realizacji zadań statutowych WOPR, najwyższe 

honorowe odznaczenie otrzymali: Wiesław Fąfara, Prezydent Kędzierzyna-Koźla i Marian 

Wojciechowski, Wójt Gminy Reńska Wieś. Zostali oni uhonorowani “Błękitnym Krzyżem”. Gmina 

Kędzierzyn-Koźle otrzymała zaś odznaczenie “Za zasługi dla WOPR”. 

 

12 stycznia blisko 200 wolontariuszy wyszło na ulice Kędzierzyna-Koźla, by kwestować na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę rozpoczęli o godzinie 8.00. Zebrali 42 tys. zł. 

 

13 stycznia, punktualnie o godz. 7.30, otwarto nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy, który 

z Kędzierzyna przeniósł się do specjalnie przygotowanego budynku w Koźlu. Wcześniej urząd 

funkcjonował w dwóch budynkach: przy placu Wolności oraz budynku przy ul Kościuszki, gdzie obecnie 

znajduje się Dom Dziennego Pobytu nr 5. Teraz pośredniak mieści się w budynku dawnej przychodni przy 

ul. Anny 11. Na początku roku bez pracy pozostawało 5981 osób, a stopa bezrobocia zbliżała się do 15%. 

Na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych pozostawało w sumie 1828 osób. 

 

Smutnym akcentem rozpoczął się rok 2003 dla kibiców siatkówki, czyli niemal całego miasta. W 

półfinale Pucharu Polski Mostostal Azoty uległ 2:3 Morzu Szczecin. Tym samym zaprzepaszczone zostały 

szanse na powtórzenie sukcesu sprzed roku, kiedy to zespół zdobył trzy korony: Puchar Polski, 

Mistrzostwo Polski oraz zagrał w finale Ligi Mistrzów. W klubie przegrana wywołała burzę, która 

jednak wyszła na dobre siatkarzom. Do końca sezonu spisywali się znacznie lepiej. 

 



64 osoby i zespoły otrzymały nagrody Prezydenta Kędzierzyna-Koźla za wybitne osiągnięcia 

sportowe oraz osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 

262 osoby przyjechały z całej południowej Polski do Kędzierzyna-Koźla, by zaprezentować się 

podczas jubileuszowego, dziesiątego Festiwalu Pieśni Kolędowej “Christmas 2003”. Gwiazdą był Tomasz 

Kamiński, były wokalista grupy “Dżem”. W kategorii solistów dziecięcych I miejsce zajęła Hanna Hołek 

ze Szczerbic koło Rybnika, wśród wyróżnionych znalazła się Beata Serafin z Kędzierzyna-Koźla. W 

kategorii zespołów dziecięcych zwyciężył zespół wokalny z gimnazjum nr 5 z Kluczborka. Wśród solistów 

młodzieżowych najlepsi byli Magdalena Kaszta z Dziergowic oraz Paweł Oszywa z Niemodlina. 

Natomiast w kategorii zespołów młodzieżowych I miejsce zdobył zespół “The 3 Elements” z Opola, zaś 

III miejsce zajął zespół “Winorośl Duszy” z Kędzierzyna-Koźla. 

 

Flagi i transparenty z napisami “Akcja protestacyjna” pojawiły się na budynkach dwóch 

kędzierzyńsko-kozielskich szkół średnich, przeznaczonych do likwidacji. 15 stycznia Zarząd Powiatu 

ogłosił na konferencji prasowej swoje propozycje wyjścia z kryzysu finansowego oświaty. Zaproponował 

mianowicie likwidację Zespołu Szkół nr 5 (“Energetyk”) oraz Zespołu Szkół nr 2 (“Żegluga”). 

Postanowiono także zamknąć dwa internaty i zredukować liczbę etatów we wszystkich szkołach 

ponadgimnazjalnych. Księgowością szkół miałby się zająć jeden podmiot – Powiatowy Zarząd Oświaty. 

Dwie ostatnie propozycje zostały zaakceptowane, jednak w późniejszym terminie. Pod wpływem 

protestów uczniów, rodziców i nauczycieli obu szkół zarząd wycofał się ze swoich propozycji. 

 

17 stycznia na członka zarządu Zakładów Azotowych Kędzierzyn wybrany został Bernard 

Ptaszyński, który w II turze pokonał Józefa Pierońskiego. Wyboru dokonała załoga ZAK. Miejsce to było 

wolne po śmierci Witolda Żaka. 

 

W rankingu szkół średnich, opublikowanym w styczniowym wydaniu miesięcznika edukacyjnego 

“Perspektywy” i dziennika “Rzeczpospolita”, kędzierzyńskie II Liceum Ogólnokształcące zajęło 33. lokatę. 

Kozielskie LO uplasowało się na 357. miejscu. Jako główny wyznacznik rankingu brana była pod uwagę 

liczba uczestników olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim. Jest ona dzielona przez ogólną 

liczbę uczniów danej szkoły. Kędzierzyński ogólniak mógł poszczycić się 11 laureatami i finalistami w 

sześciu olimpiadach: z języka polskiego, biologii, ekologii, wiedzy o prawach człowieka, wiedzy o Polsce i 

świecie współczesnym oraz geografii. II LO zostało także uznane za najlepszą szkołę średnią na 

Opolszczyźnie pod względem sukcesów sportowych.    

    



425 zł i 70 gr zebrano podczas koncertu kolęd, który odbył się w kościele parafialnym w Cisku. 

Wystąpił Zespół Kameralny Teatru Muzycznego w Gliwicach. Cała kwota zostanie przekazana na 

remont i zakup instrumentów do Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia nr 2 w Kędzierzynie-

Koźlu, których część spłonęła w pożarze w ubiegłym roku. 

 

Mianem “Przedsiębiorstwa Fair Play” kapituła konkursu nagrodziła dwie firmy z Kędzierzyna-

Koźla: Brenntag Polska sp. z o.o. oraz Petrochemię Blachownia S.A. Tej ostatniej, za trzeci z rzędu tytuł, 

przyznano złotą statuetkę. Program prowadzi Fundacja Instytutu Badań nad Demokracją i 

Przedsiębiorstwem. Przez kilka lat swej działalności zdobył on poparcie Prezydenta RP, Premiera RP oraz 

ministra gospodarki. Celem konkursu jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej przez 

rzetelne postępowanie we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, 

pracownikami oraz poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw. 

 

12 lutego miały się rozpocząć wybory do Rad Osiedlowych poszczególnych części składowych 

naszego miasta. Najpierw musiały jednak zostać opracowane odrębne statuty dla każdego z 15 

wydzielonych aktualnie osiedli. Uchwalono je dopiero w grudniu. 

 

O utworzeniu dwujęzycznej szkoły podstawowej rozmawiali z władzami miasta przedstawiciele 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Placówka taka mogłaby powstać na 

bazie funkcjonującej już w Koźlu Rogach Szkoły Podstawowej nr 13. Rzecz została pomyślnie 

doprowadzona do końca i nauka w dwujęzycznej szkole w Rogach ruszyła we wrześniu. 

 

Rozpoczęła działalność gminna komisja negocjująca zakup mieszkań przy ul. Przechodniej w 

Kędzierzynie-Koźlu. Skontrolowała ona na wstępie cały budynek, w którym jest do kupienia 68 mieszkań. 

Zdaniem członków komisji, lokale nie nadają się do natychmiastowego zasiedlenia, gdyż nie wszystkie 

mieszkania są wykończone. Sprawy zakupu, z przyczyn formalno – prawnych, nie udało się w 2003 roku 

sfinalizować. 

 

16 lutego kędzierzyńsko-kozielskie morsy ustanowiły rekord Guinnessa. Próbę podjęło 14 morsów, 

w tym jedna przedstawicielka płci pięknej – Bogna Mazur. Przy temperaturze powietrza 2 stopnie poniżej 

zera, morsy musiały przepłynąć w sztafecie, co najmniej czterokrotnie, 25 metrów. Morsy tak się jednak 

rozgrzały, że przepłynęły nie cztery, a sześć razy ten odcinek. Dało to wynik 2100 metrów w lodowatej 

wodzie, przepłyniętych w czasie jednej godziny. Dokumentacja tego osiągnięcia trafiła do Londynu, gdzie 

wszystkie rekordy są weryfikowane i wpisywane do księgi. 

 



600 uczniów z całej Opolszczyzny startowało w finałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. W rozegranych w Kędzierzynie-Koźlu zawodach rywalizowano w siatkówce i pływaniu. 

 

20 lutego Elżbieta Rutkowska, mieszkanka naszego miasta, została Wojewodą Opolskim. 

Wcześniej pełniła funkcję Wicewojewody. Zastąpiła odwołanego ze stanowiska Leszka Pogana. 

 

26 lutego został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu Związek Zawodowy 

Pracowników Samorządowych Gminy Kędzierzyn-Koźle. W grudniu 2002 r. siedmiu pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie Miasta i jednostkach mu podległych wystąpiło z inicjatywą utworzenia 

organizacji związkowej. Po półtoramiesięcznym okresie funkcjonowania liczył on 24 członków. Na jego 

czele stanęła Alicja Stronciwilk. 

 

27 lutego swoje dziesiąte urodziny obchodziło lokalne Radio “Park FM”. Jego rówieśnikiem jest 

także kędzierzyńsko-kozielskie studio Radia Opole. Data jego uruchomienia była nawet przedmiotem 

wewnętrznego śledztwa, które wykazało, że jest ono o tydzień starsze od Radia “Park FM”. 

 

80 zawodników walczyło o tytuł najlepszego ratownika wodnego Polski południowej. Na krytej 

pływalni w Kędzierzynie-Koźlu pojawili się pływacy z Katowic, Tychów, Chorzowa, Wrocławia, 

Rybnika, Żor, Opola i Kędzierzyna-Koźla. Walczyli oni w czterech konkurencjach. W klasyfikacji 

generalnej najlepszym ratownikiem okazał się Damian Wiśniewski, a ratowniczką Anna Byczek (oboje z 

Rybnika). Drużynowo bezkonkurencyjna była ekipa z Kędzierzyna-Koźla. 

 

W niedzielne popołudnie 2 marca w Blachowni nastąpiło rozszczelnienie rurociągu gazu 

koksowniczego płynącego ze Zdzieszowic do Blachowni. Słup wydobywającej się substancji miał wysokość 

około 20 metrów. Czarna maź, wydostająca się z gazociągu, pokryła najbliższą okolicę. Nikt na szczęście 

nie został ranny.    Przez wiele tygodni trwało usuwanie skażenia i rekultywacja terenu. Dopuszczalne 

stężenia niektórych substancji chemicznych były przekroczone od kilku do kilkuset razy, stwierdzono w 

wyniku pierwszych badań skażonej gleby. Z miejsc, gdzie zalegała czarna maź, wywożono ziemię, a cały 

teren został posypany wapnem. 

 

Dzieci ze świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych oraz domów pomocy społecznej, 

działających na terenie naszego miasta zawładnęły 2 marca halą sportową. A wszystko za sprawą posła 

Kazimierza Pietrzyka, który, podobnie jak w roku ubiegłym, zaprosił około 200 milusińskich na bal. 

Motywem przewodnim zabawy były senne marzenia, dlatego większość dzieci pojawiła się w pidżamach. 

W rolę Śpiocha wcielił się radny powiatowy Bronisław Piróg. 



 

197 osób wzięło udział w tegorocznej dziesiątej edycji konkursu literackiego “Krajobrazy słowa”. 

Jurorzy zapoznali się z 846 wierszami i 54 utworami prozy. Na kolana wiersze te nie powalają, ale 

powodują ich ugięcie, ocenił opolski poeta Jacek Podsiadło, juror “Krajobrazów”. W dziedzinie prozy 

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymał Piotr Jakubczyk z Warszawy, za nadesłane opowiadanie pt. 

“Blondi”. Za cykl wierszy Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla najbardziej obiecującego 

autora naszego regionu zdobył Łukasz Bagiński z Kluczborka. 

 

Podczas gali w restauracji “Sobieski” uhonorowani zostali laureaci plebiscytu tygodnika “Echo 

Gmin” na najpopularniejszego mieszkańca powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Tytuł zdobył Henryk 

Chromik, Wójt Gminy Bierawa. 

 

W Kędzierzynie-Koźlu ruszyła kolejna edycja konkursu “Gorączka złota”. Jej celem było zbieranie 

pieniędzy na letni wypoczynek dzieci z najuboższych rodzin. Cała akcja polegała na zbieraniu przez 

przedszkolaki i uczniów szkół monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Placówka, która zbierze największą 

kwotę, wygrywa. 

 

2,9 mln zł otrzymał powiat kędzierzyńsko kozielski na usuwanie skutków powodzi z 1997 roku. 

Pieniądze w całości przeznaczono na remont kozielskiego szpitala i terenów zielonych wokół niego. 

Wymienione zostały m.in. niektóre okna i drzwi, dobudowano łazienki przy pokojach pacjentów oraz 

odnowiono instalację gazów medycznych. 

 

Ponad 200 zawodników rywalizowało 8-9 marca w dyskotece “Baby Blue” w Kędzierzynie-Koźlu 

podczas zawodów darta. Rozegrano dwie imprezy: turniej z cyklu Polish Dart Cup oraz Puchar Polski. W 

obu gospodarze odnieśli duże sukcesy. Aneta Furykiewicz wygrała turniej PDC, a Alicja Stawska zajęła w 

nim trzecie miejsce. Wśród panów Sebastian Steyer zajął wprawdzie 9. pozycję, ale znacznie lepiej 

zaprezentował się podczas zawodów o Puchar Polski. Przegrał dopiero w finale z najlepszym polskim 

zawodnikiem i wicemistrzem Europy – Krzysztofem Ratajskim z Krakowa. 

  

Kazimierz Pietrzyk utrzymał funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatowego Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej w Kędzierzynie-Koźlu. Za jego kandydaturą głosowało 68 spośród 126 delegatów zjazdu 

powiatowego. Sekretarzem partii został Krzysztof Walas. Lewica wybrała także 38-osobową Radę 

Powiatową i 15-osobowy Zarząd. 

 



Kupcy z kozielskiego targowiska dostali pozwolenie na użytkowanie nowych pawilonów 

handlowych. Wcześniej handlowali z naruszeniem obowiązujących przepisów. Ze względu na usterki, 

inspektorzy z Wydziału Budownictwa i Architektury starostwa nie mogli bowiem wydać odpowiednich 

zezwoleń. Zrobili to dopiero po usunięciu niedociągnięć i wad. 

 

15 marca nastąpiło uroczyste otwarcie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Klubu Kwadransowych 

Grubasów. W obecności redaktor Barbary Markowskiej, prowadzącej popularny program telewizyjny 

“Kwadrans na kawę”, skokiem przez kozła uroczyście otwarto 213. taki klub w Polsce. Klub liczy około 

trzydziestu członków, którzy spotykają się trzy razy w tygodniu i walczą ze zbędnymi kilogramami. 

Oprócz gimnastyki klubowicze mają stosować tzw. dietę tysiąca kalorii. 

 

15 marca w Osiedlowym Domu Kultury “Komes” odbyły się finały V Miejskiego Konkursu 

Ortograficznego, do którego przystąpiło 11 finalistów. Zwyciężyła Zuzanna Kiełbasińska, uczennica 

Publicznego Gimnazjum nr 2. Jury pod przewodnictwem Krystyny Rutkowskiej wysoko oceniło 

umiejętności wszystkich finalistów. Organizatorem konkursu był ODK “Komes” we współpracy z 

Gimnazjum nr 5, a patronował mu Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie-

Koźlu. 

 

W Koźlu otwarto kolejny supermarket – “Intermarche”. Sklep ma powierzchnię ponad 1300 m2 i 

ponad 800-metrową salę sprzedaży. Z otwarcia niezadowoleni byli właściciele okolicznych sklepików. 

Twierdzili, że drobni handlowcy nie są w stanie wytrzymać konkurencji z takimi gigantami. 

 

W dniach 17-21 marca odbyły się Dni Krajów Francuskojęzycznych. W ramach ich obchodów 

odbyła się projekcja filmu Francoisa Ozon “Osiem kobiet”, quiz językowy, zajęcia dla dzieci i młodzieży, 

przegląd form teatralnych po francusku oraz koncert piosenki francuskiej. Inicjatorkami cyklu imprez były 

romanistki Koryna Warzecha i Elżbieta Kobiałka. 

 

22 marca blachowniański klub Honorowych Dawców Krwi przestał funkcjonować pod egidą 

Polskiego Czerwonego Krzyża i wszedł w skład Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. Decyzję 

poprzedził konflikt Leona Piecucha, prezesa blachowiańskiego HDK, z władzami PCK, którym nie 

spodobało się użycie symbolu czerwonego krzyża w kampanii wyborczej. 

 

W kozielskiej Baszcie odbyła się wystawa pt. “Pro memoriam”, poświęcona twórczości malarskiej 

Ryszarda Kowala, zmarłego 16 stycznia ub. r. Na zaproszenie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej przybyło 

wiele osobistości naszego miasta zainteresowanych twórczością Ryszarda Kowala. Artysta pod koniec 



życia związał się z Koźlem. Mieszkając w pobliżu Rynku, w latach 1988-90 miał istotny wpływ na 

realizację projektu jego zagospodarowania w nowej szacie, jaką możemy oglądać obecnie. 

 

W dniach 22-23 marca w Mediolanie został rozegrany turniej finałowy europejskiej Ligi 

Mistrzów. W półfinale Mostostal-Azoty musiał uznać wyższość włoskiego Kerakollu (1:3), jednak w 

meczu o trzecie miejsce pokonał Paris Volley 3:0. W wielkim finale doszło do niespodzianki. 

Faworyzowani Włosi gładko przegrali z młodą rosyjską drużyną Lokomotiv Biełgorod 0:3. Za najlepszego 

serwującego turnieju uznano Sebastiana Świderskiego. Ten sam zawodnik otrzymał nagrodę dla najlepiej 

punktującego. Dušan Kubica otrzymał natomiast nagrodę dla najlepiej przyjmującego zawodnika turnieju. 

 

Grupa Jan Manson Band była gwiazdą 26. “Artystycznego CoNieCO”. Na koncercie grupy w 

kozielskim Domu Kultury pojawiło się kilkunastu miłośników bluesa i rock `n` rolla. W większości byli to 

młodzi muzycy ćwiczący w Miejskim Ośrodku Kultury. Po koncercie każdy mógł wyjść na scenę i 

zaprezentować swoje umiejętności. 

 

Z funkcji członka Zarządu Powiatu zrezygnował Ireneusz Wiśniewski (SLD). Nie będący 

radnym, 27-letni Wiśniewski był krytykowany m.in. z powodu swojego młodego wieku. Jako przyczynę 

swojej rezygnacji podał powody osobiste. Do końca roku Zarząd Powiatu liczył czterech członków. 

 

Ponad półtora tysiąca kuponów nadesłano w plebiscycie “Gazety Lokalnej”, w którym czytelnicy 

wybierali najlepszych sportowców oraz sekcję roku. Pierwsze trzy miejsca indywidualnie przypadły 

siatkarzom: Pawłowi Papke, Rafałowi Musielakowi i Sebastianowi Świderskiemu. Czwarty był pływak 

Mateusz Marzec, piąty darter Sebastian Rabiej, zaś szósta tenisistka Anna Żarska. Drużynowo najlepsi 

także byli siatkarze Mostostalu Azoty. 

 

26 marca członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wybrali swoje 

rejonowe władze na 5-letnią kadencję. Przewodniczącą pozostała Barbara Kołodziej, 

wiceprzewodniczącym wybrano Jana Szkaradka, a sekretarzem Irenę Droszczak. Funkcję skarbnika objęła 

Anna Haczkiewicz. W skład zarządu weszły również Maria Strecker, Katarzyna Podgórska i Izabela 

Gawron. 

 
11 kwietnia odbył się pierwszy, po długich latach posuchy, przegląd zespołów amatorskich 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Na scenie wypełnionego po brzegi kozielskiego domu kultury 

wystąpiły grupy: “Alex” z Kramowa oraz “Cayże”, “A.D.O.”, “PHUK” i “Sara Collins” z Kędzierzyna-



Koźla. Głównym trofeum przeglądu był “Złoty taboret”, który zdobyła grupa “A.D.O.”. Przyznano 

również nagrody “Złotego gwoździa” najlepszemu wokaliście, gitarzyście, basiście i perkusiście. 

 

12 kwietnia odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim. Delegaci wybrali na nim nowy zarząd Towarzystwa. Na dziewiętnaście 

miejsc zgłoszono dziewiętnastu kandydatów. W jego skład weszło trzech delegatów z Kędzierzyna-Koźla. 

Są nimi: Agata Gisman, Bruno Kosak, radny sejmiku wojewódzkiego, który jest wiceprzewodniczącym 

TSKN oraz Paweł Ryborz. Przewodniczącym pozostał poseł Henryk Kroll. 

 

15 kwietnia uroczyście ogłoszono wyniki VI Miejskiej Edycji Konkursu “8 Wspaniałych”. Zostali 

nimi: Joanna Bednarz, Patrycja Cybis, Marcin Hul, Marta Leja, Aleksandra Maciaszczyk, Justyna Merz, 

Jarosław Olech i Adriana Zasępa. Kapituła przyznała również pięć wyróżnień: Katarzynie Krzysicy, 

Agnieszce Łaszek, Piotrowi Martyniakowi, Ewie Morelowskiej i Markowi Pakoszowi. Wyróżnienie w 

ogólnopolskim finale konkursu “8 Wspaniałych” zdobyła Justyna Merz. 

 

Andrzej Diakonow i Kazimierz Marcinkiewicz, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, gościli w 

Kędzierzynie-Koźlu. Budowa struktur terenowych to, zdaniem parlamentarzystów, obecnie najważniejsze 

zadanie stojące przed ugrupowaniem. Politycy poruszali także sprawy związane z oświatą. 

*** 

“Niech inni nie będą obcy” – wystawa fotografii pod takim tytułem została otwarta w Domu Kultury 

“Koźle”. Autorem zdjęć był Piotr Król, fotoreporter “NTO” i słuchacz Wydziału Fotografii Państwowego 

Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu. Na czarno-białych 

pracach autor pokazał sceny z życia romskich dzieci, mieszkających w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Ogłoszono wyniki prareferendum europejskiego, zorganizowanego w kędzierzyńsko-kozielskich 

szkołach. Jego wyniki pokazały, że poparcie młodzieży dla Unii jest mitem. W dwóch z pięciu szkół, w 

których odbywała się akcja, uczniowie powiedzieli Unii “nie”. Przeciwko integracji była młodzież z 

Zespołu Szkół w Komornie i Zespołu Szkół nr 5. Za Unią głosowała młodzież I LO oraz zespołów szkół 

nr 3 i 4. Podobne akcje odbyły się także bezpośrednio przed referendum europejskim. 

 

Uczniowie sześciu szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w rejonowych mistrzostwach 

Kędzierzyna-Koźla w udzielaniu pierwszej pomocy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 4. 

Zawody zorganizował Polski Czerwony Krzyż. 

 



W kwietniu rozegrano III Miejski Konkurs Recytatorski. Po raz pierwszy obok uczniów szkół 

podstawowych rywalizowali uczniowie gimnazjów. Pierwsze miejsce zajął Adam Macutkiewicz z 

Publicznego Gimnazjum nr 5. Drugie miejsce jury przyznało ex aequo, Joannie Wanat z PG nr 4 i 

Tymoteuszowi Zuzańskiemu z PG nr 5. Trzecie miejsce przyznano Barbarze Giermek z PG nr 1. W drugiej 

części konkursu rywalizowali uczniowie szkół podstawowych. Najlepiej w oczach jury zaprezentowała się 

Joanna Baczyńska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Bury z PSP 

nr 14, a trzecie Magdalena Prokop z PSP nr 5. Szczególne wyróżnienie otrzymała Natalia Stefańska, za 

recytację własnego utworu o miłości i wojnie.    

 

1000 książek przywiozła do Kędzierzyna-Koźla ośmioosobowa delegacja z Francji. Książki trafią 

do placówek oświatowych, gdzie nauczany jest język francuski. 

 

Przedstawiciele wrocławskiej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego zachęcali uczniów 

kędzierzyńsko-kozielskich szkół średnich do studiowania na tej uczelni, która postanowiła uruchomić swój 

punkt dydaktyczny w naszym mieście. Władze uczelni postawiły jeden warunek: musi się zgłosić 120 

absolwentów szkół średnich. We wrześniu wycofano się z tak stanowczych deklaracji i studia ruszyły przy 

mniejszej liczbie słuchaczy. 

 

Kędzierzyn-Koźle znalazł się w czołówce gmin Opolszczyzny pod względem rozwoju społeczno-

gospodarczego. Tak wynika z rankingu przygotowanego przez Referat Badań i Analiz Strategicznych 

Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Śluza “Koźle” została laureatem zorganizowanego przez generalnego konserwatora zabytków 

konkursu “Zabytek zadbany”. 18 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków, 

przedstawiciele władz miasta odebrali w pałacu w Wilanowie z rąk ministra kultury dyplom oraz 

emblemat, który ma być wmurowany przy śluzie. Obecny stan – wygląd z okresu, gdy ją wybudowano w 

roku 1830 – przywrócono śluzie podczas remontu węzła wodnego w Koźlu, prowadzonego po powodzi w 

roku 1997. 

 

26 kwietnia dwadzieścia drużyn rywalizowało w turnieju koszykówki ulicznej “Pop Basket Tour 

2003” na kozielskim rynku. Rozgrywkom przyglądali się przedstawiciele najlepszego polskiego klubu 

koszykarskiego, Idei Śląska Wrocław, którzy wśród graczy szukali młodych talentów. Spośród rodzimych 

drużyn najwyżej, na trzecim miejscu, sklasyfikowani zostali “Blokersi”. W finale zacięty bój stoczyły dwie 

drużyny ze Śląska: ostatecznie “Wątróbki” pokonały “Chapaczy”. 

 



27 kwietnia na scenie domu kultury “Chemik” koncertował kwartet Jana Ptaszyna 

Wróblewskiego. Ponad półtoragodzinny koncert wypełniły kompozycje własne artysty oraz standardy 

jazzowe. Jan Ptaszyn Wróblewski, wielokrotnie nagradzany oklaskami, dał też popis gry na saksofonie. 

Średnia wieku publiczności dowiodła, że w Kędzierzynie-Koźlu miłośnikami jazzu są raczej ludzie 

młodzi. 

 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn, mimo starań, nie uzyskały kontraktu w ramach umowy offsetowej, 

związanej z zakupem przez Polskę amerykańskiego samolotu wielozadaniowego F-16. Co ciekawe, bez 

zabiegów, na upragnionej liście znalazła się kędzierzyńsko-kozielska Fabryka Aparatury i Urządzeń 

“Famet” S.A, jako jedyna z Opolszczyzny. W roli offsetodawcy wystąpił szwajcarski Caterpillar, a 

zobowiązanie offsetowe to zakup od “Fametu” komponentów maszyn do robót ziemnych. 

 

41 wozów strażackich z powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, oleskiego i 

gliwickiego wzięło udział w największych w tym roku manewrach strażackich w lasach Nadleśnictwa 

“Kędzierzyn”. Strażacy, przy współudziale leśników, pozorowali pożar lasu na powierzchni 31 hektarów. 

W manewrach wykorzystano śmigłowiec i samolot gaśniczy. 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, trzy firmy z naszego miasta znalazły się na liście pięciuset 

największych polskich przedsiębiorstw tygodnika “Polityka”. Za podstawę pozycji w rankingu przyjęto 

przychody ogółem. Zakłady Azotowe Kędzierzyn zajęły 137. pozycję (spadek o 8 miejsc). ZAK 

zanotowały przychody w wysokości ponad 916 mln zł i wykazały straty w wysokości prawie 47 mln zł. 

Na 273. pozycji (awans o 6 oczek) uplasował się Brenntag Polska z obrotami w wysokości blisko 470 mln 

zł. Petrochemia-Blachownia zajęła 429. pozycję (awans o 42 pozycje) i wykazała ponad 270 mln zł 

przychodów. Zysk netto obu firm oscylował w okolicach 7 mln zł. Podobne wyniki kędzierzyńsko-

kozielskie firmy zanotowały w rankingu dziennika “Rzeczpospolita”. 

 
“Mistrz, mistrz Mostostal!”, tak wieczorem 7 maja śpiewali kibice Mostostalu Azoty Kędzierzyn-

Koźle. W piątym, decydującym o Mistrzostwie Polski meczu, siatkarze z Kędzierzyna-Koźla pokonali 

Galaxię Częstochowa 3:1. To czwarty z rzędu i piąty w historii klubu tytuł dla Mostostalu. 

 

16 młodych wokalistów uczestniczyło w III Kozielskich Warsztatach Wokalnych, które odbyły 

się w dniach 9-11 maja w Domu Kultury “Koźle”. Doskonalili oni swój warsztat pod okiem słynnej 

polskiej wokalistki jazzowej Grażyny Łobaszewskiej. Niedzielny koncert z udziałem gwiazdy zakończył 

dwudniową imprezę. Pierwsze warsztaty wokalne, przed dwoma laty, prowadziła Elżbieta 

Zapendowska, a przed rokiem Anna Maria Serafińska. 



 

11 maja relikwia św. Zygmunta, którą do naszego miasta przywieziono z płockiej katedry, została 

uroczyście wprowadzona do kozielskiej świątyni. Mszę świętą z tej okazji koncelebrował biskup Jan 

Kopiec. Kozielska parafia jest jedyną na Opolszczyźnie noszącą imię św. Zygmunta. Święty ten jest 

patronem Płocka, gdzie znajduje się jego relikwia. Jest to kawałek czaszki, przywieziony do katedry w 

1166 roku. W kozielskiej świątyni znajdują się szczątki obu jej patronów. W 2002 roku do kościoła 

sprowadzono relikwie św. Jadwigi Śląskiej. 

 

Około 800 mieszkańców Kędzierzyna-Koźla zostało objętych pilotażową akcją segregacji 

odpadów. Bezpłatnie otrzymali oni kolorowe worki przeznaczone na szkło białe, kolorowe, papier i 

tworzywa sztuczne. Cały projekt jest finansowany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, który 

przeznaczył na ten cel około 50 tys. zł. Na razie akcja trwa w osiedlach Kłodnica, Żabieniec i Miejsce 

Klodnickie. Jeśli pomysł się przyjmie, może zostać wprowadzony w innych dzielnicach. 

 

Muzykę od folku do popu zaprezentowali uczestnicy V Powiatowego Przeglądu Zespołów 

Muzycznych. Podczas finałowego koncertu młodzi wykonawcy wystąpili na scenie Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, oklaskiwani przez licznie zgromadzoną publiczność. 

 

Tomasz Kwiek, zwany również Tomaszem Wędrowniczkiem, odwiedził Kędzierzyn-Koźle. Od 

1989 r. wędruje on po Polsce i dokumentuje swe podróże, odwiedzając urzędy i instytucje. Do tej pory 

udało mu się skompletować 37 kronik, w których swe podpisy, dedykacje i zdjęcia złożyło kilka tysięcy 

osób. W Kędzierzynie-Koźlu był już po raz trzeci. Spotkał się m.in. z przedstawicielami Starostwa 

Powiatowego i Urzędu Miasta. 

 

16 maja, po roku bezawaryjnego funkcjonowania, nastąpiło uroczyste otwarcie laboratorium 

fotograficznego CeWe Color w Sławięcicach. Uroczystości połączono z obchodami 10-lecia obecności firmy 

w Polsce. Laboratorium w Kędzierzynie-Koźlu jest krajową centralą i częścią europejskiego koncernu 

CeWe Color, który działa w naszym mieście od 1996 r. Inwestycja jest największym przedsięwzięciem tego 

typu w branży fotograficznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pochłonęła 20 mln zł. 

Zatrudnienie znalazło tam 80 osób. Kędzierzyńsko-Kozielskie laboratorium obsługuje terytorium na 

południe od linii Gorzów Wielkopolski – Poznań – Warszawa. 

 

Rozpoczęły się prace porządkowe wokół krytego lodowiska na osiedlu Azoty. Na razie usuwany 

jest gruz i wywożone są śmieci. Wycinane były także krzewy i samosiejki. W niszczejącym obiekcie ma 



powstać hala widowiskowo-sportowa, z której korzystać będą m.in. siatkarze Mostostalu Azoty 

Kędzierzyn-Koźle. 

 

Ostre rockowe granie na wolnym powietrzu zafundowali młodym ludziom muzycy z grupy 

“Pidżama Porno”. Dali oni koncert na scenie ustawionej w parku obok kozielskiego Domu Kultury. Przy 

ul. Skarbowej zjawiło się kilkuset fanów kapeli. 

 

Natalia Łubniewska z II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu wygrała konkurs 

wiedzy o języku polskim. Zwycięstwo przyniosło jej wystąpienie oratorskie na temat samotności. W 

pobitym polu zostawiła dziewięciu pozostałych finalistów. Konkurs zorganizował Uniwersytet Opolski 

oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. 

 

„Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej” była 

tematem VII Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. W trakcie dwóch dni zebrani 

wysłuchali dwudziestu interesujących referatów. Mowa była przede wszystkim o człowieku, jego 

aktywności i społeczeństwie obywatelskim. W roli prelegentów wystąpili naukowcy z Polskiej Akademii 

Nauk, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz samorządowcy. W grudniu została wydana 

książka z materiałami poseminaryjnymi pod redakcją dr Edwarda Nycza. 

 

Luksusowy statek pasażerski „River Star” zwodowano w stoczni “Koźle Serwis”. Jednostkę 

wzorowano na parowcach, które w XIX wieku pływały po amerykańskiej rzece Missisipi, jednak tylko 

wyglądem przypomina ona statki sprzed wielu lat. „River Star” napędzany jest dwoma silnikami 

wysokoprężnymi. Miejsce pracy załogi i wypoczynku pasażerów naszpikowane są najnowszą elektroniką. 

W drogę do swego niemieckiego właściciela jednostka wyruszyła w czerwcu. 

 

W dniach 24-25 maja już po raz czwarty wyruszyli na szlak entuzjaści pokonywania odrzańskiej 

drogi wodnej na odcinku z Raciborza do Koźla na pływadłach własnej konstrukcji. W spływie 

uczestniczyło blisko 50 jednostek i prawie 200 osób głównie z nadodrzańskich gmin, ale byli też goście z 

Białegostoku czy Radomia. Konstruktorzy pływadeł po raz czwarty wykazali się dużą fantazją. Ich 

jednostki przypominały samochody, samoloty czy nawet holenderskie wiatraki. Ideą imprezy jest 

namówienie mieszkańców Nadodrza do spojrzenia na rzekę nie tylko w kategoriach zagrożenia powodzią, 

ale przede wszystkim szansy na rozwój regionu, choćby tylko rozwoju turystyki wodnej. 

 

27 maja w Kędzierzynie-Koźlu odbył się dyplomatyczny szczyt na najwyższym szczeblu. 

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, minister spraw zagranicznych RFN Joschka Fischer oraz polski 



minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz rozmawiali o sprawach ważnych dla polsko-

niemieckich relacji w hotelu “Centralny” tuż po spotkaniu z mieszkańcami naszego miasta. Prezydent i 

ministrowie przyjechali namawiać do głosowania za integracją Polski z Unią Europejską, a przede 

wszystkim do udziału w referendum. W spotkaniu przedreferendalnym uczestniczyło około dwóch tysięcy 

mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. 

 

12 maturzystów z 1953 roku pojawiło się w kozielskim ogólniaku. Przyjechali, by po 50 latach 

uczcić swój egzamin dojrzałości. Zjazd klasowy był okazją do wspominania dawnych czasów oraz do tego, 

by po pół wieku zajrzeć ponownie do dziennika lekcyjnego. 

 

W dniach 29 maja – 1 czerwca odbyły się Dni Miasta. Tym razem największe imprezy odbyły się 

na kozielskiej wyspie. Początkiem obchodów było jednak widowisko “Jak Kozłów z miasta wypędzono” 

na dziedzińcu zamkowym przy kozielskiej Baszcie. Podczas koncertów zagrały m.in. “Blue Cafe”, 

“Karawana” i “T.Love”. W dobrej zabawie nie przeszkodziła nawet fatalna pogoda. 

 

Szkole Podstawowej nr 10 na osiedlu Blachownia nadano imię Wojska Polskiego. Placówka 

wzbogaciła się też o sztandar. Do tej pory placówka nosiła imię Ludowego Wojska Polskiego. 

 

W dniach 2–5 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 

Chemicznego odbyły się XIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Chemika „Chemia 2003”. W ramach Spotkań 

miały miejsce prezentacje firm, Turniej Młodych Chemików, panele dyskusyjne oraz seminaria dotyczące 

ochrony środowiska i nowych tendencji w energetyce. 

 

W dniach 7-8 czerwca odbyło się referendum europejskie. W sobotę głosowało nieco ponad 22 proc. 

uprawnionych. Po niedzielnym głosowaniu frekwencja osiągnęła 60,8%. Spośród głosujących mieszkańców 

89% było za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Głosowanie i liczenie głosów przebiegło bez 

większych zakłóceń. 

 

W dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia Jana Brzechwy Zespół Szkół Specjalnych otrzymał 

sztandar. Ponadto oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowaną windę. Inwestycję w jednej trzeciej 

sfinansowało starostwo, natomiast dwie trzecie ze 180 tys. zł wyłożyła holenderska fundacja Help Oost 

Polen. To duże ułatwienie dla piętnaściorga dzieci poruszających się na wózkach (do tej pory nauczyciele 

wnosili dzieci oraz wózki). Na piętrze szkoły znajdują się sala gimnastyczna, pracownia komputerowa i 

logopedyczna. 

 



Wspólna inicjatywa władz miasta i Powiatowego Urzędu Pracy pozwoliła zatrudnić 55 

bezrobotnych z terenu Kędzierzyna-Koźla. Począwszy od 10 czerwca, bezrobotni znaleźli na pół roku 

stałe zajęcie w ramach robót publicznych. Zorganizowanie im pracy kosztowało ponad 300 tys. zł, z czego 

dwie trzecie kwoty pokrył budżet miasta, a resztę dołożył PUP. Bezrobotni pracowali m.in. przy 

konserwacji urządzeń hydrotechnicznych, odnawianiu miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

sprzątaniu terenów zielonych. Panie zostały skierowane do prac porządkowych, segregowania 

dokumentów, itp. 

 

19 zespołów zagrało na kozielskim Rynku w turnieju koszykówki ulicznej „Streetball MOS 2003”. 

W kategorii open zwyciężyli „Bandyci”, pokonując w finałowym meczu zespół „Progress Kantory”. Wśród 

gimnazjalistów najlepsza okazała się ekipa o nazwie „Wacki”, która pokonała „Pelusiów” 12:6. 

 

Ponad 300 złotych zebrali uczniowie I LO w Kędzierzynie-Koźlu podczas koncertu 

charytatywnego, na którym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20, zespół rockowy „Potato 

Bugs”, „Karawana” oraz „Stona i Przyjaciele”. Pieniądze ze zbiórki będą przekazane na książki do 

szkolnej biblioteki. 

 

Blisko 200 dzieci, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu bawiło się na 

imprezie integracyjnej w ośrodku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Dębowej. 

Zorganizowali ją uczniowie klasy III e (pedagogicznej) z kozielskiego ogólniaka. 

 

13 czerwca do kozielskiej Baszty przetransportowano z Większyc płytę nagrobną pułkownika 

Philippa Bieringera – jednego z dowódców wojsk napoleońskich, oblegających Koźle w 1807 roku. 

Zbliżającą się dwusetną rocznicę wielkiego wydarzenia w dziejach Koźla chce odpowiednio uczcić 

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. W siedzibie towarzystwa, w Baszcie, ma powstać wystawa poświęcona 

twierdzy Koźle. Płyta stanie się jednym z eksponatów wystawy dotyczącej historii fortecy. 

 

Stanisława Zasowska – Ścigacz z Kędzierzyna-Koźla została uhonorowana Orderem Uśmiechu. 

Jest ona 721. osobą, która otrzymała to wyróżnienie. Tak jak inni odznaczeni, musiała wypić puchar soku 

z cytryny i nie skrzywić się przy tym ani razu. Wniosek o przyznanie tej nagrody złożyli do 

Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu uczniowie III klasy Publicznego Gimnazjum nr 3 w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Ponad stu zawodników wzięło udział w Olimpiadzie Dzieci Specjalnych, która odbyła się 14 

czerwca w naszym mieście. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 



Umysłowym, koło w Kędzierzynie-Koźlu. W zabawie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12, wychowankowie Domów Pomocy Społecznej w Koźlu i 

Sławięcicach oraz dzieci z przedszkola nr 8 i 21. Patronat nad imprezą, zorganizowaną w Hali Sportowej, 

objął poseł Kazimierz Pietrzyk. Ze specjalnym koncertem wystąpił Michał Kacperczyk z „Karawany”. 

Swoimi umiejętnościami popisywali się też zapaśnicy z klubu AKS AS. 

 

Na ósmy już konkurs literacki dla dzieci i młodzieży “Małe krajobrazy słowa” napłynęło 146 

utworów. Ich autorami było 36 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagrodzeni i 

wyróżnieni zostali: w grupie wiekowej do lat 11 Paula Maślona, Judyta Gaida i Martyna Gancewska; w 

grupie wiekowej od 12 do 15 lat Natalia Wiewióra, Anna Kaczanek, Natalia Glatzel, Krzysztof Igielski, 

Sara Sadowiska; w grupie wiekowej powyżej 15 lat Zuzanna Witkowska, Paulina Bednarz, Magdalena 

Wierciak, Monika Pstydze oraz Ewelina Romik. 

 

Prawie cztery dni trwały V Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski Karpiarzy, które 

zgromadziły 40 drużyn z Polski, Czech i Niemiec. Zdaniem uczestników mistrzostw najlepiej ryba brała w 

Boże Ciało. Karpiem zawodów okazała się ryba ważąca 16,7 kg, a złowił ją Bogusław Mrożkiewicz. 

Pierwsze miejsce zajęła natomiast dwójka z Ożarowa: Dariusz Żółtaszek i Tomasz Chłód, którzy 

wyciągnęli z jeziora w Dębowej w sumie 7 ryb o łącznej masie ponad 41 kg. Drugie i trzecie miejsce 

przypadło drużynom z Niemiec. Z naszych ekip najwyżej ulokowała się drużyna Blachowni I w składzie: 

Sobiesław Metzger i Mariusz Rozmiarek.    

 

Kędzierzyńsko-Kozielski System Informacji o Terenie zaprezentowano w Kamieniu Śląskim. 

Możliwościom elektronicznych map przyglądali się samorządowcy z całej Opolszczyzny. 

 

Dwudziestu artystów z różnych stron Polski i Europy przez 12 czerwcowych dni uwieczniało 

piękno Ziemi Kozielskiej. Czterdzieści ze 120 prac, jakie powstały podczas Międzynarodowych Spotkań 

Malarskich “Odra 2003”, zawisło w galerii kozielskiego Domu Kultury. Organizatorem pleneru od 24 lat 

jest opolskie koło Związku Polskich Artystów Plastyków, a współorganizatorami Urząd Miasta i 

Starostwo Powiatowe. Po raz czwarty spotkania malarskie odbyły się pod nazwą “Odra”. 

 

Loterie, występy artystyczne, pokazy sprawnościowe i mecze piłkarskie wypełniły festyn 

“Wakacje dzieciom” na stadionie kozielskiej “Odry”. Impreza, organizowana każdego roku przez parafię 

p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, wraz z policją, strażą pożarną, prezydentem miasta i starostą 

kędzierzyńsko-kozielskim, przyciągnęła tym razem kilka tysięcy osób. Zysk z tegorocznego festynu 

przekazano na organizację letniego wypoczynku dla biednych dzieci z terenu miasta. 



 

67 śmiałków rywalizowało o tytuł mistrza Kędzierzyna-Koźla w darcie. Areną trzecich 

mistrzostw miasta w tej popularnej w ostatnich latach dyscyplinie była kawiarnia “Athena” w Domu 

Kultury “Chemik”. Wśród zawodników zrzeszonych w Polskiej Federacji Darta 501 DO wygrał Sebastian 

Steyer, a wśród amatorów najlepszym graczem okazał się Mariusz Szagała. Turniej kobiet wygrała Edyta 

Sobczak, a w deblu złoto wywalczył Bogusław Sobczak i Artur Szarzyński. Osobny pojedynek o tytuł 

mistrzyni Kędzierzyna-Koźla zawodniczek zrzeszonych w PFD stoczyły Alicja Stawska i Aneta 

Furykiewicz. Lepsza okazała się ta pierwsza. 

 

Jest już gotowy projekt dokończenia budowy kędzierzyńsko-kozielskiej obwodnicy. Dokumentacja 

obejmuje budowę traktu od ronda u zbiegu ulic Gliwickiej i Wyspiańskiego do ul. Głubczyckiej. Koszt 

powstania projektu to 1,5 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy. Do rozpoczęcia prac przy dalszej 

części obwodnicy jest jeszcze daleko. 

 

„Paliwa ekologiczne w Polsce i na świecie” – tak brzmiał temat konferencji zorganizowanej w 

Hotelu Centralnym. Wzięli w niej udział przedstawiciele lobby paliwowego i Ministerstwa Rolnictwa. 

Uczestnicy spotkania przekonywali, że produkcja paliw ze zbóż to szansa dla polskiej gospodarki. 

 

Dziesięć drużyn z całego kraju rozpoczęło zmagania na stadionie miejskim na osiedlu Kuźniczka 

w Kędzierzynie-Koźlu w Mistrzostwach Polski Młodziczek i Kadetek w softballu, żeńskiej odmianie 

baseballa. W kategorii młodziczek wystartowało sześć drużyn: z Łosiowa, Królewa, Kędzierzyna-Koźla, 

Osielska i dwie z Brzegu. W kategorii kadetek o mistrzostwo kraju rywalizowały cztery drużyny: z 

Królewa, Kędzierzyna-Koźla i dwie z Brzegu. 

 

Utrwala się tradycja pięknych imprez nad Odrą w świętojańską noc. Chociaż w sobótkową noc nie 

dopisała aura, część mieszkańców przyszła nad rzekę, by w noc Kupidyna puścić wianki na wodzie, 

posłuchać „Karawany”, wspartej Karoliną Staromiejską. oraz „Bohemy”. Gwiazdą wieczoru był zespół 

“Rivendell”. Jedną z atrakcji było także poszukiwanie kwiatu paproci. Na zakończenie imprezy na Odrze 

pojawiły się łódki ozdobione świecami, a w niebo strzeliły sztuczne ognie. 

 

10,5 litra krwi oddali ochotnicy podczas akcji zorganizowanej w parafii Ducha Świętego w 

Kędzierzynie-Koźlu. Krew trafiła do Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Opolu. 

 



Pierwsze samochody stanęły na nowym parkingu przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. 

Plac jest przygotowany na przyjęcie około 50 pojazdów. Znalazły się też miejsca na dwa auta osób 

niepełnosprawnych. Parking jest ogólnodostępny. Jego budowa kosztowała gminę około 220 tys. zł. 

 

Oba kędzierzyńsko-kozielskie licea ogólnokształcące ogłosiły wstępne listy osób, które przeszły 

przez egzaminacyjne sito. Kuratorium twierdzi, że obie placówki wyszły przed orkiestrę, gdyż wyniki 

powinny być wywieszone dopiero dwa dni później. Zamieszanie wokół list osób przyjętych do szkół trwało 

dwa tygodnie. 

 

2 lipca od wczesnych godzin porannych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla budził ze snu ryk 

strażackich syren. Na terenie zakładów chemicznych w Blachowni płonął zbiornik o pojemności 60 metrów 

sześciennych zawierający mieszankę benzenu, toluenu i ksylenów. Płonęła także część należącej do 

Petrochemii Blachownia S.A. instalacji przerobu benzolu koksowniczego. Snop czarnego dymu pojawił się 

na tle nieba. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 30 jednostek straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała 

około trzech godzin, a przez następne dwie strażacy chłodzili rozgrzane zbiorniki i cysterny ewakuowane 

z sąsiedztwa pożaru. Bezpośredni wpływ na zapłon zbiornika miały czynniki atmosferyczne, czyli 

panujące od kilku dni upały oraz następujące po nich deszcze. Instalację odbudowano i poważnie 

zmodernizowano. Uroczyste otwarcie nastąpiło 22 października. 

 

6 lipca obchodzono stulecie istnienia kościoła ewangelicko-augsburskiego w naszym mieście. W 

niewielkim kościółku przy ul. Głowackiego odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którym, obok trzydziestu 

tutejszych parafian, wzięli udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla innych wyznań. 

Kazanie wygłosił biskup diecezji katowickiej Tadeusz Szurman. Kędzierzyńsko-kozielska parafia, choć 

nieliczna, bardzo dba o swoją świątynię. Kościółek, który mocno ucierpiał w czasie działań wojennych, 

większego remontu doczekał się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych. W 2002 roku, dzięki 

staraniom ks. proboszcza Dariusza Dawida i wiernych, kościół wpisany został do rejestru zabytków. 

 

Strażaccy płetwonurkowie przez kilka godzin przeszukiwali dno Kanału Gliwickiego, a 

funkcjonariusze policji jego brzeg. Szukali ciała noworodka, które kilka dni wcześniej miał do wody 

wrzucić jego 50-letni ojciec. Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy do szpitala zgłosiła się matka dziecka. 

Kobieta była w ciężkim stanie. Lekarze powiadomili o sprawie policję. Ojciec został przesłuchany. 

Przedstawiono mu zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kilka dni później ciało dziecka zostało znalezione. 

 



Wyburzono cokół pomnika Armii Czerwonej w Koźlu. Popularna “gwiazda” znikła z placu przed 

Urzędem Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, a park Rady Europy odmienił swój wygląd. Powstały nowe 

alejki, pojawiło się oświetlenie, ławki i zieleń. Prace budowlane trwały do polowy września i pochłonęły 

około 400 tysięcy złotych. 

 

Alois Berger, właściciel koncernu „A. Berger”, produkującego części wykorzystywane w przemyśle 

samochodowym, odebrał pozwolenie na budowę zakładu w Kędzierzynie-Koźlu. W pierwszym etapie 

powstanie jedna hala produkcyjna oraz biurowiec. W przyszłości planowane jest postawienie kolejnych 

ośmiu pawilonów. Łącznie firma chce zainwestować w Kędzierzynie-Koźlu około 15 milionów euro. 

Dzięki nowemu inwestorowi pracę docelowo otrzyma około 400 osób. 

 

Na początku lipca odbyła się I Powiatowa Debata Oświatowa – „Szanse i zagrożenia”. 

Dyrektorzy szkół, wraz z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz władzami starostwa, opracowali pakiet informacji na temat sytuacji w lokalnej 

oświacie. Po dwugodzinnej prezentacji, w samej dyskusji wzięło udział niewiele osób. 

 

Władze Bierawy, Ciska, Pawłowiczek, Polskiej Cerekwi i Reńskiej Wsi poparły pomysł budowy w 

Kędzierzynie-Koźlu Regionalnego Centrum Zagospodarowywania i Unieszkodliwiania Odpadów. 

Odpowiedni projekt przygotował już Urząd Marszałkowski. Zakłada on m.in. stopniową likwidację 

wysypisk śmieci, promocję przetwarzania odpadów w celu ponownego ich wykorzystania oraz całkowite 

usunięcia z użycia azbestu do 2032 roku. Na Opolszczyźnie mają również powstać dwa zakłady 

przetwarzania odpadów. Jeden z nich mógłby zostać wybudowany w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

O sytuacji w oświacie ponadgimnazjalnej rozmawiali członkowie Komisji Edukacji i Budżetu 

Rady Powiatu. Ustalono m.in., że z początkiem grudnia powstanie Powiatowy Zarząd Oświaty. Zajmie 

się on prowadzeniem księgowości wszystkich zespołów szkół. Dzięki temu powiat ma zaoszczędzić około 

316 tys. zł. Oprócz tego internat przy Zespole Szkół nr 2 został przekształcony w bursę, a pozostałe dwa 

internaty zostały zamknięte. 

 

Liczące 250 osób koło Polskiego Związku Niewidomych w Kędzierzynie-Koźlu wybrało nowy 

zarząd. Przewodniczącą koła została Beata Stańczak, a jej zastępcą Jerzy Słowik. Funkcję sekretarza 

powierzono Izabeli Sienkiewicz. Podczas spotkania wręczono również nagrody za długoletnią działalność 

na rzecz koła. Otrzymali je: Ryszard Irla oraz Elżbieta i Zbigniew Stokłosowie. 

 



17 lipca wykoleił się pociąg relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole. Nikomu nic poważnego się nie 

stało, dwie osoby wymagały opatrzenia niegroźnych ran. Specjalna komisja badająca przyczyny wypadku 

orzekła, że winne są rozgrzane szyny, które w chwili wypadku miały temperaturę 48 stopni Celsjusza. 

 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w województwie – 

wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Największy wpływ na tą sytuację 

ma działający w okolicy przemysł chemiczny oraz coraz większa liczba samochodów jeżdżących po 

naszych ulicach. 

 

26 odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: st. asp. 

Helmut Musioł, kom. Marek Święs, kom. Roman Urbisz. Brązową Odznaką “Zasłużony Policjant” 

wyróżnieni zostali: asp. szt. Mirosław Andrejczuk, asp. Wacław Spital. Nominacje na wyższe stopnie 

służbowe odebrało też kilkudziesięciu policjantów. 

 

31 lipca, na specjalnej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przystąpienie 

Kędzierzyna-Koźla do unijnego programu ISPA. Ekspresowe tempo prac oraz determinacja włodarzy 

miasta sprawiły, że przygotowania normalnie trwające od roku do dwóch lat, udało się zakończyć w trzy 

miesiące. Wniosek złożono dzień przed terminem. Spośród w sumie 400 gmin starających się o pieniądze, 

sukces odniosły tylko trzy: Tarnów, Stalowa Wola i Kędzierzyn-Koźle. Nasz wniosek opiewał na kwotę 

161 mln 720 tys. zł. Z tej sumy aż 70 proc. pochodzić ma z unijnego funduszu. Z budżetu miasta 

wydanych zostanie niespełna 14 mln. zł. Resztę stanowić będą środki Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 

oraz pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki projektowi miasto 

zostanie w całości skanalizowane. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Brukselę i już w 

przyszłym roku ma się rozpocząć realizacja przedsięwzięcia. 

 

Cały sierpień upłynął mieszkańcom Kędzierzyna pod znakiem objazdów. Remontowano bowiem 

kanalizację burzową przed wiaduktem kolejowym u zbiegu ul. Kozielskiej i al. Jana Pawła II. Remont ten 

wreszcie pozwolił na rozwiązanie problemu głównego ciągu komunikacyjnego Kędzierzyna-Koźla. 

 

2 sierpnia    na Kanale Gliwickim pomiędzy śluzami w Blachowni i Kłodnicy pojawiły się tysiące 

śniętych ryb. Zawiadomiona o tym Straż Pożarna przez dwa dni wyciągnęła na brzeg kanału ok. 2 ton 

cuchnącej padliny. Śnięcie ryb spowodował niski poziom wody na tym odcinku kanału oraz upał. 

 

Antoni Pasek z Kędzierzyna-Koźla został Wicemistrzem Polski w Międzynarodowych 

Mistrzostwach Polski w “Pływaniu na Byle Czym”. Tak wysokie oceny jurorów otrzymał za “Żniwny 



wóz drabiniasty” – pływadło ciągnięte przez wiklinowego konia, na którym siedziała Dominika, 

nastoletnia córka Paska. Zawody rozegrano na rzece Netcie w Augustowie. Wzięło w nich udział 30 

załóg z Polski, Niemiec, a nawet Kenii. Aż dziesięć załóg pochodziło z powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego. 

 

Dziesięcioro dzieci z Kędzierzyna-Koźla wyjechało na kolonie do Turawy. Wyjazd zafundował 

im Polski Czerwony Krzyż, który przez prawie cztery miesiące prowadził akcję “Gorączka złota”. Łącznie 

udało się zebrać ponad 5 tys. zł. 

 

Po sześcioletniej przerwie ponownie rozpoczęło swoją działalność kąpielisko na Blachowni. Poza 

tradycyjną formą wypoczynku proponowaną przez właściciela basenu, pojawiła się również nowa, a 

zarazem ciekawa oferta rozrywki skierowana wyłącznie do osób dorosłych. Nocne pływanie to forma 

spędzania wolnego czasu bardzo dobrze znana obcokrajowcom. 

 

Andrzej Prochera został przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Zastępcą Prochery została Barbara Kropacz-Mrożek, a sekretarzem Zofia 

Wawrzyniak. 

 

Sześcioro dzieci wyjechało z Kędzierzyna-Koźla na letnie kolonie do Turawy. Razem z kolegami i 

koleżankami z całego województwa spędzili tam prawie dwa tygodnie. Wyjazd był możliwy dzięki 

pieniądzom zebranym podczas akcji “Zabierz dziecko na wakacje”, prowadzonej przez dziennik “Nowa 

Trybuna Opolska”. 

 

1,4 mln zł wydała w 2003 roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Chemik” w 

Kędzierzynie-Koźlu na ocieplenie budynków. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie mieszkań mają być 

niższe o około 25 procent. Nową izolację cieplną otrzymało 16 bloków. 

 

Przez całe wakacje co czwartek instruktorzy Miejskiego Ośrodka Kultury organizowali czas 

najmłodszym mieszkańcom poszczególnych osiedli miasta. Z reguły “Osiedlowe czwartki z kulturą” 

skupiały kilkadziesiąt dzieciaków. 

 

Blisko 300 pątników wyszło z Kędzierzyna-Koźla na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Na 

Jasną Górę dotarli po pięciu dniach marszu. Nocowali przy parafiach bądź w domach prywatnych. 

 



Międzynarodowy turniej tenisa ziemnego kobiet o puli nagród 10 tys. dolarów odbył się na 

kędzierzyńsko-kozielskich kortach. Na Opolszczyznę przyjechały 32 zawodniczki, m.in. z Polski, Niemiec, 

a nawet Nowej Zelandii. Impreza odbyła się już po raz siódmy. 

 

Antoni Pasek z Kędzierzyna-Koźla zwyciężył w imprezie organizowanej pod hasłem “Turawskie 

pływanie na czym kto stanie”. Wóz drabiniasty Paska został nagrodzony w kategorii najciekawszego 

obiektu pływającego. Łącznie na tafli Jeziora Dużego w Turawie swe dziwadła zwodowało 14 załóg z 

niemal całego województwa. 

 

Wichurą i burzą pożegnaliśmy lato. Żywioły tak mocno dały się wszystkim we znaki, że 

zaplanowany na 29 sierpnia koncert zespołu “Łzy” trzeba było przełożyć. Gwiazda tegorocznego 

festiwalu w Opolu wystąpiła 7 września, co w żaden sposób nie wpłynęło na jakość koncertu. Powiatowa 

Komenda Państwowej Straży Pożarnej odnotowała 29 sierpnia 75 zdarzeń. W akcjach usuwania szkód 

brało udział 69 jednostek PSP i 29 drużyn OSP, w sumie 370 strażaków. Walące się drzewa zniszczyły w 

mieście trzy samochody osobowe. Co najmniej pięć linii energetycznych zostało zerwanych. Na brak prądu 

uskarżali się mieszkańcy os. Kuźniczka i ul. Grunwaldzkiej. Na szczęście nikt nie zginął ani też nie został 

ranny. Zniszczeniu uległy dwie piły, używane przez strażaków. 

 

Jedenastoosobowa grupa członków Kościoła Zielonoświątkowego z Derby w Anglii odwiedziła 

pod koniec sierpnia Kędzierzyn-Koźle. Goście spotkali się z seniorami i wolontariuszami Domu Dziennego 

Pobytu nr 1. Odwiedzili również kilkoro chorych, miejscowy areszt, byli w ośrodku wsparcia dla 

bezdomnych “Markot”. Anglicy przekazali prezydentowi Wiesławowi Fąfarze list od prezydenta Derby, a 

także wyrazili swoje zainteresowanie zakupem budynku po przedszkolu nr 21 przy ul. Racławickiej i jego 

przeróbką na świątynię oraz adaptacją kozielskiego amfiteatru. 

 

Pierwszą w mieście szkołą dwujęzyczną stała się 1 września Publiczna Szkoła Podstawowa nr 

13, zlokalizowana na os. Koźle Rogi. Do I klasy uczęszczać mogą dzieci z różnych dzielnic naszego 

miasta, a także spoza jego granic. Dzieci będą dowożone specjalnie w tym celu wynajętym mikrobusem. 

Koszty dowozu pokryje Urząd Miasta. Proces tworzenia szkoły potrwa sześć lat. Nauczanie w zakresie 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie realizowane w dwóch językach: polskim i niemieckim, z 

wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski. Zakres treści przedmiotów nauczanych 

dwujęzycznie obejmuje także historię i kulturę oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne związane z 

Niemcami. Szkoła będzie ściśle współpracowała z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na 

Śląsku Opolskim. 

 



4 września w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej odbyła się Giełda Innowacji. Jej 

organizatorem, oprócz ICSO, był oddział opolski Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i 

Racjonalizatorów. Adresatem giełdy były małe i średnie przedsiębiorstwa. Instytut prezentował około 

dwudziestu gotowych produktów oraz drugie tyle rozwiązań technologicznych, które oferuje 

kontrahentom. Oprócz tego naukowcy z ICSO proponowali swoje usługi w zakresie technologii i analityki. 

 

5 września, w piątą rocznicę funkcjonowania na prawach spółki, “Autozak” otrzymał certyfikaty 

potwierdzające spełnianie przez firmę wymagań norm ISO 9001:2000 oraz SQAS. Dzięki temu będzie 

mogła skutecznie konkurować na europejskich rynkach, a jej klienci będą mieli pewność kupowania usług 

na najwyższym poziomie. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne “Autozak” sp. z o.o. powstało 1 

sierpnia 1998 r. z wydzielenia dawnego Zakładu Transportu Samochodowego Zakładów Azotowych 

Kędzierzyn. Specjalizuje się w transporcie chemikaliów. 

 

Ponad 1,5-mln zł kosztowały dwa nowe autobusy niskopodłogowe, które zakupił Miejski Zakład 

Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu. Nowe nabytki to wozy polskiej firmy Solaris. Autobusy na swój 

pokład mogą zabrać 107 pasażerów, mają 28 miejsc siedzących i 79 stojących. W ruchu miejskim zużywają 

27 litrów paliwa na 100 kilometrów. Są one przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W 

przeciągu ostatnich czterech lat MZK zakupiło 9 nowych pojazdów. Aktualnie dysponuje 54 autobusami i 

ma najnowszy tabor w województwie. 

 

Ruszyła sprzedaż “Zwiastuna Kłodnickiego” – okolicznościowego wydawnictwa, które 

wydrukowano z okazji 700-lecia tego osiedla. Przedstawiono w nim historię Kłodnicy razem z 

ilustracjami. Do wydawnictwa dołączono także płytę CD z multimedialną prezentacją na temat osiedla. 

 

12 września odbyła się sesja Rady Powiatu, podczas której radni podjęli uchwałę obniżającą 

stawki za godziny ponadwymiarowe nauczycieli. To jeden z pomysłów na szukanie oszczędności w 

dziurawym budżecie oświaty. Reakcją nauczycieli były kolejne w tym roku protesty. W wypowiedzi dla 

tygodnika “Gazeta Lokalna” Wojewoda Opolska Elżbieta Rutkowska, powiedziała, że skłania się ku 

uchyleniu uchwały. Wcześniej wycofał się jednak Zarząd Powiatu i poprosił Radę o wycofanie uchwały. 

Ustalono, że oszczędności poszuka specjalna komisja z udziałem radnych koalicji i opozycji oraz 

przedstawicieli oświaty. 

 

Przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęły się prace przy budowie budynku 

komunalnego. Pracownicy firmy budowlanej weszli na działkę, gdzie stanie budynek, w asyście Straży 



Miejskiej. Z działaniami władz miasta nie zgadzała się bowiem mieszkanka miasta, która dzierżawiła 

działkę. Spór rozstrzygał sąd. 

 

W ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych obchodzono 18 września w 

naszym mieście “Dzień godności”. W imprezie integracyjnej wzięli udział niepełnosprawni, wolontariusze, 

nauczyciele i rodzice. W parku przed Urzędem Miasta Mateusz Marzec, reprezentant Polski na 

tegorocznych letnich igrzyskach olimpiad specjalnych w Irlandii, złożył w imieniu uczestników na ręce 

przedstawicieli władz miasta i powiatu listy okolicznościowe. Następnie wszyscy przemaszerowali ulicami 

Koźla na Rynek. 

 

Blisko 200 rowerzystów z okolic Kędzierzyna-Koźla zamanifestowało swe przywiązanie do 

jednośladów, uczestnicząc w “Europejskim Dniu bez Samochodu”. Cykliści zebrali się na stadionie w 

Kłodnicy. 

 

W dniach 20-21 września kilka tysięcy osób bawiło się podczas obchodów 700-lecia Kłodnicy. 

Stary i zniszczony ośrodek sportowo-wypoczynkowy w Kłodnicy przez dwa dni znowu tętnił życiem. 

Jubileusz był huczny, kolorowy i słoneczny. 

 

Kędzierzyńsko-kozielska drużyna Formacji Obrony Cywilnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego ma nową siedzibę. Mieści się ona w niewielkim budynku, który stoi na kozielskiej wyspie. 

Obiekt został wyremontowany przez wodniaków i ma im teraz służyć jako miejsce spotkań i baza 

wypadowa do treningów. 

 

Bezrobotni i pracodawcy 25 września spotkali się w jednym miejscu o tej samej porze. Przed 

starostwem w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się bowiem targi pracy. 

 

25 września, podczas sesji Rady Miasta, ks. Janusz Dworzak, Antoni Śladowski, Ryszard Skorek, 

Franciszek Żak i Antoni Szota zostali wyróżnieni medalami „Za zasługi dla Miasta”. 

 

27 września ruszyły w Kędzierzynie-Koźlu studia zaoczne, uruchomione przez Akademię 

Ekonomiczną im. Oskara Langego z Wrocławia. To jedna z najlepszych publicznych uczelni 

ekonomicznych w kraju, regularnie lokuje się w pierwszej piątce rankingów ekonomicznych uczelni. Studia 

są pięcioletnie, na kierunku finanse i bankowość. Do wyboru studenci będą mieli specjalności: finanse i 

bankowość, finanse przedsiębiorstw i instytucji samorządowych oraz finanse i rachunkowość. Po 

wcześniejszych badaniach zapotrzebowania na rynku, Akademia uruchomiła także uzupełniające studia 



magisterskie dla osób, które ukończyły licencjat. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w lutym 2004 r. Nie 

spełniły się jak dotychczas zapowiedzi prywatnych uczelni ze Śląska, które wykupiły część kozielskich 

koszar. Od października miały tam ruszyć studia ekonomiczne i pedagogiczne. 

 

W Kędzierzynie-Koźlu powstał, jako jeden z pierwszych, park przemysłowy. Władze miasta 

zdecydowały, że na razie spółkę utworzą samodzielnie. Głównym zadaniem parków jest pobudzanie 

przedsiębiorczości na terenach poprzemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm. 

Podstawą przy tworzeniu parków ma być infrastruktura po restrukturyzowanych, upadłych i 

zlikwidowanych przedsiębiorstwach. Partnerem parków jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która z 

funduszy unijnych ma przeznaczać środki na ich tworzenie i rozwój. 

 

Założyciele kędzierzyńsko-kozielskiej Fundacji Ochrony Zdrowia zdecydowali o jej likwidacji. Ich 

zdaniem, wyczerpały się bowiem możliwości finansowe i prawne FOZ. Fundacja Ochrony Zdrowia 

została utworzona w sierpniu 1996 roku przez osiem firm z terenu miasta: Zakłady Azotowe 

“Kędzierzyn”, Zakłady Chemiczne “Blachownia” (dzisiejsza Blachownia Holding), Elektrownię 

Blachownia, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Kozielską Fabrykę Maszyn, Powiatowy Bank 

Spółdzielczy, Fabrykę Aparatury i Urządzeń “Famet” oraz będącą w likwidacji Stocznię “Koźle”. 

Dziewiątym udziałowcem była gmina. Instytucja miała za zadanie wspierać finansowo kędzierzyńsko-

kozielską służbę zdrowia, kupować nowoczesny sprzęt medyczny, współfinansować drogie i 

skomplikowane operacje oraz pomagać finansowo ludziom potrzebującym. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 jest pierwszą szkołą w naszym mieście, która realizuje 

program Socrates Comenius 1. W pierwszych dniach października placówka gościła przedstawicieli dwóch 

europejskich szkół podstawowych: Rottmanschule Grundschule z Simmern (RFN) oraz Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola z Budapesztu (Węgry). Głównym założeniem programu Comenius 1 jest tolerancja, 

przyjaźń, poznanie i zrozumienie innych, ale nie różnych od nas Europejczyków. Sprzyjać temu ma 

obcowanie z uczniami i nauczycielami innych obszarów językowych i kulturowych. 

 

W dniach 3-5 października odbył się jubileuszowy X Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Niezależnych “Publicystyka 2003” im. Ireneusza Radzia. Grand Prix festiwalu zdobył film Pawła Popki z 

Wrocławia “42-200” przedstawiający w ekspresowym tempie przekrój mieszkańców Częstochowy. 

Nagrodę specjalną jury zdobył film pt. “Mleko” Pawła Maślony z Kędzierzyna-Koźla. W jury festiwalu 

zasiedli Filip Bajon, Stanisław Puls, Piotr Zawojski oraz Pavla Bergmanowa.    

 



100. rocznicę powstania świętował Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu. Jego 

pracownicy, władze miasta i gmin wchodzących w skład powiatu oraz zaproszeni goście spotkali się na 

uroczystej akademii w kinie “Hel”. 

 

Piosenką “Biała armia” Beata Kozidrak i zespół “Bajm” rozpoczęli koncert w wypełnionej po 

brzegi kędzierzyńskiej hali sportowej. Grupa promowała najnowszy – już złoty (sprzedał się w ponad 70 

tys. egzemplarzy) – album “Myśli i słowa”. 

 

W trakcie gali siatkówki w Wiedniu Mostostal Azoty poznał swych grupowych rywali w kolejnej 

edycji Ligi Mistrzów. Są nimi: Lewski Sofia (Bułgaria), Noliko Maaseik (Belgia) i Hotvolleys Wiedeń 

(Austria). Rozgrywki grupowe rozpoczęły się 10 grudnia. Nasi siatkarze zainaugurowali je meczem u siebie 

z Lewskim, wygranym 3:1. 

 

Kolejny raz uczniowie II LO przyznali swoim nauczycielom statuetki Belfra 2003. W ten sposób 

młodzież z II LO uczciła Dzień Edukacji Narodowej. 

 

Na wałach przy ul. Raciborskiej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się pokazowe zakładanie 

szandorów, specjalnej aluminiowej konstrukcji, która w razie powodzi zatamuje wodę. Tym samym 

zakończył się ostatni etap budowy wałów wokół południowo – wschodniej części miasta. 

 

16 października odbyła się ogólnopolska konferencja “Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – 

partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego”. Naukowcy, samorządowcy i pracownicy placówek 

opiekuńczych wspólnie zastanawiali się nad miejscem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i 

sposobami stworzenia rozwiązań systemowych pomagających niepełnosprawnym funkcjonować w 

społeczeństwie.    

 

Tytuł Króla Polskich Nawozów czytelnicy “Zielonego Sztandaru” przyznali Zakładom 

Azotowym Kędzierzyn S.A.    Ogłoszony w gazecie konkurs “Polskie Nawozy” miał na celu propagowanie 

hasła “Dobre – bo polskie”. W finale wybrano asa, króla i damę polskich nawozów. Asa polskich nawozów 

zdobyły gdańskie “Fosfory”, natomiast królem polskich nawozów zostały kędzierzyńskie „Azoty” za 

salmag....    

 

18 października odbył się I Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół nr 5 (“Elektrownia”). Szkoła ta 

obchodziła także 40-lecie swego istnienia. W tym czasie jej mury opuściło 3127 absolwentów. 

 



19 października na cmentarzu w Cisowej odsłonięto pomnik “Pamięci naszych bliskich, ofiar II 

Wojny Światowej”. Poświęcony jest on 107 żołnierzom pochodzącym z Cisowej, poległym w czasie wojny. 

Fundatorem pomnika jest miejscowe koło Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości 

Niemieckiej, które sprawuje również nad nim pieczę. 

 

W dniach 18-20 października odbyły się III Kędzierzyńskie Dni Trzeźwości, zorganizowane pod 

hasłem “Trzeźwość – wolność – godność”. Miały różnorodny przebieg, począwszy od zabawy, poprzez 

dyskusje i porady, aż po mityng anonimowych alkoholików. Młodzież przedstawiła zaś scenki, z którymi 

często stykają się rodziny osób uzależnionych. 

 

26 października Kędzierzyn-Koźle odwiedził Marek Dyduch, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej. Polityk z pierwszych stron gazet spotkał się z Radą Powiatową SLD poszerzoną o 

radnych, przewodniczących kół i zasłużonych działaczy partii. Mówiono o weryfikacji kadr, którą SLD 

przeprowadzało przez kilka miesięcy. Omawiano także plan reformy finansów publicznych wicepremiera 

Jerzego Hausnera. 

 

W kędzierzyńsko-kozielskim oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 

Chemicznego obchodzono uroczyście 75. urodziny profesora Włodzimierza Kotowskiego. Po raz pierwszy 

w naszym mieście zorganizowano taki jubileusz o charakterze benefisu. 

 

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej nowego targowiska 

„Manhattan”. Wygrała go firma z Suchego Boru pod Opolem. Opracowała ona dwie koncepcje nowego 

placu targowego. Pierwsza zakłada wybudowanie niewielkich pawilonów i zadaszenia chodników, druga 

przewiduje wybudowanie hali targowej. Prezydent Wiesław Fąfara zdecydował o wyborze drugiej opcji. 

 

29 października odbyło się I Powiatowe Forum Samorządowe. Kilkudziesięciu samorządowców 

ziemi kozielskiej spotkało się w hotelu “Centralny”. Rządzący mieli okazję wzajemnie się poznać i 

zaprezentować dokonania swoich miejscowości. Podczas forum wręczono honorowe wyróżnienia powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego, „Statuetki Koziołków”. Otrzymali je: Zespół Pieśni i Tańca „Komes”, Henryk 

Chromik, wójt Bierawy, dr Ryszard Pacułt, przewodniczący Rady Miasta, radny powiatowy Leon Piecuch 

    

Jazz z silnymi wpływami muzyki etnicznej zagościł na kilka godzin w Kędzierzynie-Koźlu – 

wszystko za sprawą koncertu grupy “The Globetrotters”. Na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury na 

elektrycznym wibrafonie zagrał Bernard Maseli, na saksofonie Jerzy Główczewski, zaś na instrumentach 



perkusyjnych pochodzący z Indonezji Nippy Noya. Śpiewał Kuba Badach, który kiedyś występował w 

zespole Roberta Chojnackiego. 

 

Nowy, piąty już Dom Dziennego Pobytu otwarto 4 listopada na osiedlu Pogorzelec. Adaptacja 

budynku, w którym jeszcze niedawno mieścił się Powiatowy Urząd Pracy, kosztowała 1,2 mln zł. Blisko 

200 seniorów może tam spędzać wolny czas. W domu działa kuchnia, są pokoje do terapii zajęciowej, sala 

telewizyjna i sala gimnastyczna z bogatym wyposażeniem. 

 

W Kędzierzynie-Koźlu obchodzono 85 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 

kozielskim kinie “Hel” odznaczeni zostali byli żołnierze oraz osoby zasłużone dla Związku Byłych 

Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. 

 

11 listopada odbył się finał III Przeglądu Piosenki Polskiej o „.Złoty Mikrofon”. Do walki o 

statuetkę przystąpiły 22 osoby oraz trzy zespoły. „Złoty Mikrofon” zdobyła Magdalena Lipa, drugie 

miejsce przyznano Katarzynie Patrzałek, a trzecie Ewie Szmit. Nagrodę publiczności przyznano Sabinie 

Pałac. 

 

12 listopada rząd przyjął „Strategię Restrukturyzacji Wielkiej Chemii”, jednak jej treść nie 

przesądza kierunków zmian. Wciąż nie wiadomo jakimi funduszami będzie dysponowała Nafta Polska, 

która obecnie będzie odpowiadać za restrukturyzację sektora. Nie wiadomo także, ile spółek powstanie po 

konsolidacji. Strategia formalnie rozpoczyna restrukturyzację wielkiej chemii. Dla Zakładów Azotowych 

Kędzierzyn S.A. najważniejszym elementem jest pomoc Nafty Polskiej w restrukturyzacji zadłużenia. 

Wcześniej nie było to możliwe z przyczyn formalnych. Kierownictwo ZAK ocenia, że pomoc może 

przekroczyć więcej niż połowę zadłużenia. W sumie do spłaty pozostało 200 mln zł oraz bieżące 

zobowiązania, głównie wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które jest dostawcą gazu. 

 

Antoni Capała został mianowany 726. Kawalerem Orderu Uśmiechu, odznaczenia nadawanego 

przez dzieci. O przyznanie tego zaszczytnego tytułu dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w 

Kędzierzynie-Koźlu wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy “Promyczek”. Uroczyste 

nadanie tytułu odbyło się 13 listopada. 

 

W kędzierzyńsko-kozielskim starostwie zawarto pierwsze w kraju porozumienie o wspólnej 

budowie elektronicznego systemu informacji o terenie. Sygnatariuszami były powiat, gmina i Nadleśnictwo 

“Kędzierzyn”. Dzięki mapie urzędnicy będą mieli pełną informację o zasięgach administracyjnych 

nadleśnictw i kół łowieckich, infrastrukturze technicznej, stanie przyrody, zagospodarowaniu 



turystycznym czy ochronie przeciwpożarowej lasów. Oprócz tego będzie tam wykaz budynków, gruntów, 

dróg gminnych i powiatowych. 

 

80 wykonawców z całej Opolszczyzny wystąpiło na VIII Festiwalu Pieśni Religijnej w 

Kędzierzynie-Koźlu, a dokładnie na osiedlu Azoty. Gwiazdą imprezy była Eleni. 

 

Kilkudziesięciu krwiodawców z całej Opolszczyzny przyjechało na dziesiąte jubileuszowe 

spotkanie dawców krwi i ich rodzin w parafii Ducha Świętego na osiedlu Piastów. Mieszkańcy skorzystali 

z bezpłatnych badań poziomu cukru, a wszyscy chętni oddawali krew w specjalnym ambulansie. 

 

Tablicę ku czci Polaków zamordowanych 60 lat temu na Wołyniu odsłonięto w Kędzierzynie-

Koźlu. Wmurowano ją w ścianę Publicznego Gimnazjum nr 1. Fundatorami byli członkowie miejscowego 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

 

Nowoczesny ultrasonograf i sprzęt do laparoskopii wart 80 tys. euro przekazali przedstawiciele 

Mniejszości Niemieckiej na ręce starosty Józefa Gismana. Ultrasonograf trafił do szpitala w Kędzierzynie. 

Korzystają z niego oddział wewnętrzny, pulmonologia i neurologia. Sprzęt do laparoskopii znalazł swoje 

zastosowanie na bloku operacyjnym szpitala w Koźlu. Korzystają z niego ginekologia, urologia, chirurgia i 

ortopedia. 

 

22 listopada wizytę w Radiu Park FM złożył lider Samoobrony RP Andrzej Lepper.  

 

26 listopada starostwo zaprezentowało strategię rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie. 

Dokument ten był kolejną próbą zreformowania funkcjonującego modelu kształcenia. Wcześniejsze 

projekty spotkały się z ostrym sprzeciwem zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Materiały operacyjne do 

strategii przewidują m.in. zamknięcie niektórych oddziałów w wybranych placówkach, m.in. w Zespole 

Szkół nr 5 czy zespole w Komornie. 

 

Ruszyły prace przy budowie gazociągu na osiedlu Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. Roboty 

pochłoną prawie 2 miliony złotych. Sfinansują je Zakład Gazowniczy w Opolu i gmina Kędzierzyn-Koźle. 

Łącznie do sieci zostanie podłączonych ponad 200 odbiorców. 

 

W tegorocznym turnieju szkół średnich pierwsze miejsce wywalczyło I Liceum Ogólnokształcące z 

Koźla. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 (“Budowlanka”), a na trzecim miejscu uplasował się Zespół 

Szkół nr 3 z Azotów. Wśród konkurencji znalazły się taniec, piosenka turystyczna, formy teatralne i 



kabaretowe oraz aerobik. W obliczu wyrównanej rywalizacji szalę zwycięstwa przechyliło najlepiej 

namalowane logo turnieju. 

 

45-lecie honorowego krwiodawstwa obchodzili dawcy z Kędzierzyna-Koźla. Nagrodzono 

najbardziej zasłużonych działaczy. Jedno z najcenniejszych odznaczeń – Kryształowe Serce otrzymał 

Mieczysław Ferdzyn, który w ciągu 23 lat oddał 44 litry krwi. 

 

W całym mieście wyłączono parkomaty. Oznacza to, że na wszystkich postojach kierowcy mogą 

zostawiać swoje samochody bez płacenia. Wszystko dlatego, że parlamentarzyści nie przyjęli na czas 

ustawy mówiącej m.in. o pobieraniu opłat za parkowanie w miastach. 

 

Ponad dwieście osób uczestniczyło w II Powiatowej Debacie Oświatowej przeprowadzonej 8 

grudnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Debata nie pozwoliła na zbliżenie stanowisk stron 

konfliktu. Nauczyciele uspokoili się z chwilą, kiedy starosta Gisman zapewnił, że żadne szkoły nie będą 

zamykane. Dla uzupełnienia budżetowych braków Rada Powiatu zaciągnęła kredyt w wysokości 950 tys. 

zł. oraz zabrała 300 tys. z subwencji drogowej.    

 

Kędzierzyn-Koźle ma w swoim pobliżu kolejny, już czwarty, wjazd na autostradę A4. Otwarto 

bowiem następny odcinek szybkiej trasy, która już za półtora roku ma połączyć Wrocław z Krakowem. 

Wjazd na A4 wybudowano w Łanach na Śląsku. Krzyżuje się on z drogą krajową nr 40 Głuchołazy – 

Pyskowice. 

 

40-lecie istnienia obchodziło Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Z tej okazji odsłonięto 13 grudnia 

pamiątkową tablicę umieszczoną na murze kozielskiej “Baszty”, siedzibie Towarzystwa. Główne 

uroczystości odbyły się w Domu Kultury “Koźle”. Zaproszono ponad dwieście osób. 

 

Wielkim koncertem zakończyły się IV Kozielskie Warsztaty Muzyczne. 30 młodych muzyków 

szkoliło się pod okiem Marka Radulego (eks-gitarzysty Budki Suflera), basisty Wojciecha Pilichowskiego 

(grał z Kasią Kowalską i Janem Borysewiczem) oraz perkusisty Tomasza Łosowskiego. 

 

Kozielskie kino “Hel” przeżywa spore kłopoty. Właściciel, Instytucja Filmowa “Silesia” z 

Katowic, musiała dokładać do placówki, więc zwróciła się do miasta z propozycją oddania “Helu” w 

dzierżawę. Władze miasta wyraziły gotowość przejęcia kina i rozpoczęły negocjacje w sprawie ceny. Jeżeli 

dojdą one do skutku, kino “Chemik” stanie się kinem z dwiema salami projekcyjnymi.    

 



W grudniu w kościele św. Eugeniusza de Mazenod (u ojców oblatów) znalazła się część zbiorów 

Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcona represjom aparatu bezpieczeństwa wobec kleru. Wystawę 

“Represje wobec kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w latach 1945-89” przygotował 

wrocławski oddział IPN. 

 

Janusz Blak został mianowany nowym prezesem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w 

Kędzierzynie-Koźlu. Zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Szczepana. 

 

Imprezą w Domu Kultury “Chemik” zakończyli uczniowie kędzierzyńskiego ogólniaka Tydzień 

Językowy. W organizacji projektu pomógł szkole Dom Europejski w Opolu, który ufundował nagrody. 

 

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom jarmarku świątecznego. Ostatecznie impreza odbyła 

się na placu przed starostwem tydzień później, w przedświąteczną niedzielę, 21 grudnia Nie zabrakło 

żywej szopki, wspólnego kolędowania i prezentów rozdawanych przez prezydentów miasta. 

 

35 metrów średnicy, pas dla samochodów i ścieżki rowerowe ,tak ma wyglądać rondo u zbiegu 

obwodnicy z ulicą Grunwaldzką w Kędzierzynie-Koźlu. Firmy i instytucje zainteresowane przebudową 

skrzyżowania uzgodniły szczegóły przedsięwzięcia. Prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej w 

połowie 2004 roku i potrwają około dwóch miesięcy. 

 

Blisko 1500 osób bawiło się na imprezie charytatywnej “Dajmy Dzieciom Uśmiech”. Koncert w 

kędzierzyńskiej hali przygotowano już po raz trzeci. Łącznie udało się zebrać 8.5 tys. złotych. 

 

Zmalał o dwie osoby klub radnych SLD w Radzie Powiatu. Odeszli z niego Bohdan Górniak i 

Bronisław Piróg. Wbrew spekulacjom, obaj radni nie zamierzają przystąpić do opozycyjnych klubów 

radnych. Z opozycyjnego klubu radnych “Gospodarności i Pracy” wystąpił natomiast Leon Piecuch. Układ 

sił w Radzie Powiatu jest coraz mniej klarowny. Koalicja rządząca ma jedynie głos przewagi. 

 

Podczas spotkania, które odbyło się w Prudniku, Kędzierzyn-Koźle został przyjęty do 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu “Pradziad”. Stowarzyszenie jest dobrowolnym związkiem 

gmin, które chcą ze sobą współpracować. Członkostwo w związku gmin wiąże się ze składką w wysokości 

18 tysięcy złotych rocznie, jednak dzięki niemu będziemy mogli korzystać z pieniędzy unijnych 

przeznaczonych na współpracę transgraniczną, które będą dostępne także po wstąpieniu przez Polskę do 

Unii Europejskiej. 

 



O prawie 700 osób zmalała liczba mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. 31 grudnia zameldowanych 

w naszym mieście było 65 648 osób. W 2003 roku odnotowano nieznacznie ujemny przyrost naturalny. 

Urodziło się 522 kędzierzynian, zmarło zaś 532. Los łaskawiej obchodził się z paniami – zmarło ich 238, 

gdy panów 298. Wśród noworodków przeważały dziewczynki – na świat przyszło ich. 271, podczas gdy 

chłopców urodziło się o dwudziestu mniej. W 2003 roku przysięgę małżeńską złożyło 373 par. W ciągu 

ostatnich 12 miesięcy rozwiodło się lub doprowadziło do separacji 149 małżeństw. Spośród osób 

zasłużonych dla miasta  zmarłych w 2003 roku należy wymienić inż. Romana Jarawkę, dyrektora 

naczelnego Zakładów Chemicznych “Blachownia” w latach 1973 – 1981 (zmarł 6 stycznia w wieku 76 

lat)    


