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Nowy 2009 rok mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, podobnie jak w latach poprzednich, przywitali hucznymi, 

kolorowymi fajerwerkami. Rozświetlały one mroźne, zimowe niebo, wystrzeliwane ze wszystkich osiedli miasta. Rok 

rozpoczął się śnieżną, mroźną zimą, w pierwszej dekadzie stycznia temperatury spadały nawet do –200C, a częste, 

chociaż niezbyt obfite, opady śniegu dostarczały świeżego białego puchu, otulającego miasto. 

 

6 stycznia ukazał się ostatni, 574 numer „Echa Gmin. Niezależnej Gazety Regionalnej”. Redakcja 

tygodnika, który ukazywał się od 1997 roku i obejmował zasięgiem swojego oddziaływania Kędzierzyn-Koźle, gminy 

naszego powiatu i powiat głubczycki, zawiesiła swoją działalność. Redaktor naczelny „Echa Gmin” Zygmunt 

Mierzwiński poinformował, że jest to przerwa niezbędna, by przeprowadzić reorganizację. 

 

11 stycznia różne środowiska naszego miasta włączyły się czynnie w XVII Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, która w tym roku grała na rzecz dzieci zagrożonych chorobami nowotworowymi. Celem było 

zgromadzenie środków na wyposażenie służby zdrowia w sprzęt do wczesnej diagnostyki, który umożliwiałby 

wykrywanie zagrożeń onkologicznych u bardzo małych dzieci. Wczesne zdiagnozowanie zagrożenia nowotworem 

decyduje o życiu małego pacjenta. W Kędzierzynie-Koźlu około 200 wolontariuszy kwestowało na ulicach miasta  

i w okolicach kościołów na rzecz WOŚP. Zebrali 40 739zł. Tę sumę powiększyły Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, 

dokładając 10 tysięcy złotych. Centrum działań była restauracja „Athena”, gdzie miedzy innymi koncertowały Studio 

Piosenki Miejskiego Ośrodka Kultury, zespoły „Kacper i Karawana” i „Blues jak Cobra” oraz Krystyna Giżowska. 

Do akcji zbiórki funduszy dla WOŚP włączyły się także Puby „PRL” /Azoty/, „Pod Lwami” i „Pod Papugami”  

w Koźlu oraz Studio Masażu Rolletic. Ogółem, po podsumowaniu wszystkich wpłat w całym powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim zebrano 95 900zł, z tego w Kędzierzynie-Koźlu zgromadzono 60 092 zł. Jest to 

najwyższa suma, jaką zebrano w całej historii WOŚP w naszym mieście. 

 

W dniach 9-11 stycznia w hali „Azoty” odbył się IV Międzynarodowy Turniej Siatkówki Dziewcząt  

i Chłopców „Kędzierzyńsko-Kozielskie Koziołki 2009”. Wzięło w nim udział 12 zespołów chłopców i 8 zespołów 

dziewcząt, niestety w tym roku nie przyjechały drużyny zagraniczne. W obu kategoriach wygrały turniej 
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reprezentacje naszego miasta. Drużyna dziewcząt z III A Publicznego Gimnazjum nr 5 z Kędzierzyna-Koźla 

przeszła przez cały turniej bez porażki i w finale po zaciętej walce pokonała UKS Łańcut. W kategorii chłopców 

również pierwsze miejsce zdobył zespół PG nr 5. 2 nagrody indywidualne trafiły także do zawodników z naszego 

miasta. Aleksandra Zięba otrzymała nagrodę jako najlepsza atakująca turnieju, a Łukasz Łapszyński został uznany 

najbardziej wszechstronnym graczem. Trenerami zwycięskich drużyn byli: Wioletta Biernat /dziewczęta/ oraz 

Andrzej Gąsior /chłopcy/. 

 

15 stycznia w Sejmie RP Krzysztof  Jałosiński, prezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. oraz Jan 

Kurp, prezes Południowego Koncernu Energetycznego zaprezentowali wspólny projekt Zeroemisyjnego Kompleksu 

Energo-Chemicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Zastosowane w nim nowoczesne technologie przewidują wytwarzanie 

energii elektrycznej i cieplnej poprzez zgazowanie węgla, w wyniku czego powstający gaz syntezowy spalany byłby 

w elektrociepłowni  wytwarzającej energię elektryczną i ciepło oraz wykorzystywany w ZAK SA do przerobu 

chemicznego, głównie  do produkcji metanolu i innych paliw syntetycznych. Planowany do realizacji w Kędzierzynie-

Koźlu kompleks zakłada wybudowanie pierwszej na świecie zeroemisyjnej elektrowni poligenaracyjnej, pozwoli 

rozwijać zastosowania czystych technologii węglowych, wydatnie ograniczyć emisję CO2, a ZAK SA uniezależni od 

dostaw gazu z zewnątrz. Realizacja tego projektu będzie możliwa pod warunkiem uzyskania funduszy z Unii 

Europejskiej, co wymaga zdecydowanego poparcia polskiego rządu. Przedstawiciele Sejmu i Rządu RP oraz 

eurodeputowani uczestniczący w  spotkaniu wyrazili poparcie dla kędzierzyńskiej inwestycji. Jeśli uda się uzyskać 

niezbędne finansowanie i przedstawione zamierzenia wprowadzić w czyn, inwestycja mogłaby zostać ukończona 

pod koniec 2015 r. 

 

Od 16 do 18 stycznia w hali „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu reprezentacje dziesięciu krajów rywalizowały 

w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Badmintonie. Uczestniczyli zawodnicy z Austrii, 

Białorusi, Chorwacji, Czech, Francji, Polski, Rosji, Słowacji, Szkocji i Ukrainy. Spośród zawodników polskich 

jedyny medal zdobyła Aneta Wojtkowska /brązowy/ z Technika Głubczyce. Zawodnik UKS-u „15”z naszego miasta 

Adrian Dziółko nie zdołał wejść do finału. Walkę o medale wygrali przede wszystkim reprezentanci Francji  

i Ukrainy. Mistrzostwa oceniono jako perfekcyjnie przygotowane, a gra wielu zawodników dawała kibicom okazję 

podziwiać badminton na najlepszym europejskim poziomie. 

 

W styczniu miejskie media obiegły sensacyjne wiadomości. Jedna z nich powtarzana przez wszystkie lokalne 

gazety relacjonowała przygody ducha, który w postaci dziewczynki na rowerze ukazywał się dzieciom w lasach obok 

osiedla Piastów. Jak wynikało z publikacji, duch siał strach wśród dzieci. Informację do tego stopnia potraktowano 

poważnie, że złożono do prokuratury skargę przeciwko mediom, zarzucając im wywoływanie u dzieci poczucia 

zagrożenia. Inna wiadomość miała charakter ciekawostki przyrodniczej. Wzdłuż drogi prowadzącej do Sławięcic 



 3 

zaobserwowano wędrówki stadka niezwykłych dzików. Dwie lochy i 13 warchlaków, wygrzebuje w lesie żołędzie, 

budząc powszechne zainteresowanie przechodniów swoim nietypowym wyglądem. Warchlaki okazały się 

mieszańcami dzika i świnki wietnamskiej. 

 

5 lutego w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza odbyła się miła uroczystość 

wręczenia statuetki „Koziołki 2008” Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety w Koźlu. To honorowe wyróżnienie powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego zostało przyznane siostrom, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej im. św. Karola za 

ich wielki wkład w pracę z osobami ciężko upośledzonymi fizycznie i umysłowo, wymagającymi całodobowej opieki, 

rehabilitacji i troski. Obecnie pod ich opieką pozostaje 51 osób, dzieci, młodzieży i dorosłych, którym siostry 

zapewniają prawdziwy dom, tworząc w nim atmosferę miłości. Wniosek o wyróżnienie dla elżbietanek złożyło koło 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a wręczył ją starosta Józef Gisman, składając 

wraz z podziękowaniami za dotychczasową pracę zapewnienie, że Zarząd Powiatu będzie nadal wspierał pomocą 

wszelkie wysiłki sióstr Domu Pomocy Społecznej im. św. Karola. 

 

Sesja Rady Miasta, w czasie której w dniu 5 lutego radni burzliwie, do późnych godzin wieczornych spierali 

się o szczegółowe zapisy budżetu miasta na 2009 rok, znowu stała się głośna ze względu na szczególnie ostre starcie 

radnych koalicji z prezydentem. Coraz mniej zrozumienia znajduje to wśród mieszkańców miasta, którzy często 

odczytują te kłótnie bardziej jako dążenie do zdobywania osobistych korzyści politycznych, niż dbałość o rzeczywiste 

potrzeby miasta. W toku obrad, radni koalicji zgłosili 37 nowych zadań inwestycyjnych. Są wśród nich między 

innymi modernizacja boisk, sal gimnastycznych i zaplecza sportowego szkół, przebudowa oraz modernizacja dróg  

i ulic, budowa ścieżek rowerowych, dofinansowanie utworzenia hospicjum. Aby znaleźć pokrycie finansowe na ich 

realizację, zwiększono dochody własne gminy o ponad 14 mln zł, zakładając  korzystną sprzedaż 3 działek i obcięto 

proponowane przez prezydenta wydatki, między innymi zmniejszając wydatnie dotację dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i kwotę przeznaczoną na remont budynku urzędu miasta. 

Uchwalono budżet miasta na rok 2009 w kształcie zaproponowanym przez koalicję głosami 13 radnych, przy sześciu 

głosach przeciw i trzech wstrzymujących się. 

 

5 lutego dokonano oficjalnego otwarcia nowego banku, kolejnego z ponad dwudziestu do tej pory 

działających w Kędzierzynie-Koźlu. Jest nim Alior Bank, który rozpoczął obsługę klientów już  w grudniu w 

nowym, specjalnie wybudowanym obiekcie przy ulicy K. Damrota. Aktu otwarcia kędzierzyńskiego oddziału 

dokonał wiceprezes Zarządu Alior Banku, Cezary Smorszczewski.. Dyrektorem oddziału w naszym mieście został 

Grzegorz Mehlich. Uroczystości towarzyszył wykład rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 

Wrocławiu, członka Rady Polityki Pieniężnej profesora Mariana Nogi o źródłach kryzysu banków w Stanach 

Zjednoczonych i o aktualnej sytuacji w polskim systemie bankowym. 
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W dniach 8-13 lutego podczas Mistrzostw Świata Kolejarzy, które odbywały się w Indiach mieszkaniec 

naszego miasta Mariusz Gałązka zdobył brązowy medal w pchnięciu kulą, uzyskując wynik 12 metrów  

i 42 centymetrów. Mariusz Gałązka jest kulomiotem, oszczepnikiem i dyskobolem, wychowankiem Miejskiego 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kędzierzynie-Koźlu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące  

im. H. Sienkiewicza, a obecnie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach studiuje na Wydziale Elektroniki  

i Telekomunikacji. 

 

17 lutego pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w toku rutynowej kontroli mostów 

na Odrze w Koźlu odkryli uszkodzenie płyty mostu im. Długosza. Zamknęli fragment jezdni, na którym pojawiła się 

niewielka dziura, wprowadzając ruch wahadłowy na tym odcinku. Spowodowało to poważne utrudnienia jazdy na 

jedynej trasie łączącej wszystkie części Kędzierzyna-Koźla, doprowadzając w godzinach szczytu prawie do paraliżu 

systemu komunikacyjnego miasta. 

 

26 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa  

o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. Podpisali ją w imieniu władz wojewódzkich Marszałek Województwa 

Opolskiego Józef Sebesta i Wicemarszałek Józef Kotyś, a w imieniu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Starosta 

Józef Gisman i Wicestarosta Marek Matczak. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od lutego do listopada 

2009 r., kosztem 2,7mln zł., z czego dotacja unijna to 2,3mln zł., a pozostałą kwotę dołoży powiat. W ramach 

projektu zostaną zrealizowane zadania w trzech zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Barka motorowa  

„MS Sucharski” Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej imienia Bohaterów Westerplatte zostanie przebudowana  

i wyposażona w nowoczesne urządzenia nawigacyjne. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na 

osiedlu Azoty otrzyma nowoczesne maszyny i urządzenia: sześć nowych obrabiarek, dwie frezarki CNC oraz  dwie 

tokarki CNC, które zainstalowane zostaną w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach. W Zespole Szkół nr 3  

im. M. Reja na osiedlu Sławięcice dawne laboratorium chemiczne będzie przekształcone w zespół sal dydaktycznych 

do nauki hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego oraz zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny  

i pomoce naukowe. 

 

6 marca w Hotelu Centralny na uroczystym spotkaniu ogłoszono wyniki XV edycji konkursu „Wschód – 

Zachód”, który tradycyjnie organizuje dla uczniów wszystkich typów szkół w Kędzierzynie-Koźlu II Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W tym roku rozdanie nagród konkursu zaszczycili swoją obecnością: 

Władimir Kuzniecow, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej, Ludwig Neudorfer, kierownik konsulatu Niemiec  

i Linda Centon, Konsul Stanów Zjednoczonych. W konkursie wystartowało 1700 uczniów wszystkich typów szkół 

w naszym mieście, którzy rywalizowali w sprawności posługiwania się językami: angielskim, francuskim, niemieckim 

i rosyjskim. Najlepszą znajomością języka angielskiego wykazali się: na poziomie szkół średnich Jerzy Głowacki  
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z II LO im. Mikołaja Kopernika, na poziomie gimnazjum Agnieszka Bugaj z Publicznego Gimnazjum nr 5, a wśród 

uczniów szkół podstawowych Szymon Biliński z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12. W rywalizacji w języku 

francuskim zwyciężyli: na poziomie szkół średnich Anna Grzybek z II LO, wśród gimnazjalistów Monika Stadnicka 

z PG nr 5, a spośród uczniów szkół podstawowych najlepszym okazał się Patryk Balicki z PSP nr 9. Rywalizację  

w dziedzinie języka niemieckiego wygrali: wśród uczniów szkół średnich Kamila Kampa z I LO im. Henryka 

Sienkiewicza, na poziomie gimnazjum pierwsze miejsce zdobył Tomasz Lenart z PG w Komornie, a na poziomie 

szkół podstawowych Dennis Piekaruś z PSP nr 13. W posługiwaniu się językiem rosyjskim najlepszymi okazali się: 

Dobromiła Gaca z II LO i Jurij Klukow z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, wśród finalistów języka rosyjskiego 

znalazł się jeden uczeń szkoły podstawowej Roman Godyło z PSP 18, któremu przyznano 3 miejsce. Ewa 

Mielczarek za to, że dotarła do finału konkursu w 2 kategoriach, w języku angielskim i francuskim została 

wyróżniona nagrodą specjalną. 

 

W dniach 6 – 7 marca odbywał się Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej „Szantki”. W piątek  

w restauracji „Athena” po południu siedem zespołów rywalizowało w konkursie piosenki żeglarskiej. Jury  

w składzie: Mirosław Kowalewski, Zbigniew Murawski, Maciej Jędrzejko, Waldemar Mucha i Michał Nowak 

przyznało pierwszą nagrodę żeńskiemu sekstetowi Indygo, drugie miejsce zdobył męski zespół Nok Reil, a trzecie trio 

Z Nienacka Projekt. Po zmaganiach konkursowych odbył się koncert laureatów oraz zagrał zespół Banana Boat.  

W sobotę w Domu Kultury w Koźlu Rogach licznie zgromadzeni miłośnicy poezji morskiej mieli okazje spotkać się 

ze znanymi gwiazdami polskiej sceny szantowej, które wzięły udział w wieczorze „Od nostalgii po sztormy 

uniesień”. Między innymi wystąpili: Dominika Żukowska, Andrzej Korycki, Mirosław Kowalewski, Zbigniew 

Murawski, Grzegorz Tyszkiewicz oraz zespoły: Prawdziwe Perły i Atlantyda. Publiczność świetnie się bawiła, 

tańcząc i śpiewając wraz z wykonawcami. Wywoływała artystów do wielokrotnych bisów, sprawiając, że koncert 

przeciągnął się aż do północy. 

 

10 marca Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy Kędzierzyn-Koźle od wyroku Sądu 

Administracyjnego w Opolu z dnia 14 lipca 2008 r. Wyrok ten stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle z lutego 2008 r., która stanowiła, że sprzedaż mieszkań komunalnych, ich dotychczasowym 

lokatorom, jeśli nie zalegali z opłatami na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, będzie odbywała się 

z bonifikatą 97% w stosunku do aktualnej ceny rynkowej. Zdaniem obu sądów zgoda na taką bonifikatę może być 

wyrażana przez Radę Miasta na wniosek prezydenta tylko w odniesieniu do jednego, konkretnego lokalu. 

 

11 marca Zofia Pokorska na spotkaniu wybitnych wynalazców z całej Polski została odznaczona przez 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia  

w promowaniu polskiej myśli naukowej i technicznej. Zofia Pokorska od 1963 roku pracowała w Instytucie Ciężkiej 

Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu jako pracownik naukowy-wynalazca. Specjalizowała się 
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w syntezie organicznej i ochronie środowiska. Posiada w swoim dorobku 182 wynalazki, z czego 170 zostało 

opatentowanych, a 91 wdrożonych. Obecnie jest radną powiatu, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz kieruje pracą komisji infrastruktury i bezpieczeństwa. 

 

14 marca na leśnych drogach dookoła Kędzierzyna rozegrano mistrzostwa Opolszczyzny w biegach 

przełajowych. Wystartowało ponad 250 zawodników z 14 klubów, a konkurencję ukończyło 237 biegaczy. 

Uczestnicy występowali w kilku kategoriach wiekowych i mieli do pokonania różne dystanse, od 1000 m 

najmłodszych biegaczy po 3000 m seniorów. W punktacji klubowej zwyciężył Ekonomik Nysa, zdobywając  

568 punktów, Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle zajął dziewiąte miejsce. Spośród biegaczy  

z naszego miasta najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Grala z klubu LUKS Chemik, zwyciężając w kategorii 

najmłodszych uczestników mistrzostw /rocznik 1996/ na dystansie 1000 m. 

 

16 marca miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku niezwykłe spotkanie  

z profesorem Michaelem Borrie, lekarzem z Kanady, synem dr Johna Borrie, byłego więźnia obozu jeńców angielskich 

w Blachowni w latach 1941-1943. Dr John Borrie, Nowozelandczyk, oficer angielskiej armii, trafił do niewoli 

niemieckiej w Grecji, skąd przewieziono go do obozu w Łambinowicach, a potem do Sławięcic. Będąc lekarzem  

z uporem zdobywał sobie prawo prowadzenia praktyki lekarskiej w całej sieci obozów pracy przymusowej, 

rozsianych w rejonie Koźla. Starał się nieść pomoc przede wszystkim więźniom obozów. Przy pomocy komendanta 

obozu jeńców angielskich Waldemara von Hohenlohe udało mu się zdobyć prawo poruszania się po całej Ziemi 

Kozielskiej, wprawdzie pod strażą uzbrojonego żołnierza niemieckiego, ale umożliwiało to lekarzowi dostęp do 

wszystkich obozów i szpitali, sprawiło, że dobrze poznał teren, uzyskał także możliwość kontaktów  

z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Swoje spostrzeżenia i przeżycia z lat spędzonych w niewoli hitlerowskiej 

na Ziemi Kozielskiej w latach 1941-1943 opisał w książce „Pomimo niewoli – życie lekarza jako jeńca w czasie 

wojny”, która wydana została w Nowej Zelandii w 1975 r. Relacja dr Johna Borrie stanowi bogate źródło wiedzy  

o sytuacji panującej w czasie wojny na Ziemi Kozielskiej, zawiera wiele szczegółowych informacji o losie ofiar 

hitlerowskich obozów pracy oraz opisuje szereg przykładów życzliwości i wsparcia ze strony miejscowej ludności,  

z jakimi spotykali się więźniowie. Ta książka okazała się najbogatszą i najbardziej szczegółową relacją naocznego 

świadka o tamtych wydarzeniach. Dzięki uporowi i wielkiemu zaangażowaniu dr Alfonsa Rataja udało się odnaleźć 

w Kanadzie syna autora, profesora Michaela Borrie, nawiązać z nim kontakt, a w wyniku tego udostępnić książkę 

polskiemu czytelnikowi. Tłumaczenia z angielskiego na język polski dokonała Sybilla Hołodniak, córka dr A. Rataja, 

nieocenionego wsparcia organizacyjnego na różnych etapach działań udzielili panowie Joachim Filusz i Gerard 

Kurzaj oraz Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. Przedsięwzięcie wsparli finansowo CeWeColor Sp. z o.o., Holding 

Blachownia SA oraz Park Przemysłowy Sp. z o.o. Efektem wspólnych wysiłków była publikacja polskiej wersji 

książki, wydanej w pięknej szacie graficznej, której promocji było także poświęcone spotkanie prof. Michaela Borrie 

z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla. Zainteresowanie społeczności naszego miasta przeszło oczekiwania 

organizatorów. Uczestnicy z trudem zmieścili się w salce spotkań biblioteki, wielu stało pod ścianami, gdyż nie było 
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już miejsca, żeby dostawić krzesła. Z dużym zaciekawieniem i uwagą wysłuchano informacji o drodze, jaką trzeba 

było przejść, by do rąk czytelników mogło trafić polskie wydanie książki dr Johna Borrie oraz barwnej opowieści 

prof. Michaela Borrie o dalszych losach ojca po jego powrocie z obozu i o życiu rodziny w Nowej Zelandii. Relacje te 

były ilustrowane pamiątkowymi zdjęciami wyświetlanymi na ekranie. Potem długo jeszcze prowadzono 

indywidualne rozmowy z profesorem i zbierano autografy na zakupionych egzemplarzach książki. 

 

27 marca po remoncie, który trwał blisko rok, Miejski Ośrodek Kultury przy alei Jana Pawła II otworzył 

swoje podwoje dla publiczności. W kinie „Chemik” przez tydzień można było oglądać filmy trójwymiarowe, które 

mogły być wyświetlane dzięki wypożyczeniu specjalnego projektora i okularów dla widzów. Remont gruntownie 

zmienił wygląd kina, zamontowano klimatyzację, wygodne fotele z uchwytami na napoje, zainstalowano nowy 

ekran, poprawiono akustykę sali i jej oświetlenie. Pomieszczenie dawnej biblioteki zostało dostosowane do 

organizowania wystaw. Tu na pierwszej ekspozycji pokazano przebieg prac modernizacyjnych oraz wygląd obiektu 

przed i po remoncie. Natomiast obok budynku ustawiono szczególny pomnik; na okazałym cokole umieszczono wielki 

projektor, który dawniej służył do wyświetlania filmów, upamiętniając w ten sposób tradycje amatorskiego ruchu 

filmowego, święcącego tu niegdyś swoje międzynarodowe triumfy. 

 

28 marca w Ostrołęce dwoje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

w Kędzierzynie-Koźlu, po przebyciu zwycięsko eliminacji, wystąpiło w finale XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o Prawie. Agnieszka Biała zdobyła pierwsze miejsce, pokonując 23 innych finalistów, natomiast Szymon Linek zajął 

w finale szóste miejsce. Opiekunem olimpijczyków, który pomagał im przygotować się do olimpiady, był Jarosław 

Pietrzak, nauczyciel historii w II LO. 

 

1 kwietnia Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej „Baszta” po przerwie /10.11.2008-31.03.2009/, 

spowodowanej remontem ponownie udostępniło publiczności swoje zbiory. W Baszcie odnowiono wszystkie 

pomieszczenia    /malowanie ścian, cyklinowanie podłóg i schodów, wymiana drzwi wewnątrz obiektu, przegląd  

i modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia/. Wobec konieczności kilkakrotnego przemieszczania zbiorów, 

większość eksponatów została odświeżona i zakonserwowana. Wiele obrazów otrzymało nowe ramy, naprawiono 

zniszczenia, usunięto ubytki i uszkodzenia w rzeźbach, zabytkowych meblach, zegarach itp. Zmieniono wystrój 

pomieszczenia na drugim piętrze, zrekonstruowane zostały i odnowione stelaże wystawowe, co zwiększa przestrzeń 

dostępną publiczności, usprawnia organizację wystaw czasowych i umożliwia ich ciekawszą aranżację. Urządzone 

zostały na nowo stałe wystawy w Baszcie: „Prezentacja starych narzędzi i przedmiotów codziennego użytku  

w gospodarstwach  domowych i rolnych” /piwnica/, „Twierdza Kozielska” i „Koźle średniowieczne” /parter/ oraz  

„Wystawa zabytkowych mebli, zegarów, rzeźb i obrazów” /I piętro/. Nad przebiegiem całego remontu czuwała pani 

Halina Mińczuk, wiceprezes TZK, natomiast ogrom pracy włożyli panowie Zenon Woda i Jerzy Chabałowski  

w zabezpieczenie i odnowienie eksponatów oraz aranżację odnowionych wystaw. 
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4 kwietnia ogólnopolska impreza „Motoserce –Motocykliści Dzieciom” zgromadziła w naszym mieście liczne 

grono widzów we wszystkich kategoriach wiekowych. Na placu przed krytą pływalnią w Śródmieściu członkowie 

Klubu Motocyklowego Troopers of  Highways dali pokaz niezwykłej sprawności w posługiwaniu się motocyklem. 

Były występy mistrza jazdy w stylu wolnym, inscenizacja wypadku i akcji ratunkowej, konkurs wolnej jazdy  

o Puchar Prezydenta Miasta oraz występy zespołów muzycznych i Teatru Ognia. Imprezę zorganizowali Miejski 

Ośrodek Kultury i Klub Motocyklowy Troopers of Highways, a zasadniczym jej celem była zbiórka krwi dla dzieci  

i propagowanie bezpiecznego stylu jazdy. Wydarzenie okazało się w pełni udane, pokazy cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem widzów, dopisała wspaniała słoneczna i ciepła pogoda, a około 60 osób odpowiedziało na apel  

o wsparcie banku krwi dla ratowania życia dzieci i oddało honorowo ponad 25 litrów krwi. 

 

Od pierwszych dni kwietnia ciepła, słoneczna pogoda ożywiła uśpioną przyrodę, wiosna wybuchła młodą 

zielenią i bogactwem kolorów pierwszych w tym roku kwiatów. W takiej atmosferze upłynęły także świąteczne dni 

Wielkanocy w naszym mieście.  

 

17 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego 

„Krajobrazy słowa”, którego organizatorami są Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd Miasta w Kędzierzynie-

Koźlu. Na konkurs w tym roku 184 autorów złożyło 808 prac /715 wierszy i 93 utwory prozą/. Oceniała je komisja 

konkursowa w składzie: Marta Fox, pisarka, przewodnicząca komisji, Jacek Podsiadło, poeta, prozaik i Karol 

Maliszewski, poeta, krytyk literacki. Przyznano dwie nagrody główne po 2000 zł.: za cykl wierszy otrzymała ją 

Tatiana Judycka z Krakowa, a w dziedzinie prozy Anna Maria Podyma z Leśnicy za opowiadanie „Latawiec”. Za 

cykle nadesłanych wierszy jury przyznało: I nagrodę  Natalii Zalesińskiej z Katowic, II nagrodę Januszowi 

Radwańskiemu z Kolbuszowej, a III Rafałowi Gawinowi z Justynowa. W dziedzinie prozy nagrody otrzymali:  

I – Izabela Kawczyńska z Łodzi za opowiadanie „Barka”, II – Tadeusz Mieszkowski z Warszawy za opowiadanie 

„Kilka scenek z życia”, III – Karol Graczyk z Deszczna za cykl opowiadań. Ponadto wyróżniono dwie osoby za 

nadesłane wiersze: Weronikę Górską z Chorzowa i Katarzynę Kaczmarek z Lubicza Górnego oraz  trzech autorów 

opowiadań: Tomasza Pułkę z Rudnik, Aleksandrę Paprotę z Wrocławia i Piotra Rowickiego z Ostrowii 

Mazowieckiej. Wieczór uzupełniły występy wokalisty i gitarzysty Roberta Kasprzyckiego i muzyka Tomasza 

Hernika. Jak zwykle nagrodzone i wyróżnione w tej edycji konkursu utwory zostały opublikowane w książce p.t. 

„Krajobrazy słowa”, którą można było kupić podczas spotkania podsumowującego konkurs. 

 

23 kwietnia podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w teatrze „Studio 

Buffo” w Warszawie przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu odebrali nagrodę za 

osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa. Nasza biblioteka jako jedyna z Opolszczyzny znalazła się wśród 

ośmiu wyróżnionych w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008”. Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w liście gratulacyjnym skierowanym do MBP w Kędzierzynie-Koźlu 
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napisała: „…uznanie i podziw wzbudza oryginalność podejmowanych przez bibliotekę inicjatyw na rzecz 

upowszechniania czytelnictwa, rozwoju edukacji, kultury, nauki, kształtowania społeczeństwa informacyjnego.” 

 

26 kwietnia zakończyły się w Częstochowie Mistrzostwa Polski w badmintonie, w czasie których 

zawodnicy z Kędzierzyna-Koźla zdobyli cztery medale. Nasze miasto reprezentowali zawodnicy klubu UKS 15,  

w kategorii juniorów Jakub Czerkawski, Adrian Dziółko i Adam Sujka, a wśród młodzieżowców Damian Broj. 

Adrian Dziółko zdobył złoty medal w grze podwójnej, występując z Mateuszem Dynakiem, zawodnikiem Piasta 

Słupsk, natomiast indywidualnie dotarł do finału, gdzie po stojącej na wysokim poziomie grze uległ Patrykowi 

Szymoniakowi z Technika Głubczyce, uzyskując srebrny medal. Także dwa medale wywalczył Damian Broj,  

w deblu, grając z Mateuszem Czachorem ze Stali Nowa Dęba zdobył srebrny medal, ulegając w finale 

reprezentantom Suwałk Kowalik – Raszkiewicz, natomiast w grze pojedynczej wywalczył brązowy medal, 

przegrywając  w półfinale z Maciejem Kowalikiem z Suwałk. 

 

W kwietniu zakończony został pierwszy etap prac przy wytyczaniu i budowie ścieżek rowerowych  

w Kędzierzynie-Koźlu. W ich wyniku osiedla Piastów i Śródmieście połączone zostały z największym 

przedsiębiorstwem przemysłowym, do którego codziennie setki osób dojeżdżają do pracy. Ścieżki prowadzą od alei 

Jana Pawła II wzdłuż ulicy Wojska Polskiego i alei Lisa, łączą się przy skrzyżowaniu tych ulic i dalej prowadzą 

poprzez osiedle Azoty do ZAK S.A. 

 

Majowe święta upłynęły w naszym mieście wśród świeżej zieleni i kwiatów, w pełnym blasku wiosennego 

słońca. Miejski Ośrodek Kultury przygotował w dniu 1 maja w parku przed Domem Kultury w Koźlu koncert, na 

który złożyły się występy muzyków i wokalistów oraz zespołu tanecznego „Spin”. Majówka cieszyła się dużym 

powodzeniem wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, można było potańczyć i posłuchać między innymi włoskich 

przebojów w wykonaniu duetu Andrea and Karina i melodii latynoamerykańskich grupy Buenos Amigos. W niedzielę 

Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Mikołaja i uroczystą akademią w Domu Kultury „Chemik” 

uczczono rocznicę Konstytucji 3 Maja. Świąteczne popołudnie wypełnił festyn, na którym bawiły widzów występy 

zespołów muzycznych, tanecznych i wokalistów. 

 

4 maja w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się dziesiąta jubileuszowa 

gala wręczania nagród Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, w dziedzinie 

upowszechniania i ochrony kultury oraz za uzyskane wysokie wyniki sportowe w 2008 roku. Za całokształt 

działalności w twórczości artystycznej oraz  w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury nagrodzeni zostali: 

Alicja Gorgowicz, Zbigniew Budny i Adam Zbiegieni. Za szczególne osiągnięcia w 2008 roku w dziedzinie teatru, 

zdobycie wielu nagród i wyróżnień na ogólnopolskich festiwalach nagrody otrzymali: Waldemar Lankauf i Grupa 

Teatralna „Piękne i Bestia”. Za promocję Kędzierzyna-Koźla poprzez muzykę w 2008 r. nagrodzono: Natalię Rycek, 

Agatę Seidel, Michała Kacperczyka oraz Patrycję Sołgę za osiągnięcia w dziedzinie muzyki klasycznej. Nagrodę za 
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szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca w 2008 r. otrzymała Katarzyna Kozłowska i Grupa Taneczna „Spin”. 

Agata Grymuza została nagrodzona za promocję Kędzierzyna-Koźla w 2008 r. poprzez malarstwo, muzykę  

i fotografię. Za uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 

przyznano osiem nagród zespołowych. Nagrody otrzymały: drużyny piłki siatkowej juniorów młodszych i juniorów 

Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego, Drużyna Masters WOPR i TP – Drużyna UBOT Masters za 

osiągnięcia w pływaniu, Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 4 za wyniki w rywalizacji w zakresie bezpieczeństwa 

na drodze, Drużyna siatkarska ZAKSA oraz dwie sekcje, Sekcja Baseballu – Drużyna Juniorów i Sekcja Softballu – 

Drużyna Młodziczek. 11 trenerów i 55 zawodników uhonorowano nagrodami finansowymi /juniorzy otrzymali 

nagrody rzeczowe/ za szczególne osiągnięcia w 2008 roku w różnych dyscyplinach sportu. Galę zakończył koncert 

grupy „Pectus”. 

 

6 maja profesor Włodzimierz Kotowski otrzymał medal za „Długoletnią służbę zawodową” przyznawany 

przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Z tej okazji „Nowa Gazeta Lokalna” przypomniała społeczeństwu 

naszego miasta osiągnięcia, liczne odkrycia i wynalazki, które składają się na dorobek naukowy, stawiający prof.  

W. Kotowskiego wśród osób najbardziej zasłużonych dla nauki polskiej. Pomimo swego wieku 81 lat, uczony jest 

ciągle aktywny, a jego najnowszym osiągnięciem jest opracowanie metody przetwarzania CO2  w syntetyczną ropę 

naftową i metanol. Jeśli to odkrycie udałoby się zastosować na skalę przemysłową, przyczyniłoby się do wydatnego 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

 

8 maja dr Dariusz Szymański otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu. Przez ostatnie cztery miesiące pełnił tę funkcję zastępczo, od momentu odejścia na urlop  

dr Anatola Majchera, dotychczasowego dyrektora i ordynatora oddziału urologii w kędzierzyńsko-kozielskim 

szpitalu. W związku z uruchomieniem prywatnej kliniki urologicznej dr A. Majcher zrezygnował z urlopu i ze 

stanowisk pełnionych w szpitalu. Konkurs na stanowisko ordynatora oddziału urologii wygrał dr Gębka. Dyrektor  

ZOZ-u dr Dariusz Szymański podkreśla, że wysoko ceni wiedzę i doświadczenie zawodowe dr A Majchera  

i w szpitalu będzie nadal korzystał z jego usług w charakterze konsultanta. 

 

8 maja w kozielskiej Baszcie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Sławięcice –Wczoraj – Dziś – Jutro”, 

której twórcą było Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic, a współorganizatorem Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Na 

trzydziestu kolorowych planszach ukazano bogatą historię Sławięcic, jednej z najstarszych miejscowości naszego 

regionu, a obecnie najdalej na wschód wysuniętej części Kędzierzyna-Koźla. Zilustrowano barwnymi zdjęciami 

pamiątki świetnej przeszłości Sławięcic oraz współczesne życie mieszkańców osiedla, ich codzienne zajęcia, 

osiągnięcia gospodarcze, kulturalne i talenty artystyczne. Pokazano różnorodne inicjatywy w dziedzinie sportu, 

rekreacji, w organizacji imprez kultywujących śląskie obyczaje i tradycje, które wzbogacają codzienne życie i budują 

więzi łączące tę małą społeczność. Graficznie wystawę opracował Adam Liszka, natomiast autorami zdjęć i tekstów 

informacyjnych jest wielu mieszkańców Sławięcic. Na uroczystość licznie przybyli goście ze wszystkich osiedli 



 11 

naszego miasta. Z udziałem Prezydenta Kędzierzyna-Koźla Wiesława Fąfary dokonano otwarcia wystawy, 

przecinając symboliczną wstęgę. Obecni wysłuchali w skupieniu informacji Gerarda Kurzaja o tym, jak powstawała 

wystawa i z wielkim zainteresowaniem obejrzeli plansze rozmieszczone na różnych poziomach Baszty. Z uznaniem  

i podziwem mówiono o ekspozycji tak sugestywnie oddającej urodę i różnorodność miejscowości, świadczącej  

o miłości jej mieszkańców do swojej małej ojczyzny. Dano tym uczuciom wyraz w licznych wpisach umieszczonych  

w księgach pamiątkowych wystawy. 

 

12 maja na Placu Wolności odbyło się uroczyste podsumowanie akcji „Drzewko za butelkę 2009”, podczas 

którego wręczono nagrody tegorocznym zwycięzcom. Organizują tę akcję przedsiębiorstwa chemiczne z Kędzierzyna-

Koźla, Brenntag Polska i Petrochemia Blachownia, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Jej celem jest kształtowanie wśród dzieci  wrażliwości na piękno przyrody, dbałości o środowisko naturalne,  

o porządek i czystość miasta. W 2009 r. w akcji wzięły udział 24 placówki, szkoły podstawowe oraz przedszkola. 

Uzbierano ponad 240 tysięcy butelek typu PET. Od organizatorów akcji dzieci otrzymały 260 drzewek, które 

sadziły przy swoich placówkach. Najwięcej zużytych butelek zgromadziła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18, 

/około 44 tysiące/, a indywidualnie rekordzistką okazała się Natalia Fedorowicz, uczennica klasy II a Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 6 i ona podczas uroczystości wręczyła staroście Józefowi Gismanowi drzewko, które 

starosta wspólnie ze swoim zastępcą Markiem Matczakiem zasadzili na placu przed siedzibą Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

15 maja „Nowa Gazeta Lokalna” świętowała jubileusz 10-lecia swojej działalności. Uświetnił go koncert 

Czesława Mozila, laureata Fryderyków 2009, który odbył się w sali kinowej Domu Kultury „Chemik”. Pierwszy 

numer gazety ukazał się 26 maja 1999 r. i dotychczas wydano ich 513. 

 

W dniach 15 – 16 maja na krytej pływalni przy alei Jana Pawła II rozegrano ogólnopolskie mistrzostwa 

Kędzierzyna-Koźla w pływaniu „Koziołki 2009”. W zawodach wystartowało ponad 350 młodych pływaków z całej 

Polski, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych /11–14 lat/ i na kilkunastu dystansach. Wielu 

zawodników z naszego miasta uzyskało świetne wyniki i stawało na podium w swoich konkurencjach: Małgosia 

Niedźwiedzka, Ola Tomala, Martyna Sofińska, Kasia Mycak, Marta Hasny, Dorota Wiertelorz, Jakub Skorupski, 

Dominik Rossa, Jakub Śmiłowski, Jan Zimoch, Remigiusz Grudzicki, Bartosz Ossowski, Piotr Kuczera, Mateusz 

Podborączyński, Jakub Fedorowicz, Paweł Matus, Michał Dębiec i Sławek Wilkowski. Złoty medal zdobyły także 

zawodniczki Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego z Kędzierzyna-Koźla w kategorii 14-latków, 

wygrywając wyścig sztafetowy 4x50 m stylem dowolnym. W składzie sztafety płynęły: Daria Rasińska, Agata 

Pawlisz, Martyna Gaworska i Marlena Porańska. 

 

Od 15 do 17 maja w hali „Azoty” trwały rozgrywki XIV mistrzostw Polski oldbojów w piłce siatkowej.  

W pięciu kategoriach wiekowych rywalizowało w zawodach 37 drużyn przybyłych z całej Polski. W kategorii  
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+35 pierwsze miejsce wywalczył SS Lotrans Kędzierzyn-Koźle, który wygrał wszystkie swoje spotkania. 

Mistrzostwa ponadto były okazją do wielu sentymentalnych spotkań mistrzów siatkówki z całej Polski, co 

dostarczyło także wielu silnych wrażeń licznie zgromadzonym kibicom. Uwagę widzów szczególnie skupiały 

drużyny startujące w najstarszej kategorii wiekowej +55, podziwiano sprawność i skuteczność sportową 

zawodników zbliżających się do sześćdziesiątki. 

 

18 maja grupa biegaczy pod opieką Piotra Pakosza uczciła 89. rocznicę urodzin Karola Wojtyły tradycyjnym 

już biegiem pomiędzy pomnikami. IX Bieg Radości odbył się na trasie liczącej 20 km, a jego uczestnikami byli między 

innymi zawodnicy Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Technik Komorno. Uczestnicy 

złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na Górze św. Anny, zaśpiewali religijne pieśni i wyruszyli na trasę 

biegu wiodącą przez Leśnicę, Raszową i Łąki Kozielskie do Kędzierzyna-Koźla. Przy obelisku poświęconym pamięci 

Wielkiego Papieża uroczystość zakończyła się chwilą zadumy i odśpiewaniem Jego ulubionych pieśni. 

 

W dniach 19–22 maja Elżbieta Gawenda, uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego  

im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, jako jedyna reprezentowała Opolszczyznę w finale Ogólnopolskiej 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, który odbywał się w Zgierzu. W tegorocznej edycji olimpiady 

wzięło udział ponad 43 tysiące uczniów z około 1700 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Elżbieta Gawenda 

wcześniej zdobyła pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich, składających się z testu i prezentacji. Jej 

prezentacja, w postaci filmu ukazującego akcję prozdrowotną, którą zorganizowała w swojej szkole na temat 

„Indeks glikemiczny” zyskała bardzo wysoką ocenę jury. W finale na szczeblu centralnym zdobyła dziewiąte miejsce. 

 

24 maja odmłodzona drużyna UKS „15” Kędzierzyn-Koźle w Olsztynie pokonała zespół AZS UWM 

Olsztyn i dzięki temu awansowała do I ligi w badmintonie. Nasi reprezentanci  zwyciężyli w trzech grach spośród 

pięciu: W deblu Adrian Dziółko z Krzysztofem Maślanką, w grze pojedynczej Angelika Węgrzyn oraz  

w decydującym o zwycięstwie meczu Angelika Węgrzyn i Krzysztof Maślanka pokonali rywali, Jacka 

Niedźwiedzkiego i Klaudię Rogalską. 

 

27 maja Osiedlowy Dom Kultury „Komes” uczcił 30-lecie swojej działalności jubileuszowym koncertem  

w amfiteatrze na osiedlu Piastów. Na scenie zaprezentowano artystyczny dorobek tej zasłużonej już placówki. 

Wystąpiły zespoły: dziecięcy „Mały Komes” oraz grupy młodzieżowa i dorosła Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”. 

Bawiły publiczność pokazem tańca towarzyskiego grupy Flesz i Spin, zagrała także Karawana. 

 

28 maja Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła pierwsze uchwały o sprzedaży z dużą bonifikatą mieszkań 

komunalnych ich lokatorom. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami sądu wnioski lokatorów o kupno mieszkania 

kierowane do Prezydenta Miasta muszą być rozpatrywane indywidualnie. Po ustaleniu aktualnej wartości 

mieszkania i wysokości bonifikaty, która może wynieść 88% -92%, prezydent przedstawił Radzie Miasta projekt 
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uchwały w tej sprawie. Na tej sesji radni podjęli uchwałę o sprzedaży pierwszych 15 mieszkań każde za 10% ich 

aktualnej wartości rynkowej. 

 

W dniach 26 – 30 maja w finałach mistrzostw Polski w siatkówce w kategorii kadetów, wśród  

8 najlepszych zespołów w Polsce wystąpiła drużyna kadetów Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  

w Kędzierzynie-Koźlu. Finałowy turniej rozgrywany w Częstochowie okazał się dla naszych młodych siatkarzy 

niepomyślny, tym razem nie tylko nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu sprzed roku, drużyna siatkarzy 

kadetów MMKS nie zdobyła żadnego medalu. 

 

Od 29 do 30 maja drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu 

zdobyła drugie miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża 

rozgrywanych w Opolu. Uprzednio drużyna ta, w składzie: Szymon Długosz, Anna Hajda, Kamila Łaszek, 

Grzegorz Pawełek, Krzysztof Piotrowski i Damian Zając pokonała konkurentów, zdobywając pierwsze miejsce  

w zawodach okręgowych w Opolu. 

 

30 maja w Domu Kultury „Chemik” odbyły się finały opolskiego konkursu Miss Polonia 2009. Miss Polonia 

Opolszczyzny została Dominika Kucharczyk z Krzanowic koło Opola. Kędzierzynianka Ewa Chełmińska, 

zwyciężczyni tego konkursu sprzed roku uroczyście przekazała koronę swojej następczyni. W finałowej gali 

wystąpiło 14 dziewcząt, gorąco witanych i oklaskiwanych przez liczną publiczność, szczególnie męską. 

 

1 czerwca główne imprezy z okazji Dnia Dziecka odbywały się po południu na kozielskim Rynku. Miejski 

Ośrodek Kultury zapewnił różnorodny program adresowany do dzieci i ich rodziców. Złożyły się na niego: musztra 

paradna i koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, 

inscenizacja legendy kozielskiej z niespodziewanym zakończeniem, wysłaniem ukaranych Kozłów balonem w świat, 

dyskoteka dla dzieci, występy Studia Piosenki MOK, zespołu tanecznego ”SPIN” i grupy break-dance. Sporo radości 

dzieciom i widzom dostarczyło również malowanie wielkich powierzchni. 

 

1 czerwca w Klubie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie-

Koźlu zainaugurowano XIX Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Chemika – Chemia 2009. Uroczystemu otwarciu 

towarzyszyła promocja monografii „60 lat ZAK S.A. Zakład – Ludzie –Miasto. Fakty i wspomnienia”, wydanej 

pod redakcją Edwarda Nycza i Stanisława Senfta w Wydawnictwie Instytutu Śląskiego w Opolu. Publikacja 

prezentująca historię ZAK S.A., wynikającą z badań historyków oraz widzianą oczami pracowników i ukazaną  

w osobistych wspomnieniach 60 osób zatrudnionych  w różnych okresach i na różnych stanowiskach w Zakładach, 

rzuca nowe światło na wzajemne relacje pomiędzy strukturami Zakładu, jego pracownikami, a mieszkańcami miasta. 

Książka w całości sfinansowana przez ZAK S.A. przygotowana została dzięki współpracy Instytutu Nauk 

Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
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Oddział w Kędzierzynie-Koźlu oraz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Uroczystość inauguracji Dni Chemika w tym 

roku odbyła się z udziałem dużego grona byłych pracowników Zakładów, wszystkim autorom opublikowanych 

wspomnień uroczyście wręczono egzemplarz  książki. Wydarzenie było przede wszystkim okazją do spotkania się 

dawnych współpracowników, często po upływie wielu lat, co tworzyło wyjątkową atmosferę. W wypowiedziach 

podkreślano poczucie więzi z dawnym miejscem pracy, wspominano je jako źródło nie tylko zarobków ale także 

satysfakcji z wyników własnego wysiłku i dumy ze wspólnych osiągnięć. 

 

6 czerwca odbywały się Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Kultury Kresowej, którym w tym roku towarzyszyła 

również 20 rocznica działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. To właśnie 

oddział tego towarzystwa w naszym mieście był głównym organizatorem szóstych już Dni upamiętniających 

wydarzenia na Kresach, podtrzymujących pamięć o losach ludzi tam zamieszkujących i o bogactwie kulturowym tych 

ziem dawnej Rzeczypospolitej. Na bogaty program uroczystości złożyły się: sesja popularnonaukowa poświęcona 

tragicznym wydarzeniom, w których z rąk Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii 

zginęło tysiące Polaków, uroczysta msza św. w intencji pomordowanych na Kresach w kościele p.w. św. Zygmunta  

i św. Jadwigi Śląskiej, podczas której poświęcono nowy sztandar TPLiKP-W oraz złożenie kwiatów pod tablicą 

upamiętniającą ofiary ludobójstwa. Uroczystościom towarzyszyła kompania honorowa, orkiestra i poczty 

sztandarowe. Uczestnikami byli nie tylko mieszkańcy naszego miasta. Licznie przybyli z całej Polski ludzie 

zajmujący się badaniem tej problematyki, a wśród nich ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz członkowie 

oddziałów Towarzystwa z różnych miast Polski. Dzień Kultury Kresowej zakończył program artystyczny, na który 

zaproszono uczestników do sali w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich, a wypełniły go występy 

kabaretu i zespołów prezentujących kulturę kresową. 

 

7 czerwca w Kędzierzynie-Koźlu 24,4% osób uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach do 

Europarlamentu. Ogółem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim frekwencja była jeszcze niższa i wynosiła 20,5%. 

Najwięcej głosów wyborcy oddali na przedstawicieli Platformy Obywatelskiej 52,7%. Prawo i Sprawiedliwość 

uzyskało 16,6 %, komitet SLD-UP otrzymał 14,9%, a PSL 8,5% głosów. Reprezentantką Opolszczyzny  

w Parlamencie Europejskim w Brukseli w wyniku wyborów została Danuta Jazłowiecka z PO. 

 

W dniach 5–7 czerwca na terenie kąpieliska Azotor rozegrano turniej Grand Prix Polski w siatkówce 

plażowej. Wygrali go Dominik Witczak i Damian Lisiecki z sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Kędzierzynie-Koźlu. W turnieju uczestniczyło 28 par w tym cztery pary z naszego miasta. Pozostałe pary 

kędzierzyńsko-kozielskie zostały sklasyfikowane na miejscach w pierwszej szesnastce. 

 

W tym samym terminie odbył się X Międzynarodowy Spływ Pływadeł, Odra Rzeką Integracji Europejskiej, który 

w tym roku przebiegał pod hasłem „Na Odrze wszystkim jest dobrze”. Kolejne etapy spływu to rejsy na trasach: 

Ostrava – Racibórz, Racibórz – Dziergowice i Dziergowice – Kędzierzyn-Koźle. Z Ostravy wypłynęło przeszło  
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200 osób w kajakach i pontonach, czescy kajakarze zakończyli swój spływ w Zabełkowie, natomiast pozostali 

dopłynęli do Raciborza, skąd nastąpił start pływadeł dziwolągów. Wyruszyło ich na trasę 50 i wraz z pontonami, 

kajakami oraz płynącymi wpław morsami z Dębowej popłynęli w dół rzeki. W Dziergowicach nastąpiła przerwa na 

posiłek i odpoczynek, który ciekawie urozmaicił festyn zorganizowany dla uczestników spływu przez mieszkańców 

Dziergowic i Przewozu. W niedzielę cała kawalkada podziwiana z brzegów przez mieszkańców nadodrzańskich 

wiosek popłynęła do Kędzierzyna-Koźla. Po południu dotarła do kozielskiej przystani „Szkwał”, gdzie odbyła się 

defilada pływadeł, a twórcom najbardziej pomysłowych obiektów pływających przyznano nagrody. Pierwszą 

nagrodę w tym roku otrzymało pływadło „Misja Kleopatry”, natomiast drugą „Pływający dywan”, którego twórcą 

był komandor i pomysłodawca całej imprezy Bronisław Piróg. Festyn na wyspie zakończył X Spływ Pływadeł. 

 

W okresie od 1 do 10 czerwca w Kędzierzynie-Koźlu trwały X Spotkania Malarskie „Odra 2009”, na które 

zjeżdżali się już od 30 maja malarze z wielu polskich miast oraz z Czech, Białorusi i Rosji. Jubileusz jest tym 

znaczniejszy, że plenery malarskie organizowane były w naszym mieście nieprzerwanie już od 30 lat. Po raz 

pierwszy zorganizowały je ówczesne Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów 

Plastyków Okręg Opole w 1980 r. i przez 20 lat odbywały się jako konfrontacje plastyczne w przemyśle.  

W pierwszym plenerze uczestniczyło 21 artystów z wielu regionów Polski i z 8 innych krajów Europy, a jego 

komisarzem był Adam Zbiegieni, artysta plastyk, architekt, który przez 30 lat współorganizował wszystkie plenery 

w naszym mieście. Od 10 lat kolejne Spotkania Malarskie wspólnie organizują ZPAP Polska Sztuka Użytkowa 

Okręg Opole, Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Na przestrzeni tych lat  

z zaproszenia do naszego miasta skorzystało ponad 620 artystów z Polski i około 150 z innych krajów, gościliśmy 

malarzy z Białorusi, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, Słowacji i Węgier. Powstało ponad 3 350 

obrazów, z których około 600 pozostało w Kędzierzynie-Koźlu, zdobiąc wiele miejskich placówek kultury  

i instytucji, a także wzbogacając zbiory prywatne. Poplenerowe wystawy organizowane zwykle w Domu Kultury 

Koźle i w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śródmieściu przyciągają liczne grono zwiedzających, 

popularyzując sztuki plastyczne wśród społeczeństwa i kształtując wrażliwość na najbliższe otoczenie, wśród 

którego żyjemy. Obrazy widziane oczami artysty odkrywają często urodę miejsc nie dostrzeganych na co dzień  

i rozsławiają Kędzierzyn-Koźle. 

 

10 czerwca miejski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża uroczyście podsumował ósmą edycję „Gorączki 

złota”, podczas której zbierano 1,2 i 5-groszowe monety. Pieniądze przeznaczono na zorganizowanie letniego 

wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin. Od marca w 60 placówkach w szkołach, przedszkolach, urzędach, 

klubach HDK i PCK, różnych instytucjach i przedsiębiorstwach zbierano datki do specjalnie oznakowanych puszek 

– skarbonek. W gronie „Największych zbieraczy złota” znaleźli się: Publiczne Przedszkole nr 17, Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 12, PSP nr 20, Publiczne Gimnazjum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. 

Podczas uroczystości nagrodzono najlepsze placówki Pucharem Prezydenta Miasta, a przedstawicielom pozostałych 

uczestników akcji wręczono dyplomy. Ogółem zebrano 19 311,03 zł, to wynik lepszy niż w poprzednich latach, ale 
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do kwoty pozwalającej wysłać na kolonie 30 dzieci, jak zaplanowano w tym roku, nieco zabrakło. Ryszard Skorek, 

wiceprezes Zarządu Okręgowego PCK w Opolu, podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w gromadzeniu 

funduszy na letni wypoczynek dzieci i wyraził przekonanie, że brakujące 800 zł uda się jeszcze zebrać, gdyż nie 

wszystkie placówki zdążyły rozliczyć swój udział w akcji. 30 dzieci wyjedzie 12 lipca na kolonie do Sulejowa koło 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

W dniach 12-14 czerwca drużyna siatkarska Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu wywalczyła brązowy medal w IX Finale Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej.  

W finałowym turnieju rozgrywanym w Olsztynie wystąpiło 12 zespołów z całego kraju. W walce o trzecie miejsce 

drużyna z naszego miasta spotkała się z siatkarzami z Olsztyna i w emocjonującym meczu pokonała rywali 2:0. 

Brązowi medaliści turnieju grali w składzie: Wojciech Jurkowski, Przemysław Zieliński, Michał Stogniew, Łukasz 

Koziura, Rafał Hermanowicz, Piotr Sowiak, Grzegorz Wilga, Łukasz Sular, Marcin Płocki, Jacek Czumałowski, 

Walter Umlauf i Michał Mętel. Drużyną opiekują się trenerzy Radosław Górski i Szczepan Chodakowski. 

 

14 czerwca na XVI festynie „Wakacje Dzieciom”, na stadionie „Odry” bawiło się kilka tysięcy mieszkańców 

Kędzierzyna-Koźla. Piękna pogoda, liczne atrakcyjne propozycje sportowe, rekreacyjne i artystyczne sprawiły, że 

impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem, tym bardziej, że jej celem było również zebranie funduszy na 

zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci z najuboższych rodzin. Bawiły gości między innymi Orkiestra Dęta 

Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2, Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im Bohaterów 

Westerplatte, Studio Piosenki Miejskiego Ośrodka Kultury, formacje taneczne SPIN i FLESZ, zespół muzyczny 

„Sektor”, a gwiazdą wieczoru była Krystyna Giżowska. Wiele emocji dostarczyły tradycyjne już mecze piłki nożnej 

pomiędzy drużynami księży, policji, straży pożarnej i urzędu miasta. Najmłodszym dzieciom szczególnie podobały się 

zabawy z piosenkami Anny Jellinek oraz wspaniałe bańki mydlane puszczane w wielkim namiocie. Powodzeniem 

cieszyła się loteria fantowa, której losy szybko zostały całkowicie wykupione. Dochód uzyskany podczas festynu, 

pozwoli zapewnić wyjazd na letnie wakacje 15 dzieciom, a dziesięciu najmłodszym zorganizować w przyszłym roku 

ferie zimowe. Tradycyjnie organizatorami festynu byli: Parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta i Starostwo w Kędzierzynie-Koźlu, Komenda Powiatowa 

Policji, Państwowa Straż Pożarna w Kędzierzynie-Koźlu, MOK i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 

17 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia następnego etapu rozbudowy i unowocześniania kozielskiego 

szpitala. Oddano do użytku nowy pawilon składający się z trzykondygnacyjnego budynku i czterokondygnacyjnego 

łącznika z głównym budynkiem szpitala. Gotowy pawilon poświęcił arcybiskup Alfons Nosol, a uczestnikami 

uroczystości byli przedstawiciele władz powiatu  ze starostą Józefem Gismanem i władz miasta z wiceprezydent 

Brygidą Kolendą-Łabuś oraz dyrektor szpitala Dariusz Szymański i przedstawiciele pacjentów. W nowym obiekcie 

na parterze umieszczono oddział ratunkowy, izbę przyjęć, oddział chorób wewnętrznych, sterylizację, laboratorium  

i USG. Na wyższych piętrach znajdą się także: oddział ortopedyczno – urazowy, blok operacyjny, kaplica i sala 
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narad. Ta inwestycja wymaga jeszcze dokończenia, ale zapewni kozielskiemu szpitalowi spełnienie wysokich 

wymogów europejskich standardów. Koszt inwestycji, 26 mln zł. pokryty został ze środków własnych 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – 6 mln zł., z budżetu starostwa powiatowego – 5 mln zł. 

oraz z kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w wysokości 15 mln zł. 

 

23 czerwca dokonano symbolicznego otwarcia XXXI Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarskiego WP i PTTK „Odra 

2009” podczas spotkania w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle komandora generalnego rejsu, Edwarda 

Kazanowskiego z zastępcą prezydenta miasta Piotrem Gabryszem. Rejs odbywa się w tym roku na trasie od 

kozielskiej Stanicy Lasoki do ujścia Odry do Bałtyku z metą w Basenie Północnym w Świnoujściu i potrwa od  

23 czerwca do 14 lipca. Ze Stanicy Lasoki wypłynęło 10 jachtów, we Wrocławiu dołączą do nich następne, a 

przewiduje się, że do mety w Świnoujściu dopłynie 30 jednostek. 

 

23 czerwca Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru Lokalnych Programów 

Rewitalizacji złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 –

2013. Kędzierzyn-Koźle znalazł się wśród pięciu miast wytypowanych do objęcia wsparciem w ramach działania 

programu „Rewitalizacja obszarów miejskich” obok Opola, Nysy, Brzegu i Kluczborka. 

 

24 czerwca Krzysztof Jałosiński, prezes ZAK i Tomas Plachy, przedstawiciel czeskiej firmy Chemoprojekt 

uroczyście wmurowali kamień węgielny pod budowę Instalacji Kwasu Azotowego V w ZAK S.A. Plac budowy 

poświęcił bp sufragan diecezji opolskiej Paweł Stobrawa. W ramach inwestycji, której koszt wyniesie około ćwierć 

miliarda złotych przewidziana jest budowa instalacji kwasu azotowego i azotanu amonowego, zbiorników 

stokażowych oraz  kompresorowni amoniaku gazowego. Wykonawcą budowy będzie czeska firma Chemoprojekt. 

Przewiduje się, że prace przy realizacji inwestycji potrwają do końca 2010 roku. Cele, które osiągnie się w wyniku 

tego przedsięwzięcia tak określiła rzecznik prasowy ZAK Alicja Górska: „Dzięki nowej instalacji ograniczymy emisję 

gazów do atmosfery, a także zdecydowanie poprawimy efektywność energetyczną i surowcową w produkcji 

nawozów”. 

 

29 czerwca Wiesław Fąfara, Prezydent Kędzierzyna-Koźla podpisał w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego umowę na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle  

z zagospodarowaniem terenu”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą 

4.944.497,60 zł. Cała inwestycja będzie kosztowała 12mln. zł., z czego 7mln zł. stanowi wkład własny gminy. Do 

istniejącego obiektu dobudowana zostanie nowoczesna sala widowiskowo-kinowa, a w obecnej sali widowiskowej 

wymieniony będzie strop, wyremontowany zostanie stary budynek i zagospodarowany teren otaczający placówkę 

/rozbudowa istniejącej drogi o plac manewrowy, wybudowanie parkingu, przystosowanie miejsc dla potrzeb imprez 

plenerowych/. 

 



 18 

30 czerwca Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę o nadaniu imienia księdza Ludwika Rutyny 

promenadzie nadodrzańskiej w Koźlu. Ksiądz infułat Ludwik Rutyna urodził się w 1917 r. we wsi Podzameczek 

koło Buczacza na Ukrainie. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym na Uniwersytecie Jana Kazimierza 

we Lwowie w 1941 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1945 roku pełnił kapłańską posługę w różnych parafiach 

na Opolszczyźnie. W latach 1958–1990 był proboszczem parafii św. Zygmunta w Koźlu. Kiedy w 1990 roku 

przeszedł na emeryturę, wyruszył na rodzinne Kresy, by odbudowywać zniszczone kościoły i nieść wsparcie 

pozostałym tam rodakom. Otrzymał nominację na proboszcza w archidiecezji lwowskiej, w dekanacie tarnopolskim. 

Opiekował się wiernymi i kościołami w Buczaczu, Tarnopolu i Złotym Potoku. Całe swoje życie ksiądz Ludwik 

Rutyna wytrwale pracował nad budowaniem porozumienia i współpracy pomiędzy ludźmi, pomagał potrzebującym 

w najtrudniejszych latach okupacji radzieckiej, a potem niemieckiej w czasie II wojny światowej na Kresach.  

W okresie 32 letniej pracy w parafii św. Zygmunta w Koźlu zyskał sobie wielki autorytet i szacunek mieszkańców 

naszego miasta niezależnie od ich światopoglądu. Zasłużył się dla parafii rozbudowując i remontując świątynie, 

pełniąc z poświęceniem swoją kapłańską misję, zawsze gotowy służyć człowiekowi w potrzebie. Przyczynił się  

w znacznym stopniu do tworzenia wzajemnego zrozumienia i zgodnej współpracy pomiędzy miejscową śląską 

ludnością naszego miasta, a przybyszami z różnych stron Polski i z Kresów Wschodnich RP. W dniu 21 lutego 1992 

r. Rada Miasta nadała księdzu Ludwikowi Rutynie tytuł Honorowego Obywatela Kędzierzyna-Koźla. 

 

30 czerwca, wieczorem gwałtowna burza z silnymi wyładowaniami, wichurą, ulewą i gradem zakończyła 

miesiąc rozpoczynający lato, w tym roku przeważały w nim dni chłodne i deszczowe.  

 

Czerwiec okazał się w tym roku pomyślny dla szeroko pojętej rekreacji i sportu w naszym mieście, co 

znalazło wyraz w różnych inwestycjach. Zakończono prace przy remoncie i przebudowie Parku Pojednania  

w Śródmieściu, wymieniono w nim nawierzchnie alejek, nasadzono wiele nowych roślin i drzewek, zainstalowano 

nowe kosze, ławki i latarnie, urządzono mały plac zabaw dla dzieci. Prace te wykonane zostały dzięki 

dofinansowaniu kwotą 250 048,90 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Oddano do użytku nowe boisko sportowe na osiedlu Żabieniec, 

obiekt złożony z pełnowymiarowych  boisk do siatkówki i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią. Wykonawcą tej 

inwestycji był Zakład Wielobranżowy „Goldbud” z Kędzierzyna-Koźla, a koszt budowy, 248 tysięcy zł poniósł 

budżet miasta. Uroczystemu otwarciu boiska, w którym wzięli udział wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla Brygida 

Kolenda-Łabuś, Rada Osiedla, przedstawiciele wykonawcy i liczni mieszkańcy, towarzyszył festyn obfitujący  

w różnorodne atrakcje. Trwa, mocno już zaawansowana, budowa boiska „ORLIK 2012” przy ulicy 9 Maja na 

osiedlu Śródmieście. Powstają tu oświetlone i ogrodzone boiska, piłkarskie i wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno – 

szatniowym. Wartość inwestycji wynosi 1,3 mln złotych, 333 tysiące dofinansowuje Samorząd Województwa 

Opolskiego, 333 tysiące złotych budżet państwa, a pozostała suma to środki własne miasta. Trwa remont starej hali 

sportowej w Śródmieściu i budowa nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 na 

osiedlu Sławięcice. W nowoczesnej sali będą boiska do siatkówki i koszykówki, salka do gimnastyki korekcyjnej, 
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pełne zaplecze szatniowo – sanitarne, pokój trenera i widownia na 95 miejsc. Koszt tej inwestycji to 4 mln zł. Na 

osiedlu Piastów trwa budowa krytej hali powstającej dla Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego, będą w niej dwa 

korty pokryte sztuczną trawą. Prezes KKT Andrzej Bandurowski buduje obiekt, którego koszt 2,7 mln zł w 70% 

pokrywa Unia Europejska, a pozostałą część stanowią środki własne. 

 

4 i 5 lipca pływaczki Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kędzierzynie-Koźlu uzyskały 

świetne wyniki w mistrzostwach Polski 14-latków w pływaniu, które rozgrywane były w Dębicy. Agata Pawlisz 

zdobyła dwa złote medale, na dystansach 200 i 100 metrów stylem klasycznym. Jej koleżanki Marlena Porańska  

i Daria Rasińska także dotarły do finałów, uzyskując wyniki lepsze od swoich rekordów życiowych. Trenerem 

pływaczek był Zbigniew Liskowicz. 

 

27 lipca miasto sprzedało za kwotę 3,5mln zł koncernowi McDonald‘s działkę pomiędzy obwodnicą,  

a sklepem Carrefour na osiedlu Pogorzelec. Powstanie tu nowoczesna wolnostojąca restauracja otoczona zielenią  

z placem zabaw dla dzieci i parkingiem. Koncern zamierza ruszyć z budową na początku przyszłego roku i oddać 

inwestycję do użytku w połowie 2010 roku. 

 

28 lipca dzieci  po raz pierwszy wybiegły z piłkami na lśniącą świeżością murawę nowych boisk sportowych 

„Orlik 2012” przy ulicy 9 Maja na osiedlu Śródmieście. Dwa boiska, wielofunkcyjne i piłkarskie, ze sztuczną trawą  

i zapleczem sanitarno szatniowym udostępniono młodzieży codziennie w godzinach od 10 do 21. Zainstalowane 

sztuczne oświetlenie pozwoli rozgrywać mecze także po zmroku. Zarządcą Orlika jest Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, który ustanowił regulamin obowiązujący na razie do końca wakacji, według którego bez ograniczeń 

każdy chętny może korzystać z boisk od 10 do 18. Czas pomiędzy 18, a 21 zarezerwowano dla grup 

zorganizowanych. Obiekt jest strzeżony w ciągu dnia przez stróża, a w nocy przez firmę ochroniarską. 

 

29 lipca zakończono następny etap kompleksowego remontu zabytkowego, zbudowanego w latach 1751-

1753 kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przy ulicy Wojciecha Czerwińskiego w Koźlu. 

Konserwator zabytków odebrał odtworzone na podstawie starych zdjęć freski przy głównym ołtarzu. Opolscy 

plastycy i konserwatorzy przywrócili dawną świetność malowidłom zniszczonym podczas II Wojny Światowej.  

W toku dotychczasowych prac remontowych wymieniono posadzkę i wewnętrzne fundamenty, naprawiono dach nad 

zakrystią i wymieniono instalację elektryczną. Remont tego kościoła trwa już od sześciu lat i nie zostanie szybko 

ukończony, gdyż pozostała jeszcze do renowacji duża część stropu. Będą tu prowadzone prace badawcze, 

odkrywkowe, które dopiero wykażą, co kryją wierzchnie warstwy tynku i jakie działania konserwatorskie będzie 

trzeba jeszcze podjąć. 

 



 20 

2 sierpnia Mariola Krzemińska z Kędzierzyna-Koźla zdobyła złoty medal podczas Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Triathlonie, która odbywała się we Frydmanie nad jeziorem Czorsztyńskim. To zwycięstwo 

zapewniło zawodniczce z naszego miasta prawo startu w zawodach cyklu Pucharu Europy w kategorii juniorów. 

 

5 sierpnia trafił do rąk czytelników nowy XI-XII tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”, przygotowany 

przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej pod redakcją naukową Edwarda Nycza i Stanisława Senfta, a wydany przez 

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Zawiera prace 12 autorów o różnorodnej tematyce; 

dotyczącej wydarzeń historycznych w dziejach Ziemi Kozielskiej, prezentujących wyniki badań aktualnych 

problemów społecznych i gospodarczych Kędzierzyna-Koźla oraz biogramy czterech osób zasłużonych dla miasta. 

Publikacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu sponsorów: ZAK SA i Przedsiębiorstwa Usługowo-

Handlowego M+ Sp. z o.o. oraz dotacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 

8 sierpnia 59 mieszkańców naszego miasta wyjechało do Zlatych Hor, by obserwować bitwę stanowiącą 

rekonstrukcję ataku na to miasteczko wojsk pruskich w 1779 r. podczas tak zwanej wojny o sukcesję bawarską. To 

wydarzenie było realizowane w ramach projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym 

polsko-czeskiego pogranicza”. Po obejrzeniu bitwy uczestnicy wycieczki zwiedzili Zlate Hory. Nieodpłatny wyjazd 

zorganizował Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miasta, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 

Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

8 sierpnia troje zawodników z sukcesami reprezentowało Kędzierzyn-Koźle w Mistrzostwach Polski   

w triathlonie, które odbywały się w Górznie. Stanisław Zajfert w kategorii wiekowej M5 zdobył złoty medal, 

Janusz Misiaszek zajął drugie miejsce w kategorii wiekowej M4, także drugie miejsce w swojej kategorii wywalczyła 

Ewa Komander. Ogółem w mistrzostwach wystąpiło 145 zawodników, ale 27 z nich nie ukończyło trudnej trasy. 

Zawody rozgrywano na dystansach olimpijskich: 1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem i 10 km biegu. 

 

Od 8 do 9 sierpnia wśród 20 par walczących w Suchym Borze w finałowym turnieju o Grand Prix 

Opolszczyzny w siatkówce plażowej aż 7 reprezentowało Kędzierzyn-Koźle. Dwie pary wywodzące się z naszego 

miasta wywalczyły miejsca na podium. Srebrne medale w swoich kategoriach zdobyły pary: Barbara Bawół  

i Aleksandra Golec oraz Grzegorz Barciak i Radosław Górski. W turnieju mistrzowskim kobiet zwyciężyły Marta 

Jonak z Opola i Małgorzata Ślęzak z Trzebnicy, a wśród mężczyzn triumfowała para Michał Karauda i Roman 

Andrys z Wrocławia. 

 

16 sierpnia Dominik Witczak i Damian Lisiecki, reprezentujący Kędzierzyn-Koźle w Finałowym Turnieju 

Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej wywalczyli Wicemistrzostwo Polski. Turniej był rozgrywany w Niechorzu 

z udziałem 24 par wyłonionych w rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej spośród par z całej Polski, które 

osiągnęły najlepsze wyniki w tym sezonie. 
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19 sierpnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza odbyła się ważna dla naszej 

społeczności uroczystość. Josef Groger, przed II Wojną Światową mieszkaniec Koźla, odebrał z rąk Marszałka 

Województwa Opolskiego Józefa Sebesty odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”, przyznaną 

mu przez Sejmik Województwa Opolskiego za wkład w badanie historii Ziemi Kozielskiej i publikacje prezentujące 

dzieje Kędzierzyna-Koźla. J. Groger /ur.1930 r./, był synem kościelnego parafii św. Zygmunta, wraz z ojcem  

w styczniu 1945 r. ukryli sakralne dzieła sztuki i naczynia liturgiczne w specjalnie przygotowanej skrytce w murze 

w podziemiach kościoła, ratując je przed zniszczeniem. Kiedy można już było ten fakt ujawnić, w 1991 r. przyjechał 

do Koźla i w obecności proboszcza i przedstawicieli rady parafialnej, otwarto skrytkę i wydobyto skarb, który wrócił 

do kościoła. J. Groger jest autorem kilku książek poświęconych naszemu miastu: „Kościoły, klasztory i kaplice miasta 

i dawnej twierdzy Koźle” /2004 r./, „Kiedy miasto przestało być twierdzą. Rozwój gospodarczy Koźla w latach 

1873 – 1945” /2005 r./ oraz „Dzieje Joannitów w Koźlu w latach 1240 – 1810” /2007 r./ 

 

30 sierpnia w Kędzierzynie-Koźlu spotkali się czołowi triathloniści świata na trasach Pucharu Europy  

w Triathlonie. Na listę startową zgłosiły się 53 kobiety i 76 mężczyzn, reprezentując 22 kraje świata. Oprócz 

zawodników z 17 krajów europejskich w zawodach wzięli udział reprezentanci Argentyny, Australii, Izraela, 

Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki. Wszystkie trasy triathlonu wyznaczone zostały w Koźlu, pływanie 

odbywało się w nurtach Odry przy przystani Szkwał /1500 m/, następnie jazda rowerem na dystansie 42 km ulicami 

Koźla do mety na Rynku. Tu zawodnicy zostawiali rowery i rozpoczynali ostatnią konkurencję, bieg ulicami miasta 

na dystansie 10 km. Na starcie nad Odrą stanęło 39 kobiet i 68 mężczyzn. W tym roku zwycięzcami czwartego już 

w naszym mieście Pucharu Europy w Triathlonie zostali: Vendula Frintova z Czech oraz Yulian Malishev z Rosji. 

Spośród czterech Polek, które wystartowały w tym roku w pucharze, najlepsze miejsca zdobyły Maria Cześnik /7/  

i Ewa Komander, mieszkanka naszego miasta /13/. Najlepsze miejsce wśród polskich zawodników zajął Sylwester 

Kuster /13/. W związku z Pucharem Europy w Triathlonie Koźle zostało wyłączone z ruchu drogowego w godz.  

10 – 16. W dniu zawodów można było dojechać tylko do obrzeży Starego Miasta, a widzom z innych osiedli 

umożliwiono dojazd na imprezę organizując dodatkowe bezpłatne kursy autobusów miejskich. Mieszkańcy miasta 

wykazali duże zainteresowanie zawodami, wzdłuż tras tysiące ludzi obserwowało przebieg kolejnych konkurencji, 

czemu także sprzyjała piękna, słoneczna, niezbyt upalna pogoda. Rywalizacją zawodników szczególnie pasjonowały 

się dzieci i młodzież. Spośród młodych także rekrutowała się większość wolontariuszy pomagających przy organizacji 

imprezy, a podczas jej trwania pełniących funkcje w służbach informacyjnych i porządkowych. Koncerty zespołu 

Myslovitz i Dody ściągnęły w niedzielne popołudnie takie tłumy, że widzowie szczelnie wypełnili nie tylko 

wszystkie miejsca na kozielskim Rynku, ale także na sąsiednich ulicach. 

 

W czasie tegorocznego lata na wielu osiedlach Kędzierzyna-Koźla równocześnie trwały prace przy budowie, 

przebudowie i modernizacji systemu odprowadzania ścieków deszczowych. Zgodnie z planem obejmują one 12 osiedli 

i kilkadziesiąt ulic. Realizowane są w ramach projektu Funduszu Spójności pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę  
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i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu” jako kontrakt nr 2, kosztem 44,5 miliona euro. 70% tej sumy 

współfinansuje Unia Europejska, pozostałe 30% /13,4 mln euro/ pochodzi z budżetu Miejskich Wodociągów  

i Kanalizacji, gminy Kędzierzyn-Koźle oraz z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje przebudowę i modernizację systemu odprowadzania ścieków opadowych 

poprzez budowę 18 km kanałów deszczowych oraz likwidację 34 wylotów, modernizację 38 i budowę 9 nowych oraz 

zamontowanie niezbędnych urządzeń do oczyszczania ścieków. 

 

1 września społeczność Kędzierzyna-Koźla wzięła udział w uroczystościach z okazji 70 rocznicy wybuchu 

II Wojny Światowej oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Rozpoczęła je msza św. w kościele p.w. 

Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła, na osiedlu Piastów, w której oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców 

uczestniczyły poczty sztandarowe i przedstawiciele władz miasta i powiatu. Po nabożeństwie zebrani przeszli pod 

pomnik żołnierzy Armii Krajowej. Składając kwiaty u stóp pomnika, oddano hołd ofiarom wojny i wszystkim 

walczącym o wolność Polski. 

 

11 września na osiedlu Blachownia uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą lotników 15 Armii 

Powietrznej Sił Zbrojnych USA. W 1944 roku podczas bombardowania niemieckich fabryk, pracujących dla 

hitlerowskiej armii w naszym mieście zginęło 135 lotników. Pamięć o tych wydarzeniach przywróciła społeczeństwu 

Ziemi Kozielskiej Grupa Historyczna „Blechhammer-44”, która skupiła ludzi od lat zbierających pamiątki pozostałe 

po amerykańskich lotnikach. Gromadziła szczątki zestrzelonych samolotów, ich uzbrojenia, mundury, dokumenty  

i przedmioty będące własnością poległych lotników. Dzięki ich pracy powstało w Blachowni muzeum poświęcone 

lotnikom 15 Armii Powietrznej Sił Zbrojnych USA, gdzie prezentowana jest wystawa modelarsko-historyczna, 

ukazująca „bitwę o benzynę” oraz  losy więźniów i jeńców, robotników przymusowych, których katorżniczą pracą 

Niemcy budowali fabryki w Kędzierzynie, Blachowni i Zdzieszowicach, a później realizowali ich produkcję. 

Również z inicjatywy tej grupy park w Blachowni nosi imię 15 Armii Powietrznych Sił Zbrojnych USA, taką 

uchwałę podjęła Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle 30.10.2008 r. W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej  

w parku wzięli udział pułkownik Mary E. Peterson, attache Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Polsce, 

generał brygady lotnictwa Tadeusz Mikutel, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz związków 

kombatanckich. 

 

16 września została otwarta w Kędzierzynie-Koźlu nowoczesna wytwórnia ciekłego tlenu i azotu. 

Inwestorem wartej 20 mln dolarów wytwórni jest amerykańska firma Air Products, która w 2007 roku przejęła BOC 

Gazy w Kędzierzynie-Koźlu. Istniejący zakład wytwarzał gazowy tlen i azot oraz ciekły tlen, azot i argon. Dzięki 

nowej inwestycji podwojona została produkcja ciekłego tlenu i azotu z 400 do 800 ton dziennie, co sprawia, że jest 

to największa i najnowocześniejsza wytwórnia tego typu w naszym kraju. Odbiorcami produkowanych tu gazów są 

firmy z całej Polski, Słowacji i Czech, pracujące w wielu dziedzinach:: metalurgicznej, przetwórstwa spożywczego, 

służby zdrowia, ochrony środowiska. Instalacja została zakupiona w Wielkiej Brytanii, natomiast przy budowie 
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inwestycji pracowały głównie miejscowe firmy, między innymi Mostostal Kędzierzyn-Koźle. Uroczystego przecięcia 

wstęgi dokonali wspólnie Piotr Wieczorek, dyrektor generalny ds. gazów sprężonych na Europę Środową  

i Wschodnią, Wiesław Fąfara, Prezydent Miasta oraz Graham Rhodes, wiceprezes Air Products. 

 

Ostatni letni weekend tego roku upłynął w Kędzierzynie-Koźlu w gorącej atmosferze wydarzeń III Dni 

Twierdzy Koźle. Już w piątek 18 września ściągnęły do Koźla regimenty wojsk z różnych stron Polski, Czech, oraz 

Niemiec i rozbiły swoje namioty na kozielskich błoniach. W tym roku przybyła do naszego miasta rekordowa ilość 

230 żołnierzy, w piątek założyli obóz i odbyli pierwsze ćwiczenia wojskowe. Po raz pierwszy wziął udział  

w obronie twierdzy Regiment von Lattorff z Koźla, w skład którego weszło 17 żołnierzy i 3 markietanki,  

a wyposażony został w jedno duże i dwa małe działa, muszkiety i mundury z epoki. Utworzono go na wzór 

historycznego oddziału garnizonowego stacjonującego w Koźlu, Brzegu i Namysłowie w latach 1741–1756 dzięki 

funduszom unijnym pozyskanym w ramach projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym 

polsko-czeskiego pogranicza”. Centralnym punktem wydarzeń była rekonstrukcja bitwy o Koźle w czasie oblężenia 

miasta przez Wielką Armię Napoleona w 1807 r. W sobotę w samo południe na Rynku w Koźlu odbyły się manewry 

wojsk i prezentacja musztry. Po południu na kozielskich błoniach starły się oddziały piechoty, artylerii i konnicy  

w zaciętych walkach o miasto. Od rana Koźle rozbrzmiewało hukiem wystrzałów, a po ulicach przewijały się różne 

formacje wojskowe w barwnych mundurach i pełnym uzbrojeniu. Pokazy obserwowało kilka tysięcy widzów, 

mieszkańców miasta i powiatu oraz wielu gości z odległych nawet miejscowości. Wieczór sobotni i niedzielne 

popołudnie wypełniły występy licznych zespołów muzycznych zakończone pokazami ogni sztucznych i chińskich 

latających lampionów. 

 

9 października w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie odbyło się uroczyste otwarcie 

wystawy fotografii Władysława Lichorobca „Kędzierzyńsko-kozielskie zabytki i ich detale”. Na ponad stu 

fotogramach pokazane zostały zabytkowe budowle wielu osiedli miasta, często zapomniane i nie zauważane  

w codziennym życiu. Wystawa uzmysławia piękno licznych zakątków Kędzierzyna-Koźla, a szczególnie starego 

miasta w Koźlu, osiedla Koźle Port, Sławięcic, gdzie kamienice najczęściej z przełomu wieków XIX i XX posiadają 

ciekawą architekturę, bogato zdobioną dekoracjami  rzeźbiarskimi, stiukowymi czy malarskimi. Piękna fotografia 

wspaniale wydobyła ich urodę, przypominając o bogactwie wizualnym naszego miasta, które musimy staranniej 

chronić, a często wręcz ratować przed całkowitym zniszczeniem. Wystawę obejrzało w dniu otwarcia liczne grono 

zwiedzających, a równocześnie stanowi ona wstęp do przygotowywanego XIV Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Seminarium Naukowego na temat „Kędzierzyn-Koźle, zabytki miasta – kultura w mieście”, które odbędzie się  

28 października 2009 roku. 

 

17 października spotkała się w Kędzierzynie-Koźlu grupa żołnierzy z dawnego dywizjonu artylerii 

rakietowej, wchodzącej w skład II dywizji zmechanizowanej stacjonującej dawniej w Koźlu. Spotkanie 

zorganizowali emerytowani wojskowi, mieszkańcy naszego miasta w 20 rocznicę rozwiązania kozielskiej jednostki. 
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Większość jej byłych żołnierzy rozjechała się w różne zakątki Polski, niektórzy trafili poza granice kraju. 

Siedemnastu uczestników spotkania z nostalgią wspominało swą służbę w Koźlu i kolegów, którzy nie doczekali tej 

rocznicy. Odwiedzili Muzeum TZK w Baszcie, gdzie pani Urszula Więcek zaprezentowała gościom zbiory  

i przybliżyła historię miasta i regionu. Podczas spotkania pan Andrzej Krzysztoń w imieniu zebranych 

poinformował, że podjęli starania, by sztandar kozielskiej jednostki wojskowej, oddany do Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie, odzyskać i złożyć go w muzeum w Kędzierzynie-Koźlu. Po uroczystym śniadaniu  

w restauracji udano się na cmentarz komunalny, by uczcić pamięć zmarłych kolegów. 

 

W połowie października Krzysztof Ligenza, członek Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i stowarzyszenia 

Explorator  znalazł w zwałach ziemi gromadzonych na obrzeżach kozielskiego parku liczne skorupy, fragmenty 

naczyń wskazujące na ich dawne, średniowieczne pochodzenie. Ziemię odkładały tam firmy prowadzące w różnych 

miejscach Koźla roboty ziemne w związku z przebudową kanalizacji. Krzysztof Ligenza zebrał i zabezpieczył 

znalezione skorupy, które zaprezentowano zaproszonej do naszego miasta Elwirze Holc, archeolog z Muzeum Śląska 

Opolskiego. Fragmenty ceramiki zabrano do Opola, zostaną tam zbadane i skatalogowane. 

 

W dniach 16–18 października na XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza 

Radzia „Publicystyka 2009” do Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu zjechali filmowcy z kraju  

i z zagranicy. Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się w piątek z programem artystycznym „Powróćmy jak za 

dawnych lat …”, przygotowanym przez młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 i Publicznych Gimnazjów 

nr 2 i 5 z okazji 100-lecia kina polskiego. Na festiwal nadesłano 57 filmów, z których jury pod przewodnictwem 

Stanisława Pulsa wybrało do konkursu 29, a wśród nich dwa autorstwa członków kędzierzyńsko-kozielskiej 

„Groteski”, „Mariana” Andrzeja Szopińskiego-Wisły i „Si(d)ła reklamy” Damiana Wisa. Projekcje konkursowe 

odbywały się w piątek i w sobotę, a festiwalowi towarzyszyły wystawa rysunków satyrycznych Jana Bartoszka 

oraz projekcja filmów nagrodzonych podczas festiwali „Kino Niezależne Filmowa Góra” w Zielonej Górze  

i Światowego Festiwalu Filmów Niezależnych UNICA. Grand Prix „Publicystyki 2009” otrzymał Tomasz Pawlak 

z Warszawy za film animowany „Historia jednej promocji”. Pierwsze miejsce przyznano Bartoszowi Kruhlikowi za 

opowieść o babci autora p.t. „Jutro”, dwie drugie nagrody otrzymali autorzy również filmów animowanych: 

Arkadiusz Zuba za film „Mieszkańcy” oraz Michał Stenzel i Anna Kasperska za film „Pomiędzy”. Trzecie miejsce 

uzyskali Węgrzy Shilard Horvath  i Gabor Klocsan za „Simply Women and Man”. Nagrodę ufundowaną przez firmę 

Zamkon, maszynkę do wyciskania treści z filmu otrzymał Jacek Dworakowski za „Komendanta”. Po raz pierwszy  

w tym roku przyznano nagrodę kędzierzyńsko-kozielskich mediów ufundowaną przez „Nową Gazetę Lokalną”. 

Przyznali ją jednogłośnie dziennikarze akredytowani przy festiwalu Tomaszowi Pawlakowi za film „Historia 

pewnej promocji”. Podczas festiwalu nastąpiło oficjalne, uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego bogate 

tradycje amatorskiego ruchu filmowego w naszym mieście, który ustawiony został obok Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Kędzierzynie-Koźlu. 
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W dniach 19–22 października na zaproszenie władz powiatu Hohenlohekreis w Badenii-Wirtembergii 

odwiedziła ten region delegacja powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na czele ze starostą Józefem Gismanem  

i przewodniczącą Rady Powiatu Danutą Wróbel. Nieformalne związki przedstawicieli obu regionów 

zapoczątkowane zostały przed pięciu laty, gdyż łączy je książęcy ród Hohenlohe, którego siedzibą przed II Wojną 

Światową były Sławięcice. Książę Kraft zu Hohenlohe-Oehringen i jego małżonka Katharina von Siemens 

odwiedzali Sławięcice, nawiązując z ich mieszkańcami kontakty, które przyniosły wzajemne zainteresowanie 

ściślejszą współpracą i stały się źródłem wielu przyjaźni. Teraz spotkanie w Badenii-Wirtembergii zaowocowało 

podpisaniem na zamku w Ingelfingen umowy partnerskiej pomiędzy Hohenlohekreis i powiatem kędzierzyńsko-

kozielskim. W trakcie tej wizyty rozmawiano także o praktycznych formach partnerstwa, między innymi 

wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich Urszula Więcek i dyrektor Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego Tadeusz Urbańczyk w wyniku rozmów z dyrektorem Zespołu Szkół im. Karolin 

Breitinger uzgodnili formy współpracy szkół Kędzierzyna-Koźla i powiatu Hohenlohekreis. 

 

28 października w Domu Kultury „Chemik” przy alei Jana Pawła II spotkali się naukowcy, osoby 

odpowiedzialne za kulturę w mieście i jego mieszkańcy zainteresowani tą problematyką na XIV Kędzierzyńsko-

Kozielskim Seminarium Naukowym na temat „Kędzierzyn-Koźle. Zabytki miasta – kultura w mieście”. Jego 

organizatorami byli Urząd Miasta, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-

Koźlu, a patronat naukowy sprawowały Zakład Pedagogiki Kultury Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 

Opolskiego i Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji Instytutu Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu. 

Moderatorem seminarium był dr Edward Nycz, który otwierając obrady przypomniał, że od 1994 roku trwa cykl 

seminariów naukowych poświęconych badaniu i popularyzacji zgromadzonej wiedzy o historii i współczesnych 

problemach rozwoju Kędzierzyna-Koźla. Poinformował, że w październiku 2010 roku planuje się zorganizowanie 

XV seminarium o tematyce związanej z 35-leciem utworzenia Kędzierzyna-Koźla i rocznicą kształtowania się 

samorządności, które podsumuje cykl seminariów kędzierzyńsko-kozielskich. Podczas XIV Seminarium  

15 prelegentów przedstawiło w swoich wystąpieniach wyniki prowadzonych prac badawczych, między innymi 

przypomniano sylwetkę profesora Karola Joncy i jego dorobek naukowy, w którym ważne miejsce zajmują prace 

badawcze podstawowe dla dziejów naszego miasta, archeolodzy z wrocławskiego ośrodka akademickiego 

przedstawili wyniki prac prowadzonych w ostatnich latach na kozielskim wzgórzu zamkowym, a architekt 

zaprezentował projekt renowacji i zagospodarowanie zespołu zamkowego w Koźlu. W drugiej części seminarium 

omówione zostały problemy i plany rozwoju placówek kultury: domów kultury, bibliotek, klubów, stowarzyszeń  

oraz różnych przejawów kultury masowej w Kędzierzynie-Koźlu. Prezentowana tematyka spotkała się z dużym 

zainteresowaniem słuchaczy, wielu wyrażało opinię, że było to jedno z najciekawszych seminariów, znacząco 

wzbogacające wiedzę o mieście. Wzorem poprzednich seminariów, zasygnalizowane tu materiały i prace badawcze 

będą opublikowane w wydaniu książkowym. 
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28 października w Miejskim Ośrodku Kultury przy alei Jana Pawła II odbyła się pierwsza w tej kadencji 

publiczna debata na temat przyszłości Kędzierzyna-Koźla, w której swoje wizje prezentowali i ich bronili poseł 

Robert Węgrzyn i Prezydent Miasta Wiesław Fąfara. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, 

którzy wypełnili salę kinową „Chemika” i żywo reagowali na przedstawiane problemy. Wraz z posłem  

R. Węgrzynem do debaty przystąpili Grzegorz Chudomięt, przewodniczący Rady Miasta i radny Artur Widłak, 

drugą stronę wraz z prezydentem W. Fąfarą reprezentowali wiceprezydenci Brygida Kolenda-Łabuś i Piotr Gabrysz 

oraz kędzierzyńsko-kozielski starosta Józef Gisman i radny Andrzej Krebs. Prawie dwugodzinna dyskusja była 

transmitowana przez Radio Park. Najwięcej kontrowersji i emocji budziły sprawy związane z prywatyzacją 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego oraz z gospodarowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, w tym 

wysokość czynszów, które trzeba będzie podnieść. Różnice zdań dotyczyły poziomu ich wzrostu. Czy do wysokości 

pokrywającej koszty utrzymania i remontów budynków, jak chciała prawicowa koalicja czy stopniowo, by 

najbiedniejsi byli w stanie im sprostać, jak deklarował prezydent. Poruszano także wiele innych spraw żywo 

obchodzących mieszkańców, a więc przebudowy i remontów dróg, czystości i porządku w mieście, wykorzystania 

istniejących i budowy nowych obiektów sportowych. Debata nie wyczerpała oczywiście tematów istotnych dla 

rozwoju miasta, nie doprowadziła do żadnych wiążących konkluzji, ale uwypukliła to, co jest najdotkliwsze  

w odbiorze społecznym, a obie strony wyszły z niej przekonane o tym, że odniosły sukces. 

 

Listopad rozpoczął się od dni pełnych słońca, chociaż chłodnych z kilkustopniowymi, porannymi 

przymrozkami. Dzień Wszystkich Świętych upłynął w naszym mieście spokojnie, bez komplikacji komunikacyjnych, 

mieszkańcy w spokoju i skupieniu tłumnie odwiedzali groby swoich bliskich na wszystkich cmentarzach w mieście. 

W tym roku po raz pierwszy policjantom i straży miejskiej w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na drogach 

pomagali uczniowie klasy policyjnej z Zespołu Szkół nr 3 z osiedla Sławięcice. 

 

7 listopada po raz 14. odbył się w Hotelu Centralny na osiedlu Azoty Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty 

2009”, organizowany przez parafię św. Floriana. W konkursie wystąpiło siedem zespołów i piętnaścioro solistów. 

Licznie dopisała publiczność, wysoko oceniając poziom konkursu. Laureatami festiwalu zostali: Martyna Sługocka 

z Łambinowic /soliści do 14 lat/, wśród zespołów w tej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zdobył duet  

z Łambinowic, a nagrodę publiczności otrzymał Filip Semeniuk z Kędzierzyna-Koźla. W starszej grupie wiekowej 

zwyciężyła wśród solistów Ewelina Kobylańska z Łambinowic i zespół Łaską Zbawieni z Gliwic. Publiczność 

oklaskiwała gorąco koncert laureatów, szczególnie podziwiając występ zespołu z Gliwic. Spotkanie z pieśnią 

religijną zakończył występ zespołu Siódma Trąba Baranka ze Sławięcic, zwycięzcy dwu poprzednich edycji 

festiwalu. 

 

W dniach 7–8 listopada lasy otaczające Kędzierzyn rozbrzmiewały szczekaniem psów i głosami widzów 

dopingujących zawodników i ich zaprzęgi. Na zawody o Puchar Polski i Europy Psich Zaprzęgów zjechali 

uczestnicy z Czech, Niemiec, Polski i Słowacji. Organizatorami zawodów byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
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Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” Dziergowice oraz Urząd Miasta i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6  

w Kędzierzynie-Koźlu. Kierownikiem zawodów był Tomasz Radłowski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu. O puchar walczyło ponad stu zawodników w kilkunastu kategoriach. Między innymi 

ścigały się zaprzęgi, w których wózki trzy– lub czterokołowe ciągnęło od dwóch do ośmiu psów. Pomimo złej 

pogody, siąpiącego deszczu i chłodu wielu mieszkańców miasta przyszło obserwować zmagania zawodników. 

 

11 listopada zasadnicze uroczystości Święta Niepodległości zorganizowano na Starym Mieście w Koźlu. 

Rozpoczęła je Msza Święta za Ojczyznę w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. Potem zebrani 

przemaszerowali ulicami miasta, zatrzymując się przy tablicy poświęconej ofiarom ludobójstwa na Kresach 

Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1943-1947. Ich pamięć uczczono wiązankami kwiatów. W auli 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte odbyła się okolicznościowa uroczystość. 

Kombatantów uhonorowano odznaczeniami: Krzyż Czynu Zbrojnego za udział w obronie Polaków na Kresach 

Wschodnich otrzymali Zdzisław Kul i Władysław Wilczyński, natomiast odznaką honorową za zasługi dla 

Związku Inwalidów Wojennych wyróżniono Irenę Ochocką i Antoniego Wilgę. Program artystyczny pt. „I znów 

nastał czas nadziei” przygotowała młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. 

 

13 listopada okazał się pomyślny dla ZAK S.A. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kwotą 

20 mln zł. proekologicznej inwestycji, budowy Kwasu Azotowego TK V. Pieniądze pochodzą z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na 

lata 2007-2013. Realizacja tego projektu przyczyni się między innymi do redukcji emisji dwutlenku węgla i pyłów 

oraz zmniejszy energochłonność procesów technologicznych, zastosowanie nowoczesnych technologii, wzmocni 

konkurencyjność zakładów i zwiększy zdolności produkcyjne instalacji ZAK S.A. Całkowity koszt nowej instalacji 

przewiduje się na około 300 mln złotych, a jej oddanie do użytku nastąpi we wrześniu 2011 r. 

 

19 listopada w Hotelu Centralny odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego. W wyniku drugiego etapu reformy samorządowej z 1998 r. na mapę Polski od 1 stycznia 1999 r. 

powróciły powiaty. Wybrana wówczas Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego I kadencji liczyła 40 radnych, a 

jej przewodniczącym był Marian Wojciechowski. W ciągu całego 10-lecia stanowisko starosty piastował Józef 

Gisman. W swoim wystąpieniu starosta przedstawił osiągnięcia minionego okresu, podkreślając przede wszystkim 

wyniki uzyskane w dziedzinie służby zdrowia i oświaty. Przeprowadzono restrukturyzację służby zdrowia,  

w ramach której zmodernizowano i rozbudowano szpitale i przychodnie lekarskie, pozyskano prywatne firmy; 

Polsko-Amerykańską Klinikę Serca, Firmę Halimed /najnowocześniejszy tomograf komputerowy i rezonans 

magnetyczny/, Firmę Hurtfarm /nowoczesna stacja dializ/, dzięki którym zapewniony został na terenie miasta 

dostęp do najlepszych metod diagnostycznych i leczniczych. Wśród osiągnięć w dziedzinie oświaty podkreślił 

utworzenie pierwszego w województwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, wyposażonego  

w nowoczesny sprzęt, stwarzający właściwe warunki  kształcenia odpowiadającego wymogom współczesnego rynku 
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pracy. Osobom zasłużonym w pracy samorządowej w powiecie w minionym dziesięcioleciu wręczono wyróżnienia  

i podziękowania. Uroczystość zakończył koncert kwartetu smyczkowego „Brama Morawska”, z którym wystąpili 

znani artyści scen śląskich. 

 

20 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu 

dziennikarskiego Lokal Press 2009 organizowanego przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Grzegorz Łabaj, 

dziennikarz „Nowej Gazety Lokalnej” znalazł się wśród pięciu finalistów konkursu w kategorii „Publicystyka 

historyczna”. Wyróżniony został za artykuł „Nazywam się Borrie, John Borrie” przedstawiający przeżycia  

i wspomnienia jeńca wojennego, oficera, lekarza z Nowej Zelandii, który w czasie II Wojny Światowej był więziony 

w obozie jenieckim w Blachowni. 

 

Od 7 do 21 listopada mieszkańcy miasta i powiatu mieli wiele okazji, by posłuchać muzyki i śpiewu 

najwyższej klasy podczas IV Festiwalu Silesia Pradziad 2009. W jego ramach w sali kina „Chemik” wybitni 

śpiewacy: Anita Maszczyk /sopran/, Bogdan Kurowski /bas/ oraz Zespół Muzyczny Maes Trio zaprezentowali 

wersję koncertową „Zemsty Nietoperza” Johanna Straussa, a towarzyszyli im goście specjalni Katarzyna Pluta, 

Patrycja Sołga i Dorota Wilk /artyści wywodzący się z Ziemi Kozielskiej/. Odbyły się także dwa koncerty muzyki 

klasycznej: w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza Adam Musialski /skrzypce/ i Camerata Janacek 

zagrali „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego i „Koncert na orkiestrę smyczkową” Grażyny Bacewicz, natomiast  

w kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej Julian Gembalski /organy/ oraz Silesian Trumpet Ensemble 

„Rozbark” zaprezentowali utwory G.F. Haendla, J.S. Bacha i G. Mahlera. Zakończył festiwal wielki koncert  

w Hali Azoty „Ona i Trzech Tenorów”, czyli Grażyna Brodzińska /sopran/ oraz tenorzy Paweł Skołuba, Dariusz 

Stachura i Adam Zdunikowski zaśpiewali arie ze słynnych oper i operetek. Towarzyszyła śpiewakom Orkiestra 

Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Publiczność wypełniająca halę do 

ostatniego miejsca gorąco dziękowała długimi brawami za wspaniałe przeżycia artystyczne. Organizatorem 

festiwalu było Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

24 listopada gościem seniorów, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku był profesor Stanisław Sławomir 

Nicieja. Wykładowi towarzyszyła promocja najnowszej książki profesora „Kresowe trójmiasto. Truskawiec – 

Drohobycz – Borysław”. Słuchacze z wielkim zainteresowaniem wysłuchali opowieści o miastach zagłębia 

drohobycko – borysławskiego, których obraz został ukazany poprzez przeżycia ich mieszkańców. Profesor S. Nicieja 

swoim barwnym, sugestywnym wykładem przybliżył czasy, gdy żyli tam szczęśliwi ludzie, twórczo realizujący swoje 

zawodowe i osobiste życiowe plany, dzięki czemu piękniały i rozwijały się ich miasta. Wykład dostarczył zebranym 

wiele ciekawych wiadomości, zachwycił ich i wzruszył, został nagrodzony rzęsistymi oklaskami, a potem jeszcze 

długo profesor podpisywał promowane książki. 
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Ostatnie dni listopada przyniosły świetne sukcesy kędzierzyńsko-kozielskich badmintonistów. Podczas 

krajowego turnieju Wilson Open 2009 w Sochocinie zdobyli trzy złote medale: Angelika Węgrzyn w grze singlowej  

i w deblu razem z Monika Bańkowską oraz para mieszana UKS -u „15” Monika Bańkowska i Wojciech Poszelężny 

stawali na najwyższym stopniu podium. W Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w badmintonie, 

rozgrywanych w Łańcucie złoty medal zdobyły zawodniczki UKS 15 z Kędzierzyna-Koźla. Najlepsze zawodniczki 

mistrzowskiej drużyny Daniela Kobeluch i Karolina Gajos podczas całego turnieju wygrały wszystkie swoje mecze. 

W składzie reprezentacji naszego miasta wystąpiły również Nikola Koszmider i Katarzyna Martin, pod opieką  

trenera Krzysztofa Maślanki. 

 

1 grudnia na spotkaniu przedstawicieli władz Kędzierzyna-Koźla we wrocławskim oddziale Urzędu 

Regulacji Energetyki zawarto kompromis, który przywrócił mieszkańcom osiedla Blachownia nadzieję, że nie grozi 

im brak dostaw ciepła już w środku zimy przyszłego roku. Wiosną otrzymali z Zakładu Energetyki Blachownia 

wymówienia umów na dostawę energii cieplnej z dniem 1 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo wycofuje się ze 

świadczenia usług dla odbiorców indywidualnych, gdyż przestarzała sieć ciepłownicza na osiedlu powoduje wielkie 

straty energii i jej eksploatacja jest nieopłacalna. Niezbędna jest budowa nowej sieci, co gmina przyjęła jako swoje 

zadanie do realizacji, ale na przygotowanie i wykonanie inwestycji potrzeba więcej czasu. We Wrocławiu 

wynegocjowano kompromis: Zakład Energetyki Blachownia będzie dostarczał ciepło mieszkańcom osiedla do końca 

2012 r., a w ciągu tego czasu miasto zdąży zbudować nową sieć ciepłowniczą i nowe źródło energii. 

 

Na początku grudnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o powiększeniu Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, w wyniku czego w jej granice zostało włączone pole południowe o powierzchni 76,8 ha, czyli 

tereny inwestycyjne Kędzierzyna-Koźla. O taką decyzję walczyły od dawna władze miasta i Kędzierzyńsko-

Kozielskiego Parku Przemysłowego. Z myślą o przyszłych inwestorach wykonano już wiele prac. Pole południowe 

zostało uzbrojone w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną i teletechniczną, zostały one doprowadzone do granic 

strefy. Ta część inwestycji pochłonęła ze środków gminy prawie 4 miliony złotych. Daje to szanse pozyskania wielu 

nowych inwestorów i utworzenia nowych miejsc pracy. 

 

14 grudnia siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle rozegrali w Olsztynie ostatni w tym roku mecz w ramach 

PlusLigi z AZS-em Olsztyn. Pewne zwycięstwo w tym spotkaniu i poprzednie kolejne cztery wygrane mecze 

zapewniają naszym siatkarzom drugie miejsce w tabeli po pierwszej rundzie oraz udział w ćwierćfinale Pucharu 

Polski. Po kilkuletniej przerwie siatkarze ZAKSY znów dostarczają swoim kibicom niezapomnianych emocji  

i przeżyć, a ich mecze ściągają tłumy kibiców. 

 

15 grudnia Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na swoim posiedzeniu uchwaliła budżet powiatu na 

2010 rok oraz przyznała honorowe wyróżnienia „Koziołki”. W 2009 r. ich laureatami zostali: dr Alfons Rataj, 

chemik, długoletni pracownik naukowy Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej, z zamiłowania historyk 
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dokumentujący dzieje Kędzierzyna-Koźla i regionu, autor wielu publikacji na ten temat, oraz Józef Zalewski, 

właściciel sieci cenionych przez mieszkańców miasta piekarni i kawiarni, doceniony także za działalność społeczną, 

gospodarność oraz wkład w renowację zabytkowych kamienic. 

 

Podczas XXVII Wojewódzkich Spotkań Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych Teatrów 

Poezji i Kabaretów Proscenium 2009, które odbywały się w Nysie piękny sukces odniosły uczennice Zespołu Szkół  

nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu /Sławięcice/. Martyna Razim otrzymała pierwsze miejsce za kreację 

aktorską, a Magdalena Duk w tej samej kategorii otrzymała drugą nagrodę. Szkolne koło teatralne pod opieką 

Agnieszki Wojtowicz przygotowało przedstawienie „Alojz albo Hans”, którego scenariusz gwarą śląską napisała 

Martyna Razim i zagrała w nim główną rolę, a Magdalena Duk wystąpiła w nim w roli ciotki głównej bohaterki. 

W Spotkaniach wystawiono 18 spektakli, wzięło w nim udział 13 grup teatralnych, zaprezentowało się na scenie 

około 150 wykonawców. 

 

16 grudnia spadł śnieg, w ciągu dnia utrzymywał się niewielki mróz, który nocami spadał nawet do -18 

stopni. Miasto w śnieżnej szacie prezentowało się świetliście i czysto prawie przez tydzień. Niestety tuż przed 

świętami mrozy się skończyły, śnieg stopniał i zaczęła się plucha. 

 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończone zostały prace przy budowie w centrum Kędzierzyna-

Koźla strefy sportowo-rekreacyjnej. Powstała kosztem 1 692 418 zł., z czego 69%  stanowi dofinansowanie  

z Regionalnego Programu Operacyjnego, a 524 649 zł. /31%/ to wkład własny z budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle. 

W Śródmieściu pomiędzy halą sportową, a krytą pływalnią powstał zespół urządzeń do rekreacji i wypoczynku na 

świeżym powietrzu: boisko do rzutów piłką do kosza, ogród zapachów, w którym ustawiono tabliczki z nazwami 

roślin /także w alfabecie Breil`a/, siłownia z licznymi urządzeniami do ćwiczeń, skatepark oraz ogródek zabaw dla 

dzieci ze słynnym pajączkiem. Strefa sportowo-rekreacyjna jest otwarta, dostęp do wszystkich urządzeń jest 

bezpłatny. Od razu wzbudziła wielkie zainteresowanie młodzieży, szczególnie licznie wykorzystującej możliwości 

wyżycia się w skateparku, chociaż są również młodzi zawiedzeni brakiem obiecywanej ścianki wspinaczkowej. 

Miejmy nadzieję, że wspólnymi siłami służb miejskich i użytkowników nowego obiektu będzie on dobrze chroniony 

przed dewastacją. 

 

W grudniu zakończono następny etap prac przy renowacji zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Koźlu. Późnobarokowa świątynia została zbudowana w latach 1751-1753, jako 

kościół zakonny o. Franciszkanów. Jej sklepienie ozdobiono w 1767 roku polichromią autorstwa Józefa Beyera  

z Opavy, przedstawiającą scenę sądu Salomona. Właśnie tę cenną, posiadającą dużą wartość historyczną  

i artystyczną polichromię odrestaurowano i poddano konserwacji. Wysiłkiem kozielskiej parafii i starostwa 

kędzierzyńsko-kozielskiego udało się kosztem 202 tysięcy złotych przywrócić pełny blask pięknym malowidłom 
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ściennym, przybliżając moment, gdy kościół będzie mógł znowu służyć wiernym, gdyż pomimo wielu prac już 

wykonanych, nadal remont wymaga kontynuacji. 

 

Święta Bożego Narodzenia upłynęły w naszym mieście spokojnie, bez szczególnych zdarzeń. Długi, 

czterodniowy czas wolny od pracy sprzyjał spotkaniom rodzinnym, przeżyciom religijnym i odpoczynkowi od 

codziennej krzątaniny. Brakowało śniegu tworzącego szczególną atmosferę tych świąt, ale niezwykle ciepły  

i słoneczny drugi dzień Bożego Narodzenia stwarzał szczególnie sprzyjające warunki do długich, rodzinnych 

spacerów i spędzenia dłuższego czasu w ruchu, na świeżym powietrzu. 

 

29 grudnia na ostatniej sesji Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w 2009 r. radni podjęli szereg uchwał 

ważnych dla społeczności miasta. Uchwalono budżet gminy na 2010 rok, po raz pierwszy wydatki przekroczą 200 

mln zł., inwestycje zaplanowano na kwotę 41 mln zł., w czym udział dotacji z Unii Europejskiej wyniesie 8,5 mln 

zł. Dochody miasta przewidziano na około 177 mln zł., na brakującą w budżecie sumę zaciągnięty zostanie kredyt 

bankowy. Rada uchwaliła także zasady podwyżek czynszów w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Wycofując 

się z pierwotnych zamierzeń ich gwałtownego zwiększenia, przychyliła się do propozycji Prezydenta Miasta, by  

w roku 2010 podwyżka osiągnęła 39% stawki odtworzeniowej i rosła stopniowo do poziomu 80% w 2013 r. Radni 

podjęli także uchwałę o utworzeniu samorządowego muzeum o nazwie „Muzeum Ziemi Kozielskiej” oraz przyjęli 

jago statut, uprzednio uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Rok 2010 będzie 

okresem organizacji muzeum, jako placówki posiadającej osobowość prawną i funkcjonującej w ramach instytucji 

kultury prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Rada zarezerwowała również w budżecie na rok 2010 środki 

niezbędne na przygotowanie projektu technicznego zagospodarowania piwnic zamkowych, które wraz z Basztą  

i nowo dobudowaną wieżą stanowić mają siedzibę utworzonego muzeum. Dwóm mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla 

Rada Miasta na tej sesji przyznała medale „Za zasługi dla miasta”. Dr Alfons Rataj został uhonorowany za 

wieloletni wkład wnoszony w dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o historii miasta poprzez własne 

publikacje i wystawy, a Tadeusz Waligóra został nagrodzony za osiągnięcia w wychowaniu młodzieży, z którą 

pracował przez 50 lat jako nauczyciel wychowania fizycznego. 

 

W 2009 roku zawarto 353 małżeństw i urodziło się 914 dzieci, 136 małżeństw rozwiodło się, a 2 uzyskały 

separację, zmarło 814 osób. 

Według danych z 31.12.2009 r. Kędzierzyn-Koźle liczył 62 775 mieszkańców. 

 

W 2009 roku zmarły między innymi osoby powszechnie znane i szanowane w naszym mieście:14.10.2009 r. 

zmarła Małgorzata Serafin-Gancarczyk, nauczycielka muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6  

w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas 35–letniej pracy z dziećmi i młodzieżą była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana 

za szczególne osiągnięcia pedagogiczne. Prowadzone przez nią zespoły muzyczne i wokalne /np. „Wesołe nutki”/ 

osiągały wysoki poziom, rozsławiając nasze miasto przez wiele lat podczas licznych przeglądów i festiwali 
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organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Pogrzeb odbył się 17 października 2009 r. na cmentarzu 

komunalnym na Kuźniczce. 29.11.2009 r. zmarł Marian Górny, długoletni pracownik Zakładów Azotowych 

Kędzierzyn. Pracował w tym przedsiębiorstwie od 1954 r. do przejścia na emeryturę w 1993 r., a w latach 1972–

1990 był dyrektorem do spraw inwestycji Zakładów. Zasłużył się również jako członek i aktywny działacz 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Pogrzeb 

odbył się 3 grudnia na cmentarzu komunalnym na Kuźniczce. 


