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Od 1 stycznia, w miejsce Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Azotowych Kędzierzyn i 

Zespołu Szkół Technicznych Zakładów Chemicznych „Blachownia”, w wyniku administracyjnego 

połączenia powstał „Zespół Szkół Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu”. Nowa placówka oświatowa 

umieszczona została w dawnych obiektach ZSZ Zakładów Azotowych Kędzierzyn, a dzięki pomocy 

materialnej poprzednich właścicieli szkół stworzono jej bardzo dobre warunki pracy – m.in. w wyniku 

modernizacji obiektów pozyskano 13 nowych pracowni przedmiotowych i 8 sal lekcyjnych. 

 

Od 5 stycznia, po wielomiesięcznych staraniach niektórych kozielskich radnych, wprowadzono 

zasadę dyżurów dwóch aptek na terenia miasta w dni wolne od pracy. Od tej pory dyżury pełniły 

równocześnie jedna z aptek w Koźlu i jedna w Kędzierzynie. 

 

Bez problemów nastąpiło obligatoryjne przejęcie szkół podstawowych przez miasto. Obsługę 

finansową przejętych placówek oświatowych przejął Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek 

Oświatowych i Żłobków. 

 

W całym mieście w dniu 7 stycznia trwała uliczna kwesta w ramach IV Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W akcję zaangażowały się domy kultury, szkoły oraz niektóre kawiarnie i lokale 

gastronomiczne, w których wiceprezydenci i inne znane w mieście osoby jako kelnerzy obsługiwali gości. 

Zebrano 25 726,95 zł, z czego po odliczeniu kosztów organizacyjnych na konto fundacji WOŚP w 

Warszawie  przekazano 22 859,83 zł. 

 

Po wielomiesięcznych sporach dotyczących budowy wysypiska śmieci, 8 stycznia przekazano plac 

budowy Przedsiębiorstwu Wodno-Melioracyjnemu „POLWOD” Sp. z o.o. w Opolu. Wysypisko 

zlokalizowane zostało w osiedlu Blachownia, na terenach gdzie niegdyś rozpoczęto budowę rafinerii.                                                    
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Powołując się na dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prasa doniosła, że wśród 114 

miast i gmin w Polsce zagrożonych ekologicznie najgorsza sytuacja panuje w Bytomiu i Kędzierzynie-

Koźlu. 

 

11 stycznia w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. została wyłączona z produkcji instalacja 

kwasu azotowego II – jedna z najstarszych i najbardziej uciążliwych dla środowiska instalacji tego 

kombinatu. 

 

III Festiwal Pieśni Kolędowej „Christmas ‘96” odbył się w kościele Najświętszej Marii Panny 13 i 

14 stycznia. Wzięło w nim udział 49 zespołów i solistów. W dziecięcej grupie solistów pierwsze miejsce 

zajęła Dominika Lyczkowska z Kędzierzyna-Koźla, a w grupie młodzieżowej Maria Dybałowska z 

Lublińca. Spośród zespołów najbardziej podobały się dzieci z Bierawy oraz młodzieżowy zespół z Opola „4 

głosy dla Pana i Rokoko”. Nagrodę publiczności otrzymał dziecięcy zespół z Kędzierzyna-Koźla 

„Niesforne nutki”. Nagrodzono również najmłodszą uczestniczkę, 4,5-letnią Marzenę Słowik z 

Kędzierzyna-Koźla. 

 

II Cyclo-cross Kędzierzyn-Koźle‘96 zorganizowany został 21 stycznia na terenach Żabieńca 

(Osiedle Kłodnica). W tym ogólnopolskim przełajowym wyścigu kolarskim uczestniczyło 66 zawodników, 

głównie z południa Polski. Byli też zawodnicy z Krnova (Czechy). Wyścig na trudnej, przysypanej 

śniegiem trasie, rozegrany został w obecności niewielkiej liczby widzów. Zwyciężyli w poszczególnych 

kategoriach: młodzicy – Wojciech Trybus (Racibórz), juniorzy młodsi – Martin Ocasek (Krnov), juniorzy – 

Dariusz Kołodziejczyk (Koziegłowy), cyklosport – Zbinek Ocasek (Krnov) i niezrzeszeni – Bartosz 

Kolendo (Kędzierzyn-Koźle). 

 

Rada Miejska zastanawiała się 23 stycznia nad zagospodarowaniem terenu przed Urzędem 

Miasta, na którym stał niegdyś „Pomnik Wdzięczności”, a którego pozostałości szpeciły tę część miasta. 

Propozycja radnego Ryszarda Pacułta, aby wznieść w tym miejscu obelisk z napisem: „W hołdzie tym, 

którzy życie swoje poświęcili dla tego miasta” została odrzucona 16 głosami przeciwko 9, przy 3 

wstrzymujących się. 
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Z dniem 1 lutego Wojewoda Opolski postawił w stan likwidacji Przedsiębiorstwo Przetwórstwa 

Owocowo-Warzywnego „Sławięcice”. Przyczyną było rosnące od 1992 r. zadłużenie firmy. 

Od 29 stycznia do 10 lutego, przy pięknej zimowej pogodzie, uczniowie odpoczywali na feriach 

zimowych. W licznych imprezach, których głównym organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury, 

uczestniczyło około 3500 dzieci. 

 

Mgr inż. Józef Sebesta, dyrektor generalny Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., otrzymał 10 

lutego Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznawany menadżerom województw bielskiego, 

częstochowskiego, katowickiego i opolskiego. 

 

Z udziałem wiceministra przemysłu i handlu, Tadeusza Soroki, oraz Wojewody Opolskiego, 

Ryszarda Zembaczyńskiego, obradowała 16 lutego na wyjazdowym posiedzeniu w Kedzierzynie-Koźlu 

Rada Gospodarczo-Ekonomiczna przy Wojewodzie Opolskim. Omówiono przygotowania do budowy 

kompleksu rafineryjno-petrochemicznego „Południe” oraz opolskiego odcinka autostrady A-4. 

 

Po kilkugodzinnej dyskusji w dniu 16 lutego Rada Miejska przyjęła zdecydowaną większością 

głosów budżet miasta. Po stronie dochodów wyniósł on 54 205 690 zł, a po stronie wydatków 56 805 690 

zł. Niedobór sfinansowany został z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Na tym samym posiedzeniu 

radni powołali zakład budżetowy „Miejski Ośrodek Sportu”. 

 

Bez większego zainteresowania przebiegło w Kędzierzynie-Koźlu referendum uwłaszczeniowe w 

dniu 18 lutego. Agitację za udziałem w referendum prowadził NSZZ „Solidarność”, głównie poprzez  

informacje umieszczane w gablotach przykościelnych i na murach. Frekwencja była niska. 

 

22 lutego rozpoczął działalność pierwszy w Kędzierzynie-Koźlu sklep firmy „Plus Dyskont 

Spożywczy”. Zlokalizowano go przy ulicy Władysława Łokietka. Z racji dużej popularności wśród 

klientów, sklep został przyjęty przez znaczną grupę właścicieli sklepów spożywczych w niechęcią. 

 

Liczna grupa mieszkańców miasta uczestniczyła 23 lutego w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, 

poświęconej ustaleniu stawek czynszu regulowanego w mieszkaniach komunalnych. Problemu nie 

rozstrzygnięto. Przyjęto jedynie kryteria określające zasady obniżek stawki bazowej czynszu ze względu 
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na strefę miasta, położenie lokalu w budynku oraz wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia 

techniczne. Nie uwzględniono natomiast, przy ustalaniu obniżek, położenia mieszkań przy głównych 

trasach komunikacyjnych. W drugim punkcie obrad radni większością głosów 16 przeciwko 10 odrzucili 

wniosek o odwołanie Emila Matuszyka z funkcji przewodniczącego rady. 

 

28 lutego odbyła się konferencja na temat „Ochrona środowiska w Kędzierzynie-Koźlu”. 

Organizatorami byli: Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn 

S.A. 

 

Około 40 osób uczestniczyło 2 marca w założycielskim zebraniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Patriotycznego „Śląsk”. 

 

Minister Przekształceń Własnościowych, Wiesław Kaczmarek, spotkał się 7 marca z Radą 

Nadzorczą i Zarządem Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Dyskutowano nad prywatyzacją ciężkiej 

chemii i ewentualną budową w Kędzierzynie-Koźlu kompleksu rafineryjno-petrochemicznego „Południe”. 

Minister sceptycznie odniósł się do projektów budowy tego zakładu. 

 

8 marca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się podsumowanie III Otwartego 

Konkursu Literackiego „Krajobrazy słowa” połączone z promocją książki będącej plonem konkursu. W 

konkursie uczestniczyły 24 osoby, które nadesłały 173 utwory, głównie wiersze (153). W kategorii prozy 

przyznano dwie nagrody, otrzymał je Ryszard Haja oraz cztery wyróżnienia (Władysław Lulek, Jan 

Płowucha, Andrzej Szopiński-Wisła i Bartłomiej Mączyński). W kategorii poezji nagrodę otrzymała 

Aleksandra Białek-Wołkonowska, a wyróżnienie Izabella Skałka-Langier. 

 

13 marca Prezydent Miasta Mirosław Borzym spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu 

Opolskiego: dr Edwardem Nyczem, prof. dr hab. Józefem Podgóreckim i prof. dr hab. Stanisławem 

Zagórnym, którzy przedstawili koncepcję utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu Wyższej Szkoły Zawodowej.  

 

15 marca, zgodnie z wcześniejszą uchwałą Rady Miejskiej, rozpoczął  działalność Miejski 

Ośrodek Sportu. Kierownikiem zakładu, w wyniku konkursu, została mgr Zenona Kuś. Siedzibę MOS 

umieszczono w Hali Widowiskowo-Sportowej. 
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Z datą 15 marca 1996 r. ukazał się 1250 numer „Trybuny Kędzierzyńskich Azotów”. Od wydania  

pierwszego numeru gazety minęło 45 lat – ukazał się on 7 listopada 1951 r. jako „Gazetka Zakładowa  

Pracowników Zakładów Przemysłu Azotowego „Kędzierzyn”. Jubileuszowy numer gazety zredagowali: 

Andrzej Hynek – redaktor prowadzący oraz Tadeusz Póciennik, Bogusław Rogowski i Józef Stein. 

 

VIII Kędzierzyńsko-Kozielski Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szantki” odbył się w dniach 15 i 16 

marca. Nowością był atrakcyjny  „wieczór poezji morskiej”, zorganizowany w kawiarni Domu Kultury 

„Koźle”, a także występ holenderskiego zespołu „Winadkracht Tien”. 

 

16 marca mieszkańcy miasta otrzymali 100 numer „Suflera” – Opolskiego Tygodnika 

Reklamowego. Mutacja Kędzierzyn-Koźle. Ta reklamowa gazeta, informująca również o sprawach 

miejskich, dostarczana była bezpłatnie do kędzierzyńsko-kozielskich mieszkań. 

 

W obecności około 40 mieszkańców miasta  Rada Miejska uchwaliła 21 marca stawkę bazową 

czynszu regulowanego w mieszkaniach komunalnych. 21 radnych poparło propozycję wysokości czynszu –

0,95 zł za metr kwadratowy przedstawioną przez Zarząd Miasta. 

 

22 marca pracownicy Stoczni „Koźle” rozpoczęli strajk domagając się podwyżki płac. Strajkowało, 

przez dwie godziny dziennie, około 40 osób. Równocześnie prowadzono rozmowy z dyrekcją oraz 

przygotowywano referendum o rozszerzeniu strajku na całą załogę. Odbyło się ono 28 marca. Wzięło w 

nim udział 175 osób. Za strajkiem opowiedziało się 100 pracowników. Mimo tej decyzji strajk zawieszono, 

a 29 marca osiągnięto porozumienie. Załoga uzyskała podwyżkę – średnio 60 zł na osobę. 

 

Długotrwała i mroźna zima spowodowała wzrost kosztów ogrzewania mieszkań. Śnieg pokrywał 

ziemię prawie bez przerwy od grudnia 1995 r. Służby miejskie nie potrafiły utrzymać ulic i chodników w 

należytym stanie. Rodziło to niezadowolenie mieszkańców. Mimo nadejścia kalendarzowej wiosny nadal 

utrzymywały się dokuczliwe mrozy. 
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Podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Państwową Agencję Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w dniach od 25 do 27 marca poinformowano, że spośród 2400 gmin problemy 

alkoholowe najlepiej rozwiązuje 100 gmin. Na liście tej znalazła się również gmina Kędzierzyn-Koźle. 

 

W XI plebiscycie na 10 najlepszych sportowców – uczniów szkół podstawowych Opolszczyzny 

zwyciężył tenisista Jędrzej Żarski, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, 

halowy mistrz Polski do lat 14. 

 

Opolscy naukowcy, inicjatorzy utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu Wyższej Szkoły Zawodowej, 

przedstawili 27 marca prezydentowi miasta „Plan powołania do życia Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Kędzierzynie-Koźlu”. Zawierał on uzasadnienie powstania uczelni, określał jej bazę materialną i koszty 

kształcenia, omawiał potrzeby w zakresie kadry naukowo-dydaktycznej oraz proponował kierunki 

kształcenia. 

 

Niecodzienny przebieg miała sesja Rady Miejskiej w dniu 29 marca. Poświęcono ją analizie stanu 

zabytków w mieście. Radni odbyli wycieczkę po Starym Mieście, zapoznając się z pozostałościami zamku, 

przedzamczem, fragmentami twierdzy kozielskiej oraz niektórymi zabytkami sakralnymi. Następnie  w 

kozielskiej „Baszcie” przedyskutowali problemy dotyczące zabezpieczenia, lub renowacji zabytków 

dawnego Koźla. Doraźnie na ochronę zabytków postanowiono przeznaczyć dochody z targowiska przy 

ulicy Marii Konopnickiej. Swoją dietę z odbytego posiedzenia radni przeznaczyli na potrzeby 

Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 

 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i Zakłady Chemiczne „Blachownia” S.A. wspólnie zakupiły 

mobilną stację monitorowania środowiska. Wartość samochodu „Mercedes 310” wraz z najnowocześniejszą 

aparaturą do pomiarów emisji i imisji gazów oraz pyłów szkodliwych dla otoczenia, wyniosła około 450 

tysięcy marek. 

 

Sensację wśród mieszkańców miasta wzbudziły 16 kwietnia ćwiczenia przeprowadzone na drodze 

pomiędzy dwoma odrzańskimi mostami przez Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej. 

Pozorowano zderzenie cysterny przewożącej chemikalia z autobusem komunikacji miejskiej. Ta 



 7 

prawdopodobna sytuacja wykazała, poza sprawnością odpowiednich służb miejskich, niedrożność systemu 

drogowego miasta. 

 

Nasilające się zagrożenie pożarowe doprowadziło do wprowadzenia przez Nadleśnictwo 

Kędzierzyn z dniem 25 kwietnia bezwzględnego zakazu wstępu do lasów podległych nadleśnictwu. 

 

Po pięciu godzinach obrad w dniu 26 kwietnia Rada Miejska udzieliła absolutorium Zarządowi 

Miasta za 1995 r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 20 radnych. Przeciwko udzieleniu było 13.  

 

26 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie grupy osób zamierzających powołać fundację na rzecz 

Centrum Charytatywno-Kulturowego. Głównym zadaniem fundacji miało być zgromadzenie środków na 

remont zabytkowego budynku przy ulicy Grzegorza Piramowicza w Koźlu (dawny szpital), przejętego od 

gminy przez parafię pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. 

 

Z dniem 1 maja miasto Kędzierzyn-Koźle zostało przyjęte do Związku Miast Polskich. Zgodnie z 

wcześniejszą decyzją Rady Miejskiej przedstawicielem w tej organizacji został prezydent miasta Mirosław 

Borzym. 

 

Podobnie jak cała Polska, mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla świętowali od 1 do 5 maja. 1 maja nie 

było żadnych imprez, natomiast z okazji święta 3 maja odbyły się w kościołach msze za Ojczyznę. Główna 

uroczystość z tej okazji miała miejsce w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja (Osiedle Śródmieście). 5 

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

wielogodzinny festyn. Wiele zakładów pracy i organizacji społecznych zorganizowało w tych dniach 

wycieczki – m.in. do Paryża wyjechała 140-osobowa grupa członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

12 maja w Cisowej odbyła się uroczystość z okazji 70 rocznicy utworzenia w tej miejscowości 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Po mszy świętej odbyło się spotkanie strażaków oraz mieszkańców tej części 

miasta z przedstawicielami władz miejskich. Następnie przez wiele godzin wspólnie bawiono się na 

festynie.   
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Kilkaset osób uczestniczyło 18 maja w odsłonięciu w koszarach 10 Śląskiego Pułku Artylerii 

Mieszanej (Osiedle Zachód) monumentu poświęconego kadetom – uczestnikom III powstania śląskiego. 

Pomnik, wzniesiony przez kombatantów i władze Śląska Opolskiego w 75 rocznicę powstania, upamiętnił 

udział w powstaniu 118 kadetów – ochotników z Polski. Odsłonięcia pomnika dokonał najstarszy z 

obecnych na uroczystości kadetów, Stefan Rychłowski. 

 

Około 150 osób uczestniczyło 23 maja w „Dniu otwartych drzwi” nowo uruchomionego 

laboratorium usług fotograficznych koncernu CeWe Color International, zlokalizowanego przy ulicy 

Portowej. Ten nowoczesny, w pełni zautomatyzowany zakład powstał po zainwestowaniu 8 milionów  

(80 miliardów starych) zł. Dał on zatrudnienie 30 osobom. 

 

W dniach od 24 do 26 maja odbyło się III Spotkanie Młodzieżowych Orkiestr Dętych „Parada 

‘96”. Organizatorem był Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte. Poza orkiestrą 

gospodarzy w paradzie wystąpiły zespoły z Bytomia, Sierakowa i Szczecina. 

 

Pod hasłem „Wakacje ‘96 dzieciom” odbył się 26 maja na stadionie „Odry” majowy festyn 

zorganizowany już po raz trzeci przez kozielską parafię i Miejski Ośrodek Kultury. 

 

Wesoło świętowano 26 maja  trzydziestolecie „Życia Blachowni”. Pierwszy numer tej zakładowej 

gazety ukazał się 18 maja 1966. W ciągu 30 lat redagowali ją kolejno: Andrzej Barszcz, Leon Artur 

Szejner, Włodzimierz Ptasiński i Andrzej Szopiński-Wisła. 

 

Umowa dzierżawy, podpisana przez Zarząd Miasta z przedstawicielami firmy Shell Polska 

Spółka z o.o., przewidująca budowę w centrum dawnego Kędzierzyna (pomiędzy Halą Widowiskowo-

Sportową, a Krytą Pływalnią) stacji paliw, pawilonu handlowo-usługowego i myjni samochodowej 

wywołała ostre sprzeciwy wielu mieszkańców miasta. Ich efektem było powstanie w dniu 27 maja 

Społecznego Komitetu Protestacyjnego, występującego przeciwko realizacji umowy. 

 

W maju opublikowano w filmowym serwisie prasowym „Film Pro” listę 10 kin o najwyższej 

frekwencji w 1995 r., w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danej miejscowości. Na szóstym miejscu w 
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kraju znalazło się kino „Chemik” z Kędzierzyna-Koźla. W ciągu roku do „Chemika” przyszło 99 549 

widzów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało wskaźnik 1,4. 

 

Tygodnik „Polityka” opublikował 11 maja listę 500 największych polskich przedsiębiorstw, 

uszeregowanych według wysokości przychodów ze sprzedaży dóbr i usług w 1995 r. Na 40 pozycji 

znalazły się Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., a na 177 Zakłady Chemiczne „Blachownia” S.A. Tydzień 

później to samo czasopismo zamieściło  listę 100 najbogatszych przedsiębiorstw. Na 10 pozycji wymieniono 

tam kędzierzyńsko-kozielskie „Azoty”. W kolejnej liście – najbardziej rentownych firm „Azoty”, wśród 50 

przedsiębiorstw, zajęły 19 miejsce z rentownością 24,9%. 

 

 

„Dni Miasta” obchodzono od 24 maja do 2 czerwca. Ich bezpośrednią kontynuacją były VI  

Kędzierzyńsko-Kozielskie „Dni Chemika” trwające do 9 czerwca. Łącznie zorganizowano w tym czasie 

ponad 40 różnorodnych imprez, w tym kilka wielogodzinnych festynów. 

 

2 czerwca w kozielskiej „Baszcie” obradowała Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Patriotycznego „Śląsk”. Omawiano sprawy związane z rejestracją organizacji. 

 

Z dniem 5 czerwca wzrosły ceny biletów za przejazdy autobusami miejskimi. Cena biletu 

jednorazowego normalnego wyniosła 0,80 zł, a ulgowego 0,40 zł. Osoby, które ukończyły 70 lat zostały 

zwolnione z opłat za przejazdy. 

 

Już siedemnasty raz przyjechali do Kędzierzyna-Koźla profesjonalni plastycy aby uczestniczyć w 

kolejnych „Konfrontacjach Plastycznych Kędzierzyn-Koźle ‘96”, odbywających się od 25 maja do 6 

czerwca. Uczestniczyli malarze z Polski, Holandii, Niemiec, Czech, Rosji, Węgier i Ukrainy – łącznie 18 

osób. Namalowano około 100 obrazów oraz przygotowano kilkadziesiąt szkiców. 

 

W ramach eliminacji do mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet rozegrano w dniu 8 czerwca na 

stadionie Klubu Sportowego „Unia” mecz narodowych reprezentacji Polski i Czech. Zwyciężyły Czeszki 

1:0. 
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Na zaproszenie Zarządu Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. i prezydenta Kędzierzyna-Koźla 

gościła w mieście, w dniach 11 i 12 czerwca, grupa zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w 

Warszawie. Goście zwiedzili cztery największe zakłady przemysłowe w mieście, obejrzeli kozielskie 

zabytki oraz zapoznali się z pracami przygotowawczymi do budowy Kompleksu Rafineryjno-

Petrochemicznego „Południe”. 

 

Licznie uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele władz miejskich w festynie zorganizowanym 

16 czerwca w Sławięcicach. Rozpoczęto wówczas obchody 750-lecia Sławięcic, które w 1246 r. otrzymały 

prawa miejskie, utracone następnie w 1260 r. 

 

Z udziałem wojewody opolskiego, Ryszarda Zembaczyńskiego, oraz przedstawicieli władz 

samorządowych Opola, Gliwic i Kędzierzyna-Koźla odbyła się 17 czerwca narada w Zakładach 

Azotowych Kędzierzyn S.A. W jej trakcie zawiązano zespół w sprawie utworzenia „nowej strefy 

ekonomicznej” Opole – Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, bazującej na przemyśle chemicznym Kędzierzyna-

Koźla. 

 

Uroczyście rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca. W obecności licznej grupy 

mieszkańców przewodniczący Rady Miejskiej Emil Matuszyk i prezydent miasta Mirosław Borzym, 

wręczyli medale „Za zasługi dla miasta”: Janowi Mazurowi, Julianowi Planetorzowi i Stanisławowi 

Wolkiewiczowi. Jerzy Bobiński, również wyróżniony medalem, otrzymał go w terminie późniejszym, 

ponieważ ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć na obrady Rady Miejskiej. 

 

Uwzględniając protesty mieszkańców, po kilkugodzinnej dyskusji, Rada Miejska podjęła 20 

czerwca decyzję o zmianie lokalizacji stacji benzynowej Shell’a. 

 

23 czerwca rozpoczęła się modernizacja drugiego odcinka ulicy Piastowskiej, od dworca PKP do 

skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 

Mostowych z Kędzierzyna-Koźla. 

 

29 czerwca udziałowcy Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Spółka z o.o. 

podjęli decyzję o likwidacji firmy. 67 % udziałów w spółce miała gmina Kędzierzyn-Koźle. 
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XXX mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym odbyły się w Kędzierzynie-Koźlu w dniach 29 i 

30 czerwca. Uczestniczyło 46 ratowników i 38 ratowniczek z kraju oraz 5 reprezentantów Niemiec. W 

klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli zawodnicy niemieccy: Anne Luhn i Frank Schindler. Mistrzami 

Polski zostali: Beata Foltyńska  (Katowice) i Krzysztof Wabicz (Lublin). 

 

Po krótkiej dyskusji Rada Miejska, prawie jednomyślnie bo przy jednym głosie sprzeciwu, podjęła 2 

lipca uchwałę popierającą ideę utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu Wyższej Szkoły Zawodowej. 

 

Analiza polityki miasta w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 

doprowadziła w czasie posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 2 lipca do ostrej polemiki pomiędzy 

wiceprezydentem miasta Dariuszem Jorgiem, a prezydentem Mirosławem Borzymem. Różnicę zdań między 

prezydentami wywołało również omówienie wyników oceny kadry kierowniczej Urzędu Miasta. Na 

wniosek prezydenta radni odwołali ze stanowisk wiceprezydentów: Hannę Adamowicz i Dariusza Jorga. 

 

Uroczyście obchodzono 6 lipca w Domu Kultury „Koźle” 25-lecie Śląskiej Kapeli Ludowej 

„Bierawianie”, utworzonej w 1971 r. z inicjatywy Alfreda Willima. W dniach jubileuszu zespół tworzyli: 

Erhard Sklebis (kierownik), Barbara Filip, Elżbieta Wyszyńska, Józef Bilski, Gabriel Fitz, Wilhelm 

Gabor, Jerzy Kucharczyk, Gerhard Pawliczek i Józef Wiechowski. Wojewoda Opolski, Ryszard 

Zembaczyński, wręczył „Bierawianom” odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie”. 

 

15 lipca w mieście wprowadzono płatne parkingi. Zlokalizowano je w najbardziej uczęszczanych 

punktach miasta. Ceny za parkowanie ustalono bardzo nisko, np. za 30 minut parkowania opłata 

wyniosła 0,10 zł. 

 

„Lato z Radiem”, popularna audycja programu I Polskiego Radia, nadawane było w sobotę 20 

lipca z kozielskiego rynku. 

 

Dla ponad czterdziestu dzieci z ubogich rodzin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 

w lipcu kolonie w Domu Dziennego Pobytu nr 2 (Osiedle Stare Miasto). 
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Do 4889 osób (8,1% czynnych zawodowo) zmniejszyła się liczba bezrobotnych w Kędzierzynie-

Koźlu w lipcu. W styczniu bez pracy pozostawało 6150 osób. Największą grupę bezrobotnych (około 30%) 

stanowiła młodzież w wieku od 18 do 24 lat. 

 

W dniach od 17 do 20 sierpnia przebywała w Soest (Holandia) 26-osobowa grupa radnych, 

pracowników Urzędu Miasta i kadry kierowniczej firm komunalnych. Zapoznano się z funkcjonowaniem 

tamtejszego urzędu miasta, a szczególnie z problemami opieki społecznej, ochrony zieleni miejskiej oraz 

komputeryzacją gminy Soest. 

 

Mimo okresu urlopowego intensywnie pracowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W okresie 

od 9 lipca do 23 sierpnia odbyła ona cztery posiedzenia poświęcone analizie zarzutów przedstawionych 

przez odwołanych wiceprezydentów, a dotyczących niegospodarności władz miejskich.  

 

W V Międzynarodowych Spotkaniach Zespołów Ludowych, w dniach od 24 do 27 sierpnia,  

uczestniczyło 11 zespołów z 240 tancerzami, śpiewakami i instrumentalistami. Reprezentowali oni Wielką 

Brytanię, Portugalię, Belgię, Francję, Niemcy, Rumunię, Słowację, Szwajcarię, Włochy i Polskę.     

 

Ponad osiem godzin trwało posiedzenie Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia. Radni zobowiązali 

Zarząd Miasta do zawarcia z firmą Shell nowej umowy, uwzględniającej nową lokalizację stacji paliw 

oraz nowe warunki dzierżawy terenu. Prezydent Miasta, Mirosław Borzym, ustosunkował się do 

zarzutów postawionych mu przez byłych wiceprezydentów w dniu 2 lipca. Na jego wniosek Rada Miejska 

powołała Antoniego Bajera na stanowisko wiceprezydenta miasta. Podczas sesji grupa 9 radnych złożyła 

wniosek o odwołanie  Mirosława Borzyma z funkcji prezydenta miasta. 

 

W sierpniu rozpoczęła się instalacja w Szpitalu nr 1 tomografu komputerowego, przekazanego 

miastu z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu. 

 

Pod koniec sierpnia miasto przejęło od Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A. Halę 

Widowiskowo-Sportową. Zaraz też wystąpiły problemy z finansowaniem kosztów utrzymania obiektu, 

ponieważ gmina nie posiadała środków na ten cel.  

 



 13 

2 września na terenie byłego obozu zagłady w Sławięcicach odbyła się patriotyczna uroczystość 

„Modlitwa za zmarłych”. Poza oficjalnymi osobami, m.in. Wojewodą Opolskim Ryszardem 

Zembaczyńskim, w uroczystości uczestniczyło wojsko i licznie zebrana młodzież szkolna. 

 

Ponad tonę żywności i około 12 tysięcy zł zebrano w drugiej połowie sierpnia z inicjatywy 

Gerarda Kurzaja w parafiach dekanatu kozielskiego i przeznaczono do dyspozycji księdza Ludwika 

Rutyny, emerytowanego proboszcza kozielskiego, pracującego aktualnie w Buczaczu (Ukraina).    

 

Głośna w całym kraju akcja zatrudniania bezrobotnych do nadzorowania bezpieczeństwa dzieci 

na niebezpiecznych przejściach wokół szkół, również w Kędzierzynie-Koźlu doczekała się realizacji. Od 

początku roku szkolnego zatrudniono jedną osobę do czuwania nad przechodzeniem dzieci przez ulicę 

Kozielską, przy Szkole Podstawowej nr 14 (Osiedle Pogorzelec). 

 

 

W nocy z 4 na 5 września na Dworcu PKP doszło do bójki pomiędzy niemieckimi (800 osób), a 

polskimi (150 osób) kibicami wracającymi z meczu piłkarskiego w Zabrzu. Interweniowała policja (ponad 

70 osób), dowodzona przez komendanta rejonowego policji w Kędzierzynie-Koźlu, podinspektora 

Władysława Uksika.  

 

Komitet Przeciwpowodziowy ogłosił 8 września alarm. Woda na Odrze przekroczyła o 1,5 m 

granicę bezpieczeństwa. Powodzią zagrożony był zwłaszcza Szpital nr 1 i osiedle Rogi. Straż Pożarna 

przez wiele godzin pompowała wodę z niektórych budynków. Fala kulminacyjna przeszła przez Koźle 10 

września około godziny 14:00, osiągając poziom 641 cm. Z brzegów wystąpiły rzeki Lineta i Kłodnica. 

Częściowo podtopiony został kozielski park i łąki na Pogorzelcu. Straty wyniosły około 650 000 zł. Aż 

60% tej kwoty przeznaczono na remont uszkodzonych dróg. 

 

Poprzedzony krótką reklamą ukazał się 18 września pierwszy numer lokalnej gazety o tytule „Jest 

Nasza Gazeta”. Wydawcą była Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „REHAVITA” (dyrektor 

Jerzy Mrożek). Redakcję tygodnika tworzyli: Andrzej Szopiński-Wisła – redaktor naczelny, Marek 

Krassowski – sekretarz redakcji, Bogusław Rogowski – fotoreporter, Józef Stein – redaktor graficzny, 

Tadeusz Prosół – redaktor techniczny i Jerzy Baran – biuro reklam. Numer został wydrukowany w 
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Zakładach Graficznych „Rola – Press” w Opolu, liczył 12 stron formatu A3 i posiadał wkładkę z 

programem telewizyjnym. Nakład wyniósł 6 tysięcy egzemplarzy. 

 

24 zespoły z całej Polski uczestniczyły w IX Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej  

„Wrzosowisko”, zorganizowanym 21 września w Domu Kultury „Koźle”. Występy oklaskiwało około 350 

osób. 

 

Deszczowe i zimne lato uniemożliwiło terminowe zakończenie żniw i jeszcze w połowie września 

nie zebrano zbóż z niektórych pol. Zgniło wiele warzyw. Duże straty ponieśli ogrodnicy i działkowcy. 

 

Z udziałem Wojewody Opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego i biskupa ordynariusza diecezji 

opolskiej Alfonsa Nossola odbyło się 25 września w Kamieniu Śląskim forum dyskusyjne na temat 

współpracy Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z polskim przemysłem. Podkreślono 44-

letnie dokonania instytutu – w tym ponad 1000 publikacji naukowych i ponad 1000 patentów oraz 

oceniono obecne możliwości oddziaływania tej placówki naukowej na rozwój przemysłu. 

 

Gminne dożynki odbyły się 29 września na stadionie w Sławięcicach. Po mszy w kościele 

parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny udano się na stadion, gdzie liczne konkursy i występy 

krajowych i zagranicznych zespołów przyciągnęły wielu gości. 

 

30 września rozpoczął działalność Bank Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie, Oddział w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Gwałtowne chłody jakie zapanowały od początków września spowodowały konieczność 

ogrzewania mieszkań. Sezon grzewczy rozpoczął się w drugim tygodniu września. Nie dotyczyło to Koźla, 

gdzie trwały prace związane z likwidacją pięciu lokalnych kotłowni. Chłody były tak dokuczliwe, że w 

Szkole Podstawowej nr 2 w dniu 23 września zawieszono naukę. Wznowiono ją dopiero 30 września. 

 

Wbrew powszechnym oczekiwaniom Rada Miejska nie rozpatrywała w dniu 4 października  

wniosku złożonego pod koniec sierpnia o odwołanie z funkcji Prezydenta Miasta Mirosława Borzyma. Na 
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wniosek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej sprawę tę przesunięto na następne posiedzenie. Rada 

wysłuchała  jednak wyjaśnień prezydenta. Trwały one 1,5 godziny. 

 

9 października kędzierzyńsko-kozielska firma „IXOCHEM” Sp. z o.o. podpisała umowę z 

wiedeńską firmą „NEUBER” GmbH o utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa pod nazwą „IXO Neuber”. 

Kapitał założycielski spółki wyniósł 2,5 miliona dolarów. Austriacy posiadali 60% udziałów. Nowe 

przedsiębiorstwo za swój główny cel postawiło sobie dystrybucję produktów chemicznych na terenie kraju 

oraz eksport polskich wyrobów branży chemicznej na rynki europejskie. 

 

50 lat obchodził Zespół Szkół Chemicznych (Osiedle Sławięcice). Z tej okazji 12 października 

zorganizowano III Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim około 1000 osób. Sławięcicka placówka 

wielokrotnie w ciągu minionego półwiecza zmieniała kierunki kształcenia. Ogółem przez 50 lat ukończyło 

ją 8087 absolwentów różnych specjalności. 

 

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła badania ankietowe wśród 1811 

uczniów klas I – III. Wynikło z nich, że 21,4% ankietowanych uczniów nie jadło śniadań przed wyjściem 

do szkoły, a 26,1% nie zabierało do szkoły drugiego śniadania. Ponad 75% badanych dzieci nie miało 

dodatku z owoców lub warzyw do drugiego śniadania. Podobne badania przeprowadzone wśród 982  

uczniów szkół średnich wykazały, że śniadania przed wyjściem do szkoły spożywało codziennie jedynie 

56,7% ankietowanych. 

 

Z udziałem licznych gości otwarto 17 października w centrum Kędzierzyna nowy kompleks 

budynków mieszczący siedzibę Centrali Produktów Naftowych „CPN” S.A. Oddział w Kędzierzynie-

Koźlu, kędzierzńsko-kozielski oddział Banku Współpracy Regionalnej i salon sprzedaży samochodów 

„Fiata”. 

 

XI Maraton Odrzański, zorganizowany przez Wydział Inicjatyw Miejskich urzędu Miejskiego, 

rozegrany został 20 października. Uczestniczyła rekordowa liczba zawodników (205 osób). Zwyciężył 

Dariusz Wieczorek z Legii Warszawa, ustanawiając czasem 2 godziny 19 minut i 58 sekund rekord trasy. 

W maratonie wystartowało sześciu mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, z których czterech dobiegło do mety. 
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Głównym punktem obrad Rady Miejskiej w dniu 22 października było rozpatrzenie wniosku o 

odwołanie Mirosława Borzyma z funkcji Prezydenta Miasta. W sesji uczestniczyło 35 radnych, liczna 

grupa pracowników Urzędu Miasta oraz zainteresowanych mieszkańców. Po wysłuchaniu opinii komisji 

rewizyjnej oraz niektórych komisji problemowych głos zabrał Mirosław Borzym, odnosząc się do 

postawionych mu zarzutów. W tajnym głosowaniu 18 radnych było za odwołaniem prezydenta, a 17 

przeciwko. Do odwołania zabrakło 6 głosów. 

 

Na wniosek Leona Piecucha Rada Miejska na zakończenie swoich obrad w dniu 22 października 

uchwaliła następujący tekst skierowany do Sejmu: „Rada Miejska Kędzierzyna-Koźla zwraca się z 

uprzejmą prośbą do Posłów Rzeczypospolitej Polskiej o nierozszerzanie ustawy aborcyjnej”. Głosowanie 

odbyło się kilka minut po północy. Uczestniczyło w nim 20 radnych. 17 poparło wniosek (w tym dwie 

kobiety), a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Pozostali radni opuścili salę obrad. 

 

III Ogólnopolski Festiwal Filmów  Nieprofesjonalnych „Publicystyka ‘96” odbył się w dniach od 

25 do 27 października w Domu Kultury „Koźle”. Z 63 nadesłanych filmów do projekcji konkursowej 

zakwalifikowano 40, w tym 6 filmów na taśmie 16 mm i 34 filmy w technice video. Jury, któremu 

przewodniczył Jerzy Trunkwalter, przyznało Grand Prix filmowi „Powrót” Leszka Boguszewskiego z 

AKF „Sawa” Warszawa. 

 

Do końca października trwała, rozpoczęta 28 czerwca, budowa nowego mostu na rzece Kłodnica 

w Sławięcicach. Stary, pięćdziesięcioletni most zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie nadawał 

się już  do remontu. 

 

1 listopada rozpoczął działalność Wojewódzki Ośrodek  Medycyny Pracy z siedzibą w 

Kędzierzynie-Koźlu. Zastąpił on istniejący do tego czasu  Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej. 

 

Pierwsze bankomaty pojawiły się na terenie miasta w drugiej połowie roku. Założyły je m.in.  

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy S.A. 
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Członkowie Konsorcjum „Południe”, na zebraniu w dniu 4 listopada, postanowili rozwiązać 

konsorcjum jeżeli rząd do połowy 1997 r. nie poprze projektu zbudowania w Kędzierzynie-Koźlu 

kompleksu rafineryjno-petrochemicznego. 

 

Po 13 latach przerwy podjęto w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. próbę wysyłki nawozów 

luzem przy wykorzystaniu transportu wodnego. 5 listopada w zakładowej przystani załadowano na barkę 

350 ton salmagu i po odprawie celnej wyekspediowano go do Niemiec. 

 

Pierwszy w Województwie Opolskim, a trzeci w kraju, Ośrodek Terapii Rodzinnej otwarty został 

9 listopada w pomieszczeniach dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Osiedle Pogorzelec). Inicjatorem 

powstania ośrodka i organizatorem prac remontowych było Koło Środowiskowe „Centrum” Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, kierowane przez Stefanię Mikoluk. 

 

Obchody Święta Niepodległości trwały kilka dni. Główna patriotyczno-religijna uroczystość miała 

miejsce 10 listopada w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. W ciągu trzech świątecznych dni 

kilkakrotnie wystąpiła goszcząca w mieście  43-osobowa Orkiestra Wojsk Lotniczych Królestwa Holandii. 

 

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności odbyło się 12 listopada. 

Przewodniczył wiceprezydent Antoni Bajer, który został kierownikiem zespołu skupiającego 22  

przedstawicieli  różnych  instytucji z terenu miasta, których zadaniem było koordynowanie akcji pomocy 

mieszkańcom miasta  w razie zagrożenia ich zdrowia lub życia. 

 

VI zjazd Oddziału Terenowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego obradował 12 

listopada. Podsumowano pracę w ostatnich pięciu latach. Poza sukcesami sportowymi kędzierzyńsko-

kozielskich ratowników największym ich osiągnięciem było utworzenie bazy szkoleniowo-wypoczynkowej 

w Dębowej i Januszkowicach. Prezesem zarządu oddziału ponownie został wybrany Tadeusz Witko. 

 

W połowie listopada otwarto filię Banku Handlowego S.A. Była to 48 filia w kraju, a druga na 

Opolszczyźnie, tego liczącego już 126 lat warszawskiego banku. 
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W związku z prywatyzacją Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A. z firmy wyłączono cztery 

spółki. Były to: Zakład Transportu Samochodowego, Zakład Transportu Kolejowego, Spółka Pomiarowo – 

Elektryczna i Spółka Głównego Mechanika. Wybory do zarządów spółek odbyły się w listopadzie. 

Prezesami zostali w kolejności: Lech Majkrzak, Karol Kosibór, Józef Kłosiński i Jan Latasiewicz. 

 

Zapoczątkowana w Białymstoku akcja zwalczania pornografii dotarła do Kędzierzyna-Koźla. 

Koordynowały ją osoby z biura „Radia Maryja”, działającego przy parafii św. Eugeniusza de Mazenod 

(Osiedle Pogorzelec). 

 

Ponad 20 osób uczestniczyło 19 listopada w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta z 

inicjatywy grupy osób pragnących utworzyć w Kędzierzynie-Koźlu wyższą szkołę zawodową. Po 

wyrażeniu akceptacji dla idei powstania uczelni powołano do życia Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne 

„Ziemia Koziuelska”, którego głównym zadaniem miało być prowadzenie prac związanych z tworzeniem 

szkoły. Wybrano tymczasowy zarząd stowarzyszenia w składzie: mgr inż. Józef Sebesta – prezes, dr 

Edward Nycz – sekretarz, mgr Stanisław Biernat, mgr Mirosław Borzym, mgr inż. Marian Korczyński, 

prof. dr Dominik Nowak, dr Ryszard Pacułt i mgr inż. Zdzisław Wiącek. 

 

Z udziałem władz miejskich oraz licznie zgromadzonych członków i sympatyków Towarzystwa 

Ziemi Kozielskiej oddano 19 listopada w „Baszcie” do użytku salę wystawową. Uroczystość połączono z 

otwarciem wystawy „Rok 1921 na Górnym Śląsku”. Zgromadzono na niej książki, druki ulotne, prasę oraz 

unikatowy zbiór pieniędzy zastępczych wydanych przez gminy Górnego Śląska w związku z plebiscytem i 

III powstaniem śląskim. Pieniądze te wypożyczył organizatorom wystawy ze swych zbiorów Marek Jura. 

Wystawę przygotowali: Jerzy Chabałowski, Jerzy Drzewiecki, Ryszard Pacułt, Antoni Pasek, Marian 

Przodała, Stefania Smajek, Antoni Śladowski i Zenon Woda. 

 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w dniu 22 listopada odbyła się w auli sławięcickiego Zespołu 

Szkół Chemicznych. W pierwszej części, w której uczestniczyło wielu mieszkańców miasta, początki 

Sławięcic przybliżył uczestnikom profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Karol Jonca. Sesja była 

kulminacyjnym akcentem obchodów 750-lecia Sławięcic. 
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Po wielu latach zastoju w budownictwie mieszkaniowym Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Chemik” ogłosiła zapisy na budowę domów jednorodzinnych. Do 29 listopada zainteresowanie kupnem 

domu wyraziło 40 osób. Planowany koszt budowy domu o powierzchni około 130 metrów kwadratowych 

określono na około 150 000 – 170 000 zł. 

 

30 listopada oddano do użytku zmodernizowany odcinek ulicy Karola Świerczewskiego. 

Zakończyły się trwające kilka miesięcy uciążliwe objazdy. 

 

3 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Rady Liderów Lokalnych Ziemi Kozielskiej z 

zarządami gmin tworzących radę. Potwierdzono wolę współdziałania i rozwijania współpracy gmin 

byłego powiatu kozielskiego oraz postanowiono zorganizować wspólną sesję rad gmin. 

 

Groźny pożar wybuchł 5 grudnia w składzie kauczuku Spółki IXO SAO „Kauczuk” Osiedle 

Pogorzelec). Zniszczeniu uległo 757 ton kauczuku syntetycznego. Straty materialne wyniosły około 4 

miliony zł. Zarząd spółki wyznaczył nagrodę 50 tysięcy złotych dla osób, które przyczynią się do wykrycia 

sprawców ewentualnego podpalenia. Władze miasta zleciły przeprowadzenie badań określających wpływ 

pożaru na stan środowiska naturalnego. 

 

Zakład Budowy Aparatury „Kędzierzyn” Spółka z o.o., jako piąty na Opolszczyźnie, a pierwszy 

w Kędzierzynie-Koźlu, otrzymał 29 października certyfikat Szwajcarskiego Stowarzyszenia ds. Systemów  

Jakości i Zarządzania - ISO 9002. Certyfikat potwierdzał fakt dysponowania przez przedsiębiorstwo 

systemem jakości i zarządzania odpowiadającym normom międzynarodowym. Uroczyste wręczenie 

certyfikatu nastąpiło 7 grudnia. 

 

Rada Miejska w dniu 10 grudnia ustaliła wysokość stawki bazowej czynszu regulowanego w 

zasobach mieszkaniowych gminy w wysokości 1,14 zł za metr kwadratowy. Czynsz dotyczył 6333 

mieszkań. Utrzymano wszystkie obowiązujące dotychczas zasady obniżek i podwyżek czynszu. 

 

!7 grudnia około godziny 22:00 w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wyprodukowano 

milionową tonę alkoholu oktylowego (oktanolu). Był to główny produkt instalacji alkoholi OXO. Przez 10 

lat jego produkcji nie było żadnej reklamacji jakościowej. 
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W połowie grudnia  w różnych punktach miasta znajdowało się 80 telefonów publicznych. Nadal 

jednak potrzeby mieszkańców miasta w tym zakresie nie były zaspokojone. 

 

XV walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odbyło się 19 

grudnia w Domu Kultury „Koźle”. Uczestniczyło około 50 osób. Pozytywnie oceniono dokonania zarządu  

w latach 1994 – 1996 zwłaszcza w zakresie powiększania zbiorów muzealnych i popularyzacji wiedzy o 

ziemi kozielskiej. W składzie nowo wybranych władz nastąpiły niewielkie zmiany. Prezesem ponownie 

wybrano dr Ryszarda Pacułta. 

 

20 grudnia  już po raz 25 odbyła się w Domu Kultury „Koźle”  „Herbatka pana Radka”. Była to 

specjalna impreza przygotowana przez Radosława Trusia, lekarza, turystę oraz popularyzatora poezji 

śpiewanej i piosenki turystycznej. 

 

Na słupach ogłoszeniowych  pojawiły się 20 grudnia plakaty,  podpisane przez Społeczny Komitet 

Protestacyjny, krytykujące decyzję Rady Miejskiej o zmianie stawek czynszu regulowanego w budynkach 

komunalnych. W treści zamieszczono wykaz radnych, którzy głosowali za przyjęciem krytykowanej 

uchwały. 

 

Rada Miejska przyznała 20 grudnia medal „Za zasługi dla miasta” radnemu Leonowi Piecuchowi, 

prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Ludwika Hirszfelda. 

 

Słoneczne i bardzo mroźne były święta Boźego Narodzenia i dni po nich następujące. Śnieg 

pokrywał ziemię, a mróz przekraczał 20 stopni Celsjusza. 

 

W ostatnich dniach grudnia ukazała się publikacja „Historyczne i współczesne problemy miasta i 

jego mieszkańców”, zawierająca materiały z II seminarium naukowego „Kędzierzyn-Koźle. Rodowód – 

Współczesność – Przyszłość” odbytego 12 i 13 października 1995 r. Pozycję pod względem naukowym 

zredagował dr Edward Nycz. Nakład wyniósł 500 egzemplarzy. 
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W 1996 r. w Kędzierzynie-Koźlu urodziło się 1144 dzieci, zawarto 375 małżeństw, a zmarły 704 

osoby. Wśród zmarłych byli  m.in.  mgr Władysław Czaja – były długoletni dyrektor Zakładowego Domu 

Kultury „Chemik”, aktywny działacz kultury na Opolszczyźnie (zmarł 27 stycznia) i ppłk Anatol 

Szadkowski – pierwszy komendant wojskowy Koźla w 1945 r. (zmarł 11 października). Najczęściej 

nadawanymi imionami w mijającym roku były: Sandra, Dawid, Piotr, Paweł i Tomasz. 


