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Nowy Rok 2005 mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla witali na tradycyjnych sylwestrowych zabawach, 

dyskotekach i prywatkach. Ciepła, pogodna noc sprzyjała spotkaniom na otwartych przestrzeniach. Tak na przykład 

żegnano Stary Rok i witano Nowy na Kaczym Rynku w Sławięcicach, na Placu Wolności w Śródmieściu oraz na 

licznych osiedlach, skąd po północy poszybowały w niebo kolorowe sztuczne ognie. W tym roku było ich szczególnie 

dużo i miasto rozbłyskiwało pięknymi fajerwerkami prawie przez godzinę. Sylwester minął bardzo spokojnie, bez 

zakłóceń i niebezpiecznych zdarzeń. 

 

3 stycznia dzięki odwadze i zdecydowanemu działaniu dwojga mieszkańców miasta udało się schwytać 

przestępcę, gwałciciela i sprawcę rozbojów, który od 12 listopada napadał na kobiety i był poszukiwany przez 

policję. Kobieta, ofiara grudniowego napadu rozpoznała jego sprawcę wśród pasażerów miejskiego autobusu, 

wysiadła, niezwłocznie zawiadomiła swego znajomego, Artura Latałę i wspólnie wyruszyli samochodem w pościg za 

przestępcą. Zawiadomili o sytuacji Straż Miejską, która udzieliła pomocy w ujęciu sprawcy i przekazała go w ręce 

policji, a uczestnicząca w akcji kobieta zidentyfikowała go. Złapany 24–letni mężczyzna, od niedawna mieszkaniec 

Kędzierzyna – Koźla, przyznał się do zarzucanych mu czynów; zgwałcenia nastolatki, napadów na dwie młode 

kobiety i usiłowania gwałtu. Lesław Miszkiewicz, komendant powiatowy policji w Kędzierzynie – Koźlu 

podziękował na łamach prasy osobom, które pomogły schwytać gwałciciela, a mieszkanki miasta odetchnęły  

z ulgą. 

 

7 stycznia w obecności licznie zgromadzonych czytelników i gości w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 

Rynku na Starym Mieście otwarto uroczyście wystawę „Graniczne meandry Odry – europejski fenomen przyrody”, 

której autorką jest dr Vladislava Hamplowa. Pokazano na niej liczący siedem kilometrów, pełen zakoli odcinek Odry 

pomiędzy Bohuminem, Chałupkami, a ujściem Olzy do Odry. Na kolorowych wykresach i starych mapach 

przedstawiono zmiany koryta rzeki i towarzyszące temu zjawiska przyrodnicze, uzupełniając je wybranymi, 

charakterystycznymi eksponatami fauny i flory tych okolic. Organizatorami wystawy byli: Fundacja Zielonej Ligi, 

WWF Polska we współpracy z Muzeum Novojicinska oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie – Koźlu, 

a honorowy patronat nad nią objęli dr Josef Byrtus, Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach i Wiesław 

Fąfara, Prezydent Kędzierzyna–Koźla. Uroczystość otwarcia wystawy wzbogacił swoim gościnnym występem chór 

Harmonia z Bierawy pod kierownictwem Adama Niciejewskiego. 

 



 2 

8 i 9 stycznia zagrała w naszym mieście po raz 13 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Granie rozpoczął 

w Domu Kultury Koźle sobotni koncert, w którym wystąpiły zespoły z naszego miasta pod hasłem „Rockowy strzał 

prosto w serce WOŚP”. W niedzielę od rana kwestowała młodzież przede wszystkim z gimnazjów i szkół średnich, 

zbierając w tym roku pod kościołami nie tylko fundusze przeznaczone na ratowanie życia noworodków w ramach 

WOŚP, ale także na rzecz ofiar tsunami w Azji. Imprezy na rzecz Orkiestry odbywały się w Osiedlowym Domu 

Kultury w Kłodnicy, w Pubie pod Lwami oraz w Domu Kultury „Chemik”, gdzie mieścił się równocześnie miejski 

sztab WOŚP pracujący pod kierownictwem Hanny Białas. Środki z funduszy zbieranych w dwunastoletniej historii 

WOŚP trafiły również do naszego miasta. Dzięki nim wszystkie noworodki mają badany słuch w Programie 

Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu, a kilkoro dzieci otrzymało osobiste pompy insulinowe. 13 Finał 

WOŚP w Kędzierzynie – Koźlu był sprawnie zorganizowany, chociaż wykorzystano skromne środki pochodzące 

przede wszystkim od sponsorów, a większość koncertów zagrały miejscowe, często amatorskie zespoły i wykonawcy. 

Przebiegł spokojnie, przy sporym zainteresowaniu mieszkańców miasta. W wyniku wszystkich działań 

realizowanych w tym roku na rzecz WOŚP w naszym mieście zebrano ogółem 45 485,02 zł i 31,67 euro. 

 

12 stycznia opublikowano na łamach „Rzeczypospolitej” listę szkół, które w dorocznym rankingu tej gazety  

i „Perspektyw” znalazły się wśród 407 najlepszych w Polsce. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  

w Kędzierzynie – Koźlu zostało sklasyfikowane na 93. miejscu w kraju i 3. w województwie. Szkoła ta, jako jedyna 

w naszym powiecie, jest od pięciu lat uwzględniana w tym prestiżowym rankingu. O miejscu na liście najlepszych 

szkół w Polsce decyduje liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych w stosunku do liczby młodzieży 

uczącej się w danej szkole. 

 

15 stycznia odwiedził Kędzierzyn-Koźle poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Samoobrony 

Ryszard Czarnecki, który spotkał się z miejskim aktywem tej partii w Domu Kultury „Chemik”. Przedstawił 

zebranym najbliższe plany Samoobrony, zapowiadając, że partia przejdzie do zdecydowanej ofensywy. Omawiano 

przede wszystkim problemy ogólnej polityki partii, nie odnosząc się do spraw lokalnych.  

 

28 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zostały powołane przez 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kędzierzynie – Koźlu. Siedzibą 

Warsztatów jest budynek byłego internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Skarbowej w Kędzierzynie – Koźlu,  

a kieruje ich pracą pani Fortuna Grzesik. Zajęcia trwają osiem godzin dziennie, są formą terapii i nauki, ich celem 

jest  przygotowanie do pracy osób upośledzonych umysłowo i docelowo także niepełnosprawnych ruchowo, którzy 

ukończyli 16 lat. W Warsztatach bierze udział 30 osób, uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych prowadzonych  

w różnych dziedzinach: ogrodnictwa, plastyki, rzeźbiarstwa, krawiectwa, informatyki i stolarstwa. 
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31 stycznia odbyła się w Hotelu Centralnym na Osiedlu Azoty uroczystość wręczenia certyfikatu 

„Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem” Zakładom Azotowym 

Kędzierzyn SA oraz  Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu. W uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele władz województwa, miasta i powiatu, Elżbieta Rutkowska, Wojewoda Opolski, 

Józef Gisman, starosta powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, Wiesław Fąfara, prezydent Kędzierzyna – Koźla, 

Teodor Bek, przewodniczący Rady Powiatu, Ryszard Pacułt, przewodniczący Rady Miasta oraz wiceprezydenci  

i radni obu Rad. Podkreślano uznanie dla pozytywnych zmian wprowadzanych w Zakładach Azotowych 

Kędzierzyn SA, które pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość tego największego w regionie 

przedsiębiorstwa, dającego zatrudnienie licznym mieszkańcom miasta i powiatu. Szczególnie godne podkreślenia są 

natomiast osiągnięcia takiej instytucji, jak „Promyczek”. Certyfikaty jakości przyznało Polskie Centrum Badań  

i Certyfikacji SA w Warszawie. Po przeprowadzeniu w „Promyczku” audytu zakończonego pomyślnie w grudniu 

2004 roku wysoko oceniono usługi świadczone na rzecz niepełnosprawnych, co uhonorowano certyfikatem 

zarządzania jakością ISO 9001, dobry poziom bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdził certyfikat ISO 18001,  

a ISO 14001 przyznano za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Ten ostatni certyfikat jest wyrazem 

uznania dla pracy wychowawczej prowadzonej wśród podopiecznych kształtującej ich troskę o środowisko 

naturalne, wytwarzającej nawyki segregowania śmieci oraz poszukiwania sposobów ponownego wykorzystania 

zużytych przedmiotów codziennego użytku. 

 

31 stycznia kolejne spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym w kinie „Chemik” okazało się znaczącym 

wydarzeniem kulturalnym. Projekcja filmu „Pręgi”, który zdobył Grand Prix w Gdyni i spotkanie z jego reżyserką 

Magdaleną Piekorz ściągnęły tak dużo widzów, że długo przed spektaklem zabrakło w kasie biletów i chociaż na 

sali dostawiono krzesła, nie zapewniło to miejsc na widowni wszystkim chętnym. Widzowie obejrzeli film  

w wielkim skupieniu i wszyscy obecni zostali na spotkaniu z autorką. Jego pierwsza część odbywała się na sali 

kinowej, a następnie dyskusja w mniejszym gronie przeniosła się do kawiarni. Widzowie z uwagą wysłuchali 

informacji Magdaleny Piekorz o tym, jak powstawał film i z uznaniem wypowiadali się o sposobie przedstawienia  

w nim problemów rodziny, świadczącym o wielkiej wrażliwości twórców oraz o wspaniałej grze aktorów 

odtwarzających główne role. Wiele osób gratulowało autorce tak udanego debiutu i składało życzenia, by  następne 

jej filmy zdobywały międzynarodowe sukcesy i dostarczały widzom tak dużo wrażeń i przeżyć, jak film „Pręgi”. To 

spotkanie świadczy o tym, że DKF w kinie „Chemik” zdobył sobie już dużą, stałą widownię, która uważnie 

obserwuje kolejne propozycje, a liczni stali bywalcy, wśród których najliczniejszą grupę stanowi młodzież przede 

wszystkim szkół średnich, wiernie uczestniczą we wszystkich projekcjach filmowych Klubu. 

 

5 lutego w Zespole Szkół nr 5 nauczyciele walczyli o puchar prezesa Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Kędzierzynie – Koźlu w tradycyjnym już X Memoriale im. Danuty Treli w siatkówce. 

W rozgrywkach wzięło udział dziesięć zespołów reprezentujących szkoły nie tylko z Kędzierzyna – Koźla, wśród 
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uczestników zmagań sportowych znalazły się również zespoły szkół z Pawłowiczek i z Komorna. Turniej trwał 

siedem godzin i dostarczył wiele wrażeń uczestnikom i kibicom. Zwycięsko zakończyła go drużyna Publicznego 

Gimnazjum nr 3, w składzie której wystąpili: Janusz Blachucik, Grzegorz Baczyński, Anna Drążek, Wojciech 

Jastrzębowski,  Krzysztof Kazanowski, Bronisław Kisielewicz, Sabina Kisielewicz, i Piotr Osóbka. 

 

6 lutego w hali sportowej w Kędzierzynie – Koźlu rozegrany został pierwszy ogólnopolski turniej 

badmintona, w którym rywalizowali młodzicy w grach pojedynczych. W zawodach wystąpiło 19 zawodników  

i 8 zawodniczek z Opolszczyzny i województwa śląskiego, wśród których zagrali także reprezentanci 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „15” i Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego z naszego miasta.  

W rywalizacji chłopców pierwsze miejsce zdobył Paweł Pietryja z Pszczyny, a drugie Miłosz Drobny z UKS „15”  

z Kędzierzyna – Koźla. W konkurencji dziewcząt dwa pierwsze miejsca wywalczyły zawodniczki z Uczniowskiego 

Klubu Sportowego w Głubczycach, Justyna Pasternak /pierwsze/ i Daniela Kobeluch /drugie/. Trzecie miejsce zajęła 

Dagmara Parys reprezentantka naszego miasta z UKS „15”. 

 

11 lutego odbył się ostatni egzamin z przygotowania zawodowego pielęgniarek w Medycznym Studium 

Zawodowym w Kędzierzynie – Koźlu. Przez 31 lat kształciły się tu pielęgniarki i od 1974 roku szkołę ukończyło 

978 absolwentek najpierw liceum, a następnie studium medycznego. W swojej historii szkoła osiągała liczne sukcesy, 

jej uczennice i słuchaczki zdobywały nagrody i wyróżnienia nie tylko w skali województwa ale także w skali kraju, 

w olimpiadzie pielęgniarskiej dziewięciokrotnie były najlepsze na Opolszczyźnie, a w roku 2001 zdobyły pierwsze 

miejsce w Polsce. Najważniejsze jednak, że wykształcone tu pielęgniarki zapewniały właściwe funkcjonowanie 

szpitali i przychodni służby zdrowia w naszym regionie, będąc tam cenionymi pracownicami. Obecnie Studium 

Medyczne nie kształci już pielęgniarek. Jak informuje jego dyrektorka Maria Kuniak–Bojczuk, Studium 

przygotowuje obecnie opiekunów domów pomocy społecznej oraz higienistki stomatologiczne. Od września 2005 roku 

będzie kształciło także asystentów osoby niepełnosprawnej i opiekunów środowiskowych, a w perspektywie 

zamierza wprowadzić specjalność technika farmacji. 

 

W Krajowym Turnieju Badmintona Juniorów Młodszych, który rozegrany został w Słupsku, bardzo dobre 

wyniki osiągnęli zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „15” z Kędzierzyna–Koźla. Damian Broj zdobył 

pierwsze miejsce w finale gry pojedynczej, a wspólnie z Rafałem Skrzekiem ze Straszęcina wywalczył również 

zwycięstwo w grze deblowej. Trzecie miejsce zajął Paweł Kopiczko w kategorii juniorów w grze pojedynczej, 

powtórzył ten sukces w grze deblowej wspólnie z Damianem Trelą z Nowej Dęby, zdobywając także trzecie miejsce.  

 

22 lutego rozstrzygnięta została XII edycja konkursu „Krajobrazy Słowa”, organizowanego przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie – Koźlu pod honorowym patronatem marszałka województwa opolskiego  

i prezydenta Kędzierzyna – Koźla. W konkursie uczestniczyło 179 osób, nadesłano 813 prac, wśród których 
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znalazło się 715 wierszy i 98 utworów prozą. Jury w składzie: Marta Fox, poetka i pisarka, Piotr Kowalski, 

pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego i Jacek Podsiadło, poeta dokonało oceny prac i przyznało nagrody  

i wyróżnienia.  Za utwór poetycki zostali nagrodzeni: Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego otrzymał 

Wojciech Ossoliński z Prudnika. I nagrodę – Jacek Karolak z Warszawy, II – Mateusz Pakuła z Kielc,  

III – Robert Król z Jasła. Przyznano również cztery wyróżnienia, dwa z nich otrzymały mieszkanki Kędzierzyna–

Koźla, Diana Mój i Anna Białek. W dziedzinie prozy I nagrodą Prezydenta Miasta uhonorowano Czesława 

Markiewicza z Zielonej Góry, II nagrodę uzyskała Monika Mostowik z Krakowa, a dwie równorzędne III nagrody 

Urszula Kopeć z Majdana Królewskiego i Matylda Puchacz z Wrocławia. 

 

24 lutego Rada Miasta podjęła uchwały o utworzeniu zespołów szkół z placówek oświatowych 

funkcjonujących w tych samych budynkach. Powołano: Zespół Szkół Miejskich Nr 1, w skład którego weszły 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 i Publiczne Gimnazjum nr 5, z siedzibą przy ulicy Mieszka I 4, Zespół Szkół 

Miejskich nr 2 / PSP nr 15 i PG nr 2/ - ulica Szymanowskiego 19, Zespół Szkół Miejskich nr 3 /PSP nr 10 i PG nr 

7/ - ul. Szkolna 3, Uchwały te porządkują organizację oświaty w mieście, eliminują sytuacje dwu gospodarzy tych 

samych obiektów, pozwalają racjonalniej wykorzystać budynki szkolne. 

 

25 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Rynku odbyło się ciekawe spotkanie z okazji otwarcia 

wystawy malarstwa Ryszarda Kowala i promocji albumu łączącego prezentację obrazów malarza i poezję Jego 

przyjaciela Stanisława Nyczaja. 

 

W dniach 25 – 27 lutego w hali sportowej w Kędzierzynie – Koźlu rozegrane zostały ćwierćfinały 

mistrzostw Polski w siatkówce juniorów, których organizatorem był Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy 

Mostostal Kędzierzyn – Koźle. Prawo udziału w mistrzostwach zdobył zespół siatkarzy juniorów MMKS-u pod 

kierunkiem Andrzeja Gąsiora i Rolanda Dembończyka zwyciężając w rywalizacji o pierwsze miejsce na 

Opolszczyźnie. W rozgrywkach oprócz tego wystąpiły zespoły z Będzina, Wałbrzycha i Międzyrzecza. Zwyciężyła 

w ćwierćfinałach drużyna z Będzina, a zespół siatkarzy z naszego miasta wywalczył drugie miejsce i prawo udziału 

w półfinałowych rozgrywkach mistrzostw Polski. W składzie MMKS Mostostal Kędzierzyn – Koźle wystąpili: 

Krzysztof Antosik, Krystian Bobko, Jakub Prochera, Dominik Żmuda, Paweł Peschke, Dariusz Baradziej, 

Przemysław Woźniak, Grzegorz Wójtowicz, Przemysław Biernacki, Michał Jankowski, Piotr Marciniak, Bartosz 

Rozmarynowski, Paweł Różański i Andrzej Szczużewski. Taki sam sukces odniosły siatkarki MMKS Kędzierzyn – 

Koźle pod opieką trenera Lucjana Krakowczyka, które w ćwierćfinałach mistrzostw Polski kadetek, rozgrywanych 

w Kędzierzynie – Koźlu 5 i 6 marca, także wywalczyły drugie miejsce i prawo udziału w półfinałach. W składzie 

zespołu wystąpiły: Katarzyna Szarek, Paulina Jagieła, Martyna Kordiaczyńska, Iwona Pelc, Joanna Małecka, 

Angelika Bryjka, Magdalena Gacka, Martyna Cholewa, Marzena Saczko, Ewa Dudała, Weronika Różańska  

i Sandra Kwiek.    
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Tegoroczna zima stworzyła szczególnie pomyślne warunki dla spektakularnych wyczynów miłośników 

lodowatych kąpieli. Lokalna prasa w lutym donosiła kilkakrotnie o różnych przedsięwzięciach realizowanych przez 

Klub Morsów z Kędzierzyna – Koźla. Co tydzień w sobotę spotykają się na Dębowej, tu Klub ma siedzibę i tu 

szlifują swoją formę jego członkowie. 14 lutego Adam Giet, Andrzej Szopiński – Wisła i Janusz Tyka przy -150C 

podjęli próbę przepłynięcia siedmiokilometrowego odcinka Kłodnicy od przepustu pod Kanałem Gliwickim aż do jej 

ujścia do Odry. Niestety przy ujściu rzeka była już skuta lodem i trzeba było wyprawę zakończyć o kilometr 

wcześniej. Natomiast w Mielnie, ośmioro spośród kędzierzyńsko – kozielskich morsów pobiło niezwykły rekord: 

spędziło w lodowatym Bałtyku aż 35 minut. Ten wyczyn, którego autorami byli: Krystyna Szałas, Krystyna 

Hajduk, Janusz Tyka, Sebastian Lech, Adam Giet, Andrzej Szopiński – Wisła i Hubert Zachłód ogłoszony został  

w prasie jako nieoficjalny rekord Europy. 

 

4 marca został rozstrzygnięty konkurs „Wschód – Zachód” organizowany przez II Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika dla uczniów wszystkich typów szkół w Kędzierzynie – Koźlu.  

W tegorocznej XI edycji konkursu wzięło udział 1700 uczniów rywalizując w sprawności posługiwania się językiem 

angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim. Ich zmagania na poszczególnych poziomach eliminacji zwieńczył 

uroczysty finał, połączony z popisami uczestników prezentujących swoje umiejętności językowe w scenkach 

teatralnych, kabaretowych i występach piosenkarskich. Odbywał się on w sali kina „Chemik” przy publiczności 

wypełniającej salę do ostatniego miejsca. Laureatami konkursu zostali: język niemiecki – szkoły podstawowe:  

1 – Wioletta Pakuła z PSP nr 19, 2 – Marek Nikola z PSP nr 15, 3 – Daniel Malkusch z PSP nr 15, gimnazja:  

1 – Michał Majnusz PG nr 4, 2 – Natalia Świeczkowska PG nr 1, 3 – Katarzyna Bobińska PG nr 4, szkoły średnie: 

1 – Daniel Lazar I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, 2 – Klaudia Winkler I LO, 3 – Anna Tieschbierek 

I LO. Język angielski – szkoły podstawowe: 1 – Katarzyna Radziwon PSP nr 12, 2 – Krzysztof Tomaszkiewicz 

PSP nr 12, 3 – Damian Tarasek PSP nr 19, gimnazja: 1 – Jerzy Głowacki PG nr 5, 2 – Artur Semeniuk PG nr 5,  

3 – Weronika Różańska PG nr 5, szkoły średnie: 1 – Anna Grontowska II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika , 2 – Martyna Zielińska II LO, 3 – Katarzyna Grzybek II LO. Język francuski – szkoły podstawowe:  

1 – Tomasz Kozubek PSP nr 9, 2 – Aleksandra Krupa PSP nr 9, 3 – Magda Luber PSP nr 9, gimnazja:  

1 – Aleksandra Arciszewska PG nr 4, 2 – Beata Mazurkiewicz PG nr 4, 3 – Wiktoria Zając PG nr 5, szkoły 

średnie: 1 – Magda Zawadzka II LO, 2 – Urszula Marcinkowska II LO, 3 – Anna Krajewska II LO. Język 

rosyjski – szkoły średnie: 1 – Sylwia Grabińska II LO, 2 – Anna Kelm II LO, 3 – Magdalena Łozińska II LO. 

 

5 marca w Domu Kultury Koźle odbył się Przegląd Kultury Alternatywnej: Dzień Trzeci. Największe 

zainteresowanie tłumnie gromadzącej się publiczności wzbudzały koncerty kapel sceny niezależnej. W tym roku 

wystąpiły cztery zespoły, wśród których najbardziej oczekiwana przez młodzież była legendarna punk – rockowa 

grupa Włochaty ze Szczecina. W przerwach pomiędzy koncertami uczestnicy imprezy mogli zwiedzić wystawę 
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fotografii pt. „Oblicza demokracji” zorganizowaną przez Kamila Nowaka w oparciu o zdjęcia zebrane ze stron 

internetowych organizacji niezależnych i obejrzeć filmy przedstawiające działania organizacji alterglobalistów  

i pacyfistów. Przegląd cieszył się tak dużym zainteresowaniem, przede wszystkim młodzieży, że kozielski Dom 

Kultury nie był w stanie pomieścić wszystkich chętnych i kierownictwo Miejskiego Ośrodka Kultury zapowiedziało 

potrzebę znalezienia dużej hali, do której trzeba przenieść tę imprezę w przyszłości. 

 

W dniach 5–6 marca zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” wzięły udział  

w międzynarodowym turnieju w softballu w Działdowie. Pięć softballistek tego klubu: Dagmara Andres, Wioletta 

Kurczok, Ewa Chełmińska, Sandra Diller i Karina Marek, zostało zakwalifikowanych do kadry narodowej, 

zdobywając tym samym szansę gry w turnieju mistrzowskim w Moskwie. 

 

10 marca w Śródmieściu nowo wybudowana hala targowa „Manhattan” po raz pierwszy została otwarta 

dla mieszkańców miasta. W hali mieści się 140 stoisk handlowych różnej wielkości, dostosowanych do asortymentu 

oferowanych towarów, stoiska z żywnością posiadają własne zaplecza sanitarne z bieżącą wodą, a wszyscy kupcy 

korzystają z zainstalowanych w hali podstawowych mediów; elektryczności, wodociągu i kanalizacji. Całość 

zadaszona stwarza korzystne warunki sprzedającym i kupującym. Łączna powierzchnia nowej hali wynosi 4600 m2.   

 

11 i 12 marca w Domu Kultury „Koźle” odbywał się XVII Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej 

„Szantki 2005”. Jury w składzie Anna Jellinek, Janusz Czarny, Michał Kuchta i Waldemar Mucha oceniało 

występy zespołów: Tupot Białych Mew, Szalone Małolaty, Hej na Fali, Rara Awis, Pływająca Dziewiętnastka  

i Ryczące Bulaje Biurokracji. W tym ostatnim zaprezentowali się miejscy urzędnicy z wiceprezydentem Piotrem 

Gabryszem. W konkursie wzięła także udział Barbara Bandrowska. Pierwsze miejsce przyznano zespołowi Rara 

Awis, który wystąpił w składzie: Magdalena Wiercioch, Anna Giżyńska i Anna Czechowska, drugie, grupie Tupot 

Białych Mew /Marlena Kłosek, Dominika Łyczkowska, Katarzyna Patrzałek, Patrycja Sołga i Marek Kampa/, a 

na trzecim miejscu znalazły się dwa zespoły, Szalone Małolaty i Pływająca Dziewiętnastka.  

  

12 marca w Osiedlowym Domu Kultury „Komes” zakończony został VIII Miejski Konkurs Ortograficzny 

organizowany wspólnie z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  

w Kędzierzynie – Koźlu. W wielkim finale konkursu „Mistrz ortografii 2005” wystąpiło 12 uczniów, którzy 

zwyciężyli w eliminacjach przeprowadzonych w macierzystych szkołach. Finaliści wyjaśniali zawiłości 

ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne języka polskiego, mieli także okazję popisać się inwencją twórczą układając 

własny tekst inspirowany przedstawioną ilustracją. Zmagania konkursowe urozmaiciły występy teatrzyku 

uczniowskiego z Publicznego Gimnazjum nr 2. W kategorii szkół podstawowych przyznano dwa I miejsca i zajęły je 

Anna Koziak – SP nr 11 i Katarzyna Pietrzykowska – SP nr 16. II miejsce zdobył Damian Tarasek – SP nr 19,  

a III Michaela Foltys – SP nr16. W kategorii gimnazjów również na I miejscu sklasyfikowano dwie osoby: Marię 
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Dziedzic – PG nr 4 i Katarzynę Zielińską – PG nr 8, II miejsce zajęła Zuzanna Kiełbasińska – PG nr 2, a III 

Andrzej Dziedzic – PG nr 4. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wydział 

Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu.  

 

Zima w tym roku przyszła późno. Po długim okresie ciepła w grudniu i w pierwszej połowie stycznia, gdy 

po Nowym Roku zakwitły w ogródkach wiosenne kwiatki, gdy już wydawało się, że zimy nie będzie, pojawiły się 

mrozy i śnieg. 16 stycznia termometry wskazały –50C , a w kilka dni później obfite opady pokryły ziemię grubą 

warstwą śniegu. Od tej pory trwała regularna, śnieżna i w miarę mroźna zima. Po raz pierwszy od wielu lat dzieci  

i młodzież mogły nacieszyć się zabawami na śniegu, korzystać z sanek i nart, bez obawy, że do południa śnieg 

stopnieje. Sprzyjające warunki wykorzystali również amatorzy śnieżnych rzeźb i budowli. Oprócz licznych małych  

i dużych bałwanów lepionych na osiedlowych placach na szczególne wyróżnienie zasłużyły dwa obiekty. Na osiedlu 

Pogorzelec uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 wybudowali igloo, solidnie skonstruowane z dużych brył 

mocno ubitego śniegu, w którym mogą się zmieścić trzy osoby. Budowniczymi śnieżnego domku byli Mateusz Zdyra, 

Kasia Wojakowska i Adrian Baron. Natomiast przy drodze leśnej za osiedlem Piastów pomiędzy leśniczówkami,  

a Kanałem Gliwickim, jakiś nieznany twórca wyrzeźbił w śniegu naturalnej wielkości niedźwiedzia. Zima 

dostarczyła także sporo kłopotów drogowcom, służbom miejskim, a przede wszystkim kierowcom i pieszym, 

zmuszonym często przebijać się przez zwały śniegu zalegające chodniki i jezdnie. Jak donosiła w lutym lokalna prasa 

znacznie zwiększyła się liczba pacjentów oddziału ortopedycznego miejskiego szpitala, gdzie lekarze częściej niż 

zwykle składali połamane ręce i nogi. Do połowy marca zwały śniegu pokrywały miasto i dopiero wysokie 

temperatury 16 i 17 marca spowodowały jego przyśpieszone topnienie. Powiało wiosną, której już z niecierpliwością 

oczekiwali mieszkańcy, zmęczeni przedłużającą się zimą. 

 

23 marca w Osiedlowym Domu Kultury „Komes” na osiedlu Piastów odbyło się barwne widowisko 

„Marzanka 2005”. Głównym celem jego organizatorów, państwa Danuty i Zbigniewa Stanisiów, było zwrócenie 

uwagi na tradycje ludowych obrzędów, pieśni i tańca kultywowane przez liczne pokolenia mieszkańców naszego 

regionu, które powinniśmy uchronić od zapomnienia. Wzięły w nim udział Publiczne Przedszkola nr 6, 13, 15, 20, 

22, 23 i 26 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, prezentując inscenizacje ludowych obrzędów pożegnania zimy 

i przywitania wiosny charakterystyczne dla Ziemi Kozielskiej. Pokazy tańców, obrzędu tworzenia kukły Marzanny 

i jej wyganiania ze wsi oraz powitania gaiku, symbolu wiosny, pieśni i scenki obyczajowe, wszystko to było oceniane 

przez jury, w skład którego wchodził między innymi Bogdan Jasiński, etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej  

w Bierkowicach. Jury wysoko oceniło zaangażowanie i wkład pracy wszystkich uczestników konkursu. Pierwsze 

miejsce przyznano inscenizacji zaprezentowanej przez Publiczne Przedszkole nr 13, a wszystkie dzieci otrzymały 

nagrody w postaci maskotek i słodyczy. 
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31 marca podczas wyjazdowej sesji Rady Miasta radni zlustrowali inwestycje realizowane ze środków 

podatników: remont kościoła  pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii przy ulicy Czerwińskiego, 

niedawno oddaną do użytku halę targową przy alei Jana Pawła II, budynki socjalne na osiedlu Blachownia,  

w których powstaje 120 mieszkań komunalnych i halę widowiskowo – sportową na osiedlu Azoty.  

 

2 kwietnia śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II pogrążyła w bólu i zadumie mieszkańców Kędzierzyna – 

Koźla. Jak w całym kraju, przez wszystkie dni żałoby wypełniały się nasze kościoły, wiernymi, którzy modlili się  

w intencji Zmarłego. Flagi opuszczone do połowy masztu na gmachach urzędów, okryte kirem chorągwie 

wywieszane spontanicznie na prywatnych domach i publicznych instytucjach podkreślały powszechne odczucie 

głębokiej osobistej straty i bólu. Kulminacyjnym wydarzeniem tych dni był udział tysięcy osób w pożegnalnym 

przemarszu przez miasto w czwartek, 7 kwietnia w przeddzień pogrzebu Jana Pawła II. Na apel o rozświetlenie 

alei Jana Pawła II sponsorzy, Urząd Miasta i spółka Inparco przeznaczyli kilkadziesiąt tysięcy zniczy, wiele osób 

przyniosło własne wcześniej zakupione lampki i świece, zapalono je wzdłuż ulicy aż do kościoła pod wezwaniem 

Ducha Świętego na osiedlu Piastów. O godzinie 2137 z placu Wolności wyruszyła milcząca procesja, która ponad 

godzinę przemierzała trasę do kościoła Świętego Ducha. Zgromadził się tłum, jakiego miasto jeszcze nie widziało. 

Przedstawiciele wszystkich pokoleń i środowisk Kędzierzyna – Koźla żegnali wielkiego Papieża i człowieka, który 

przez ponad 26 lat był niekwestionowanym autorytetem, budzącym miłość i podziw. 

 

12 kwietnia oddana została do użytku hala sportowo – widowiskowa przy ulicy Mostowej 1 na osiedlu 

Azoty. Budowę ukończono w 30 lat od momentu podjęcia pierwszych prac na miejscu, gdzie miało powstać 

pierwotnie kryte, sztuczne lodowisko. Niestety z powodu braku pieniędzy w roku 1981 prace przerwano, podjęto je 

dopiero w 2003 roku, dzięki uzyskaniu przez gminę dofinansowania budowy ze środków Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Sportu. Zmieniono także jej przeznaczenie. Jest to wielofunkcyjny obiekt, w skład którego wchodzą: 

hala główna o powierzchni 1900 m2, hala treningowa wielkości pełnowymiarowego boiska do koszykówki, osobna 

hala do bowlingu wyposażona w trzy zautomatyzowane tory do gry w kręgle, zaplecze socjalne, sala przeznaczona           

dla obsługi medialnej wyposażona w dziewięć stałych złączy internetowych i sala konferencyjna. Mogą tu być 

rozgrywane zawody we wszystkich grach zespołowych oraz w pozostałych dyscyplinach sportów halowych. Posiada 

2960 stałych miejsc siedzących, ale może pomieścić ponad 5 tysięcy kibiców. Wyposażona jest także  

w najnowocześniejsze systemy przeciwpożarowe, grzewcze i wentylacyjne. Obiekt został oddany w zarząd 

Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Będzie on służył wszystkim związkom sportowym, a także będą tu 

organizowane widowiska, koncerty, targi, wystawy i inne imprezy adresowane do wszystkich środowisk w naszym 

mieście. 

 

16 kwietnia w Sławięcicach na terenie blachowniańskiej filii obozu koncentracyjnego Auschwitz spotkali się 

przedstawiciele naszego miasta, młodzież i kombatanci, by uczcić pamięć około 4000 pomordowanych tu ofiar 
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niemieckiego faszyzmu. Zebranych przywitał komendant garnizonu Kędzierzyn – Koźle, ppłk dypl. Jerzy 

Bańkowski, przedstawił historię sławięcickiego obozu oraz przypomniał wkład pana Stanisława Czapli /prezesa 

kędzierzyńskiego – kozielskiego zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 

i Obozów Koncentracyjnych/ w przygotowanie obchodów 60 – lecia wyzwolenia obozu. Stanisław Czapla sam ich 

jednak nie doczekał, gdyż zmarł przed kilkoma tygodniami. Wojewoda opolski Elżbieta Rutkowska przypomniała w 

swoim przemówieniu wydarzenia sprzed 60 lat, podkreślając, że pamięć o nich musimy przechowywać, by już nie 

mogły się powtórzyć w przyszłości. Po oficjalnej części wręczono medale i odznaczenia osobom zasłużonym w 

dziedzinie opieki nad miejscami pamięci narodowej. Ksiądz dr Alfons Schubert i ksiądz mjr Henryk Kaczmarek 

odmówili modlitwy w intencji pomordowanych i zmarłych w obozie, a po Apelu Poległych kompania honorowa 

Straży Granicznej oddała salwę honorową. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod krematorium obozowym              

i pomnikiem upamiętniającym ofiary hitlerowskiego faszyzmu. 

 

18 kwietnia odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury uroczystość wręczenia nagród prezydenta miasta za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za wybitne wyniki 

sportowe w 2004 roku. Nagrodzeni zostali: ksiądz dr Alfons Schubert, proboszcz parafii św. Zygmunta i św. 

Jadwigi Śląskiej, zespół Kentucky Chicken, zespół Bohema, Małgorzata Serafin – Gancarczyk, Mateusz 

Gancarczyk, Karol Straszewski prowadzący sekcję puzonów Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół  

im. Bohaterów Westerplatte, Maria Malec i Gotfryd Włodarz, dyrektorzy szkół muzycznych w Kędzierzynie – 

Koźlu, Barbara Filip, solistka i uczestniczka kozielskich biesiad, Krzysztof Bednarz i Katarzyna Ostrowska, 

dziennikarze, pomysłodawcy przeglądu kultury alternatywnej, Marek Trzemżalski, instruktor tańca, Waldemar 

Ociepski instruktor modelarstwa, Kamil Mrugała z Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Marcin Skoczek, 

dziennikarz, pomysłodawca przeglądu humoru i satyry. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2004 roku 

otrzymało 14 drużyn, 17 trenerów i działaczy oraz 58 zawodników. 

 

18 kwietnia rozstrzygnięty został konkurs „8 Wspaniałych”. Tegorocznymi laureatami zostali: Katarzyna 

Głowacka, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Maria Janda, uczennica I Liceum 

Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, Aleksandra Kolendo /ucz. II LO/, Agnieszka Kotlińska /ucz. I LO/, Anna 

Masalska /ucz. II LO/, Małgorzata Pilichowska /ucz. II LO/, Joanna Sochor /ucz. I LO/ i Zbigniew Wantuła 

/ucz. II LO/. Wszyscy laureaci to osoby wyróżniające się wkładem pracy w niesienie pomocy dzieciom i dorosłym 

niepełnosprawnym i chorym. Najczęściej bezinteresownie jako wolontariusze współpracują ze Środowiskowym 

Domem Samopomocy „Promyczek”, z kozielskim Domem Dziecka i z Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci 

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Jury w tej edycji konkursu przyznało również trzy wyróżnienia, otrzymali je: 

Mateusz Gapiński, Marek Kiełbaska i Magdalena Wolnik.  
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22 kwietnia członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim 

uroczystym spotkaniem uczcili 100 – lecie ZNP. W Domu Kultury Koźle zebrało się grono długoletnich działaczy 

związku, nauczycieli, którzy organizowali oświatę w naszym regionie, wnieśli wielki wkład w wychowywanie  

i kształcenie licznych pokoleń jego mieszkańców. Były podziękowania i kwiaty od przedstawicieli władz powiatu ze 

starostą Józefem Gismanem na czele i w imieniu władz miasta składane przez Ryszarda Pacułta, przewodniczącego 

Rady Miasta i Wiesława Fąfarę, prezydenta Kędzierzyna – Koźla. Liczne grono zasłużonych działaczy ZNP 

zostało odznaczonych medalami i odznakami resortowymi. Szczególnie gorąco i serdecznie powitano najstarszą, 

liczącą 94 lata panią Klotyldę Stańczyk, która ponad 50 lat uczestniczyła w działalności związku i została 

uhonorowana medalem 100 – lecia ZNP. Tym samym medalem i także złotą odznaką ZNP nagrodzono panią 

Eugenię Danek. Ponadto medal 100 – lecia ZNP otrzymali: Anna Pilarska, Elżbieta Orlik, Jadwiga Krupowa, 

Stanisław Solarz, Włodzimierz Drobnik. Medal za szczególne zasługi dla ZNP wręczono pani Wandzie Pilch, 

która w latach 1990 – 1998, jako prezes kierowała działalnością kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału ZNP, a od 

1998 r. aktywnie uczestniczyła w pracy Zarządu Okręgu ZNP w Opolu. Uroczystość urozmaicił swoją muzyką 

zespół Bohema z Kędzierzyna – Koźla. 

 

24 kwietnia w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie otwarto wystawę „Z przeszłości 

naszego miasta, lata 1945 – 1975”. Uroczystość odbyła się dokładnie w 60. rocznicę przybycia polskich władz  

administracyjnych z Kędzierzyna do Koźla. Wystawa prezentuje pierwsze dokumenty  ówczesnych władz starostwa 

i miasta, osobiste pamiątki mieszkańców, druki okolicznościowe, pierwsze gazety wydawane w regionie. Znalazły się 

tu również zdjęcia, plakaty, ulotki obrazujące organizację życia kulturalnego w miejscowościach, które potem w 

1975 roku połączone zostały w jedno miasto Kędzierzyn – Koźle. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem 

mieszkańców, liczni uczestnicy imprezy z uwagą oglądali zebrane eksponaty, często z satysfakcją odnajdując                

na starych zdjęciach swoich krewnych lub znajomych. 

 

26 kwietnia Rada Powiatu na swojej sesji ponownie dokonała wyboru Józefa Gismana na stanowisko 

starosty, kończąc w ten sposób sytuację niepewności i tymczasowości we władzach powiatu. 29 marca Rada 

Powiatu przyjęła dymisję Józefa Gismana, któremu postawiono zarzut, że w oświadczeniu majątkowym złożonym 

w 2003 roku nie ujawnił wszystkich źródeł dochodów rodziny. Na następnej sesji Rady, w tym samym dniu odbyły 

się wybory starosty, jedynym kandydatem był ponownie Józef Gisman zgłoszony przez klub radnych Mniejszości 

Niemieckiej. Do wyboru  zabrakło jednego głosu, prawie miesiąc zarządzały powiatem tymczasowe władze. 

 

Siatkarze Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego wywalczyli na zawodach w Bydgoszczy prawo 

startu w finałowym turnieju Mistrzostw Polski Młodzików. Zawodnicy MMKS-u wystąpili pod opieką trenera 

Andrzeja Gąsiora w składzie: Grzegorz Wieloch, Marcin Płocki, Łukasz Golonka, Dariusz Kowalski, Dariusz 
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Szarf, Rafał Hermanowicz, Karol Młot, Damian Pilichowski, Piotr Żurek, Przemysław Sternal, Sławomir 

Liminowicz oraz Wojciech Żuchora. 

 

20 maja odbyło się uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Mostowej 1. 

Wybudowana kosztem 27 mln. złotych  hala stanowi najnowocześniejszy obiekt na Opolszczyźnie. Przecięcia wstęgi 

dokonali wspólnie Wojewoda Opolski Elżbieta Rutkowska, prezes Polskiej Konfederacji Sportu Andrzej Kraśnicki, 

poseł na Sejm RP Kazimierz Pietrzyk i Prezydent Kędzierzyna – Koźla Wiesław Fąfara, a kapelan opolskich 

sportowców ksiądz Zygmunt Lubiniecki dokonał poświęcenia nowego obiektu. Publiczność wypełniła ogromną halę, 

zajmując nie tylko wszystkie miejsca siedzące, ale także większość stojących. Uroczystość uświetniły pokazy 

artystycznych zespołów dziewczęcych z Opola i Ozimka, a przede wszystkim mecz piłki siatkowej mężczyzn, który 

rozegrały reprezentacje narodowe Polski i Słowacji. Równocześnie był to debiut nowego trenera szkoleniowca 

polskiej reprezentacji narodowej Raula Lozano. Mecz dostarczył publiczności wiele wrażeń, tym bardziej, że 

reprezentacja Polski zaprezentowała skuteczną taktykę, która pomimo wielu momentów niepewności, zapewniła jej 

zwycięstwo. Wynik 3:0 dostarczył satysfakcji kibicom, którzy głośno i żywiołowo dopingowali zawodników. 

Również rewanżowy mecz następnego dnia wygrała reprezentacja Polski. 

 

W dniach od 20 do 22 maja odbyły się w Kędzierzynie – Koźlu, w hali sportowej przy alei Jana Pawła II 

Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie. Wśród 80 zawodników uczestniczących w turnieju był tylko jeden 

reprezentant naszego miasta Miłosz Drobny z Uczniowskiego Klubu Sportowego „15”, chociaż nie udało mu się 

zająć dobrego miejsca w tych mistrzostwach, występ uznano za udany, gdyż nasz reprezentant był młodszy od 

rywali. 

 

21 maja na stadionie KS „Odry” w Koźlu wielkim powodzeniem cieszył się festyn zorganizowany dla 

uczczenia 100 – lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Licznie przybyli członkowie związku, nauczyciele i ich 

rodziny. Słoneczna, ciepła pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu. Imprezę rozpoczął mecz piłki nożnej 

rozegrany pomiędzy drużynami pracowników oświaty, a reprezentantami Urzędu Miasta. Wszyscy dobrze bawili się 

dzięki wielu przygotowanym na tę okazję atrakcjom, były kiełbaski i inne przysmaki z grilla, napoje, słodycze 

serwowane na straganach, dla dzieci ustawiono gumowe zjeżdżalnie i batut, czas umilały występy zespołów 

tanecznych i muzycznych oraz solistów z naszego miasta.  

 

W maju pojawiła się nowa publikacja poświęcona historii naszego miasta. Ks. dr Alfons Schubert w tomiku 

„Tryptyk relikwiarzy świętych w Koźlu” przedstawia żywoty patronów kozielskiej parafii św. Zygmunta,  

św. Jadwigi Śląskiej i św. Faustyny Kowalskiej, których relikwie sprowadzono w ostatnich latach i uroczyście 

intronizowano w tej świątyni. Książkę sprzedawano w kancelarii parafialnej. 
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29 czerwca na kozielskim Rynku, na festynie „Zdrowie PLUS i my” mieszkańcy miasta mieli okazję 

przebadać się u lekarzy specjalistów z Opola, Głubczyc i Kędzierzyna – Koźla. Zorganizowały go diecezjalne Radio 

„PLUS” z Opola, parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej z Koźla oraz Urząd Miasta Kędzierzyna – Koźla. 

Bezpłatnych porad udzielali: onkolog dr Maria Pamucka, kardiolog dr Mieczysław Walkiewicz, laryngolog  

dr Michał Wątróbski, chirurg dr Zbigniew Szczepanowski, lekarz pierwszego kontaktu dr Bożena Misiaszek, 

specjalista medycyny ratunkowej dr Grzegorz Lipczak oraz Rzecznik Praw Pacjenta z Opolskiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Kaczmarek. W wypożyczonym z wrocławskiego „CARITAS”-u  

mammobusie przeprowadzano badania piersi. Jak odnotowała lokalna prasa, ta cenna inicjatywa nie została 

wykorzystana w pełni przez mieszkańców miasta, gdyż niedostatecznie zadbano o wyprzedzającą informację  

i reklamę. 

 

W dniach 25 -29 maja uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie – 

Koźlu wywalczyli wicemistrzostwo Polski w 28. Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 

który odbywał się we Włocławku. Zawody były rozgrywane w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. 

Drużyna z naszego miasta pod opieką Rafała Czuba wystąpiła w składzie: Sandra i Anna Wylezik oraz Krzysztof 

Piotrowski, zdobywając wicemistrzostwo w klasyfikacji drużynowej. Natomiast Sandra Wylezik wywalczyła 

również drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni Polski w turnieju indywidualnym. 7 maja w wojewódzkich eliminacjach 

tego turnieju w Brzegu zwycięska drużyna z Cisowej obroniła mistrzowski tytuł z ubiegłego roku i po raz trzeci 

awansowała do finału. W turnieju należało wykazać się świetną znajomością przepisów o ruchu drogowym i ich 

zastosowaniem w praktyce oraz mistrzowską jazdą na rowerze. 

 

Od 25 do 29 maja na kortach przy ul. Bolesława Śmiałego rozgrywano międzynarodowy turniej tenisa 

ziemnego mężczyzn, Kędzierzyn – Koźle Cup 2005. 32 zawodników z dziesięciu krajów wystartowało w grach 

pojedynczych i 16 par w deblu. Turniej indywidualnie wygrał Rainer Eitzinger z Austrii, drugie miejsce zdobył 

reprezentant Polski Maciej Diłaj. W deblu pierwsze miejsce wywalczyli Maciej Diłaj i Dawid Olejniczak, pokonując 

w finale parę Hiszpanów, Jordiego Marse i Alberta Rosiano.  

 

W dniach od 28 maja do 5 czerwca odbywały się w Kędzierzynie – Koźlu Dni Miasta i Dni Chemików. 

Wśród różnych propozycji dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się w sobotni i niedzielny wieczór 28 i 29 

maja występy zespołu Karawana, Ryszarda Rynkowskiego i zespołu Sistars, które koncertowały w nowej hali 

sportowo – widowiskowej na osiedlu Azoty. 1 czerwca na kozielskim Rynku i u stóp zabytkowej Baszty odbywały 

się tradycyjne zabawy i imprezy z okazji Dnia Dziecka. Inscenizacja nawiązująca do legendy kozielskiej, 

odtwarzała wyganianie braci Kozłów z kozielskiego zamku, a zainscenizowana została przez członków Najemnej 

Kompanii Grodu Koźle, tym razem we współpracy z  miejscową policją. Policjanci z radiowozem „aresztowali” 

pojmanych rozbójników, wzbudzając żywiołową radość zgromadzonych pod Basztą dzieci i młodzieży.  
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31 maja na sesji Rady Miasta zapadły decyzje ważne dla najbliższej przyszłości Kędzierzyna – Koźla. Rada 

podjęła uchwałę o partnerskiej współpracy z Raciborzem, zdecydowała, że port rzeczny w Koźlu zostanie 

wydzierżawiony, a dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu, ostatecznie uzgodniła formę upamiętnienia 

katastrofalnej powodzi 1997 r. i treść napisu na kamieniu – obelisku, który postawiony zostanie nad Odrą oraz 

nadała nazwy miejskim rondom. Rondo przy ulicy Grunwaldzkiej otrzymało nazwę Grunwaldzkie, a usytuowane na 

skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Gliwickiej nazwę Milenijne. 

 

W dniach 3 – 5 czerwca na stadionie „Kuźniczka” i na „Azotorze” rozgrywane były eliminacje do mistrzostw Polski 

w siatkówce plażowej. Wystąpiło 48 par z kraju i z zagranicy. W turnieju mężczyzn zwyciężyli Zbigniew 

Żukowski i Robert Szczerbaniuk, natomiast pierwsze miejsce w rywalizacji pań zdobyły reprezentantki Łotwy:  

Inguna Minusa i Inese Jursone.  

 

Siatkarze, młodzicy z Publicznego Gimnazjum nr 5 wygrali X Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar 

Przechodni KS Metro, który odbywał się w Warszawie od 3 do 5 czerwca. Rywalizowało w nim 20 drużyn z Polski, 

Niemiec i Słowacji. Drużyna z Kędzierzyna – Koźla rozegrała w ramach turnieju dziesięć spotkań, wszystkie 

wygrała i zajęła pierwsze miejsce, zdobywając puchar przechodni, medale ufundowane przez Polską Ligę Siatkówki 

oraz liczne nagrody. Zwycięska drużyna wystąpiła pod opieką trenera Tomasza Siemaszko w składzie: Sebastian 

Sobczak, Tomasz Malczewski, Wojciech Jurkowski, Krzysztof Zarzycki, Dominik Broj, Wojciech Wesołowski, 

Marcin Płocki, Michał Stogniew, Mateusz Gławenda, Łukasz Homoncik, Marian Cymerman i Damian Pilichowski. 

 

11 czerwca w hali sportowej przy al. Jana Pawła II rozegrany został międzynarodowy turniej zapaśniczy 

im. Wiktora Zarzeckiego. W tym roku na matach spotkała się rekordowo liczna reprezentacja wielu klubów 

sportowych przede wszystkim z Opolszczyzny i ze Śląska, a także z Grodna na Białorusi. 164 zawodników 

rywalizowało w czterech kategoriach: dzieci, młodzicy, kadeci i juniorzy. Drużynowo zwyciężyli zapaśnicy Orła 

Namysłów, drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Unii Racibórz, a trzecie klubu AKS As z Kędzierzyna – Koźla. 

Zawodnicy z naszego miasta triumfowali indywidualnie w dwóch kategoriach. W grupie dzieci dwa pierwsze 

miejsca zajęli Przemysław Młodawski i Oskar Skowron z AKS As, a w kategorii juniorów pierwsze i drugie miejsce 

wywalczyli kolejno Paweł Kałążny i Piotr Kałążny także z klubu AKS As. 

 

12 czerwca na stadionie Klubu Sportowego Odra po raz dwunasty odbył się festyn dobroczynno kulturalny 

„Wakacje dzieciom” organizowany przez parafię pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu przy 

współudziale Komendy Miejskiej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Urzędu Miasta oraz Starostwa 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Cały dochód z festynu przeznaczony będzie na sfinansowanie letniego wypoczynku 

dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, mieszkańców naszego miasta. Słoneczna pogoda sprzyjała zabawom na 
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świeżym powietrzu i publiczność tłumnie wzięła udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez 

organizatorów, wnosząc tym samym swoją cegiełkę w powstający fundusz dobroczynny. Pieniądze zebrane na 

tegorocznym festynie zapewniły piętnaściorgu dzieciom wyjazd na wakacje. 

 

12 czerwca w siedzibie rady osiedla Kuźniczka otwarto wystawę „Kuźniczka znana i nieznana”. Jej 

organizatorkami były panie Jolanta Rydzewska, Genowefa Małkiewicz i Krystyna Graczewska. Na wystawie 

zaprezentowano pamiątki rodzinne, zdjęcia i dokumenty obrazujące życie mieszkańców tej wioski najpierw,  

a obecnie dzielnicy Kędzierzyna – Koźla, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, od czasów międzywojennych po 

współczesność.  

 

16 czerwca w Muzeum Techniki Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Marcin Głogowski i Grzegorz 

Majkrzak, absolwenci technikum samochodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie 

– Koźlu otrzymali nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za udział w konkursie na najlepszą pracę 

dyplomową wykonywaną przez uczniów średnich szkół zawodowych. Tematem nagrodzonej  pracy dyplomowej było 

opracowanie systemu kontroli składu spalin silników samochodowych, a w części praktycznej polegała ona na 

wykonaniu stanowiska do badania sondy lambda. Promotorem tej pracy był nauczyciel Grzegorz Nadolski.  

 

18 czerwca odbyły się po raz drugi obchody Dnia Kultury Kresowej zorganizowane przez Oddział 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Kędzierzynie – Koźlu przy wsparciu 

finansowym władz miejskich. Bogaty program tegorocznego święta obejmował konferencję historyczną poświęconą 

60 rocznicy wypędzenia ludności polskiej z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej, na której wykład 

wygłosił prof. Ludwik Kozołub z Uniwersytetu Opolskiego, mszę świętą w Kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi 

Śląskiej oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary ludobójstwa na Kresach Wschodnich, umieszczoną 

przy Publicznym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich. Na część artystyczną złożyły się występy przygotowane przez 

młodzież PG im. Orląt Lwowskich i zawodowe zespoły. W Domu Kultury Koźle licznie przybyła publiczność 

dobrze bawiła się słuchając piosenek, dowcipnych scenek i pełnych humoru skeczów przywołujących wspomnienia 

kultury, obyczaju i niezastąpionej, specyficznej atmosfery polskiego Lwowa. Przygotowały je z uczniami panie 

Aneta Sitarz, Izabela Kopeć i Anna Kotowska nauczycielki PG im. Orląt Lwowskich. Entuzjastycznie przyjęto 

występ zespołu „Paka Rycha” z Bytomia, złożony ze starych i nowych lwowskich pieśni, skeczów i kabaretowych 

scenek. 

 

Siatkarze z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu zdobyli pierwsze miejsce i złoty medal na 

ogólnopolskiej gimnazjadzie. Zespół pod opieką trenera Szczepana Chodakowskiego wystąpił w składzie: Dariusz 

Kowalski, Rafał Scheit, Paweł Misiak, Patryk Małecki, Paweł Płocki, Grzegorz Wójtowicz, Adam Swaczyna, 

Paweł Malejka, Mariusz Kasperski, Rafał Kozak, Piotr Pytel i Tomasz Antoniak.   
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W dniach 13 – 22 czerwca w różnych zakątkach Kędzierzyna – Koźla rozłożyli swoje sztalugi malarze, 

którzy zjechali na Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Odra 2005”. W tym roku w plenerze wzięło udział  

20 artystów z różnych stron Polski, z Czech, Białorusi, Rosji i Ukrainy. 15 czerwca w Baszcie z malarzami spotkali 

się przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i władz miasta na czele z prezydentem Wiesławem Fąfarą  

i przewodniczącym Rady Miasta Ryszardem Pacułtem. Uroczyście powitano artystów i omówiono formy pomocy 

uczestnikom pleneru w poznawaniu różnych odległych zakątków miasta. Wyniki ich pracy zaprezentowane zostały 

22 czerwca na wystawie poplenerowej w Domu Kultury Koźle. Pokazano 38 obrazów spośród około 100, które 

powstały podczas pracy artystów na terenie naszego miasta. Zostaną one u nas, pozostałe twórcy zabiorą ze sobą, 

ale prezentowane na autorskich wystawach, będą rozsławiały Kędzierzyn – Koźle w Polsce i za granicą. 

 

26 czerwca po raz szósty przypłynęły do Koźla pływadła biorące udział w dorocznej imprezie „Odra rzeką 

integracji europejskiej”. Poprzedniego dnia, w sobotę z Raciborza wypłynęło prawie trzydzieści najróżnorodniejszych 

jednostek pływających. Ich załogi w tym roku wywodziły się nie tylko z  położonych nad Odrą miejscowości 

Opolszczyzny, przybyli również żeglarze z Białegostoku i Odolanowa. W połowie drogi w Dziergowicach odbył się 

festyn, na który złożyły się imprezy przypominające stare zwyczaje odrzańskie i świętojańskie oraz występy zespołu 

Hit. Bawili się na nim uczestnicy spływu i mieszkańcy wsi. W niedzielę o godzinie 1500 kawalkada pływadeł 

pojawiła się w Koźlu i kolejne jednostki zaczęły przybijać do przystani na wyspie. Tutaj witała je licznie 

zgromadzona publiczność, a następnie na placu obok jachtklubu „Szkwał”, na festynie mieszkańcy miasta i wodniacy 

świętowali udane zakończenie spływu. Twórcom pływadeł wręczono także nagrody ufundowane przez prezydentów 

obu miast, starostę powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego i firmy z terenu miasta. Prezydent Raciborza Jan 

Osuchowski wręczył nagrodę za najładniejsze pływadło załodze „Mauretanii” z Odolanowa, a I nagroda przypadła 

wodniakom z Gogolina, którzy przypłynęli „Angielskim Autobusem”. II nagrodę z rąk wiceprezydenta Kędzierzyna 

– Koźla Piotra Gabrysza otrzymała załoga pływającej wyspy „Szuwarek” z naszego miasta, w skład której 

wchodzili Marian Berbecki i Antoni Pasek. Najoryginalniejszą nagrodę ufundowały Zakłady Azotowe Kędzierzyn, 

które nagrodziły toną nawozu azotowego najlepszego rolnika wśród sterników za pływadło „Żółty Trabancik 

TOLIK”. 

 

30 czerwca po roboczej sesji Rady Miasta odbyło się uroczyste spotkanie miejskich radnych kolejnych 

czterech kadencji z okazji 15 – lecia Samorządu Terytorialnego. Rozpoczęło się od odsłonięcia nad Odrą w Koźlu 

obelisku upamiętniającego zmagania mieszkańców miasta z powodzią w dniach 7 – 11 lipca 1997 roku. Na wysokim 

kamieniu z czerwonego piaskowca umieszczono tablicę z napisem „W hołdzie Tym, którzy w lipcu 1997 roku 

ratowali miasto przed powodzią i udzielali pomocy mieszkańcom”. Witając zebranych u stóp pomnika, 

przewodniczący Rady Miasta Ryszard Pacułt między innymi powiedział: „Zapominamy o poświęceniu, a niekiedy 

nawet bohaterstwie tych, którzy nieśli pomoc dotkniętym powodzią. A było ich wielu. Przede wszystkim byli to 
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mieszkańcy prawobrzeżnej części naszego miasta, pracownicy Urzędu Miasta i licznych zakładów pracy 

Kędzierzyna – Koźla. Byli to również przedstawiciele wielu miejscowości niekiedy bardzo odległych od naszego 

miasta. Wszystkim, którzy nieśli nam pomoc w tych trudnych dniach, w imieniu Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle 

IV kadencji składam bardzo serdeczne podziękowania”. Obelisk odsłonili wspólnie obecny Prezydent Kędzierzyna – 

Koźla, Wiesław Fąfara i były prezydent Mirosław Borzym, który kierował obroną miasta podczas katastrofalnej 

powodzi. Ufundowanie i wykonanie obelisku było formą realizacji woli mieszkańców osiedli, które najbardziej 

ucierpiały z powodu pamiętnej powodzi zwłaszcza Koźla, Kłodnicy i Pogorzelca, wyrażonej w uchwale Rady 

Miasta z dnia 31 maja 2005 roku. 

 

W dniach 6 – 14 lipca Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte  

z wielkimi sukcesami uczestniczyła w Światowym Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych Zurych 2005. 

Zdobyła pierwsze miejsce w musztrze artystycznej, a jej koncert w kościele św. Katarzyny został sklasyfikowany na 

trzecim miejscu. Do Szwajcarii na Światowy Festiwal przyjechało 85 młodzieżowych orkiestr dętych z 23 krajów, 

wśród których były trzy orkiestry z Polski, z Kędzierzyna – Koźla, z Nowej Soli i z Suchowoli. Orkiestra Zespołu 

Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte nie tylko zdobyła wysokie oceny jury festiwalowego, ale przede wszystkim 

zaskarbiła sobie podziw i uznanie publiczności, a także, jak podkreśla opiekun orkiestry Krzysztof Ligenza, 

nawiązała cenne kontakty i znajomości, które już zaowocowały zaproszeniami do Niemiec i do Moskwy.  

 

W bieżącym roku na kędzierzyńskim dworcu kolejowym pojawiły się szynobusy. Pierwszy rozpoczął obsługę 

trasy z Kędzierzyna – Koźla do Kamieńca Ząbkowickiego już na początku tego roku. Dwa następne zakupione 

przez Zarząd Województwa Opolskiego w bydgoskiej firmie Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding od początku 

lipca jeżdżą na trasach: Nysa – Kędzierzyn-Koźle – Kamieniec Ząbkowicki oraz Opole – Brzeg – Nysa – 

Kędzierzyn-Koźle. Szynobus posiada 70 miejsc siedzących i tyle samo stojących, jest wyposażony w klimatyzację,  

a koszty jego eksploatacji są znacznie mniejsze niż wagonu z lokomotywą spalinową. Jak donosiła lokalna prasa, 

funkcjonowanie szynobusu w pierwszych miesiącach jego eksploatacji natrafiało na pewne komplikacje, ujawniały 

się różne wady, które trzeba było usuwać, dlatego dwa nowe zakupiono w innej firmie, może więc okażą się bardziej 

udane. Na trasach mniej uczęszczanych szynobusy są szansą uratowania tych linii przed likwidacją. 

 

9 lipca na „Azotorze” rozegrane zostały pierwsze wojewódzkie mistrzostwa amatorów w siatkówce 

plażowej mężczyzn. Wśród 13 par uczestniczących w rozgrywkach znalazły się dwie, które zdobyły tydzień 

wcześniej najlepsze miejsca w mistrzostwach Kędzierzyna – Koźla, a mianowicie Krzysztof Blot i Przemysław 

Raubo oraz Piotr Kwaśniewski i Adam Hajduk. Mistrzostwo Opolszczyzny zdobyli Dominik Żmuda i Dariusz 

Baradziej, a drugie miejsce zajęła para Adam Hajduk i Piotr Kwaśniewski.  
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15 lipca w Petrochemii Blachownia zginęło trzech pracowników, wykonując rutynowe czynności przy 

odwadnianiu zbiornika benzolu. Bernard Poplucz /43 lata/, Łukasz Pastyrczyk /25 lat/ i Dariusz Naworski 

/35lat/, jak wykazała sekcja zwłok, zmarli przez uduszenie na miejscu pracy, nie zdążyli nawet odkręcić zaworu. 

 

Serią sukcesów zaowocowały starty Marty Stępień w prestiżowych imprezach sportowych w lipcu bieżącego 

roku. Wychowanka Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kędzierzynie – Koźlu na Mistrzostwach 

Polski w Ratownictwie Wodnym w Warszawie zdobyła trzy medale: srebrny w kombinacji ratowniczej i dwa 

brązowe, w wyścigu pływackim na 200 metrów z przeszkodami oraz w wiosłowaniu łodzią ratowniczą. 

Reprezentacja Kędzierzyna – Koźla zajęła w tych mistrzostwach piąte miejsce zespołowo, a dwie jej zawodniczki, 

Marta Stępień i Katarzyna Gruszczyńska zakwalifikowały się do kadry narodowej na mistrzostwa Europy  

w Hiszpanii. Swoją wysoką formę Marta Stępień potwierdziła także podczas IX Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży, w konkurencjach pływackich rozgrywanych w Warszawie wywalczyła złoty medal na dystansie 200 

metrów stylem klasycznym i srebrny na dystansie 400 metrów stylem zmiennym. Na tej Olimpiadzie świetne 

rezultaty osiągnęli również lekkoatleci MMKS-u: Agata Dudek zdobyła złoty medal w biegu na 800 metrów,  

a Michał Pietraszko wywalczył tytuł mistrzowski i złoty medal w rzucie dyskiem. 

 

Kędzierzyn – Koźle został sklasyfikowany na 17 miejscu w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko – 

wiejskich w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, którego wyniki opublikowane zostały 26 lipca na łamach tego 

dziennika. Kapituła Rankingu, której pracami kierował były premier, obecnie eurodeputowany Jerzy Buzek, przy 

ocenie samorządów brała pod uwagę przede wszystkim: zarządzanie finansami w latach 2001 – 2004, sposób 

realizowania inwestycji, pozyskiwanie unijnych funduszy oraz szereg szczegółowych zagadnień np. średnią liczbę 

punktów z testu szóstoklasistów w 2004 roku, to czy urząd opracował wieloletnie plany inwestycyjne, czy 

funkcjonuje zgodnie z normą ISO, jaka była stopa bezrobocia w latach 2001 – 2004. W kategorii gmin wiejskich na 

11 miejscu znalazła się gmina naszego powiatu, Reńska Wieś. 

 

28 lipca siatkarz z Kędzierzyna – Koźla Piotr Marciniak, grając w parze z Patrykiem Foglem z Opola 

zdobył złoty medal na IX Akademickich Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej, które były rozgrywane  

w Gdyni. Zwycięska para będzie reprezentować Polskę na akademickich mistrzostwach świata w siatkówce 

plażowej na Cyprze. 

 

W kolejne najbardziej upalne dni lata miasto przeżyło dwa wstrząsające wydarzenia. 28 lipca w dzielnicy 

Sławięcice rozszczelnił się gazociąg, a wydobywający się gaz wybrzuszył nawierzchnię jezdni i zaczął się 

przedostawać do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Szybka reakcja straży pożarnej i pozostałych służb 

zapobiegła katastrofie, odcięto dopływ gazu, wyłączono elektryczność, ewakuowano mieszkańców z przylegających 

ulic i opanowano sytuację, tylko mieszkańcy musieli przez resztę dnia intensywnie wietrzyć swoje domy. Natomiast 
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29 lipca w godzinach wieczornych wybuchł pożar w wytwórni opakowań holenderskiej spółki HSV na terenie byłych 

zakładów chemicznych „Blachownia”. Potężny słup czarnego dymu wywołał powszechny niepokój, tym bardziej, że 

w pobliżu znajdują się zbiorniki ORLENU, a zachodziła również obawa o możliwość skażenia środowiska. Na 

miejscu zdarzenia pojawiło się siedemnaście jednostek straży pożarnej, które skutecznie zapobiegły 

rozprzestrzenieniu się ognia. Pożar jednak całkowicie strawił halę produkcyjną ze styropianem i zniszczył miejsca 

pracy 40 osobowej załogi. 

 

W pierwszych dniach sierpnia 35 osób reprezentowało Kędzierzyn – Koźle na X Mistrzostwach Polski  

w Pływaniu na Byle Czym w Augustowie. Wśród 37 załóg przybyłych z całej Polski i z zagranicy pływadło „Sami 

swoi” z naszego miasta zdobyło drugie miejsce. Jego twórcy: Marian Berbecki, Andrzej Kolasa i Grzegorz 

Papuziński prezentowali na tratwie scenę ze słynnego filmu o Pawlaku i Kargulu. Oprócz dobrej zabawy załóg 

pływających i licznie zgromadzonej publiczności, organizatorom tych imprez przyświecają także ambitne cele 

społeczne, pragną budzić zainteresowanie rzekami, inspirować ich lepsze wykorzystywanie w gospodarce, sporcie  

i rekreacji, a dla wszystkich uczestników tych spływów stanowią one ciekawy sposób promocji swoich miast. 

 

W dniach 14 – 16 sierpnia przebywali na Ukrainie przedstawiciele Kędzierzyna – Koźla: Ryszard Pacułt, 

przewodniczący Rady Miasta i Wiesław Fąfara, prezydent miasta, a towarzyszył im Roman Wodiczko, który 

reprezentował Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział „Nadwórna”. 

Delegacja wyjechała na zaproszenie mera Kołomyi Bogdana Juraszczuka i odwiedziła oprócz Kołomyi także Kałusz 

i Nadwórną. Wynikiem wizyty na Ukrainie było nawiązanie kontaktów, które zaowocują stałą współpracą 

Kędzierzyna – Koźla z którymś z odwiedzanych miast. Wstępnie takie zainteresowanie współpracą z polskim 

miastem wyraziły władze każdego z nich. 

 

W okresie wakacji przez łamy miejscowej prasy przeszła seria artykułów wyrażających niezadowolenie 

mieszkańców z dyskryminującego Kędzierzyn – Koźle sposobu działania władz Województwa Opolskiego. Przegląd 

społecznych żalów i pretensji zaprezentował Andrzej Kopacki w artykule pod wymownym tytułem „Rozwód  

z Opolem?” zamieszczonym w „Gazecie Lokalnej” z 17 sierpnia 2005 r. Wymienia w nim najczęściej podnoszone 

zarzuty: niesprawiedliwy podział środków finansowych, uprzywilejowane traktowanie Opola kosztem innych miast 

województwa, niezrealizowanie obietnic dawanych naszemu miastu, co wywołuje coraz częściej powtarzane opinie, 

że Kędzierzyn – Koźle mógłby lepiej się rozwijać w ramach województwa śląskiego. 

 

W dniach 16–21 sierpnia na kortach Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego odbywały się rozgrywki  

X Kędzierzyn – Koźle Cup. Wzięło w nim udział 80 tenisistek z Czech, Słowacji, Chorwacji, Niemiec, Szwecji, 

Białorusi, Austrii, Serbii i Czarnogóry, Argentyny oraz Włoch, a wśród nich także 6 Polek. Turniej, którego pula 

nagród w tym roku wyniosła 25 tysięcy dolarów, ściągnął na kędzierzyńskie korty zawodniczki notowane wysoko  
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w światowym rankingu, co lokuje tę imprezę wśród najważniejszych turniejów tenisowych w Polsce. Turniej 

indywidualny wygrała Petra Cetkovska z Czech po zaciętej walce w finale z Natalii Gussoni z Argentyny. W deblu 

bezkonkurencyjne okazały się siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie, które przeszły zwycięsko przez eliminacje  

i w finale pokonały parę czeską Renatę Voracovą i Sandrę Zahlavovą z Czech. 

 

20 sierpnia w amfiteatrze na osiedlu Piastów muzyka, taniec i śpiew bawiły liczną widownię 

Międzynarodowych Spotkań z Folklorem organizowanych od wielu lat przez Zbigniewa Stanisia, RSM „Chemik”  

i  Osiedlowy Dom Kultury Komes. Zaprezentowały swoje narodowe tradycje zespoły z Francji, Hiszpanii, Słowacji  

i zespół mniejszości niemieckiej z Górnego Śląska Bavarian Show prezentujący piosenki bawarskie i tyrolskie oraz 

zespoły polskie: chór Santa Clara z Pełczyc, Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” i Zespół Pieśni i Tańca „Komes”. 

Występy zespołów wzbudziły duże zainteresowanie tym bardziej, że ich programy były bardzo zróżnicowane,  

a niektóre z nich demonstrowały taniec i muzykę mało u nas znaną, czego przykładem był pokaz zespołu 

Bithindarrak  z kraju Basków w Hiszpanii. Najwięcej jednak wrażeń dostarczyli szczudlarze z Francji, którzy na 

szczudłach zademonstrowali tańce szkockie, irlandzkie i skoczne polki. 

 

W dniach 28 – 31 sierpnia gościła w naszym mieście delegacja z Jonavy, partnerskiego miasta na Litwie, na 

czele z merem Bronislovasem Liutkusem. Spotkania z przedstawicielami władz i przedsiębiorcami  

z Kędzierzyna – Koźla zaowocowały skonkretyzowaniem wzajemnych oczekiwań oraz pozwoliły ustalić wspólne 

przedsięwzięcia, między innymi wymianę w dziedzinie kultury, współpracę między szkołami sportowymi  

i wykorzystanie doświadczeń w pracy służb komunalnych. 

 

1 września dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny w ciepły, jeszcze całkowicie letni poranek.  

W szkołach ponadgimnazjalnych do klas pierwszych przyjęto w tym roku 1461 uczniów wobec 1710 

przygotowanych miejsc. Jak i w poprzednim roku tylko oba licea ogólnokształcące przyjęły większą ilość uczniów 

niż zaplanowały miejsc. Utworzyły one po siedem klas pierwszych, w których rozpoczyna naukę 547 uczniów. 

Pozostali będą się uczyli w technikach /507 osób/, liceach profilowanych /143/ i zasadniczych szkołach 

zawodowych /264/, zgrupowanych w pięciu zespołach szkół. W tym roku szkolnym po raz pierwszy zorganizowano 

klasę sportową w szkole średniej, utworzono ją przy Zespole Szkół nr 4, w sąsiedztwie którego mieści się niedawno 

oddana do użytku wielka hala sportowa na osiedlu Azoty. 

 

4 września Miejski Ośrodek Kultury zorganizował festyn „Pożegnanie lata”, który odbywał się na wolnym 

powietrzu obok Domu Kultury Koźle. Ponad trzy tysiące osób bawiło się na koncertach zespołu Blues jak Kobra,  

a przede wszystkim zespołu Dżem. Młodzi uczestnicy bardzo chwalili tę imprezę, szaleli na koncercie Dżemu, 

tańcząc i razem z solistą śpiewając jego piosenki.   
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4 września po raz pierwszy w naszym mieście rozgrywane były Mistrzostwa Polski w Triathlonie. 

Odbywały się na dystansie klasycznym w kategoriach weteranów, seniorów, młodzieżowej i juniorów. Prawie stu 

zawodników wystartowało, by rywalizować w pływaniu na 1500 m, jeździe na rowerze na dystansie 40 km  

i w biegu na 10 km. Zawody obserwowało wielu kibiców tym bardziej, że trasy biegu i rowerowa zostały wytyczone 

ulicami Starego Miasta. W poszczególnych kategoriach, odpowiednio wśród kobiet i mężczyzn zwyciężyli:  

w kategorii seniorów, Karolina Ochocińska z Poznania i Marek Jaskółka zamieszkały w Niemczech. W kategorii 

młodzieżowej pierwsze miejsca zajęli: Monika Smaruj z Chodzieży i Marcin Florek z Elbląga, a wśród juniorów 

Paulina Kotfica ze Szczecina i Przemysław Szymanowski z Kielc. W rywalizacji weteranów zwyciężył Dariusz 

Czyżowicz ze Szczecina. W triathlonie wystartowali również zawodnicy z Kędzierzyna – Koźla, najlepsze miejsca 

wśród nich zajęli: Ewa Komander w kategorii młodzieżowej zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski,  

a Janusz Misiaszek zajął 3 miejsce wśród weteranów. Kierownikiem zawodów był Stanisław Zajfert. 

 

Kino Hel na Starym Mieście ponownie wystawił na sprzedaż jego właściciel Instytucja Filmowa Silesia  

z Katowic. Prywatna firma Lumiere, która dzierżawiła je, zdołała utrzymać regularne seanse filmowe jedynie od 

listopada 2004 r. do kwietnia bieżącego roku. Jak poinformowała 7 września „Gazeta Lokalna” /”Umarł król, niech 

żyje król” – Jakub Dźwilewski/ nie ma w mieście możliwości zakupu i utrzymania tego kina.  

 

9 września na stadionie „Odry” w Koźlu odbył się festyn dla pracowników Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej z okazji uzyskania certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Impreza 

rozpoczęła się oficjalnym wręczeniem dyrektorowi Anatolowi Majcherowi przez przedstawiciela firmy BVQI 

dokumentu stwierdzającego certyfikację. Następnie zebrani bawili się, korzystając z licznych stoisk 

gastronomicznych i obserwując występy „Biesiady Kozielskiej”. Także Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  

w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu pomyślnie przeszedł proces certyfikacji. Certyfikat ISO 9001:2000 

odebrała dyrektor placówki Helena Kozłowska z rąk przedstawiciela firmy przeprowadzającej certyfikację podczas 

uroczystości, która odbyła się w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. 

 

W dniach 10 – 11 września na stadionie „Kuźniczka” rozegrane zostały mistrzostwa Polski w softballu  

w kategorii juniorek. Do finałowego turnieju zakwalifikowały się 4 drużyny: Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” 

z Kędzierzyna – Koźla, UKS Yankees Działdowo, Baseball Wrocław i Makabi Warszawa. Softballistki z naszego 

miasta zajęły w turnieju drugie miejsce, zdobywając srebrny medal, wystąpiły w składzie: Sandra Diller, Wioletta  

Kurczok, Karina Marek, Małgorzata Helak, Dagmara Andres, Paulina Targosz, Iwona Pelc, Ewelina Pelc, 

Karolina Koziarska, Agnieszka Lisiecka, Ewa Chełmińska, Olga Chudomięt i Patrycja Ostrowska. 

 

We wrześniu zakończono prace remontowo – porządkowe na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej  

w Kędzierzynie – Koźlu. Inwestycję sfinansował rząd Federacji Rosyjskiej. Wybrukowano centralny plac nekropolii, 
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oczyszczono pomnik upamiętniający poległych żołnierzy, uporządkowano mogiły, uzupełniono wszystkie ubytki 

tabliczek informacyjnych i otaczających groby murków. Cmentarz założono w latach 1952 – 1956, spoczywa na nim 

18 186 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 roku, pochowanych w 124 grobach indywidualnych i 324 

zbiorowych oraz 192 jeńców wojennych nieznanej narodowości. Zebrano tutaj ciała poległych z powiatów: 

kozielskiego, głubczyckiego, raciborskiego i strzeleckiego. 

 

Gospodarstwo państwa Kariny i Pawła Klose na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie – Koźlu uznano za 

najpiękniejszą zagrodę na Opolszczyźnie. W konkursie organizowanym przez samorząd województwa „Piękna Wieś 

Opolska 2005” ich gospodarstwo zajęło drugie miejsce /pierwszego nie przyznano/. Państwo Klose posiadają ponad 

90 ha, spośród których trzecią część zajmują pastwiska i łąki, a hodowla zwierząt odgrywa istotną rolę w ich 

gospodarowaniu. Pięknie utrzymane budynki mieszkalny i gospodarskie w otoczeniu zieleni, wśród ozdobnych 

krzewów i kwiatów przyciągają wzrok wszystkich podróżujących pobliską drogą łączącą centrum miasta z osiedlem 

Cisowa. 

 

23 września 3,5 tysiąca widzów oklaskiwało występy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 

„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, który zaprezentował swoje najsłynniejsze piosenki i tańce w nowej hali 

sportowej przy ulicy Mostowej, na osiedlu Azoty. 

  

25 września mieszkańcy miasta mogli wybierać parlamentarzystów w lokalach trzydziestu pięciu obwodów 

wyborczych w Kędzierzynie – Koźlu. Frekwencja w naszym mieście była niższa od średniej krajowej, ale wyższa od 

średniej wojewódzkiej, w wyborach wzięło udział 36,61% uprawnionych do głosowania mieszkańców Kędzierzyna 

– Koźla. Kampania wyborcza i same wybory przebiegły spokojnie, bez szczególnych zdarzeń. Wynik wyborów 

okazał się o tyle niepomyślny dla Kędzierzyna – Koźla, że żaden z naszych kandydatów nie uzyskał mandatu posła 

ani senatora. Największe poparcie w mieście zdobyły Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz 

Lewicy Demokratycznej.  

 

29 września Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla na swojej sesji omówiła bieżące problemy, skupiono się 

przede wszystkim na budowie i remontach dróg oraz gospodarce mieszkaniami. Ta sesja miała również charakter 

szczególny w związku przygotowywaniem obchodów 30 rocznicy utworzenia Kędzierzyna – Koźla. Radni podjęli 

uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowy obywatel Miasta Kędzierzyn – Koźle” prof. Włodzimierzowi Kotowskiemu, 

byłemu dyrektorowi Zakładów Chemicznych „Blachownia” i Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej. Przyznali 

również medale  „Za zasługi dla miasta”, otrzymały je następujące osoby: Stanisław Biernat, kierownik wydziału 

oświaty i wychowania Urzędu Miasta, Halina Bulanda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Antoni Capała, 

dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Bruno Kosak, radny sejmiku wojewódzkiego w Opolu, prof. 

Włodzimierz Kotowski oraz Marta Szydłowska, była wiceprezydent Kędzierzyna – Koźla. Druga uroczysta część 
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sesji odbyła się w Domu Kultury Koźle, jej centralnym wydarzeniem było wręczenie Certyfikatu Systemu Jakości 

ISO 9001: 2001, który uzyskał Urząd Miasta za wykonywanie „usług publicznych w zakresie administracji 

samorządowej”. Certyfikat przekazał Ryszard Komorowski, przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 

na ręce prezydenta miasta Wiesława Fąfary, pełnomocnika systemu zarządzania jakością i sekretarza UM Konrada 

Kucza oraz kierownika wydziału organizacyjnego UM Zbigniewa Romanowicza. 

  

Przez trzy dni, od 30. września do 2. października odbywał się w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Kędzierzynie – Koźlu XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia „Publicystyka 

2005”. Wpłynęło 66 filmów, z których komisja w składzie: Janina Truszkowska – Bomba, Piotr Zawojski  

i Bogusław Rogowski zakwalifikowała 31 do konkursu. Tylko jeden z nich, „Etos” Andrzeja Szopińskiego – Wisły 

pochodzi z naszego miasta. Filmy przyjęte do konkursu zostały nadesłane z Polski i Czech. Filmowy maraton trwał 

przy dużym zainteresowaniu publiczności, pełna sala na kolejnych projekcjach świadczy, że festiwal ma już swoich 

stałych widzów. Międzynarodowe jury, w skład którego wchodzili: Stanisław Puls – przewodniczący, Pavla 

Bergmanowa z Czech, Peter Glatz z Austrii, Piotr Zawojski i Maciej Drygas, przyznało grand prix festiwalu 

filmowi „Motyle” Pawła Kosowca. Ten utwór oceniono jako wybijający się ponad przeciętny poziom festiwalowych 

projekcji. Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymały dzieła „Życie to film” Jacka Adamczewskiego i „Inny 

świat” Wojciecha Wikarka. Jury przyznało również trzy wyróżnienia następującym filmom: „Nasze run the  voo” 

Wojciecha Wikarka, „Etos” Andrzeja Szopińskiego – Wisły i „Zakazane” Bartosza Paducha. Festiwalowi 

towarzyszyło wydarzenie artystyczne czyli projekcja niemego filmu „Człowiek z kamerą” słynnego nowatora 

filmowego z początku XX wieku Dzigi Wiertowa z towarzyszeniem muzyki wykonywanej na żywo przez 

wrocławski zespół Robotobibok. Spotkało się ono ze szczególnie żywym zainteresowaniem młodzieży, która 

wypełniła salę kina. 

 

Zakończyła się budowa mieszkań socjalnych na osiedlu Blachownia, oddano do użytku trzy nowe budynki 

przy ulicach Broniewskiego i Zwycięstwa, w których znajduje się łącznie 120 mieszkań o  powierzchni od 20 m2  do 

40 m2. Budowa trwała rok i kosztowała 3,9 mln złotych. 3 października w kozielskim Domu Kultury rozlosowano 

przydziały lokali pomiędzy osoby oczekujące na mieszkania socjalne. 

 

6 października podpisano umowę o sprzedaży Petrochemii Blachownia węgierskiej firmie BorsodChem. 

Dotychczasowy właściciel, warszawska grupa kapitałowa „Ciech” sprzedała tę spółkę, gdyż produkcja Petrochemii 

Blachownia /toulen i benzen/ nie mieści się w planach asortymentowych jej strategii rozwoju. 

 

8 i 9 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza trwały uroczystości z okazji 

60. rocznicy utworzenia szkoły. Rozpoczęło je wręczenie nowego sztandaru, który ufundowali rodzice uczniów oraz 

członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. Henryka Sienkiewicza. Poprzedni sztandar 
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znacznie się zdezaktualizował i zestarzał, zamiast go odnawiać i uzupełniać, uroczyście przekazano go do sali 

tradycji. Z okazji jubileuszu najstarszej średniej szkoły w naszym mieście, wydano książkę ukazującą historię  

i osiągnięcia liceum oraz odbył się zjazd absolwentów, w którym wzięło udział około 900 osób. Zakończył obchody 

bal absolwentów i dni otwarte dające okazję spotkań w salach lekcyjnych i pracowniach liceum absolwentów, 

nauczycieli i obecnych uczniów szkoły.  

 

14 października uroczyście otwarto w kozielskiej Baszcie wystawę „Kędzierzyn – Koźle w fotografii 

Władysława Lichorobca i Tadeusza Płóciennika”, zorganizowaną przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Około sto 

fotogramów ukazuje różne zakątki naszego miasta, odkrywając przed widzem nieoczekiwane piękno detali 

architektonicznych i uroki licznych stylowych willi, pałacyków i kamienic świadczących o bogatych dziejach 

miejscowości, które weszły w skład miasta. Niestety także dokumentuje przykłady niszczejących obiektów, które 

dzisiaj są już tylko świadectwem dawnej świetności. 

 

15. października, dokładnie w 30. rocznicę utworzenia Kędzierzyna – Koźla, odbyły się uroczystości 

jubileuszowe z udziałem osób, które w ciągu minionych 30 lat wniosły istotny wkład w rozwój miasta. Rozpoczęło 

je spotkanie prezydentów i przewodniczących Rady Miasta, którzy swoje funkcje pełnili od połączenia w jeden 

organizm miejski sąsiadujących ze sobą miejscowości do chwili obecnej. Uczestniczyli w nim byli prezydenci: Andrzej 

Radwański /1983 - 1987/, Mirosław Borzym /1990 – 1998/, Jerzy Majchrzak /1998 – 2002/, byli przewodniczący 

Miejskiej Rady Narodowej: Jerzy Piechota /1976 – 1978/ i Mieczysław Hulewicz /1978 – 1980/ oraz Rady 

Miejskiej Antoni Szota /1990 – 1992/, gospodarzami spotkania byli aktualnie urzędujący prezydent Wiesław 

Fąfara /od 2002/ i Ryszard Pacułt  przewodniczący Rady Miasta od 1994 r. Przypomniano na tym spotkaniu także 

zasługi nieobecnych. Nie żyją już: pierwszy prezydent Kędzierzyna-Koźla Waldemar Derej /1976 – 1982/ oraz byli 

przewodniczący rady Mieczysław Żurek /1980 – 1988/ i Emil Matuszyk /1992 – 1994/. Uroczysta sesja Rady 

Miasta odbyła się w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Śródmieściu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

kolejni przewodniczący Rady Miasta, prezydenci Kędzierzyna – Koźla, radni poprzednich kadencji i osoby 

zasłużone w różnych dziedzinach działalności W święcie miasta uczestniczyli także wojewoda opolski Elżbieta 

Rutkowska, wicemarszałek województwa opolskiego Ewa Rurynkiewicz oraz delegacje zaprzyjaźnionych miast 

Winnicy, Koziatynia i Kałusza na Ukrainie, Jonavy na Litwie i Ostrawy w Czechach. Uroczystość rozpoczęła się 

wyświetleniem archiwalnych filmów prezentujących wydarzenia rozgrywające się tutaj na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat, począwszy od pamiętnych obchodów 800 – lecia Koźla w 1963 roku po czasy współczesne. 

Krótkie wystąpienia okolicznościowe przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Pacułta i prezydenta Wiesława 

Fąfary zwięźle informowały o osiągnięciach minionych trzydziestu lat i o tym, co nadal pozostało do wykonania, by 

miasto mogło się swobodnie rozwijać. Wręczono uroczyście przyznane przez Radę Miasta wyróżnienia i medale. 

Profesor Włodzimierz Kotowski, były dyrektor Zakładów Chemicznych „Blachownia” i Instytutu Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, autor licznych wynalazków i nowatorskich wdrożeń w dziedzinie chemii otrzymał tytuł honorowego 
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obywatela miasta i medal „Za zasługi dla miasta Kędzierzyna – Koźla”, medalami tymi zostali także uhonorowani: 

Marta Szydłowska, była wiceprezydent miasta, organizatorka licznych akcji charytatywnych, Helena Bulanda, 

dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej, Stanisław Biernat, były naczelnik Kędzierzyna, obecnie kierownik 

wydziału oświaty i wychowania Urzędu Miasta, Antoni Capała, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 

oraz Bruno Kosak, radny sejmiku wojewódzkiego, działacz Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na 

Śląsku Opolskim. Wicemarszałek województwa opolskiego Ewa Rurynkiewicz wręczyła odznaki „Za zasługi dla 

województwa opolskiego” przewodniczącemu Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla Ryszardowi Pacułtowi  

i prezydentowi miasta Wiesławowi Fąfarze. W drugiej części uroczystości wystąpiła Filharmonia Janaćkowa  

z Ostrawy z koncertem muzyki klasycznej i słynnych arii operowych i operetkowych w wykonaniu Olgi Prohazkovej, 

Magdaleny Spytek i Kałudi Kałudowa. Koncert prowadził, opowiadając o muzyce i jej wykonawcach, dyrygent 

orkiestry Bartosz Żurakowski. W niedzielę 16 października obchody jubileuszu miasta wzbogacił koncert muzyki  

i tańców ludowych w międzynarodowym wykonaniu. W Domu Kultury „Chemik” wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca 

„Komes” z Kędzierzyna – Koźla, litewska dziecięca grupa „Suldu – Buldu” oraz ukraiński zespół „Barwinok”. 

Licznie zebraną publiczność szczególnie zachwycił program zespołu z Ukrainy, który w prezentowanych tańcach 

ukraińskich i polskich zafascynował widzów precyzją i żywiołowością wykonania oraz barwnością ludowych 

strojów.  

 

23 października w drugiej turze wyborów prezydenckich w Kędzierzynie – Koźlu wzięło udział 47,96% 

uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta. Lech Kaczyński otrzymał 8 914 głosów /36,12%/, a Donald 

Tusk 15 762 głosy /63,88%/. W pierwszej turze 9 października frekwencja wyniosła 46%. Donald Tusk otrzymał 

51,26% głosów, Lech Kaczyński 24,80%, Marek Borowski 12,01%, Andrzej Lepper 6,86%, na pozostałych 

kandydatów  łącznie głosowało 5,07% wyborców. 

 

24 października w Domu Kultury Koźle odbyło się IX Kędzierzyńsko – Kozielskie Seminarium Naukowe 

na temat „Miasto w świadomości swoich obywateli”. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi Uniwersytetu 

Opolskiego i ośrodków akademickich województwa śląskiego oraz przedstawiciele władz Kędzierzyna – Koźla, 

samorządowcy i członkowie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Głównym organizatorem seminarium i autorem 

programu badawczego zrealizowanego w maju bieżącego roku w naszym mieście był dr Edward Nycz, socjolog, 

wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, który prowadził obrady i prezentował wyniki badań na temat „Kędzierzyn – 

Koźle 2005 w opiniach swoich mieszkańców”. Opinie i poglądy mieszkańców zostały ukazane za pośrednictwem 

kolorowych slajdów z wykresami, graficznie uwypuklającymi wyniki badań. Prezentacja dr Edwarda Nycza 

spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium, którzy licznie skorzystali w tym roku z zaproszeń. 

Zgodne z intuicyjnym odczuciem słuchaczy okazały się liczne ustalenia badaczy, między innymi deklarowane 

przywiązanie do miejsca zamieszkania i zadowolenie z niego w przeważającej większości w małych osiedlach /Rogi, 

Kuźniczka czy Sławięcice/, duży stopień akceptacji faktu utworzenia trzydzieści lat temu miasta Kędzierzyn – 
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Koźle, a także dosyć zgodny w poszczególnych osiedlach wykaz najpilniejszych spraw do załatwienia /zmniejszenie 

bezrobocia, inwestycje dające miejsca pracy, remont i budowa dróg, obwodnica i połączenie miasta z autostradą/.  

Drugą część obrad wypełniła dyskusja panelowa. Podkreślano w niej między innymi, że wykonany program 

badawczy dostarcza bardzo wielu cennych informacji szczególnie przydatnych, w dalszej działalności władz miasta, 

zwrócono także uwagę na niektóre opinie i deklaracje badanych, które brzmią nieco zbyt optymistycznie /znacznie 

wyższy niż notowany w innych regionach kraju stopień zaufania do proboszczów i księży w parafiach, bardzo 

wysokie uznanie dla mediów miejskich, przede wszystkim radia Park, a także gazet wydawanych w naszym mieście/. 

Obrady podsumował dr Ryszard Pacułt, zwrócił uwagę, że wyniki badań pokazały, iż Kędzierzyn – Koźle staje się 

normalnym miastem, które jego mieszkańcy już traktują jako fakt istniejący, powszechnie akceptowany. Pomimo, że 

mieszkamy nadal w naszych najbliższych środowiskach, a więc w osiedlach Sławięcice, Kuźniczka, czy Rogi lub 

Kłodnica i z nimi czujemy się najbliżej związani, to mieszkańcy już nie chcieliby dzielić miasta. Podziękował  

doktorowi Edwardowi Nyczowi za wieloletni cykl 9 seminariów, które stały się cennym źródłem wiedzy  

o współczesnym Kędzierzynie – Koźlu, pozwalającym śledzić zachodzące w nim zmiany i obserwować tendencje 

rozwojowe. Tym bardziej należy doprowadzić do publikacji materiałów z obu ostatnich seminariów. 

 

28 października w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza odbyła się prezentacja 

nowej książki Józefa Grogera „Kiedy miasto przestało być twierdzą. Rozwój gospodarczy Koźla w latach 1873 – 

1945”. Książka posiada dwie edycje polskojęzyczną i niemieckojęzyczną, jest trzecią częścią trylogii „Koźle miasto 

nad Odrą”. 

  

4 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Rynku w Koźlu odbyła się promocja książki „Jak warkocz 

splatać słowa”. Zebrano w niej prace literackie i plastyczne dzieci i młodzieży nagradzane w kolejnych dziesięciu 

edycjach „Małych krajobrazów słowa”.   

 

Od 7 listopada działa w Kędzierzynie – Koźlu galeria prezentująca dzieła sztuki przede wszystkim 

malarstwo i grafikę, ale także ceramikę i rękodzieło. Wśród prac malarskich znajdują się dzieła artystów ze 

środowiska opolskiego, twórców z naszego miasta, a także z Krakowa, Wrocławia i Poznania. Właścicielką jest 

Katarzyna Nosek, absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a nowa galeria mieści 

się przy ulicy Grunwaldzkiej. 

 

11 listopada główne uroczystości Święta Niepodległości odbywały się na Starym Mieście w Koźlu.  

W kościele parafialnym mszę św. „W intencji Ojczyzny” odprawił ksiądz proboszcz dr Alfons Schubert,  

a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, wojska, poczty sztandarowe 

organizacji kombatanckich, harcerzy, instytucji i szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Msza św. 

zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty” i „Boże coś Polskę”. Następnie uczestnicy poprzedzeni przez 
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orkiestrę przeszli do sali Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte. Oficjalną część uroczystości wypełniły: 

wystąpienie okolicznościowe prezydenta Kędzierzyna – Koźla Wiesława Fąfary i wręczenie dyplomów oraz medali 

„Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Za Zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych”  

i „Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego”, uhonorowano 

nimi liczne grono kombatantów i byłych żołnierzy, mieszkańców naszego miasta. W części artystycznej  

z patriotycznym programem wystąpili: Orkiestra Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterów Westerplatte, solistki studia 

piosenki Miejskiego Ośrodka Kultury, i zespół taneczny „Farmer” z Komorna. 

 

Na początku listopada zakończono pierwszy etap prac związanych z planowanym kompleksem rekreacyjno 

– sportowym na osiedlu Piastów. Kosztem 40 tysięcy złotych ze środków miasta na placu pomiędzy południowym 

skrajem osiedla a lasem powstał plac zabaw. Zamontowano kilkanaście urządzeń do zabaw dla dzieci oraz stoliki do 

gry w szachy i stół do tenisa stołowego. W przyszłości powstanie obok kompleks boisk sportowych. 

 

17 listopada przy ulicy Młyńskiej 2 w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby 

Kongregacji Przemysłowo – Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Struktura powiatowa tej instytucji, jako 

jedyna na Opolszczyźnie, powstała w naszym mieście między innymi w związku z planami utworzenia w powiecie 

kędzierzyńsko – kozielskim giełdy rolno – towarowej, która ma być zlokalizowana w Reńskiej Wsi. Oddziałem 

powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu kieruje Włodzimierz Kapeluszny, a na uroczystość otwarcia przybyli Jan 

Rakowski, prezes KPH OIG w Polsce oraz Piotr Pancześnik, jego zastępca, a równocześnie szef struktury 

wojewódzkiej w Opolu. 

 

19 i 20 listopada w hotelu „Centralnym” na Osiedlu Azoty odbywał się X Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty 

2005”. Wzięło nim udział około stu wykonawców w dwu kategoriach dziecięcej i młodzieżowej. W sobotni wieczór 

z koncertem pieśni religijnych wystąpili soliści i zespoły młodzieżowe, a w niedzielę dziecięce. Laureatami  

X Festiwalu zostali: w kategorii młodzieżowych zespołów I miejsce przyznano zespołowi „Wera i Gosia” z Jasienicy 

Dolnej, II zdobył „Attonare” z Komprachcic, a III „W Drogę Amen” z Kędzierzyna – Koźla. Wśród solistów 

młodzieżowych I miejsce zdobyła Paulina Lulek z Prudnika, II Patrycja Sologa z Kędzierzyna – Koźla,  

III Karolina Lulek z Prudnika. W kategorii zespołów dziecięcych  I miejsce zdobyły „Wesołe Nutki” z naszego 

miasta, II „Delivery” z Mańkowic, III „Jutrzenka”  z Suchej Kamienicy. Laureatami festiwalu wśród solistów 

dziecięcych zostali: Mateusz Gancarczyk z Kędzierzyna – Koźla /I miejsce/, Róża Pustelniak z Moszczanki  

/II miejsce/ i Anna Gabrysz z Kędzierzyna – Koźla /III miejsce/. X Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty 2005” 

uświetnił występ Mieczysława Szczęśniaka oraz zespołu muzyczno – wokalnego z Kędzierzyna – Koźla „Winorośli 

Duszy”.  

 



 28 

21 listopada Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu został wyróżniony 

listem gratulacyjnym za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz dyplomem 

Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającym spełnianie wszystkich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Uroczystość wręczenia listu gratulacyjnego ministra pracy i polityki społecznej odbyła się w salach Redutowych 

Teatru Wielkiego w Warszawie, natomiast dyplom PIP otrzymali przedstawiciele „Promyczka” w tym samym dniu 

w Namysłowie. 

 

26 listopada uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika okazali się nie do pokonania 

w wojewódzkim finale Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczną 

im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Zdobyli trzy pierwsze miejsca uprawniające do udziału w centralnym finale 

olimpiady. W zespole II LO wystąpili: Sebastian Gębala /I miejsce/, Maciej Kmieciak /II miejsce/, Marcin Chlewicki 

/III miejsce/ i Adam Macutkiewicz /VI miejsce/. Do udziału w olimpiadzie przygotowywali się pod opieką 

nauczyciela Jarosława Pietrzaka. W rankingu ogłoszonym przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce  

i Świecie Współczesnym II LO im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu znalazło się na IV miejscu  

w Polsce wśród najlepszych szkół biorących w ciągu ostatnich 5 lat udział w tej olimpiadzie. 

 

W pierwszych dniach grudnia zakończono prace przy przebudowie placu przed dworcem autobusowym  

w Koźlu. W ich wyniku powstał obszerny parking dla samochodów osobowych, wygodniej rozwiązano dojazd 

miejskich autobusów do przystanków, położono nową nawierzchnię jezdni i chodników oraz zagospodarowano 

miejsca z zielenią. Miasto zyskało ładny i funkcjonalny fragment przestrzeni, który ułatwi poruszanie się w ruchu 

miejskim i pojazdom i pieszym. 

 

Wielkim sukcesem okazał się udział pływaków z Kędzierzyna-Koźla w mistrzostwach Polski w kategoriach 

masters na basenie 25 – metrowym, które rozegrane zostały w dniach 3 i 4 grudnia w Opolu Uczestniczyło w nich 

ponad 300 zawodników z całej Polski, a także z Czech, Słowacji i Niemiec. Nasze miasto reprezentowali zawodnicy 

z  klubów TP UBOT Masters oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Masters i przywieźli z mistrzostw 

osiemnaście medali. Najwięcej, bo aż trzy tytuły mistrzowskie zdobyła Agnieszka Wolf, zwyciężając na dystansach 

50 i 100 m stylem klasycznym oraz 100 m stylem grzbietowym. Po 4 medale wywalczyły Elżbieta Wilk /3 srebrne,1 

brązowy/ i Ewa Rajewska /2 srebrne, 2 brązowe/, a Renata Rossa zdobyła 1 medal srebrny i 1 brązowy. Również 

panowie wrócili z medalami: Marek Kopij /srebrny/, Andrzej Wolf /brązowy/. Zdobycze medalowe zawodników  

z Kędzierzyna – Koźla powiększyły sztafety: 2 złote medale zdobyły panie A. Wolf, E Wilk, E. Rajewska  

i R. Rossa w sztafetach na dystansach 4 x 50 m stylem dowolnym i 4 x 50 m stylem zmiennym, a panowie Marek 

Kopij, Andrzej Rola, Michał Kasperczyk i Wiesław Orszak wywalczyli brązowy medal w sztafecie 4 x 50 m stylem 

zmiennym. Dorzucili swoje medale jeszcze reprezentanci klubu WOPR Masters, Bronisław Kisielewski złoty medal 

wywalczył na dystansie50 m stylem klasycznym i Ryszard Tatarczuk srebrny na tym samym dystansie.  



 29 

 

5 grudnia do Klubu Kolejarza na spotkanie z mieszkańcami naszego miasta przyjechał poseł Ligi Polskich 

Rodzin Marek Kawa. Podzielił się ze słuchaczami między innymi refleksjami na temat rozłamu, jaki przeżyła ta 

partia oraz omówił zadania związane z przygotowaniem LPR do zbliżających się wyborów samorządowych. Wśród 

uczestników spotkania, jak stwierdzili dziennikarze „Echa Gmin”, większość stanowili ludzie starsi, renciści  

i emeryci. 

 

6 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Romów. 

Usytuowana przy ulicy Grunwaldzkiej 27/4, będzie służyła integracji społeczności Romów z innymi środowiskami 

w mieście. W uroczystości obok przedstawicieli władz samorządowych i sponsorów wziął udział arcybiskup Alfons 

Nossol, który osobiście poświęcił nową placówkę. Arcybiskup zaangażował się w pomoc przy organizowaniu tej 

świetlicy, pozyskując dla Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Romów RP z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu 

finansowe wsparcie niemieckiej fundacji katolickiej Renovabis. Pomocy materialnej udzielili powstającej placówce 

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych i Zakład Energetyczny, wykonując nieodpłatnie prace w świetlicy. Prezes 

Towarzystwa Jan Korzeniowski podkreślił, że świetlica będzie pielęgnowała tradycje kultury Romów oraz będzie 

udzielała dzieciom i młodzieży pomocy w nauce, wyrównując ich szanse w pokonywaniu trudności  na kolejnych 

poziomach edukacyjnych.  

 

Powiat kędzierzyńsko – kozielski zajął pierwsze miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół 

województwa opolskiego w roku szkolnym 2004/2005. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się 7 grudnia  

w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu, na osiedlu Piastów. W dwu kategoriach szkoły z naszego 

miasta okazały się bezkonkurencyjne. Wśród gimnazjów województwa pierwsze miejsce zdobyło Publiczne 

Gimnazjum nr 5, które wchodzi teraz w skład ZSM nr 1, natomiast w kategorii szkół średnich z ogromną przewagą 

nad następnymi w kolejności szkołami zwyciężyło II Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika. Mniej 

pomyślnie zakończyło się współzawodnictwo szkół podstawowych, ale i w tej kategorii dwie szkoły z naszego 

miasta znalazły się w pierwszej dziesiątce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 /4. miejsce/ i PSP nr 9 /6. miejsce/. 

 

7 grudnia minister Ludwik Dorn wręczył dr Bogdanowi Tomaszkowi nominację na stanowisko wojewody 

opolskiego. Dr Bogdan Tomaszek mieszka w Kędzierzynie – Koźlu, jest pracownikiem naukowym Instytutu Ciężkiej 

Syntezy Organicznej, w latach 1997 – 2001 był senatorem z listy AWS, a w tegorocznych wyborach do Sejmu RP 

startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.  

 

9 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku odbyło się spotkanie z Herbertem Probe 

połączone z promocją Jego nowej książki „Kronika Zakładów Papieru i Celulozy w Koźlu Porcie, 1892 -1920”. Piąta 

już z kolei książka autora mieszkającego w Niemczech, którego rodzina pochodzi z gminy Bierawa, jest cennym 
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przyczynkiem do historii naszego miasta. Została opracowana w oparciu o dokumentację odnalezioną w niemieckich 

archiwach, jest bogato ilustrowana starymi zdjęciami oraz posiada tekst w obu językach: polskim i niemieckim.  

 

13 grudnia prezydent Kędzierzyna – Koźla Wiesław Fąfara podpisał z samorządowcami z Kałusza na 

Ukrainie porozumienie o współpracy pomiędzy Kałuszem, a Kędzierzynem – Koźlem. Kałusz jest ośrodkiem 

przemysłu chemicznego, liczy około 60 tysięcy mieszkańców. Uzgodniono, że współpraca między naszymi miastami 

partnerskimi będzie odbywać się nie tylko w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, ale także w zakresie działalności 

gospodarczej. 

 

22 grudnia gmina Kędzierzyn – Koźle zakupiła od syndyka masy upadłościowej MEC-u 65 mieszkań  

w budynku przy ulicy Przechodniej za 3 miliony 826 tys. złotych. Mieszkania te wymagają jeszcze wykończenia, 

którego koszt przewidywany jest na około 1,5 miliona złotych i przeznaczone są na mieszkania komunalne.  

 

W dniach 28 – 30 grudnia rozegrany został świąteczno – noworoczny turniej w siatkówce o Puchar 

Prezydenta Kędzierzyna – Koźla z udziałem drużyn zajmujących wysokie pozycje w polskiej i czeskiej ekstraklasie. 

Trudnymi rywalami Mostostalu – Azoty były zespoły: Skra Bełchatów, VK DHL Ostrawa oraz Ferram Opawa. 

Mecze rozgrywano w nowej hali sportowej przy ulicy Mostowej. Puchar Prezydenta zdobył Mostostal – Azoty 

Kędzierzyn – Koźle, chociaż do tego sukcesu przyczyniła się również aura, gdyż zespół VK DHL Ostrawa  

z powodu zasypanych śniegiem dróg nie mógł dojechać na swój ostatni mecz w rozgrywkach.  

 

29 grudnia Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2006. Dochody i przychody zaplanowano na kwotę 

144.547.953 złotych, na tym samym poziomie przewidziano wydatki i rozchody gminy. 43.186.292 zł. przeznacza 

się na oświatę, stanowi to największą pozycję w wydatkach w 2006 r., natomiast 25.987.366 zł. pochłonie pomoc 

społeczna. Liczne, pilne potrzeby w mieście jak zwykle spowodowały, że na przebudowę podzamcza, 

zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego oraz adaptację jego piwnic pozostało niewiele, bo 

zaledwie 480 tysięcy złotych. Przedmiotem obrad sesji były także inne bieżące problemy, między innymi zagadnienia 

przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom oraz „Program ochrony i profilaktyki zdrowia”. Na profilaktyczne 

badania mieszkańców miasta przeznaczono około 300 tysięcy złotych, poszerzono listę chorób, w zakresie których 

będą one prowadzone i objęto badaniami także starsze, przedwojenne roczniki. 

 

Ostatnie dni 2005 roku przyniosły gwałtowne, obfite opady śniegu. Miasto szybko pokryło się grubą 

warstwą śnieżnego puchu, którego przez wiele dni nie zdołały usunąć z jezdni i chodników ani służby miejskie ani 

prywatni właściciele posesji.  
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W 2005 roku zawarto 537 małżeństw i urodziło się 537 dzieci, 213 małżeństw rozwiodło się, a 14 uzyskało 

separację, zmarło 589 osób. Według danych z 31.12.2005 r. Kędzierzyn – Koźle liczył 64 679 mieszkańców. 

 

W tym roku zmarło wiele osób powszechnie znanych i zasłużonych dla naszego miasta, a mianowicie:  

11. stycznia – Julian Planetorz, ostatni z rodu szczególnie zasłużonego dla Ziemi Kozielskiej i Śląska. Patriota, 

głęboko zaangażowany w działalność Związku Młodzieży Polskiej w Niemczech i Związku Polaków w Niemczech, 

długoletni pracownik Banku Ludowego w Koźlu, a po wojnie Narodowego Banku Polskiego, zasłużony działacz 

Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 14 marca – Edmund Biliński, w latach 1973 – 1990 naczelnik gminy Cisek, do 

1992 r. wójt, a w latach 1990 – 1994 radny gminy Cisek. 22 marca – Irena Klucznik, długoletnia wizytator do 

spraw przedszkoli w wydziale oświaty miasta. 19 czerwca – Anna Wielgosz, wieloletnia kierowniczka Drukarni  

w Koźlu. 15 sierpnia – dr Władysław Koczubik, ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Zespolonego  

w Kędzierzynie – Koźlu. 30 października – dr Mirosław Szubiński, emerytowany ordynator oddziału chirurgii  

i długoletni dyrektor szpitala w Kędzierzynie – Koźlu, zasłużony myśliwy oraz działacz Towarzystwa Ziemi 

Kozielskiej. 31 grudnia – Antoni Śladowski, współzałożyciel i zasłużony działacz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, 

współtwórca regionalnego muzeum w kozielskiej Baszcie. 


