
Krystyna RutkowskaKrystyna RutkowskaKrystyna RutkowskaKrystyna Rutkowska    

Kronika Kędzierzyna Kronika Kędzierzyna Kronika Kędzierzyna Kronika Kędzierzyna –––– Koźla Koźla Koźla Koźla    

Rok 2007Rok 2007Rok 2007Rok 2007    

 

Nowy 2007 rok w naszym regionie zaczął się w klimacie ciepłej jesieni.  

 

12 stycznia odbyła się sesja Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle, na której uchwalony został budżet miasta na 

rok 2007. Zaplanowany jeszcze przez zarząd miasta i radę poprzedniej kadencji wywołał żywą dyskusję, w wyniku 

której nowa rada wniosła kilka znaczących zmian, akceptując jednak główne założenia budżetu. Dochody 

zaplanowano na kwotę 149.474.516,00 zł, a wydatki 147.287.512,00 zł. Nowa koalicja rządząca wniosła  

w stosunku do projektu prezydenta szereg zmian: wykreślono wydatki na dalszą modernizację Parku Pojednania  

i nadbudowę budynku urzędu miasta, zmniejszono kwotę zaplanowaną na inwestycje w budynku Zespołu Szkół 

Miejskich w Sławięcicach /z 1,6 do 1mln. zł/, z 850 tys. do 250 tys. zł zredukowano środki na ratowanie zabytków, 

znacznie ograniczono wydatki na remonty domów kultury; z 910 tys. na 188 tys. zł. na modernizację DK „Chemik”, 

a z 250 tys. na 40 tys. zł na remont i rozbudowę DK Koźle oraz zmniejszono dotację dla Miejskiego Ośrodka 

Kultury o 300 tys. zł, czyli o kwotę przeznaczaną dotychczas na dofinansowanie „Gazety Lokalnej”. Uzyskane  

w ten sposób środki przeznaczono na następujące cele: modernizację boiska sportowego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1, zwiększono środki na remonty chodników i dróg miejskich /o 900 tys. zł/, na zakup nowych 

autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego /o 900 tys. zł/ i na wymianę okien w budynkach szkół 

podstawowych /o 726 tys. zł/ oraz przeznaczono 500 tys. zł na zakup tomografu komputerowego dla kozielskiego 

szpitala. 

 

13 stycznia odbyła się w Opolu uroczysta Gala Sportowa, w czasie której wręczono nagrody zwycięzcom  

39 Plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera województwa opolskiego w 2006 r. Wśród nagrodzonych znalazł 

się również Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle. Tytuł „Złotego Sponsora Sportu Opolskiego” przyznano naszemu 

miastu za szczególny wkład w rozwój kwalifikowanego sportu w województwie opolskim. Piękną plakietkę  

i gratulacje w imieniu urzędu odebrał Adam Wołkowski,, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji UM 

Kędzierzyna – Koźla. Kapituła 39 Plebiscytu wysoko oceniła zaangażowanie władz miasta w rozwój sportu, biorąc 

pod uwagę wysokość kwot wydatkowanych na ten cel oraz ilość i wysoki poziom organizacji imprez sportowych. 

Szczególną rolę odegrały takie imprezy o znaczeniu międzynarodowym, organizowane w naszym mieście jak Puchar 

Europy w Triathlonie, Grand Prix w siatkówce plażowej, finał Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce. 

 

14 stycznia również w Kędzierzynie – Koźlu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 15 finale 

WOŚP w Kędzierzynie – Koźlu wzięło udział ponad dwustu wolontariuszy, przede wszystkim uczniów gimnazjów 
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i szkół średnich. Młodzież jak w poprzednich latach kwestowała na rzecz ratowania chorych dzieci przed kościołami 

i na ulicach miasta. Sztab Orkiestry miał swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury, tu wolontariusze 

przekazywali pełne puszki, tu odbywało się wielkie liczenie, w którym pomagali harcerze z drużyny „Zawiszacy”. Po 

południu na scenie kina „Chemik” odbywał się wielki koncert. W ramach WOŚP wystąpiły zespoły: Taryfa Ulgowa, 

Szalet, The Mothers, Kacper i Karawana, Darek Czarny i Przyjaciele, wokaliści studia piosenki, grupy tańca Oli 

Knop i Balladyny Dziuby, grupa teatralna „Piękne i Bestia” oraz klub tańca „Mosso”. Nie tylko w MOK-u 

odbywały się koncerty WOŚP. Zorganizowali je u siebie także: Zespół Szkół nr 4, pub „Pod Papugami” i Dom 

Kultury na osiedlu Kłodnica. Ogółem zebrano w naszym mieście 30.345,31 zł.. Pieniądze te przeznaczone będą na 

ratowanie życia dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz na naukę udzielania pierwszej pomocy.  

W styczniu WOŚP przekazała klubowi Mostostal – Azoty przenośny defibrylator, który został umieszczony na 

wyposażeniu hali sportowej na osiedlu Azoty. W pierwszym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy 

wykorzystaniu defibrylatora, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, wzięły udział 22 osoby. 

 

W dniach 19 – 21 stycznia odbył się po raz drugi w naszym mieście międzynarodowy turniej młodzieżowej 

siatkówki „Kędzierzyńsko – Kozielskie Koziołki 2007”. Wzięło w nim udział ponad 300 zawodników z roczników 

1991 i 1992, wystąpiło 20 drużyn chłopców i 8 drużyn dziewcząt przybyłych do naszego miasta ze wszystkich stron 

Polski. Kędzierzyn – Koźle reprezentowały 2 zespoły dziewczęce, pod opieką Danuty Wiktorek /kl. III a/ i Lucjana 

Krakowczyka /kl. II a/ oraz 2 drużyny chłopców prowadzone przez trenerów Szczepana Chodakowskiego /kl. II a/ 

i Tomasza Siemaszkę /kl. III b/, wszystkie z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu. W turnieju 

odbyło się łącznie 88 spotkań, które rozgrywano w obu halach sportowych, na osiedlu Azoty i przy alei Jana Pawła 

II. Siatkarki z kl. III a, wychowanki Danuty Wiktorek zdobyły brązowy medal, złoty wywalczyły dziewczęta  

z zespołu Czarni Słupsk, natomiast w rywalizacji chłopców złoty medal zdobyli siatkarze trenowani przez Tomasza 

Siemaszkę z kl. III b, zwyciężając w finale z drużyną Resovii Rzeszów. Organizatorami turnieju byli Zespół Szkół 

Miejskich nr 1, Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

29 stycznia ukazał się bezpłatny egzemplarz „Tygodnika Lokalnego” jako zapowiedź nowego czasopisma, 

które zamierza wydawać F.H. ”microPRO” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, przy ulicy Karola Miarki 2F. 

Redaktorem naczelnym tygodnika jest Leszek Stański. Do tej pory ta firma wydawała wyłącznie bezpłatny tygodnik 

regionalny „Partner” o profilu reklamowym.   

 

30 stycznia do rąk czytelników trafiła po raz pierwszy „Nowa Gazeta Lokalna”. W związku z decyzją rady 

miasta o cofnięciu dotacji, którą w kwocie 310 tys. złotych otrzymywała dotychczas „Gazeta Lokalna” ze środków 

gminnych, redakcja była zmuszona natychmiast znaleźć sposób funkcjonowania w nowych warunkach. Zmieniono 
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nazwę czasopisma i podjęto wysiłek zapewnienia w całości samodzielnego finansowania swojej działalności. Numer 

ukazał się jako kolejny 5/396/, co podkreśla wolę redakcji, by kontynuować swą pracę na przekór trudnościom. 

 

10 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury, przy al. Jana Pawła II 27 odbyła się pierwsza kędzierzyńsko – 

kozielska giełda kolekcjonerów. Udział w niej wzięli filateliści i numizmatycy. Zorganizował ją Klub 

Filatelistyczny nr 15 działający przy MOK-u, zamierzając uczynić giełdę stałą imprezą odbywającą się w każdą 

drugą sobotę miesiąca.  

 

W dniach 10–11 lutego w hali sportowej na osiedlu Azoty rozegrano pierwszy z cyklu trzech ogólnopolskich 

turniejów juniorów w badmintonie Silesia Cup. W zawodach uczestniczyło 72 dziewcząt i chłopców z całej Polski, 

którzy rywalizowali w kategoriach juniorów i juniorów młodszych. Kędzierzyn – Koźle reprezentowali zawodnicy z 

Uczniowskiego Klubu Sportowego 15 Brenntag oraz z Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego. W kategorii 

juniorów dwa pierwsze miejsca zdobyli badmintoniści z UKS 15, spotkali się w finale i po zaciętej, wyrównanej 

walce, zwycięzcą okazał się Paweł Kopiczko, a Damian Broj zajął II miejsce. Wśród juniorek najlepszą okazała się 

Aneta Wojtkowska z Technika Głubczyce, natomiast II miejsce zdobyła Monika Lenartowicz z UKS 15. Także  

w finale debla spotkali się triumfatorzy turnieju indywidualnego, zwyciężyła para Damian Broj /UKS 15/ i Rafał 

Skrzek /Orbitek Straszęcin/, na II miejscu zakończyła rozgrywki turniejowe para Paweł Kopiczko /UKS 15/  

i Sławomir Gąsior /Orbitek Straszęcin/.  

 

14 lutego Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” uroczyście obchodził jubileusz 10 – lecia swojej 

działalności. O jego powołaniu do życia zadecydowano w marcu 1996 r. w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 6  

w Kędzierzynie – Koźlu z inicjatywy Sławomira Smętka, wówczas młodego absolwenta Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, rozpoczynającego pracę w tej szkole. Pomysł nauczyciela, by uczyć dzieci gry baseballu 

poparła dyrektor szkoły Alicja Waleszczyk oraz rodzice, a Sławomir Smętek zaraził swoją pasją sportową dzieci, 

które zapaliły się do nowej dyscypliny sportu. Dzięki pozyskaniu sponsorów oraz poparciu Polskiego Związku 

Baseballu i Softballu udało się zdobyć potrzebny sprzęt, rozpocząć szkolenie, a w 1997 roku wystąpić po raz 

pierwszy w mistrzostwach Polski młodzików w baseballu, rozgrywających się wówczas w Jastrzębiu. Dlatego 

uznano, że rok 2007 będzie rokiem jubileuszu UKS–u  „Szóstka”, klubu, który trwale zapisał się swoimi sukcesami 

w dziejach sportu młodzieżowego w naszym mieście. Zawodnicy „Szóstki” zdobywają medale na ogólnopolskich 

imprezach i mistrzostwach Polski w baseballu i softballu. Prezesem UKS-u „Szóstka” i trenerem baseballu przez cały 

ten okres był Sławomir Smętek, opiekę nad sekcją softballu sprawował trener Piotr Lema, a poza tym szkoleniem 

dzieci i młodzieży zajmowali się Eryk Gramala i Dariusz Żak. 

 

15 lutego prezydent Wiesław Fąfara odebrał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

nagrodę dla Kędzierzyna – Koźla za zajęcie I miejsca w konkursie „Partnerstwo bez granic” w kategorii samorządów 
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gmin. Głównym celem konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski było inspirowanie inicjatyw, które 

poprzez współpracę międzynarodową aktywizują lokalne społeczności. Kędzierzyn – Koźle zgłosił do konkursu 

„Puchar Europy w Triathlonie”, którego organizacja w 2006 r. w naszym mieście zyskała bardzo wysoką ocenę 

Europejskiej Unii Triathlonu. Wyrazem uznania dla organizatorów tej imprezy było przyznanie prawa 

zorganizowania w 2007 r. w Kędzierzynie – Koźlu Pucharu Europy w Triathlonie. W kategorii instytucji 

publicznych i organizacji pozarządowych wyróżniono Grupę Black Hammer, twórców Izby Pamięci 15. Armii 

Powietrznej USA oraz robotników przymusowych i jeńców wojennych II wojny światowej zorganizowanej  w domu 

kultury „Lech” na osiedlu Blachownia.  

 

27 lutego Rada Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego rozpatrzyła wnioski o przyznanie wyróżnienia 

„Statuetki Koziołków”. W tym roku uhonorowano tym wyróżnieniem Miejskie Koło nr 15 Związku Byłych 

Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz  Klub Honorowych Dawców Krwi im. Ludwika 

Hirszfelda. 

 

28 lutego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu ISO Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej  

im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu. Szkoła od września 2006 roku wdrażała system zarządzania 

jakością i uzyskała certyfikat ISO 9001:2000, wraz z którym otrzymała także konwencję morską. Konwencja 

morska pozwala absolwentom szkoły z takimi uprawnieniami podejmować pracę na statkach pełnomorskich po 

odbyciu jedynie kilkudniowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wysiłki podjęte dla uzyskania 

certyfikatu zaowocują podwyższaniem jakości nauczania, zwiększając szansę pozyskiwania dodatkowych funduszy, 

między innymi na wzbogacanie oraz unowocześnianie wyposażenia szkoły w pomoce i urządzenia wspierające 

procesy dydaktyczne. ZSŻŚ im. Bohaterów Westerplatte jest drugą szkołą na Opolszczyźnie, która uzyskała ten 

certyfikat. Pierwszą było II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika również z naszego miasta. 

 

3 marca rozegrano w naszym mieście ostatni turniej mistrzostw województwa młodziczek w siatkówce. 

Zawodniczki Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kędzierzynie–Koźlu zdobyły srebrny medal oraz 

prawo startu w ćwierćfinałach mistrzostw Polski. Drużyna dziewcząt MMKS-u wystąpiła w składzie: Marta 

Szarek, Aleksandra Czekaj, Natalia Zbierska, Aleksandra Klepacz, Karolina Niesobska, Agnieszka Niebiosa, 

Agnieszka Kubacka, Kamila Pietrzak i Paulina Stasiak pod kierunkiem trenera Lucjana Krakowczyka. W turnieju 

młodzików mistrzostwo Opolszczyzny w siatkówce wywalczyli reprezentanci MMKS-u Kędzierzyn–Koźle. 

Zdobyli złoty medal, nie tracąc ani jednego seta w toku całych rozgrywek. W składzie drużyny wystąpili: Bartosz 

Księżarek, Michał Biliński, Sebastian Cichosz, Daniel Żołyński, Maciej Bębenek, Łukasz Fular, Jakub Kamysz, 

Łukasz Koziura, Daniel Furmański, Grzegorz Wilga i Przemysław Zieliński. Zespół przygotował Szczepan 

Chodakowski. 
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7 marca uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu  

z wielkim sukcesem wystąpiły w turnieju ze znajomości języka niemieckiego. IV Wojewódzki Turniej Języka 

Niemieckiego i Angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych zorganizowało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  

w Opolu. Uczennice kozielskiego liceum zajęły w nim następujące miejsca: I – Kamila Kampa, II – Sabina 

Mikolasz, III – Elżbieta Linek. 

 

9 – 10 marca w kawiarni „Athena”, w Miejskim Ośrodku Kultury i w hotelu „Centralnym” na osiedlu Azoty  

odbywały się koncerty ogólnopolskiego XIX Przeglądu Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej „Szantki 2007”.  

W piątek odbył się konkurs pieśni żeglarskiej, który wygrał zespół Betty Blue z Wrocławia. W nagrodę został 

zaproszony na tygodniowy rejs po Mazurach. Fundatorem nagrody jest klub żeglarski Nauta z Kędzierzyna – 

Koźla. Ponadto, jak poinformował przewodniczący jury Mirosław Kowalewski, w tym roku po raz pierwszy 

zwycięzca konkursu otrzymał nominację do udziału w konkursie festiwalu „Shanties” w 2008 roku w Krakowie. 

Duże zainteresowanie licznie zgromadzonej publiczności wzbudziły występy łódzkiego zespołu „Cztery Refy  

i „Betty Blue”. Podobało się trio „Piękna i bestie”, zaskoczył widzów śląski zespół „Pchnąć w Tę Łódź Jeża”, 

wyczarowując przy pomocy nietypowych instrumentów piękną muzykę sięgającą do morskich tradycji różnych 

regionów Europy oraz grupa wokalna „Banana Boat” porywająca publiczność żywiołowym wykonaniem szant 

między innymi rodem z Irlandii. Ta edycja „Szantek” charakteryzowała się sporą różnorodnością i została oceniona  

przez widzów jako najlepsza od wielu lat. 

 

14 marca Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zaprosiły mieszkańców miasta na 

promocję książki „Problemy mieszkańców. Dylematy władzy. W poszukiwaniu lokalnego partnerstwa” pod redakcją 

naukową dr Edwarda Nycza. Spotkanie odbyło się w bibliotece przy kozielskim Rynku. Kilkadziesiąt zebranych 

osób z zainteresowaniem śledziło multimedialną prezentację materiałów z X Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

Seminarium Naukowego /18.10.2006 r./, stanowiących treść tej publikacji. Dr E. Nycz ciekawie przedstawił  

i skomentował wyniki badań przeprowadzonych w Kędzierzynie – Koźlu przez naukowców i studentów z kilku 

wyższych uczelni, współorganizatorów seminarium. Zdawałoby się suche, nużące dane statystyczne, kiedy zostały 

opatrzone komentarzem, barwnymi zdjęciami i wizualizacją liczbowych wyników badań, spotkały się z żywym 

zainteresowaniem słuchaczy. Przekonująco ukazywały problemy nurtujące mieszkańców miasta, ich oczekiwania  

i potrzeby oraz stopień ich rozpoznania i wykorzystania w działaniach władz.  

 

16 marca ponad 40 osób zgromadził w kozielskiej Baszcie wernisaż wystawy „Ulica Piastowska – mało 

znana w fotografii Władysława Lichorobca” zorganizowanej przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Autor 

zaprezentował kilkadziesiąt fotogramów ukazujących w zbliżeniu piękne detale architektoniczne zdobiące kamienice 

i wille przy ulicy Piastowskiej. Wystawa przywołuje urodę Koźla z pierwszej połowy XX wieku, ukazuje stylowe, 

nawiązujące do secesji motywy zdobnicze obficie dekorujące budowle powstające w mieście, przeżywającym wówczas 
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swój gospodarczy rozwój. Jest równocześnie przypomnieniem, ile jest niszczejących perełek architektury, które można 

jeszcze uratować oraz jak zdobią miasto te, które już udało się odrestaurować, przywracając im pierwotny blask. 

 

17 marca w kawiarni Athena Witold Bereś, znany dziennikarz i filmowiec pochodzący z Kędzierzyna – 

Koźla spotkał się z mieszkańcami miasta. Zaprezentował swój film o Ryszardzie Kapuścińskim oraz opowiadał  

o swoich spotkaniach i przeprowadzanych wywiadach z wybitnym twórcą reportaży, pomagających poznać  

i zrozumieć nieprzebrane bogactwo kultur świata i pochylić się nad losem człowieka w świecie. Ten wieczór był dla 

zebranej w kawiarni publiczności ważnym przeżyciem, pogłębiającym wiedzę o zmarłym pisarzu, okazją wymiany 

spostrzeżeń z lektury niezapomnianych książek Ryszarda Kapuścińskiego z osobą, która z Nim wielokrotnie się 

spotykała i ciekawie prezentowała Jego osobowość. Oczywiście była to również okazja do wspomnień z lat 

szkolnych spędzonych przez W. Beresia w Kędzierzynie – Koźlu, nie obyło się także bez nawiązań do bieżącej 

polityki. 

 

20 marca w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu zakończyła się wyrokiem bezprecedensowa 

rozprawa, budząca zainteresowanie w całym kraju. 23–letni obecnie Rom, mieszkaniec naszego miasta został 

oskarżony o niedozwolone prawem stosunki z niepełnoletnią dziewczyną. Oboje od czterech lat są małżeństwem  

i wspólnie wychowują syna. Kiedy się pobierali zgodnie z romskimi zwyczajami, dziewczyna miała 14 lat, a w wieku 

15 lat urodziła syna. Współżycie z osobą niepełnoletnią jest zabronione prawem polskim, ale jest zgodne z prawem 

obyczajowym ciągle jeszcze kultywowanym wśród Romów. Pomimo, że czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia 

wolności od 2 do 12 lat, sąd zastosował minimalny wymiar kary, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe 

oraz zgodne pożycie małżonków, wspólnie wychowujących syna. Oskarżony Rom został skazany na osiem miesięcy 

pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Prezes Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Romów RP Jan 

Korzeniowski, stwierdził, że nie ma tu przestępstwa, gdyż taka jest tradycja, ale społeczność romska uszanuje wyrok 

sądu.  

 

21 marca uroczyście otwarto Polsko – Amerykańską Klinikę Chorób Serca, którą wybudowano obok szpitala 

przy ulicy Roosvelta w Kędzierzynie – Koźlu. 10 lutego przyjęto w niej pierwszego pacjenta. Otwarto sale 

zabiegowe i oddział kardiologii interwencyjnej. Klinika przystosowana jest między innymi do przeprowadzania 

zabiegów implantacji rozruszników serca oraz cewnikowania serca i naczyń krwionośnych w celach diagnostycznych 

i terapeutycznych. Wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt, między innymi posiada najnowocześniejszy w Polsce 

angiograf, co stwarza podstawę szybkiej diagnostyki i skutecznego ratowania osób między innymi po zawałach 

serca. W marcu zakończono prace w części kliniki, gdzie mieszczą się poradnie kardiologiczne. Po zakończeniu 

wszystkich prac klinika dysponuje 25 łóżkami, w tym 6 w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Koszt całej 

inwestycji wyniósł około 12 milionów złotych, zatrudniono tu 40 osób, ordynatorem oddziału został Janusz 

Prokopczuk. 
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23 marca w Miejskim Ośrodku Kultury przy alei Jana Pawła II odbyła się doroczna gala, w czasie której  

uroczyście wręczono nagrody Prezydenta Kędzierzyna – Koźla za osiągnięcia w dziedzinie kultury i wysokie wyniki 

sportowe uzyskane na arenach krajowych i międzynarodowych przez zawodników z naszego miasta. Nagrody 

otrzymali także trenerzy, zespoły sportowe i działacze wnoszący wkład w organizację i rozwój kędzierzyńsko – 

kozielskiego sportu. Za szczególne sukcesy artystyczne i popularyzację kultury w całej swojej dotychczasowej 

działalności zostali nagrodzeni: Maria Antoszczyk, Hanna Białas, Balladyna Dziuba, Irena Kwoczała, Waldemar 

Lankauf, Przemysław Niemiec, Walery Sikora oraz zespół tańca „Heca”. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 

kultury uzyskane w 2006 roku nagrody otrzymali: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej, zespół „The Mothers”, wokalno – instrumentalny zespół „U Hani”, Magdalena Burzon, Katarzyna 

Kozłowska, Krzysztof Ligenza, Jakub Mączyński, Maja Szopińska – Wisła i Cyprian Wiśniowski. Za osiągnięcia 

sportowe przyznano ogółem ponad 100 nagród. 

 

24 marca w hali sportowej na osiedlu Azoty rozegrany został drugi turniej w badmintonie z cyklu Silesia 

Cup. Zawodnicy z Kędzierzyna – Koźla odnieśli w nim znaczące sukcesy. Młodziczki Marta Jewtuch i Jagoda 

Folek zdobyły 3. miejsce w deblu, a w grach pojedynczych obie zajęły 5. pozycje. W kategorii juniorów zwycięsko 

zakończyła swoje pojedynki Monika Lenartowicz z UKS 15, zdobywając pierwsze miejsce w grach singlowych. Nie 

udało się sięgnąć po zwycięstwa w konkurencjach singlowych utytułowanym zawodnikom UKS 15, Damian Broj 

nie wszedł do finału, a  Paweł Kopiczko musiał się zadowolić 2 miejscem, ale w deblu Damian Broj i Rafał Skrzek 

/Orbitek Straszęcin/ zdobyli 1 miejsce. Po tym turnieju w generalnej punktacji juniorów prowadzą na trzech 

pierwszych miejscach: Paweł Kopiczko /121,8pkt./, Damian Broj /104,1 pakt./ oraz Monika Lenartowicz  

/96,4 pakt./. 

 

30 marca Barbara Motyka, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie – Koźlu, podczas 

uroczystości podsumowującej Ogólnopolski Konkurs Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Krakowie, 

otrzymała tytuł Osobowości Roku. Konkurs organizuje miesięcznik „Bliżej przedszkola – wychowanie i edukacja”. 

 

30 marca oddano do użytku w Kędzierzynie – Koźlu prywatny tor kartingowy. Wybudował go Radosław 

Jacenty w starej hali przy ul. Karola Miarki.  

 

1 kwietnia wyruszyły na ulice miasta kędzierzyńsko – kozielskie linie poetyckie. W autobusach miejskich 

linii 1, 2, 5 i 13 rozklejono ponad 200 utworów poetyckich kilkudziesięciu poetów znanych i nieznanych, nie tylko  

z różnych stron Polski, ale także z Niemiec i Szwajcarii. Organizatorami oryginalnego programu przybliżającego 

poezję ludziom w ich codziennym życiu, byli Walery Sikora i Jacek Struś oraz Miejski Ośrodek Kultury. 
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Piękny sukces odnieśli młodzi siatkarze z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu, 

wygrywając międzynarodowy turniej ”Trofeo Paolo Businello” rozgrywany we Włoszech w Modenie. Na ten turniej 

pojechali kędzierzyńscy siatkarze niespodziewanie, zostali zaproszeni, gdyż wycofała się w ostatniej chwili jedna  

z drużyn. W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn z Włoch, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Belgii 

i Anglii. Drużyna siatkarzy PG nr 5 z naszego miasta nie tylko wywalczyła I miejsce w turnieju, ale jej zawodnicy 

zdobyli także dwie z trzech nagród indywidualnych, Michał Stogniew został uznany za najlepszego rozgrywającego, 

a Damian Pilichowski otrzymał tytuł MVP. Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Dominik Broj, Tomasz 

Malczewski, Marek Cieślik, Wojciech Jurkowski, Damian Pilichowski, Bartosz Księżarek, Łukasz Homoncik, 

Michał Stogniew, Miłosz Horoszkiewicz, Krzysztof Zarzycki, Michał Cymerman i Sebastian Sobczak, pod opieką 

trenera Tomasza Siemaszki. 

 

11 kwietnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza otwarta została wystawa poświęcona 

pamięci żydowskiej społeczności Koźla zamieszkującej w naszym mieście od XI wieku. Zorganizowała ją Szkolna 

Grupa Amnesty International, która pod kierunkiem Marzanny Pogorzelskiej, nauczycielki języka angielskiego 

realizowała projekt „Przywrócić pamięć”. Zgromadzono na wystawie imponujące bogactwo zdjęć, pamiątek  

i dokumentów ilustrujących życie codzienne, obyczaje, i kulturę Żydów. W oparciu o wywiady i relacje najstarszych 

mieszkańców miasta stworzono fotograficzną dokumentację miejsc w Koźlu związanych z życiem tej społeczności: 

przedstawiono fotografie budynków należących niegdyś do Żydów, ze starych zdjęć odtworzono synagogę 

zniszczoną przez nazistów w „noc kryształową”, odszukano i utrwalono na zdjęciach pozostałości macew  

z żydowskich cmentarzy, których ślady zachowały się na Dębowej, w Reńskiej Wsi i w Ujeździe. Prace nad 

przygotowaniem wystawy trwały od wielu miesięcy, młodzież zbierała materiały, przeszukując miejscowe biblioteki  

i zbiory, korzystając z nielicznych zachowanych dokumentów, odwołując się do pamięci dawnych mieszkańców 

miasta oraz studiując różne źródła do dziejów Żydów. Skorzystano także ze zdjęć udostępnionych przez ambasadę 

Izraela w Polsce. Zbierano cenne wiadomości na krakowskim Kazimierzu, czerpiąc z tych zbiorów przede wszystkim 

wiedzę o obyczajowości i kulturze żydowskiej społeczności. Tę wiedzę uczniowie zademonstrowali na wystawie, 

odtwarzając własnoręcznie elementy strojów, rytualnych naczyń, wystrój szabasowego stołu, demonstrując 

charakterystyczne tańce i muzykę, przygotowano także degustację potraw sporządzonych według starych 

żydowskich przepisów. Wystawa świadczy o tym, jak cenną poznawczo i ważną pracę może wykonać młodzież, gdy 

uda się ją zainteresować tematem. Materiał zebrany w toku prac nad nią okazał się trwałym dorobkiem 

dokumentującym historię i kulturę kozielskich Żydów. 

 

13 kwietnia wydarzeniem kulturalnym, które odbiło się szerokim echem w naszym mieście były dwa 

spotkania z profesorem Janem Miodkiem, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Jedno z nich odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, a drugie w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej przy ulicy Damrota, oba były ogólnie dostępne i oba odbyły się przy pełnej frekwencji słuchaczy, którzy  
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z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu profesora oraz zadali wiele pytań, starając się wyjaśnić różne 

wątpliwości językowe. Między innymi uzyskano także odpowiedź w sprawie kontrowersji związanych z odmianą  

i stylistycznym zastosowaniem nazwy naszego miasta Kędzierzyna – Koźla. 

 

W dniach 14 – 15 kwietnia odbył się rajd Rally Fama 2007 stanowiący trzecią i czwartą rundę 

nawigacyjnych, samochodowych mistrzostw Polski oraz pierwszą rundę turystycznych, motorowych mistrzostw 

Polski. Organizatorem rajdu był Kędzierzyńsko – Kozielski Automobilklub, a jego komandorem Jacek Nowak, udział 

w nim wzięły reprezentacje klubów motorowych z całej Polski oraz z Czech i Słowacji. 

 

19 kwietnia podczas przesłuchań do programu Debiuty na opolski festiwal piosenki jury w składzie Elżbieta 

Zapendowska, Tymon Tymański i Jacek Mełnicki jednogłośnie przyznało prawo reprezentowania Opolszczyzny 

muzykom z Kędzierzyna – Koźla, Rafałowi Nosalowi i jego zespołowi muzycznemu. Piosenka „Niech tak zostanie” 

R. Nosala, zrobiła duże wrażenie na publiczności i jury, pokonała 12 innych utworów kandydujących w tym 

konkursie. 

 

21 kwietnia powiatowy zjazd Sojuszu Lewicy Demokratycznej dokonał wyboru nowego szefa. 

Dotychczasowy przewodniczący Kazimierz Pietrzyk złożył rezygnację ze swojej funkcji, nie czekając do końca 

kadencji. Przewodniczącą SLD w Kędzierzynie – Koźlu została Dorota Tomala. 

 

26 kwietnia odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku spotkanie laureatów 

tegorocznego konkursu „8 Wspaniałych”. Do dziesiątej miejskiej edycji tego konkursu domy pomocy społecznej, 

placówki opiekuńcze i osoby prywatne zgłosiły 16 osób, przede wszystkim wolontariuszy, młodych ludzi, którzy 

niosą pomoc niepełnosprawnym, chorym, dorosłym i dzieciom potrzebującym wsparcia. Kapituła konkursu pod 

kierownictwem Wiceprezydenta Kędzierzyna–Koźla, Piotra Gabrysza, przyznała tytuły Wspaniałych sześciu 

osobom, otrzymali je: Piotr Balawejder, uczeń Zespołu Szkół nr 1, Aleksandra Hadrian, Dominika Hadrian, 

Katarzyna Krzyśka i Agata Perfikowska, uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz 

Teresa Janda, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Laureaci konkursu na co dzień 

pracują między innymi jako wolontariusze w Domu Dziennego Pobytu „Magnolia”, w Środowiskowym Domu 

Samopomocy „Promyczek”, w Domu Pomocy Społecznej św. Karola prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr  

św. Elżbiety. Na spotkaniu uhonorowano ich dyplomami oraz odznakami laureatów, ponadto nagrodą będzie także 

ich uczestnictwo w ogólnopolskiej gali konkursu w Białogardzie i wycieczka do jednej ze stolic europejskich. Także 

pozostali nominowani otrzymali dyplomy i drobne upominki. 

 

27 kwietnia odbyła się sesja Rady Miasta Kędzierzyna–Koźla, na której omawiano sprawozdanie 

prezydenta z realizacji „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych” i rozważano sprawę zakupu 
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tomografu komputerowego dla kozielskiego szpitala. Obrady zdominowała dyskusja nad decyzją w sprawie 

udzielenia prezydentowi absolutorium. Koalicja rządząca potraktowała ją jako rozgrywkę w walce z prezydentem, 

wysuwając liczne zarzuty mające wykazać nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem gminnym i niegospodarność 

zarządu miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w wyniku przeprowadzonej kontroli nie znalazła 

nieprawidłowości w realizacji budżetu Kędzierzyna – Koźla w roku 2006, a komisji rewizyjnej wytknęła błędy oraz 

przekroczenie kompetencji w przygotowanej przez nią opinii. Pomimo to, nie biorąc pod uwagę głosów radnych  

z opozycji /Lewica i Demokraci/, którzy wykazywali zasadność decyzji prezydenta, Rada Miasta podjęła uchwałę, 

że nie udziela absolutorium prezydentowi Kędzierzyna – Koźla za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Na tej sesji 

radni zdecydowali także o zwiększeniu dodatkowo o 300 tys. zł sumy /łącznie 800 tys. zł./ przeznaczonej na zakup 

nowego tomografu komputerowego dla szpitala w Koźlu oraz wyasygnowali 400 tys. zł na zakup szczepionek 

przeciwko sepsie, by zaszczepić w mieście dzieci  w wieku 11 – 19 lat. Radni wyrazili również zgodę na przekazanie 

II Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika 50 tys. zł. na dofinansowanie planowanej budowy w szkole 

obserwatorium astronomicznego. 

 

29 kwietnia meczem na szczycie C klasy jej lider, RTS Rogi i piłkarze Chemika Kędzierzyn – Koźle 

zainaugurowali sezon rozgrywek w piłce nożnej. Chemik po długoletniej przerwie reaktywowano na jesieni 2006 

roku, prezesem klubu został Adam Sadłowski, a trenerem drużyny piłki nożnej Zbigniew Wójcik. Klub powstał  

w wyniku inicjatywy osób pamiętających sukcesy w wielu dyscyplinach sportu dawnego kędzierzyńskiego klubu, 

chcących nawiązać do wybitnych wyników osiąganych przez ówczesnych zawodników, między innymi w piłce 

nożnej, zapasach i lekkiej atletyce. Mecz rozegrano na stadionie w Blachowni, towarzyszyło mu ogromne 

zainteresowanie kibiców, których przybyło prawie tysiąc, by dopingować piłkarzy. Pomimo że drużyna Chemika 

przegrała mecz /0:2/, kibice cieszyli się samym faktem ponownego zaistnienia kędzierzyńskiego klubu piłki nożnej, 

który jeszcze nie wygrywa, ale wierzą, że będzie grał coraz lepiej. 

 

Święto Konstytucji 3 Maja mieszkańcy miasta uczcili mszą świętą za ojczyznę w kościele pod wezwaniem 

Ducha Świętego na osiedlu Piastów. Po mszy przedstawiciele władz miasta i powiatu, kombatanci, harcerze, 

reprezentanci zakładów pracy i instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy polskiego 

państwa podziemnego. Podczas uroczystości Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa 1939–1944 uhonorowano 

kombatantów: porucznik Apolonię Siudmak i porucznika Jana Gruszkę. Natomiast medalem „Pro Memoria” 

odznaczono porucznika Władysława Gawlińskiego. Długie majowe święta urozmaicały mieszkańcom, którzy 

pozostali w mieście, przede wszystkim dwa festyny. 1 maja na kozielskim Rynku zagrały zespoły: Szalet, Manson 

Band oraz Acapulco. Szczególne zainteresowanie widzów skupiło się na występie Andrzeja Rybińskiego. Natomiast 

3 maja na Placu Wolności w Śródmieściu bawiły publiczność wokalistki ze studia piosenki Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Tomasz Szwed z zespołem oraz zespół prezentujący utwory z repertuaru słynnej ABBY. 
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11 maja na uroczystym spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku wręczono 

nagrody laureatom 14 edycji konkursu literackiego „Krajobrazy słowa”, organizowanego przez MBP w Kędzierzynie 

– Koźlu. W jury konkursu zasiadali Marta Fox, poetka, powieściopisarka, przewodnicząca jury, Piotr Kowalski 

pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, Karol Maliszewski, poeta, prozaik, krytyk literacki i Jacek 

Podsiadło, poeta. Jury miało do wykonania poważną pracę. 257 autorów nadesłało na konkurs w tym roku 1044 

utwory /934 wiersze i 110 utworów prozą/. Nagrody w tej edycji „Krajobrazów słowa” rozdzielono w sposób 

następujący: Nagrodę prezydenta miasta /1 500,00 zł./ przyznano Izabeli Kawczyńskiej z Łodzi za opowiadanie 

„To słowo na d…”. Pozostałe nagrody w dziedzinie prozy otrzymali: I /1200,00 zł./ - Beata Igielska ze Skwierzyny 

za opowiadanie „Kobiety z Blesen”, II /800,00zł./ - Wieńczysław Polaczek z Tarnowa za opowiadanie „Lekcja 

życia, miłości i śmierci”, III /500,00 zł./ - Iza Smolarek z Gniezna za opowiadanie „Dobry dzień”. Za utwory prozą 

wyróżniono również autorów: Czesława Markiewicza z Zielonej Góry, Piotra Rowickiego z Ostrowi Mazowieckiej 

oraz Mateusza Wójcika z Kędzierzyna – Koźla.za opowiadanie „Sromoproteza”. W kategorii poezji nagrody 

otrzymali: I /1000,00 zł./ - Iza Smolarek z Gniezna, II /700,00 zł./ - Przemysław Owczarek z Łodzi,  

III /500,00 zł./ - Marcin Orliński z Warszawy. Wyróżniono za wiersze także następujących autorów: Mateusza 

Cezarego Kosmalę z Legionowa, Dawida Markiewicza z Czeladzi, Tomasza Pułkę z Rudnika, Grażynę Lityńską – 

Rakowską z Warszawy i Zuzannę Witkowską z Kędzierzyna – Koźla. Uroczystość uświetnił koncert Anny 

Szałapak, krakowskiej artystki „Piwnicy pod Baranami”. Zaśpiewała utwory ze swojej ostatniej płyty „Serca na 

rowerach” czyli piosenki oparte na wierszach Ewy Lipskiej, do których muzykę napisali Andrzej Zarycki, Andrzej 

Sikorowski i Seweryn Krajewski. 

 

11 maja w Kozielskiej Baszcie Towarzystwo Ziemi Kozielskiej gościło uczestników uroczystego otwarcia 

wystawy „Dawny Kędzierzyn i dawni jego mieszkańcy. Fotogramy ze zbiorów Alfonsa Rataja”. Pokazano na niej 

ponad sto starych zdjęć i widokówek, prezentujących Kędzierzyn sprzed 1939 roku oraz portrety indywidualne  

i zbiorowe jego ówczesnych mieszkańców, przechowane najczęściej w różnych archiwach rodzinnych, a troskliwie 

gromadzone latami przez dr Alfonsa Rataja. Uroczystość uświetnił specjalny gość TZK dr Klaus Leder, autor 

wspomnieniowej książki „Dom nad Odrą”. Opisuje w niej własne dzieciństwo i życie swojego ojca, Martina Ledera  

w latach 1902–1945. Upływało ono w różnych miejscach Śląska i Niemiec, aż w końcu pastor kościoła 

ewangelickiego Martin Leder został misjonarzem kozielskich marynarzy. Tu w Koźlu Porcie urodził się /w 1937 r./ 

autor książki i tu spędził swoje najwcześniejsze lata. W swoich wspomnieniach opisuje także życie kozielskich 

marynarzy i zapamiętaną z dzieciństwa atmosferę ówczesnego Koźla. Kilka egzemplarzy swego dzieła autor 

przeznaczył na prezenty, którymi obdarował między innymi TZK oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 

Sienkiewicza. Otwarcie tej wystawy przeszło oczekiwania autorów i organizatorów, wzbudziło takie 

zainteresowanie, jakiego ostatnio nie obserwowano w Baszcie. Tego wieczoru przez sale wystawowe kozielskiego 

muzeum przewinęło się ponad 70 osób, zwiedzający dziękowali za jej zorganizowanie i często deklarowali potrzebę 

ponownego odwiedzenia wystawy, by dokładniej obejrzeć prezentowane tu pamiątki z przeszłości naszego miasta.  
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11 maja po przesłuchaniu kandydatów przez komisję kwalifikacyjną wybrano wreszcie, po wielu miesiącach 

poszukiwań, rzecznika prasowego prezydenta Kędzierzyna – Koźla. Został nim Andrzej Kopacki, dziennikarz 

„Nowej Gazety Lokalnej”. Jest mieszkańcem Kędzierzyna – Koźla, po maturze zdanej w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza i ukończeniu studiów na Wydziale Politologii i Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Opolskiego pracował jako dziennikarz w redakcjach „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Trybuny Śląskiej”, 

Radia Opole i „Gazety Lokalnej”. Ustalono również nową nazwę tego stanowiska specjalista do spraw komunikacji 

społecznej – asystent prezydenta. 

 

W okresie od 30 kwietnia do 12 maja na Opolszczyźnie rozgrywane były finały XIII Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. W Kędzierzynie – Koźlu, w hali na osiedlu Azoty odbywały się 

zawody w zapasach chłopców i dziewcząt oraz w siatkówce chłopców. W reprezentacji Opolszczyzny w zapasach 

wystąpili zawodnicy z naszego miasta: Rafał Garbas z Olimpijczyka w zapasach w stylu klasycznym w kategorii  

76 kg i dziewczęta w zapasach w stylu wolnym; Joanna Szczygieł w kategorii 43 kg oraz Paulina Strzępek  

w kategorii 52 kg /obie z AKS AS/. Zajęli jednak dalsze miejsca, rywale okazali się zbyt silni. W składzie drużyny 

siatkarskiej Opolszczyzny zagrało sześciu zawodników Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego  

w Kędzierzynie – Koźlu: Damian Pilichowski, Dominik Broj, Dariusz Kowalski, Mateusz Raca, Bartosz Księżarek 

i Miłosz Goroszkiewicz. Drużyna siatkarska Opolszczyzny zajęła 6 miejsce. 

 

19 maja występ kabaretu Hrabi na scenie Domu Kultury „Chemik” okazał się kulminacyjnym punktem 

festiwalu humoru i satyry Art Attack, który po raz czwarty odbywał się naszym mieście. Tego dnia od rana na scenie 

prezentowali swoje programy kabareciarze z dziesięciu grup rywalizujących o grand prix. Zwyciężył kabaret Stado 

Umtata z Warszawy, pierwsze miejsce zajęła formacja Pstro z Wrocławia, natomiast wyróżnieniem nagrodzono 

kabaret Bez Reszty z Zielonej Góry. Te trzy zespoły wystąpiły na wieczornym koncercie galowym, kończącym 

festiwal. Udało im się rozbawić licznie zgromadzoną publiczność, wzbudzając częste salwy śmiechu, ale największą 

atrakcją wieczoru był występ kabaretu Hrabi, któremu publiczność kazała wielokrotnie bisować i wręcz nie 

pozwalała zejść ze sceny. Festiwalowi towarzyszyła także satyra wyrażana graficznie. Jurek Wasiukiewicz  i Jurek 

Krzętowski zaprezentowali swoje rysunki na wystawie „Editoral Cartoon” w holu Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Zainteresowanie festiwalem świadczy, że Art Attack zdobył własną publiczność i wszedł już na stałe w kalendarz 

imprez w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

VIII sesję Rady Powiatu Kędzierzyna – Koźla zdominowała dyskusja o stanie dróg w naszym mieście  

i powiecie, której wnioski okazały się niewesołe, a uczestniczący w niej przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Bogusław Pilch poinformował jedynie, że trwają prace przygotowawcze do budowy 

południowej i północnej obwodnicy miasta i przewiduje się ich zakończenie na 2010 rok. Na sesji podjęto ważną dla 
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społeczności powiatu i miasta decyzję o przekazaniu bezprzetargowo, nieodpłatnie, na zasadzie użyczenia budynku 

o powierzchni 184,9 m2 z przeznaczeniem na hospicjum. Jest to budynek obok szpitala, przy ulicy Judyma, w którym 

powołane na wniosek dr Tomasza Wantuły Stowarzyszenie zorganizuje hospicjum. Rada zobowiązała się również  

do pomocy w staraniach o fundusze na remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń przyszłego hospicjum. 

 

26 maja Spółdzielczy Dom Kultury działający przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” 

świętował 30 – lecie swojej działalności. Przypomniano dzieje SDK, począwszy od jego powołania w 1977 roku.  

O różnorodności oferty kierowanej do mieszkańców świadczą między innymi prowadzone tu sekcje /np. szachowa/, 

Klub Seniora i zespoły taneczne. Od 1987 roku pracą SDK kieruje mgr Krystyna Szczygieł. Na scenie Miejskiego 

Ośrodka Kultury przy alei Jana Pawła II wystąpiły zespoły artystyczne, prezentujące dorobek spółdzielczego ruchu 

kulturalnego. Zespół Pieśni i Tańca „Komes” rozpoczął część artystyczną dostojnym, barwnym polonezem 

odtańczonym przez najstarsze pokolenie członków zespołu, następnie jive`a i salsę zaprezentował Klub Tańca 

Towarzyskiego „Czar Par”, a młodzieżowe zespoły tańca „Heca” i „Flesz” popisały się dużymi umiejętnościami, 

zyskując uznanie publiczności, która nagradzała popisy tancerzy rzęsistymi brawami. Gościnnie wystąpiła natomiast 

grupa break dance z Klubu „Kajtek”, uświetniając swoimi akrobatycznymi popisami spółdzielcze święto kultury. 

 

27 maja parafia pod wezwaniem św. Eugeniusza de Mazenod na Pogorzelcu obchodziła 25 – lecie swojego 

istnienia. Na zorganizowanym z tej okazji festynie bawił się tłum mieszkańców osiedla. Koncertowały miejskie 

zespoły muzyczno – wokalne „W drogę ...Amen” i Schola „Magnificat”. Najważniejszym jednak wydarzeniem 

festynu był występ słynnej Arki Noego, który przyciągnął widzów z całego miasta. 

 

29 maja Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla podjęła decyzję upoważniającą prezydenta do podpisania 

porozumienia o współpracy Kędzierzyna – Koźla z dwoma nowymi miastami partnerskimi: miastem Prerov  

w Republice Czeskiej i Smila na Ukrainie. 

 

Od 23 do 30 maja trwały w Kędzierzynie – Koźlu Dni Chemika. Rozpoczęły się od seminarium 

przygotowanego przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia na temat „Ochrona własności 

przemysłowej i zasady transferu technologii”, którego prelegentem był dr Jerzy Polaczek. Organizatorem Dni był 

kędzierzyńsko – kozielski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Na bogaty 

program złożyły się seminaria, na których z wykładami wystąpili między innymi prof. Jerzy Buzek /”Czysta 

technologia przeróbki węgla – projekt Unii Europejskiej”/, prof. Jerzy Burczyk /”Czy chemia może być zielona”/ 

oraz prof. Włodzimierz Kotowski /”Meandry prywatyzacji przemysłu chemicznego w dawnej NRD”/, a wybrane 

dokonania Petrochemii Blachownia SA przedstawili Krystian Hennek i Małgorzata Siedlecka. W programie oprócz 

seminariów naukowych znalazły się przedsięwzięcia skierowane do młodzieży: rozstrzygnięcie konkursu na 
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najlepszą pracę dyplomową uczniów szkół technicznych oraz turniej młodych chemików dla uczniów gimnazjów  

 szkół średnich z naszego miasta.  

 

31 maja na boisku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ulicy Skarbowej odbył się festyn 

integracyjny dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej pod hasłem „Historia skarbnicą 

tajemnic”. W tym roku w festynie uczestniczyli goście z kraju i z zagranicy: przyjechały osoby niepełnosprawne  

z Bruntala w Czechach, z Wałbrzycha, Piekar Śląskich oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej  

i podopieczni Domów Pomocy Społecznej z Głubczyc, Krapkowic, Olesna, Rudzińca i Zawadzkiego. Kędzierzyn – 

Koźle reprezentowali podopieczni Domu Świętego Karola i „Promyczka”. Na program festynu złożyły się różne 

zabawy sprawnościowe i pokazy. Szczególnie gorąco przyjęli uczestnicy popisy Najemnej Kompanii Grodu Koźle, 

która zaprezentowała walki rycerskie i tańce średniowieczne oraz występ mażoretek z Długomiłowic. 

 

1 czerwca odbyły się w mieście liczne imprezy z okazji Dnia Dziecka. Głównym wydarzeniem była 

inscenizacja Dnia Kozła na Starym Mieście. Z Rynku barwny korowód dzieci z kozielskich szkół i przedszkoli 

przemaszerował z orkiestrą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte pod Basztę. Tu 

przypomniano legendę kozielską, rycerze Najemnej Kompanii Grodu Koźle odegrali scenę pojmania i ukarania 

legendarnych braci Kozłów. Następnie na scenie ustawionej pod murami Baszty, dziecięcy artyści zaprezentowali 

swoje przedstawienia i piosenki. Potem kolorowy pochód dziecięcy wrócił na rynek kozielski. Tutaj bawili dzieci 

soliści Miejskiego Ośrodka Kultury, a najsilniejszych wrażeń małym widzom dostarczyły przedstawienia Opolskiego 

Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz jego aktorzy, którzy na szczudłach, w fantazyjnych strojach 

spacerowali po Rynku.  

 

W dniach 1 – 3 czerwca na terenie ośrodka sportowego „Azotor” rozegrano drugi turniej klasyfikacyjny 

Grand Prix Polski w siatkówce plażowej. Wystąpiło 17 par żeńskich i 34 pary męskie. W rywalizacji pań zwyciężyły 

Agnieszka Kucypera i Justyna Ledeman, które pokonały w finale Magdalenę Michoń – Szczytowicz i Agnieszkę 

Wołoszyn. W turnieju męskim pierwsze miejsce zdobyli Dominik Witczak i Michał Krymarys, a reprezentant 

naszego miasta Zbigniew Żukowski w parze z Patrykiem Foglem /Opole/ zajęli czwarte miejsce. 

 

9 czerwca był w naszym mieście Dniem Kultury Kresowej. W tym roku towarzyszyły mu obchody 

pamiętnych rocznic, 60 – lecia przeprowadzenia operacji „Wisła” oraz XVIII rocznicy powstania kozielskiego 

oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Tragicznym wydarzeniom historii 

poświęcona była konferencja naukowo – historyczna, na której wykład inauguracyjny wygłosił Szczepan Siekierko, 

prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich. Wyniki badań problematyki walk 

polsko – ukraińskich i brutalnej działalności band nacjonalistów ukraińskich przedstawili historycy: prof. Lucyna 

Kulińska z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, prof. Edward Prus z Uniwersytetu Śląskiego  
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w Katowicach oraz mec. Jan Skalski z Bytomia i Zbigniew Pawłowski z Tychów. Uczestniczyli w niej 

przedstawiciele organizacji kresowych z Elbląga, Przemyśla, Warszawy, Krakowa, Tychów, Zabrza, Bytomia, 

Opola, Wrocławia, Brzegu i Kłodzka. Wzięli w niej udział także: wojewoda Bogdan Tomaszek, poseł Marek Kawa 

/LPR/, a władze miasta i powiatu reprezentowali: wiceprezydent Brygida Kolenda – Łabuś i wicestarosta Marek 

Matczak. W kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej odprawiona została msza święta w intencji Polaków 

pomordowanych na Kresach, a następnie uczczono ich pamięć, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte 

wydarzenia. W części artystycznej wystąpił zespół młodzieżowy z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt 

Lwowskich, a uroczystości zakończyły popisy kabaretów. 

 

10 czerwca mieszkańcy miasta i powiatu bawili się świetnie na festynie charytatywnym „Wakacje 

Dzieciom”, z którego dochód przeznaczono na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin. Festyn 

zorganizowała na stadionie „Odry” w Koźlu parafia pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej przy 

czynnym udziale policjantów i strażaków. Przed 14 laty zainicjowali go Władysław Uksik, ówczesny komendant 

policji w Kędzierzynie – Koźlu oraz ks. dr Alfons Schubert, proboszcz kozielskiej parafii i od tej pory festyn stał się 

stałym punktem miejskiego kalendarza imprez. Jego współorganizatorami są także Urząd Miasta, Starostwo 

Powiatowe i Miejski Ośrodek Kultury. Wśród licznych atrakcji imprezy można wymienić loterie fantowe, pokazy 

tresury i sprawności psów policyjnych, występy zespołów tanecznych i muzycznych, pokaz musztry artystycznej  

w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte oraz 

turniej piłkarski o puchar wojewody opolskiego Bogdana Tomaszka, w którym rywalizowały drużyny reprezentujące: 

policję, straż pożarną, księży i urzędników miejskich. Czas uczestnikom festynu umilała także kawiarenka 

prowadzona przez panie z Caritasu. Inną akcją charytatywną tradycyjnie prowadzoną w naszym mieście przez 

Zarząd Rejonowy Czerwonego Krzyża była „Gorączka złota”, w czasie której szkoły i firmy zbierały do puszek 

monety 1,2 i 5 – groszowe. Udało się zebrać ponad 17 tysięcy złotych, dzięki czemu 30 dzieci z ubogich rodzin 

wyjechało na dwutygodniowe kolonie do Sulejowa.  

 

11 czerwca odbyło się spotkanie Międzyosiedlowego Komitetu Protestacyjnego ds. Budowy Obwodnicy 

Kędzierzyna – Koźla, w skład którego weszły rady osiedli: Stare Miasto, Zachód, Południe, Kłodnica, Śródmieście  

i Pogorzelec, z Bolesławem Pustelnikiem, dyrektorem opolskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

W spotkaniu wzięli również udział posłowie Danuta Jazłowiecka /PO/ i Tomasz Grabowski /SLD/. Komitet 

Protestacyjny zagroził blokadą Ronda Milenijnego w dniu 15 czerwca, co zupełnie unieruchomiłoby komunikację  

w naszym mieście, jeśli nie uzyska kompetentnej i konkretnej deklaracji, że będzie budowana obwodnica miasta. 

Dyrektor GDDKiA poinformował, że obwodnica jest zapisana w planach, w tym roku będzie trwał wykup gruntów 

/na to są już pieniądze/, około roku potrwa przygotowanie dokumentacji, a roboty budowlane rozpoczną się  

15. sierpnia 2008 r. Jeśli znajdą się środki w budżecie państwa, prace przy obwodnicy zostałyby zakończone w 2009 

roku. Obecni na spotkaniu posłowie zobowiązali się dopilnować, by niezbędne na ten cel 50 milionów złotych 
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znalazło się w budżecie na rok 2008. Wobec takich zapewnień Komitet Protestacyjny zawiesił planowany protest – 

blokadę, ostrzegając równocześnie, że będzie uważnie śledził dalszy rozwój przygotowań do budowy obwodnicy.  

 

Od 15 do 17 czerwca tradycyjna już impreza „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadła 2007”, ściągnęła 

nad brzegi Odry licznych mieszkańców powiatu, miasta i przybyłych gości. W tym roku zakończenie spływu stało się 

jednym z elementów programu obchodów Dni Miasta 2007, których kulminacyjne zdarzenia skoncentrowały się  

w dniach 16 – 17 czerwca na wyspie w Koźlu. Na starcie spływu w Raciborzu zwodowano 51 pływadeł, podobnie 

jak w poprzednich latach niezwykłych dziwolągów, świadczących o pomysłowości i fantazji ich twórców.  

W nadodrzańskich gminach: Dziergowicach i Przewozie towarzyszyły spływowi festyny i zabawy. 17 czerwca na 

wyspie w Koźlu od wczesnych godzin popołudniowych bawiły gości oczekujących na przybycie pływadeł liczne 

zespoły artystyczne. Czas oczekiwania urozmaicały widowiskowe regaty jachtów klasy „Optymist”, w których 

ścigało się 12 żeglarzy w wieku od 7 do 13 lat. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała „Piknik z Pippi”.  

Z dziećmi spotkali się na nim autorzy książek dla najmłodszych oraz odbyła się parada bohaterów powieści Astrid 

Lindgren. Z powodu niskiego stanu wody w Odrze przybycie pływadeł znacznie się opóźniło, dopiero po godzinie  

16 zaczęły wpływać do przystani, witane przez licznie zgromadzoną nad brzegami publiczność i komisję oceniającą 

ich oryginalność i urodę. Pierwsze miejsce, nagrodę starosty powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego przyznano 

Marianowi Berbedzkiemu za pływadło „Missisipi”, które przypłynęło z pięcioosobową załogą ubraną w stylowe 

stroje z epoki. Prezydent Raciborza przyznał nagrodę kapitanowi Arturowi Śleskiemu za największą jednostkę na 

tegorocznym spływie „Rzóbicar-elźok”, a nagrody Prezydenta Kędzierzyna – Koźla otrzymali: kapitan Tadeusz 

Halamada i jego załoga „Miss Grafitii”, Szymon Batosiński, kapitan pływadła „Iglo” oraz kapitan Reinhold Komor 

za jednostkę „Miraż”. 

 

W dniach 12 – 22 czerwca w różnych zakątkach naszego miasta pracowali przy swoich sztalugach, 

malarze, uczestnicy Międzynarodowych Spotkań  Malarskich „Odra 2007”. W tym roku zjechali artyści z Białorusi, 

Czech, Francji, Rosji oraz z różnych stron Polski. Wśród 19 artystów plastyków, uczestników pleneru było dwoje 

mieszkańców naszego miasta: Czesława Cichoń i Adam Zieliński. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorami 

pleneru byli: opolski okręg Związku Polskich Artystów Plastyków – Sztuka Użytkowa i osobiście jego prezes art. 

plast. arch. Adam Zbiegieni oraz Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie–Koźlu. 18 czerwca 

artystów gościło w Baszcie prezydium Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Spotkanie było okazją do zapoznania się 

uczestników pleneru z historią regionu i obejrzenia zgromadzonych w Baszcie pamiątek obrazujących dzieje 

Kędzierzyna – Koźla. Wernisaż wystawy prac powstałych w czasie pleneru odbył się 21. czerwca. W Domu 

Kultury Koźle zaprezentowano 42 obrazy spośród ponad stu, które powstały w czasie 29. Międzynarodowych 

Spotkań Malarskich „Odra 2007”. 
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W dniach 22 – 24 czerwca na krajowym turnieju Małej Ligi Softballu w Kutnie zawodniczki 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Szóstka w Kędzierzynie – Koźlu zdobyły prawo występu w europejskim finale 

Małej Ligi Softballu w Arezzo we Włoszech. Wygrały w Kutnie ogólnopolski finał, pokonując drużyny z Brzegu  

i Kutna. W zwycięskim zespole zagrały: Maria Bździuła, Izabela Chrzanowska, Marta Kantarska, Patrycja 

Kowalczyk, Patrycja Kwiatkowska, Beata Milczarek, Patrycja Porwoł, Karolina Rogozińska i Sabina Szydłowska, 

a ich trenerami byli: Piotr Lema, Karina Marek i Małgorzata Helak.  

 

Siatkarze z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu wywalczyli w Płocku srebrny medal  

w ogólnopolskim finale gimnazjady. W finałowym turnieju  wystąpiło 14 drużyn, zespół PG nr 5 pokonał  

w kolejnych meczach czterech rywali i w grze o złoty medal zmierzył się z drużyną z Piły. Z tego pojedynku 

zwycięsko wyszli gimnazjaliści z Piły, a nasz zespół zakończył turniej z srebrnym medalem. W siatkarskiej 

reprezentacji naszego miasta i województwa opolskiego wystąpili: Dominik Broj, Marek Cieślik, Michał Cymerman, 

Łukasz Homoncik, Miłosz Horoszkiewicz, Wojciech Jurkowski, Bartosz Księżarek, Tomasz Malczewski, Damian 

Pilichowski, Sebastian Sobczak, Michał Stogniew i Krzysztof Zarzycki pod opieką trenera Tomasza Siemaszki. 

Michał Cymerman został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. 

 

25 czerwca na korcie tenisowym „Azotor” rozegrano pierwszy Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego 

Pracowników Oświaty zorganizowany przez kędzierzyńsko – kozielski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Wzięło w nim udział 14 mężczyzn i 3 kobiety, reprezentowali oni, oprócz naszego miasta, także Jastrzębie Zdrój, 

Kluczbork, Lewin Brzeski, Pabianice i Racibórz. W grach pojedynczych mężczyzn wygrał zawodnik z naszego 

miasta, a równocześnie pomysłodawca turnieju, Tomasz Mikoluk, nauczyciel wychowania fizycznego w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, natomiast wśród pań triumfowała Danuta Sikora. Zwycięstwo  

w deblu wywalczyła para Tomasz Mikoluk i Andrzej Kędziora. 

 

27 czerwca na konferencji prasowej na „Azotorze” ogłoszono zmiany w źródłach finansowania klubu 

Mostostal Azoty Kędzierzyn – Koźle. W konferencji uczestniczyli: Bartłomiej Cząstkiewicz, prezes zarządu 

Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA, Kazimierz Pietrzyk, prezes siatkarskiego klubu i wiceprezydent miasta Piotr 

Gabrysz. Prezes Cząstkiewicz poinformował, że Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA wykupiły większościowe udziały 

klubu Mostostal Azoty /54,7%/, chcąc jak najlepiej budować wizerunek miasta i województwa opolskiego. 

Konferencję zakończyło podpisanie umowy przez prezesów Bartłomieja Cząstkiewicza i Kazimierza Pietrzyka.  

W tej sytuacji pod znakiem zapytania stanęła nazwa klubu, nie wiadomo czy zostanie utrzymany jej pierwszy człon. 

 

27 czerwca Rada Miasta Kędzierzyna–Koźla odwołała swojego dotychczasowego przewodniczącego 

Dariusza Jorga /Centroprawica/ i na to stanowisko wybrała Roberta Węgrzyna /PO/. Pod wnioskiem o odwołanie 

Dariusza Jorga podpisali się trzej radni PO, jeden z PiS i trzej radni LiD, w jego uzasadnieniu postawiono 
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przewodniczącemu przede wszystkim zarzut, że konflikt z prezydentem miasta doprowadził do takiego stanu, że nie 

ma już możliwości go załagodzić. Napisano między innymi: „Niechęć wobec jakiegokolwiek dialogu w ważnych dla 

miasta sprawach nie pozwala na podjęcie działań oczekiwanych przez wyborców, a wręcz wpływa destrukcyjnie na 

rozwój miasta.[…] Dalsze kierowanie pracami RM przez obecnego przewodniczącego prowadzi do kontynuowania 

polityki konfrontacyjnej i skupiania się nie na celach programowych, lecz na poszukiwaniu miejsc zapalnych 

angażujących czas i środki bez efektu gospodarczego.” Za odwołaniem Dariusza Jorga głosowało 13 radnych, 

kandydaturę Roberta Węgrzyna poparło 14 osób, dziewięciu radnych wyszło z sali, nie wzięli udziału  

w głosowaniu. 

 

7 lipca w budynku przy ulicy Moniuszki na osiedlu Pogorzelec wybuchł pożar, spaliły się całkowicie cztery 

mieszkania, w tym mieszkanie sąsiada, który spowodował nieszczęście, rozpalając ognisko we własnej kuchni. Część 

kamienicy ocalała, lecz po pożarze ewakuowano wszystkich lokatorów, do czasu ustalenia czy kamienica nadaje się 

do zamieszkania. Miasto przydzieliło im na siedem dni pokoje w hotelu „Lech”, potem potrzebujący mogli skorzystać 

z przygotowanych dla nich pomieszczeń w sławięcickim Markocie, pomoc pogorzelcom obiecały także władze PKP, 

właściciela kamienicy. Trzy rodziny, których mieszkania doszczętnie spłonęły, straciły w pożarze dorobek całego 

życia, ucierpiały także inne mieszkania zalane przy gaszeniu pożaru. 12 lipca Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla na 

nadzwyczajnej sesji podjęła decyzję o przeznaczeniu 35 tysięcy złotych na pomoc rodzinom poszkodowanym w 

pożarze. Mężczyzna, sprawca pożaru został tymczasowo aresztowany. Prokuratura, która prowadzi w tej sprawie 

śledztwo, postawiła mu zarzuty podpalenia i umyślnego spowodowania zagrożenia życia. 

 

W dniach 14–15 lipca w zawodach o Puchar Europy młodzików w baseballu w czeskim Sumperku drużyna 

Polski wywalczyła srebrny medal, pokonując kolejno Białoruś, Bułgarię i Rosję, a ulegając w finale  Czechom. W jej 

składzie wystąpił Kamil Cichosz, zawodnik z UKS „Szóstka” w Kędzierzynie – Koźlu. Trenerem polskiej 

reprezentacji był Sławomir Smętek z UKS „Szóstka”. 

 

18 lipca przez Kędzierzyn – Koźle przebiegli uczestnicy światowego maratonu Word Hormony Run, którego 

trasa w Polsce biegnie w tym roku od przejścia granicznego w Chałupkach przez Kędzierzyn – Koźle, Zgierz, Łódź, 

Warszawę, Ostrołękę, Mikołajki do przejścia granicznego w Budzisku. 20 – osobowa, międzynarodowa ekipa 

biegaczy pokonuje przestrzeń obejmującą całą Europę oraz inne kontynenty w biegu sztafetowym, niosąc znicz  

z przesłaniem harmonii i zgody w kontaktach między ludźmi wszystkich narodów. Do uczestników maratonu 

dołączają się lokalni sportowcy, młodzież i dzieci. Na rogatkach miasta powitała ich trójka biegaczy z Miejskiego 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego i poprowadziła do centrum miasta. Przystanek w biegu zrobiono przy Urzędzie 

Miasta, gdzie przywitał biegaczy prezydent Kędzierzyna – Koźla, Wiesław Fąfara i wraz z grupą dzieci 

towarzyszył międzynarodowej grupie na odcinku do mostów odrzańskich. 

 



 19 

W dniach 20 – 22 lipca na stawku „trójkąt” przy osiedlu Piastów rozegrane zostały zawody Pucharu 

Europy modeli pływających klasy M. 

 

26 lipca w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, w którym wzięły udział 

również delegacje czeskiej i niemieckiej policji. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej mszy świętej odprawionej 

przez arcybiskupa Alfonsa Nossola w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. Następnie 

odbyła się odprawa opolskiego garnizonu policji na kozielskim Rynku, podczas której wręczono odznaczenia, 

nagrody i awanse na wyższe stopnie wyróżnionym policjantom, a Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie – 

Koźlu otrzymała sztandar. Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji dla mieszkańców miasta. Na festynie 

na stadionie „Odry” odbył się pokaz pracy antyterrorystów, tresury psów oraz działania robota do rozbrajania bomb. 

W kozielskiej Baszcie, przy współpracy z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej, otwarto wystawę „Policja polska  

i czeska na przełomie wieków”, na której pokazano między innymi mundury, sztandary, zdjęcia oraz przedmioty 

używane w pracy wywiadowczej policji.  

 

7 sierpnia w amfiteatrze na osiedlu Piastów odbyły się Międzynarodowe Spotkania z Folklorem 

zorganizowane przez Osiedlowy Dom Kultury „Komes” i osobiście przez ich twórcę Zbigniewa Stanisia. Zagrały  

i zatańczyły zespoły ludowe z Serbii, Portugalii, Zespół Pieśni i Tańca „Komes” z naszego miasta oraz kapela 

podwórkowa „Baniaki” z Brzegu. Występy z zainteresowaniem oglądała licznie zgromadzona publiczność, pomimo 

niezbyt sprzyjającej pogody.  

 

17 – 19 sierpnia w finale Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej rozgrywanym w Niechorzu wystąpili 

zawodnicy z Kędzierzyna – Koźla: Piotr Marciniak w parze z Damianem Lisieckim oraz Marcin Nowak zawodnik 

Mostostalu – Azoty. Marcin Nowak w duecie z Rafałem Matusiakiem zdobyli brązowe medale, nie powiodło się 

parze P. Marciniak – D. Lisiecki, którzy zajęli siódme miejsce, chociaż byli typowani na zwycięzców. 

 

21 sierpnia z kozielskiego Rynku wyruszyła XXXI piesza pielgrzymka mieszkańców Kędzierzyna – Koźla 

na Jasną Górę. Pielgrzymi powędrowali przez Górę św. Anny i Zawadzkie, by 25 sierpnia wraz z innymi grupami  

z opolskiej diecezji dotrzeć do Częstochowy. 

 

21 sierpnia „Nowa Gazeta Lokalna” poinformowała, że zmieniono zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 

nazwę słynnego siatkarskiego klubu sportowego. Od nowego sezonu dotychczasowy klub Mostostal – Azoty będzie 

nosił nazwę ZAKSA. 

 

W ostatnich dniach sierpnia rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Kędzierzynie – Koźlu. Urząd Miasta ogłosił go, gdyż przeszła na emeryturę pani Janina Truszkowska – Bomba, 
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która dotychczas pełniła tę funkcję. O to stanowisko ubiegali się: Hanna Białas, kierownik działu organizacji imprez 

w MOK w naszym mieście, Bolesław Bezeg z Opola, były redaktor naczelny „Nowej Gazety Lokalnej”, Jacek 

Ochmański z Brzegu oraz Andrzej Wróbel  z Leśnicy, kierownik referatu kultury w Strzelcach Opolskich. W wyniku 

konkursowych przesłuchań nowym dyrektorem MOK w Kędzierzynie – Koźlu został Andrzej Wróbel, który tę 

funkcję pełnił już w przeszłości, posiada 30–letni staż pracy, w tym 14–letnie doświadczenie pracy na 

kierowniczych stanowiskach w dziedzinie kultury. 

 

1 września w 68 rocznicę wybuchu II wojny światowej uczczono pamięć ofiar wojny i bohaterów walki  

z najeźdźcą. Głównym wydarzeniem obchodów było uroczyste odsłonięcie na terenie Zacisza, na osiedlu Azoty, obok 

Zespołu Szkół nr 4 obelisku upamiętniającego cierpienia więźniów, ofiar hitlerowskiego obozu pracy przymusowej 

zlokalizowanego na terenie, gdzie dzisiaj mieszczą się hala sportowa, lodowisko, basen i zespół szkół. O pamięć  

o tych wydarzeniach konsekwentnie dbał Antoni Pawelak, który podczas likwidacji pozostałości obozu w 1951 r. 

Ocalił dwa potężne betonowe słupy z jego ogrodzenia i dzięki jego staraniom teraz stanął obelisk upamiętniający 

tamte tragiczne wydarzenia. Na kamiennej tablicy obelisku napisano: „Przechodniu! Pochyl głowę. Tu w latach II 

Wojny Światowej znajdował się jeden z największych hitlerowskich obozów niewolniczej pracy. Przebywało  

w nim 9963 więźniów – obywateli większości państw europejskich. Mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla”. 

 

3 września przy drodze z Lenartowic do Cisowej robotnicy znaleźli niewypały z czasów II wojny 

światowej. Znaleziskiem zajęli się saperzy z Brzegu. Przy ulicy Nałkowskiej odkopali 11 pocisków artyleryjskich 

kaliber 37 milimetrów i tzw. pancerfaust, wszystkie były uzbrojone i stwarzały poważne niebezpieczeństwo 

nieprzewidywalnego wybuchu. Żołnierze po trwającej półtorej godziny pracy wywieźli groźny ładunek na poligon. 

 

6 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku uroczyście otwarto wystawę „Z historii 

Twierdzy Kozielskiej”. Otwarciu towarzyszył wykład dr Grzegorza Podrucznego z Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu o dziejach twierdzy kozielskiej i jej znaczeniu na tle innych twierdz śląskich. Na wystawie 

zaprezentowano mapy i plany twierdz, dokumenty sporządzane przez wojska oblegające i broniące twierdzy Koźle, 

fotografie obiektów wojskowych, różne eksponaty muzealne jak broń, porcelana używane w czasach oblężenia 

twierdzy, wydawnictwa poświęcone jej historii i roli jaką odegrała w życiu mieszkańców miasta. Zgromadzone 

dokumenty pochodzą z wielu bibliotek i muzeów, z Instytutu Śląskiego w Opolu, a także ze zbiorów Towarzystwa 

Ziemi Kozielskiej. Wiele z nich udało się pozyskać dzięki życzliwej pomocy prof. dr hab. Karola Joncy. Wydarzenie 

to cieszyło się dużym zainteresowaniem społeczności i stało się pierwszym ogniwem w serii przedsięwzięć 

naukowych i kulturalnych oraz imprez zorganizowanych w związku z rocznicą 200–lecia oblężenia twierdzy 

kozielskiej przez wojska napoleońskie w 1807 roku. 
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9 września ulicami Koźla zawładnęli zawodnicy i kibice Pucharu Europy w Triathlonie, największego 

wydarzenia sportowego roku w naszym mieście. Impreza odbyła się pomimo, że zimna deszczowa pogoda trwająca 

od początku września i wezbrana wysoką falą Odra, zdawało się, pokrzyżują plany organizatorów, zmuszą do 

odwołania zawodów. Udało się w ostatnich dniach przenieść konkurencję pływacką na akwen w Dębowej  

i uratować puchar, chociaż 29 zgłoszonych wcześniej zawodników nie zdecydowało się wystartować. Nie wszyscy 

także ukończyli zawody, 17 osób zrezygnowało w trakcie rozgrywania konkurencji, zmagania pucharowe ukończyły 

33 kobiety i 74 mężczyzn. Wśród kobiet zwyciężyła, zdobywając puchar Europy Birgit Berk z Holandii, drugie 

miejsce zajęła Emma Davis z Irlandii. Jedyną Polką, która zdecydowała się wystartować w tych warunkach, była 

Maria Cześnik. Zdobyła ona czwarte miejsce. W rywalizacji mężczyzn pierwsze miejsce zajął Youlian Malishev  

z Rosji, na drugiej pozycji ukończył zawody David Hauss z Francji, a trzeci był Igor Sysoev z Rosji. Pogoda w dużej 

mierze obniżyła atrakcyjność tego święta sportu, ale mimo zimna i siąpiącego deszczu licznie zgromadzeni kibice 

dopingowali zawodników, zmagających się z nieżyczliwą aurą, a szczególnie z porywistym, dokuczliwym wiatrem. 

Także w drugiej artystycznej części tego dnia dopisała publiczność. Na kozielskim Rynku bawiono się na koncertach 

muzycznego „Pożegnania lata”. Wystąpił zespół GandahaR i jego solista Kamil Kuźnik, a przede wszystkim Maryla 

Rodowicz ze swoim zespołem, w którym gitarzystą jest Zbigniew Krebs pochodzący z naszego miasta. Widzowie 

świetnie się bawili, śpiewając z Marylą Rodowicz jej najsłynniejsze przeboje. 

 

10 września prezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A, Bartłomiej Cząstkiewicz odszedł  

z zajmowanego od roku stanowiska. Bezpośrednim powodem tej decyzji był brak akceptacji wiceministra Skarbu 

Państwa dla przedstawionej przez prezesa koncepcji prywatyzacji zakładów poprzez Giełdę Papierów 

Wartościowych. Wszystkie lokalne media zgodnie wyrażają żal, że odchodzi osoba, której Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn SA zawdzięczają przełamanie złej passy. Pod jego kierunkiem zakłady potrafiły znakomicie 

wykorzystać koniunkturę, w 2006 r. wypracowały znaczny zysk, a w bieżącym roku wynik będzie jeszcze lepszy, 

spodziewany zysk przekroczy 100 milionów złotych. Bartłomiej Cząstkiewicz opuszcza firmę w momencie, gdy jest 

ona w świetnej kondycji, posiada warunki realizacji opracowanego przez odchodzącego prezesa programu 

inwestycyjnego, unowocześniającego zakłady i zwiększającego ich konkurencyjność. 

 

14 września w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 

„Koźle. Obrazy wojny i pokoju w zbiorach fotografii historycznej i współczesnej Krzysztofa Ligenzy”. Zgromadzono 

na niej kopie starych zdjęć, rycin i widokówek obrazujących wygląd miasta i wizerunki żołnierzy, którzy 

stacjonowali tu od czasu oblężenia Koźla przez wojska napoleońskie w 1807 roku, po ostatnie lata XX wieku. Do 

31. grudnia 1998 r., kiedy to zlikwidowany został 10. Śląski Pułk Artylerii Mieszanej im. Kadeta Zygmunta 

Kuczyńskiego, zawsze w Koźlu stacjonowało wojsko. Obrazy obiektów wojskowych oraz sylwetki kolejnych 

jednostek armii pruskiej od obrońców twierdzy kozielskiej poprzez 3 Górnośląski Pułk Piechoty po oddziały 

Wermachtu i współczesne nam jednostki Wojska Polskiego ukazane zostały na tle zmieniającego się miasta. Oprócz 
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tego pokazano szereg zabytkowych przedmiotów związanych z przedstawianymi formacjami wojskowymi, wybrane 

eksponaty broni białej i palnej, amunicję oraz elementy wyposażenia żołnierzy. Otwarcie tej wystawy cieszyło się 

dużym zainteresowaniem społeczności naszego miasta, wywoływało żywe dyskusje i wiele osób powracało 

ponownie, by często w gronie znajomych lub rodziny obejrzeć ją jeszcze raz.  

 

17 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie – Koźlu odbył się konkurs edukacyjny „Koźle od 

legendy, przez oblężenie do współczesności”, który dla dzieci i młodzieży z miejskich przedszkoli i szkół 

zorganizowali Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta oraz Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. W konkursie 

na szczeblu miejskim wzięło udział łącznie 100 uczniów. Najliczniej reprezentowane były szkoły podstawowe,  

a w grupie wiekowej klas I – III trzeba było zorganizować jeszcze półfinał i finał, gdyż dzieci zaprezentowały 

wysoki, wyrównany poziom. I miejsce zajęła Katarzyna Koenig z PSP nr 10, II – Agnieszka Żyła z PSP nr 11,  

III – Wojciech Kapusta z PSP nr 6. W kategorii klas IV – VI najwyższą ilość punktów uzyskali: I – Marcin 

Piedzioch z PSP nr 11, II – Dawid Świątczak z PSP nr 11, III – Damian Olesz z PSP nr 18. Wśród uczniów 

gimnazjów I miejsce zdobył Michał Mańka z PG nr 1, II – Paweł Mucha z PG nr 4, III – Tymoteusz Nowicki  

z PG nr 5. Konkurs na poziomie szkół średnich komisja unieważniła, gdyż wzięło w nim udział zaledwie sześciu 

uczniów, którzy uzyskali wyniki nie przekraczające 20% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Wiedzę 

uczniów o swoim mieście oceniała Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili: mgr Urszula Więcek, mgr 

Krzysztof  Kazanowski, mgr Jerzy Drzewiecki, a kierował jej pracą dr Edward Nycz. 

 

W dniach poprzedzających główne uroczystości obchodów 200 – lecia oblężenia Koźla zakończono prace 

przy budowie wieży widokowej ustawionej na zachowanych fundamentach średniowiecznej wieży zamku 

kozielskiego. Inwestycja, była realizowana jako kolejny etap odbudowy i rewitalizacji pozostałości historycznych 

budowli zachowanych na wzgórzu zamkowym w Koźlu. Po zakończeniu remontu i adaptacji zabytkowych, 

średniowiecznych piwnic zamkowych wejdzie w skład zespołu pomieszczeń służących celom muzealno – 

kulturalnym. 

 

21 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim Rynku odbyło się XI Kędzierzyńsko – 

Kozielskie Seminarium Naukowe na temat „Wojna i pokój w dziejach twierdzy i miasta Koźle /ze szczególnym 

uwzględnieniem czasów napoleońskich/”. Jego organizatorami byli Urząd Miasta w Kędzierzynie – Koźlu, 

Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. 

Prezentacje wyników swoich prac badawczych na tematy zaproponowane w tytule seminarium przygotowali 

naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz goście z Niemiec. Profesor dr hab. Stanisław Senft  

z Uniwersytetu Opolskiego przedstawił stan badań nad działaniami wojennymi w rejonie Koźla, prof. zw. dr hab. 

Karol Jonca z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił strategiczną rolę twierdzy kozielskiej w dobie wojen 

napoleońskich, dr Grzegorz Podruczny z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w multimedialnej prezentacji ukazał 
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rozbudowę twierdzy kozielskiej w latach 1743 – 1807, a dr Frank Bauer z Poczdamu opowiedział o oblężeniu 

Koźla z punktu widzenia oblężonych, żołnierzy pułku Dawida Neumanna i mieszkańców miasta. II Sesja 

Seminarium dotyczyła innych okresów w dziejach Koźla. Zaprezentowano w jej trakcie wyniki poszukiwań w 

następujących dziedzinach: Profesor zw. dr hab. Damian  Tomczyk z Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 

opowiedział o ziemi kozielskiej w schyłkowym okresie II wojny światowej, dr Bernard Linek z Instytutu Śląskiego 

w Opolu przedstawił, jak w I połowie XX  wieku wykorzystywano na ziemi kozielskiej pamięć wojny 1807 roku, 

Josef Groger z Heilbad Heiligenstadt zaprezentował tematykę swojej książki, poświęconej roli zakonu joannitów  

w historii Koźla, która niebawem ukaże się na naszym rynku wydawniczym, a lekarz med. Herbert Probe z Wetzlar 

pokazał zebrane wizerunki budowli i ludzi w historii Koźla do 1945 roku, także stanowiące materiał 

przygotowywanej publikacji. Głównym koordynatorem wszystkich działań związanych z przygotowaniem  

XI Seminarium był dr Edward Nycz, który także je prowadził. Seminarium zgromadziło licznych słuchaczy, którzy 

wypełnili salę po brzegi i ze skupioną uwagą wysłuchali wykładów naukowców. Niestety nie starczyło już czasu na 

dyskusję, przeniosła się ona w kuluary w bezpośrednich rozmowach pomiędzy słuchaczami i wykładowcami. 

Wyrażano niejednokrotnie sąd, że było to seminarium bardzo ciekawe, istotnie poszerzające wiedzę o tym czasie  

w dziejach miasta i z niecierpliwością oczekuje się publikacji materiałów z XI Seminarium. W tym samym dniu po 

południu Rynek w Koźlu był jeszcze miejscem widowiskowej odprawy wojsk,  które w mundurach, z uzbrojeniem  

z epoki szykowały się do inscenizacji bitwy z 1807 r. o twierdzę kozielską. Natomiast największym wydarzeniem 

artystycznym obchodów 200 rocznicy oblężenia twierdzy kozielskiej był plenerowy koncert orkiestry Filharmonii 

Zabrzańskiej na Rynku w Koźlu. W jej brawurowym wykonaniu tłumnie zgromadzona publiczność wysłuchała  

III Symfonii Es – dur „Eroica” Ludwiga van Beethovena oraz Uwertury uroczystej „Rok 1912” Piotra 

Czajkowskiego. Wspaniałość muzyki i dodatkowe efekty w postaci salw z historycznej armaty, oddanych przez 

żołnierzy w mundurach z czasów napoleońskich, wywołały entuzjazm publiczności, która na stojąco długimi 

oklaskami dziękowała wykonawcom. 

 

22 września Lidia Geringer de Oedenberg, dyrektor filharmonii wrocławskiej, która reprezentuje 

województwo dolnośląskie i opolskie w Parlamencie Europejskim, otworzyła w naszym mieście dwa biura poselskie. 

Znajdują się one przy ulicy Grunwaldzkiej 29 w Kędzierzynie i przy ul. Piastowskiej 51 w Koźlu. Swoimi 

asystentami eurodeputowana ustanowiła: Alicję Bachowską, Bartosza Cwynara, Alicję Derej i Mirosława Sotela,  

a porad prawno – administracyjnych udzielają Marta Szydłowska i Tadeusz Ślepeńczuk. W spotkaniu z Lidią 

Geringer de Oedenberg wzięli udział przedstawiciele władz Kędzierzyna – Koźla z prezydentem Wiesławem Fąfarą 

oraz delegacje zaprzyjaźnionych miast partnerskich: Prerova, Smily i Jonavy.  

 

Dni 19 – 22 września były również niezwykłe dla Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Baszcie. 

Przewinęły się przez nie setki gości przybywających z kraju i z zagranicy. Szczególnie ważna okazała się  

19 września wizyta Heinricha Grafa von Spreti, którego przodek major Kajetan Sales von Spreti był dowódcą 
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artylerii I Dywizji Bawarskiej podczas oblężenia Koźla przez wojska napoleońskie w 1807 r. Zginął 6 lutego  

w baterii nr 3 niedaleko figury św. Jana Nepomucena przy drodze z Koźla do Reńskiej Wsi, a jego grób dotychczas 

znajduje się na cmentarzu w Reńskiej Wsi. Książę dowiedział się z Internetu o planowanych obchodach 200 – lecia 

oblężenia twierdzy kozielskiej, nawiązał kontakt ze Starostwem w Kędzierzynie – Koźlu i przyjechał z cennymi 

darami, które chciał przekazać, by służyły publiczności w miejscu śmierci jego przodka. Uznano, że najlepszym 

miejscem ich przechowywania jest Muzeum TZK. Wśród przekazanych darów wymienić należy przede wszystkim 

oryginały redut śląskich twierdz z 1807 r. /Wrocławia, Głogowa, Świdnicy, Kłodzka i Brzegu/ oraz wykonany 

wówczas rysunek twierdzy w Koźlu i w Srebrnej Górze, oryginał listu majora Kajetana Sales von Spreti oraz jego 

portret. Dary te można było oglądać w Baszcie w czasie obchodów 200 – lecia oblężenia twierdzy Koźle na 

specjalnie przygotowanej wystawie. Stały się one jednymi z najcenniejszych eksponatów kozielskiego muzeum. Po ich 

opracowaniu będą prezentowane na wystawie poświęconej twierdzy.  

 

21 września dokonano w Baszcie uroczystego aktu złożenia podpisów pod umowami o współpracy 

Kędzierzyna – Koźla z nowymi miastami partnerskimi: Smiłą z Ukrainy i Prerowem w Czechach. Podpisy pod 

dokumentami złożyli prezydent Wiesław Fąfara, mer Smily Andrij Koliesnikow oraz primator Prerowa Jiri Lajtoch. 

Delegacje obu miast zwiedziły muzeum w Baszcie i wzięły udział w imprezach 200 – lecia oblężenia Koźla. 

 

22 września Muzeum TZK gościło innych znamienitych gości. Odwiedziła je rodzina potomków 

komendanta twierdzy kozielskiej z 1807 r. Dawida von Neumann – Cosel oraz przybyli z nimi z Poczdamu 

żołnierze w mundurach ówczesnych pruskich pułków. Zwiedzali muzeum także liczni goście przybyli na inscenizację 

bitwy o Koźle, między innymi żołnierze 2 Pułku Księstwa Warszawskiego z Krotoszyc, a także wiele drużyn 

harcerskich z różnych dzielnic naszego miasta, goście indywidualni z Kędzierzyna – Koźla i z gmin powiatu 

kędzierzyńsko – kozielskiego. 

 

22 września był kulminacyjnym punktem obchodów 200 – lecia oblężenia Koźla. Na błoniach kozielskich na 

miejscu dawnego Bastionu Reńskowiejskiego rozegrano regularną bitwę o Koźle. W rekonstrukcji historycznych 

wydarzeń z 1807 roku wzięli udział piechurzy i artylerzyści z formacji odtwarzających historyczne jednostki 

wojskowe w mundurach i z uzbrojeniem charakterystycznym dla epoki, pochodzące z różnych ośrodków w Polsce 

/Nysa, Krotoszyn/, ze Zlatych Hor w Czechach, z Niemiec, a także sześciu kawalerzystów wspierających wojska 

oblężnicze. Ogółem walczyło o Koźle ponad 100 żołnierzy z muszkietami i 12 armatami. Inscenizacja bitwy trwała 

prawie półtorej godziny, historyczne kazamaty pozostałe z czasów oblężenia miasta w 1807 r. grały rolę murów 

otaczających twierdzę, a na obszernym polu walk zawzięcie strzelano z armat i muszkietów po obu stronach frontu, 

na zmianę to jedna, to druga strona wygrywała potyczki i starcia, przy okazji konsekwentnie puszczając z dymem 

kolejne domki zaimprowizowanej wioski. Autorem scenariusza i organizatorem inscenizacji był Marek Szczerski, 

dowódca Legii Polsko – Włoskiej J.H. Dąbrowskiego z Nysy. Bitwę oglądało tysiące ludzi, mieszkańców nie tylko 
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Kędzierzyna – Koźla i naszego powiatu, ale także liczni przybysze z innych regionów Polski oraz z Niemiec. 

Honorowymi gośćmi inscenizacji oblężenia Koźla byli potomkowie komendanta twierdzy kozielskiej z 1807 r. 

Davida von Neumann – Cosel. Atrakcją cieszącą się dużym zainteresowaniem publiczności był obóz wojskowy 

urządzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w epoce napoleońskiej, po zakończonej walce widzowie tłumnie go 

zwiedzali. Na usytuowanym w pobliżu kiermaszu prezentowali swoje wyroby twórcy z wielu wsi naszego powiatu, 

między innymi z Przewozu czy Starej Kuźni. Można było obejrzeć ciekawe wyroby artystycznego rękodzieła i zrobić 

zakupy, a także zaspokoić głód przy stoiskach z artykułami żywnościowymi. Piękna, ciepła, słoneczna pogoda 

sprzyjała biwakowaniu na świeżym powietrzu i dodała blasku całemu przedsięwzięciu, sprawiając, że wysiłek 

organizatorów opłacił się, a inscenizacja wydarzeń sprzed 200 lat na długo pozostanie w pamięci widzów. 

 

28–30 września odbywał się jubileuszowy 20 Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji 

Śpiewanej „Wrzosowisko”. Koncerty uczestników festiwalu, konkurs i występy laureatów odbywały się w namiocie 

rozstawionym przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, przy Alei Jana Pawła II 27. Uczestniczyły w nim zespoły  

i soliści przybyli z różnych stron Polski. Przegląd zorganizowany 20 lat temu przez Radosława Trusia przeżywał 

swoje okresy świetności i momenty załamań, ale przetrwał, rozrósł się w imprezę o zasięgu ogólnopolskim i zdobył 

swoją stałą publiczność. Widzowie wiernie towarzyszący piosence turystycznej i zafascynowani śpiewaną poezją 

nadal wypełniają widownię tej imprezy. Jury konkursu przyznało Grand Prix Marcinowi Skrzypczakowi ze 

Stargardu Gdańskiego, a dwie pierwsze nagrody otrzymali Mirosława Żak z zespołem z Radzionkowa i Grupa 

Wawrzyna ze Zduńskiej Woli, drugiego miejsca nie przyznano, natomiast dwa trzecie miejsca zajęły Karolina Tuz 

ze Szprotawy i Natalia Rycek z Kędzierzyna – Koźla. „Wrzosowisko” zakończyły w niedzielę koncerty w sali kina 

„Chemik”. Studio piosenki przy MOK–u zaprezentowało program zatytułowany „Świecie nasz” z piosenkami Marka 

Grechuty. Najważniejszym jednak wydarzeniem artystycznym wieńczącym festiwal był koncert, słynnego muzyka 

jazzowego Stanisława Soyki. 

 

6 października w 45 – lecie swego istnienia Zespół Szkół Elektryczno – Telekomunikacyjnych z siedzibą na 

terenie Elektrowni „Blachownia” zorganizował II zjazd swoich absolwentów. Towarzyszyła mu uroczystość 

nadania szkole imienia Antoniego Plamitzera /1916 – 2001/, absolwenta Politechniki Lwowskiej, wybitnego 

polskiego profesora, wykładowcy Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nazywanego „ojcem maszyn elektrycznych”. 

 

6 października miało miejsce w Kędzierzynie – Koźlu wydarzenie kulturalne szczególnie oczekiwane przez 

miłośników muzyki. W kościele św. Mikołaja zagrała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia w Poznaniu „Amadeus” 

pod batutą Agnieszki Duczmal. Na program koncertu złożyły się  „Straż nocna w Madrycie” L. Boccheriniego, „Eine 

kleine Nachtmusik” W.A. Mozarta oraz Suita w dawnym stylu  „Z czasów Holberga” E. Griega. Koncert był jednym 

z najważniejszych punktów programu Festiwalu Silesia Pradziad 2007 organizowanego przez Starostwo 

Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu i Urząd Miejski w Krnovie.  



 26 

 

8 października odbyła się uroczysta inauguracja zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w nowym roku 

akademickim. W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu wykład 

inauguracyjny o nekropoliach narodowych ze szczególnym uwzględnieniem Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 

wygłosił prof. dr hab. Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego. W tym roku zapisało się na zajęcia 

Uniwersytetu 150 seniorów. Prezes Stowarzyszenia UTW Danuta Ceglarek, witając przybyłych gości i studentów 

seniorów, poinformowała, że w nowym roku kontynuowane będą wykłady audytoryjne z literatury i medycyny, 

ćwiczenia jogi, praca sekcji plastycznej, historycznej i języka esperanto oraz zajęcia w pracowni malarskiej  

i komputerowej. Podjęto również próby uruchomienia lektoratów innych języków obcych.  

 

W dniach 5–7 października w hali sportowo – widowiskowej na osiedlu Azoty miała miejsce najsłynniejsza 

na Opolszczyźnie impreza targowa, 31. Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom”. Organizowane do tej pory zawsze 

w Opolu, zagościły w Kędzierzynie – Koźlu nieco przypadkowo, z powodu remontu opolskiego „Okrąglaka”. W 

czasie ich trwania ponad 120 firm z całego kraju zaprezentowało swoje materiały i usługi budowlane i remontowe, 

nowoczesne technologie i projekty, między innymi systemy ogrzewania i dociepleń budynków, a także meble, drzwi, 

okna, kominki itp. Targi odwiedziło około 8 tysięcy osób, czyli mniej więcej tyle, jak wtedy, gdy odbywały się w 

stolicy województwa. Z wypowiedzi prezesa zarządu Rynku Śląskiego Ryszarda Makowieckiego i asystenta 

prezydenta Kędzierzyna – Koźla Andrzeja Kopackiego wynika zgodna wola władz miasta i głównych 

organizatorów targów, żeby takie imprezy w następnych latach były organizowane w naszym mieście. 

 

11 października w kawiarni Athena redakcja i przyjaciele gazety obchodzili uroczyście jubileusz 10 – lecia 

istnienia Niezależnego Tygodnika Regionalnego „Echo Gmin”. Z tej okazji jego redaktor naczelny Zygmunt 

Mierzwiński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczyła redaktorowi Lena Dąbkowska 

– Cichocka, podsekretarz stanu w gabinecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego.  

 

Od 21 września do 12 października w kinie „Chemik” odbywały się projekcje filmu „Katyń” Andrzeja 

Wajdy. Cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, przez cały czas był wyświetlany przy udziale licznej 

widowni. 

 

55 – lecie swojej działalności obchodził Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie – Koźlu.  

W 1952 roku powołano do życia kędzierzyński oddział Instytutu Syntezy Chemicznej w Gliwicach. Placówka po 

siedmiu latach uzyskała samodzielność. W 1960 roku ICSO przeniósł się do swojej stałej siedziby, w której mieści się 

do dzisiaj. W ciągu ponad półwiecznej działalności, konsekwentnie łączył poszukiwania naukowe  

z wykorzystaniem ich wyników w przemyśle. Opracowano tu i wdrożono między innymi ponad 800 technologii, 

uzyskano około 1400 patentów, opublikowano ponad 1800 prac naukowych oraz wykonano 10 kontraktów na 
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sprzedaż technologii za granicę. Instytut zatrudnia obecnie 164 pracowników, a w ciągu całego okresu znalazło tu 

miejsce pracy około pięć tysięcy osób. Z okazji jubileuszu Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Wojciech 

Balcerowiak i Stanisław Trybuła, Srebrnym Krzyżem Zasługi: Andrzej Krueger, Zbigniew Kwaśnicki, Ryszard 

Szulc oraz Bogusław Tkacz, a Brązowym Krzyżem Zasługi Mariusz Szemień. Dekoracji odznaczonych dokonała 

podsekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Lena Dąbkowska – Cichocka oraz Wojewoda 

Opolski Bogdan Tomaszek. 

 

12–14 października odbywał się w Miejskim Ośrodku Kultury 14. Międzynarodowy Festiwal Filmów 

Niezależnych imieniem Ireneusza Radzia „Publicystyka 2007”. Spośród 72 filmów nadesłanych z Niemiec, Polski, 

Turcji i Węgier, komisja wybrała do konkursu 35, w tej liczbie 14 filmów fabularnych, 16 dokumentalnych  

i 5 animowanych. Wśród obrazów, które zakwalifikowano do konkursu, były dwa filmy autorów z Kędzierzyna – 

Koźla. Jury w składzie Stanisław Puls, Wolfgang Frezer, Marcin Koszałka, Piotr Zawojski, Maciej Drygas i Adam 

Bortnowski ocenili, że poziom tegorocznego festiwalu był wyjątkowo wysoki, tematyka filmów bogata, 

podejmowano tematy dawno nie poruszane, więc niełatwo było wybrać najlepszych. Pierwszą nagrodę przyznano 

filmowi Dariusza Gackowskiego „Do naprawy” /2 000 zł/. Dwie równorzędne nagrody drugie otrzymali: Michał 

Mróz za „Drzewo” i Kuba Czekaj za „Kawałek nieba” /po 1200 zł/ oraz dwie równorzędne nagrody trzecie Szirmai 

Marton /Węgry/ za obraz „Szalontudo” i Wojciech Wikarek za „Najdłuższą szychtę” /po 750 zł/. Ponadto 

wyróżnieniami /po 500 zł/ uhonorowano cztery filmy: „Głosy wojny” Jakuba Brzękowskiego, „Dziwadło” Parkosa 

Prokopiuka, „Trzej muszkieterowie” Pauliny Gnaś i „Zbliżenie” Dominika Stroki. Nominację do OFFskara za 

najlepszy dokument otrzymał film „Do naprawy” Dariusza Gackowskiego. Imprezą towarzyszącą projekcjom 

konkursowym w sobotę był spektakl „Żywe słowo – listy Wandy Czubernatowej i ks. Tischnera” w prezentacji Beaty 

i Tomasza Schimscheinerów oraz pokaz filmu „Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku” Artura Więcka 

„Barona” i Witolda Beresia zakończona spotkaniem z jego twórcami. Festiwal był realizowany ze środków Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej i Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. 

 

16 października w Parku Pojednania przy alei Jana Pawła II odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku 

upamiętniającego życie i dzieło Papieża Polaka. Na wysokim postumencie z czarnego granitu umieszczono 

płaskorzeźbę, odlew z brązu o średnicy 50cm, z wizerunkiem Jana Pawła II i napis: „Wielkiemu Polakowi Karolowi 

Wojtyle, Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II /18. maja 1920 – 2 kwietnia 2005/ Mieszkańcy Kędzierzyna – 

Koźla, październik 2007”. W uroczystości wzięli udział liczni mieszkańcy miasta, drużyny harcerskie, delegacje 

wielu parafii. Dla uczczenia tego wydarzenia 13 biegaczy pod kierunkiem Piotra Pakosza, niosąc flagi narodowe  

i watykańskie, przebiegło trasę spod pomnika Jana Pawła II na Górze św. Anny do Kędzierzyna – Koźla. Dotarli 

do Parku Pojednania przed uroczystością odsłonięcia pomnika. Rozpoczęła ją pieśń „Barka”, pięknie, wzruszająco 

zaśpiewana przez dzieci z Publicznego Przedszkola nr 15. Potem wystąpili przedstawiciele władz wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich, przypominając wagę dzieła Papieża Polaka dla życia naszej społeczności. Wstęgę 
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wieńczącą obelisk przecięli wspólnie Prezydent Miasta Wiesław Fąfara, przewodniczący Rady Miasta Robert 

Węgrzyn i Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek. Zebrani złożyli kwiaty u stóp pomnika, a na zakończenie 

uroczystości wypuszczono gołębie. To wydarzenie zamyka okres sporów i dyskusji, a lokalizacja pomnika wśród 

zieleni Parku Pojednania, przy alei Jana Pawła II została przez społeczeństwo zaakceptowana. Udało się więc 

pomyślnie zrealizować uchwałę Rady Miasta z dnia 26 października 2006 r. o upamiętnieniu pomnikiem życia  

i nauki Jana Pawła II w naszym mieście. 

 

16 października gościł w naszym mieście słynny chór Aleksandrowa. Jego występ w hali sportowej na 

osiedlu Azoty oglądało około 3 tysiące osób. Perfekcyjne muzycznie i wokalnie wykonanie starych rosyjskich, 

ludowych i żołnierskich pieśni oraz znanych arii operowych, brawurowe pełne akrobatycznych efektów, 

widowiskowe tańce wywołały entuzjazm widowni. Najsilniejszych jednak przeżyć dostarczyła widzom pieśń 

„Czerwone maki” zagrana i zaśpiewana z ogromnym wyczuciem jej podniosłego tonu i roli, jaką pełni w polskiej 

tradycji patriotycznej. Koncert nagradzali widzowie burzliwymi brawami, zmuszając wykonawców do bisów  

i wykonania dodatkowo słynnej Kalinki. Po jego zakończeniu długo trwała owacja na stojąco.  

 

Juniorzy Uczniowskiego Klubu Sportowego 15 z Kędzierzyna – Koźla zdobyli cztery medale  

w badmintonie w czasie Międzynarodowego Pucharu Gór Świętokrzyskich w Suchedniowie. W doborowym 

towarzystwie zawodników reprezentujących siedem krajów Damian Broj i Rafał Skrzek wywalczyli w deblu 

pierwsze miejsce, natomiast w singlu Damian Broj zdobył srebrny medal. W kategorii 16-latków świetnymi 

wynikami popisał się Przemysław Urban, który w singlu skończył rozgrywki na II miejscu, a w deblu, wspólnie  

z Pawłem Pietryją z Pszczyny zdobył brązowy medal. 

 

21 października w wyborach parlamentarnych wzięło udział 53,26% uprawnionych do głosowania 

mieszkańców Kędzierzyna – Koźla /średnia frekwencja w kraju 53,88%, a na Opolszczyźnie 45,55%/. Najwięcej 

głosów w naszym mieście oddano na Platformę Obywatelską – 52,09%, 21,57% uzyskało Prawo i Sprawiedliwość,  

a Lewica i Demokraci – 16,48% głosów. Mniejszość niemiecka otrzymała poparcie 3,58% głosujących, natomiast 

3,31% osób oddało swoje głosy na Polskie Stronnictwo Ludowe. W wyniku wyborów nasze miasto ma w nowym 

Sejmie dwóch reprezentantów, są nimi Robert Węgrzyn z PO /otrzymał 10 132 głosy/ i Jan Religa z PiS /9 093 

głosy/. 

 

22 października Szkolne Koło Teatralne prowadzone przez Agnieszkę Wójtowicz w Sławięcicach zdobyło 

II miejsce na Konfrontacjach Teatralnych „Wszyscy razem bez uprzedzeń”, zorganizowanych przez Dom Europejski 

w Opolu. W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki rywalizowały, prezentując swoje spektakle, grupy 

teatralne z 10 szkół z terenu całego województwa. Przedstawienie przygotowane przez sławięcicką młodzież 

gimnazjalną i licealną p.t. „Darcie pierza” opowiadało o integracji śląskich mieszkańców wsi i osób przybyłych  
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z innych regionów Polski w toku wspólnej pracy i zabaw. Młodzi aktorzy wystąpili w strojach śląskich użyczonych 

im. przez Zespół Pieśni i Tańca „Komes”, a swoim humorem i żywiołowością prezentacji tradycyjnych obyczajów 

zdobyli uznanie publiczności. Grupie teatralnej towarzyszył zespół instrumentalny pod kierunkiem Jolanty Hyli. 

Członkiniom sławięcickiego Szkolnego Koła Teatralnego Magdalenie Duk i Martynie Razim przyznano także dwa 

wyróżnienia za najlepsze kreacje aktorskie. 

 

26 października gmina Kędzierzyn – Koźle drogą przetargu sprzedała działkę o powierzchni 3,26 ha przy 

alei Armii Krajowej, uzyskując kwotę 18,4 mln zł., najwyższą, jaką udało się osiągnąć do tej pory za sprzedaż 

mienia komunalnego. Do licytacji w przetargu przystąpiły trzy firmy, dwie warszawskie i jedna z Gliwic. Wygrała 

P.A. Nova SA z Gliwic, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego 

kraju. Po załatwieniu wymaganych formalności związanych z przetargiem i sfinalizowaniu transakcji zwycięska 

firma przystąpi do budowy galerii o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych, która będzie centrum 

handlowym z małymi sklepikami i butikami. Całość inwestycji ma być zakończona do końca 2009 r. 

 

30 października Rada Miasta Kędzierzyna – Koźla wybrała swojego nowego przewodniczącego, został nim 

Grzegorz Chudomięt z PO. Zmianę tę wymusiły wyniki wyborów parlamentarnych, Robert Węgrzyn jej 

dotychczasowy przewodniczący został posłem na Sejm RP, w związku z czym złożył wniosek o wygaśnięcie 

mandatu radnego. Na tej sesji rada podjęła także kilka ważnych uchwał, między innymi zaakceptowała zmiany  

w budżecie zaproponowane przez prezydenta /po trwających długi czas sporach na ten temat/, wybrała ławników  

i podjęła uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 imienia ks. Jana Twardowskiego. 

 

W ostatnich dniach października zakończył się odbiór techniczny Stadionu Miejskiego „Kuźniczka” przy 

ulicy Grunwaldzkiej 71. Stadion został zmodernizowany i wyremontowany: zadaszenia trybun, tartanowa bieżnia, 

boiska do gier zespołowych, w tym 4 do siatkówki plażowej, 2 do koszykówki ulicznej, po jednym do koszykówki  

i siatkówki plenerowej oraz stanowiska do rzutu kulą i dyskiem czynią z niego wielofunkcyjny obiekt. Dzięki tej 

inwestycji wreszcie lekkoatleci i zawodnicy innych dyscyplin sportu uzyskali miejsce do treningów, organizowania 

rozgrywek i zawodów sportowych. Koszt przebudowy i unowocześnienia stadionu wyniósł około 10 milionów 

złotych.  

 

31 października zakończył się projekt „Własna firma tak! Ale jak?” prowadzony pod kierunkiem Joanny 

Saski od grudnia 2005 r. przez Fundację Dla Dobra Publicznego, która pozyskała na ten cel 401 tysięcy złotych  

z funduszy Unii Europejskiej. W jego realizacji współpracowano z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kędzierzynie – 

Koźlu i w Prudniku. W projekcie wzięło udział 30 osób. Najpierw przez kilka miesięcy na szkoleniach biznesowych  

i zawodowych zdobywali wiedzę, jak prowadzić działalność gospodarczą. Druga część programu obejmowała już 

tylko 15 uczestników, którzy zdecydowali się podjąć działalność gospodarczą. Otrzymali oni dalsze wsparcie 
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szkoleniowo – doradcze oraz opiekę indywidualnego doradcy i pod koniec sierpnia 2007 r. założyli własne firmy, na 

których uruchomienie każdy otrzymał dotację inwestycyjną w wysokości około 20 tysięcy złotych.  

 

7 listopada siatkarze i kibice klubu ZAKSA byli uczestnikami pełnego emocji wydarzenia. W hali sportowej 

na osiedlu Azoty rozegrano mecz z Jastrzębskim Węglem, który oba kluby traktowały jako bardzo ważne, 

prestiżowe spotkanie. Po niezwykle zaciętym, wyrównanym meczu kędzierzyński klub zwyciężył, wygrywając  

w tie-breaku 18:16. Rozemocjonowani i szczęśliwi kibice opuszczali halę pełni optymizmu i wiary w możliwości 

siatkarzy swojego klubu. Jednak już w sobotę 10 listopada spotkało ich bolesne rozczarowanie. W meczu z wysoko 

notowanymi obecnie siatkarzami Mlekopolu AZS Olsztyn, rozegranym na własnym boisku, drużyna ZAKSA nie 

sprostała świetnie grającemu przeciwnikowi i przegrała 0:3. 

 

11 listopada w podniosłym nastroju mieszkańcy naszego miasta świętowali 89 rocznicę odzyskania 

niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej  

w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa, 

poczty sztandarowe wojska, policji, organizacji kombatanckich, szkół, harcerzy oraz orkiestra dęta Zakładów 

Azotowych Kędzierzyn SA i chór Mniejszości Niemieckiej z Kłodnicy. Nabożeństwo zakończyło odśpiewanie 

dziękczynne „Te deum” i pieśni „Boże coś Polskę”. Część oficjalno – artystyczna obchodów Dnia Niepodległości 

odbyła się w sali Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, gdzie uczestnicy dotarli  

w uroczystym przemarszu z pocztami sztandarowymi i orkiestrą na czele. List marszałka województwa opolskiego 

Józefa Sebesty skierowany do mieszkańców powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego odczytał jego asystent Artur 

Rolka, okolicznościowe wystąpienia i życzenia z okazji święta skierowali do mieszkańców starosta Józef Gisman  

i Prezydent Kędzierzyna – Koźla Wiesław Fąfara. Następnie kombatantom wręczono odznaczenia i wyróżnienia. 

Krzyże Zesłańców Sybiru nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego otrzymali: Anna 

Gren, Bronisława Kąkolewska, Edward Ziemecki oraz Czesław Tumiłowicz /pośmiertnie/. Uchwałą kapituły 

„Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa” odznaczony został Witold Listowski prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa  

i Kresów Południowo – Wschodnich w Kędzierzynie – Koźlu. Odznaki honorowe nadane przez Zarząd Główny 

Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych otrzymali: 

płk Antoni Wilga, ppłk Stanisław Cybulski, Tadeusz Rusin, Irena Ochocka, Antoni Pawlak, Józef Naskręt, 

Stanisław Chrobot, Józef Krzywonos, Władysław Stępień i Józef Krupczak. Odznaką „Za Zasługi dla Związku”, 

przyznaną przez Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 

zostali wyróżnieni: por. Jan Luboń, por. Józef Krzywonos, kpt. Andrzej Mazur, kpt. Kazimierz Kapela,  

mjr Kazimierz Ochocki, mjr Juliusz Pawłowski, natomiast medale 25 – lecia tego Związku otrzymali: płk Zbigniew 

Iłowski, ppłk Walenty Żarowski, mjr Zbigniew Pelczer, kpt. Jan Pyzik, por. Władysław Rogulski oraz starszy  

sierżant Józef Szymanek. Uroczystości zakończyły występy Zespołu Pieśni  i Tańca „Komorno” oraz solistów ze 

Studia Piosenki przy Miejskim Ośrodku Kultury.  
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15 listopada zdarzył się w centrum Koźla szczególny wypadek drogowy. Jeden z wysłużonych autobusów 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego zepsuł się w czasie jazdy w taki sposób, ze stracił sterowność i zaczął się 

palić. Kierowca, aby uniknąć większego niebezpieczeństwa skierował pojazd w kamienicę przy ul. Piastowskiej  

i w ten sposób zatrzymał go, nie dopuszczając do poważniejszej katastrofy. Nie było ofiar jedynie dlatego, że  

w autobusie był tylko jeden pasażer i kierowcy udało się go wyprowadzić natychmiast po zatrzymaniu, zanim zajął 

się gaszeniem autobusu. W budżecie miasta na przyszły rok zaplanowano dwa miliony złotych na zakup nowych 

autobusów dla MZK, starczy tej kwoty najwyżej na trzy nowe pojazdy, co niestety nie rozwiąże skutecznie 

problemu. Obecnie wiele autobusów jeżdżących po naszym mieście jest całkiem wyeksploatowanych, a średnia ich 

wieku wynosi 13 lat. 

 

18 listopada szczególnie uroczyście święto krwiodawców obchodzili członkowie Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK, działającego przy parafii pod wezwaniem Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła na osiedlu 

Piastów. Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa tutaj właśnie odbyło się VIII Spotkanie Krwiodawców 

Województwa Opolskiego, natomiast miejscowy klub w dziesiątą rocznicę swojej działalności, w uznaniu jego 

zasług w pozyskiwaniu najcenniejszego daru ratującego życie ludzkie, otrzymał sztandar ufundowany przez 

parafian. W kościele pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła odprawiona została msza św. w intencji wszystkich 

krwiodawców i ich rodzin, podczas której poświęcono sztandar i wręczono go przedstawicielom Klubu HDK PCK 

przy miejscowej parafii. Spotkanie w domu parafialnym, które odbyło się po mszy św. było okazją do wymiany 

doświadczeń i pochwalenia się osiągnięciami. Mieczysław Ferdzyn, prezes Klubu HDK PCK poinformował, że  

w bieżącym roku udało się pozyskać 160 litrów krwi w wyniku różnych akcji organizowanych do tej pory, a planuje 

się następne. Także trwającej uroczystości towarzyszyła możliwość honorowego oddania krwi, wzięło w niej udział 

25 osób. W święcie krwiodawców uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu. 

 

24 listopada dwa tysiące widzów wysłuchało w hali sportowej na osiedlu Azoty koncertu Piotra Rubika. 

Kompozytor i gwiazda muzyki rozrywkowej odwiedził Kędzierzyn – Koźle między innymi, aby promować 

transplantologię, uczestnicząc w akcji „Nie zabieraj organów do nieba”. W koncercie wzięły udział Krakowska 

Orkiestra Symfoniczna „Horizon”, Wrocławski Chór Akademicki i soliści. Poprzedziło go wystąpienie prof. Zębali, 

który opowiedział o tym, jak ogromne znaczenie dla ratowania ludzkiego życia ma transplantologia. Muzyka Piotra 

Rubika, przede wszystkim jego oratoria, gorąco były przyjmowane przez publiczność, każdy utwór nagradzano 

rzęsistymi brawami. Koncert trwał ponad dwie godziny, artysta kilkakrotnie bisował, zanim rozstał się  

z publicznością. 

 

W dniach 24–25 listopada podczas drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Badmintonie 

rozgrywanych w Choroszczy zawodnicy UKS–u 15 z Kędzierzyna – Koźla wywalczyli złoty medal. Mistrzowska 

drużyna z naszego miasta nie poniosła żadnej porażki w całym turnieju. W meczu finałowym z LKS Technik 
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Głubczyce straciła jedyny punkt, pokonując rywala 3:1. Tytuły drużynowych mistrzów Polski juniorów  

w badmintonie zdobyli: Damian Broj, Rafał Skrzek, Adam Sujka i Przemysław Urban, a zwycięska drużyna 

wystąpiła pod opieką trenera Krzysztofa Maślanki. Także nagrody indywidualne trafiły do naszego miasta. 

Otrzymali je: Damian Broj jako najlepszy zawodnik turnieju, który zwyciężył we wszystkich dziesięciu pojedynkach 

i Krzysztof  Maślanka, najlepszy trener.  

 

26 listopada rozpoczął się proces w sprawie tragicznego wypadku z 15 lipca 2005 r. w Petrochemii 

Blachownia, w wyniku którego zginęło trzech pracowników podczas wykonywania prac przy zbiorniku benzolu R1. 

Na ławie oskarżonych znalazło się pięciu funkcyjnych pracowników spółki. Prokurator czterem z nich zarzuca 

nieumyślne przyczynienie się do wypadku, a jednemu nieumyślne przyczynienie się do śmierci. Powody tragicznego 

wypadku, mimo że minęło już ponad dwa lata, nadal są niejasne, a opinie biegłych wzajemnie sprzeczne. Następną 

rozprawę wyznaczono dopiero na 6 lutego 2008 r. 

 

W okresie od 09 do 28 listopada trwały konsultacje społeczne dotyczące „Budowy północnej obwodnicy 

miasta Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 – Granica Państwa – Prudnik – Kędzierzyn–Koźle – 

Pyskowice”. Przeprowadzało je Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. 

w Krakowie, działając w imieniu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W obecnym, 

II etapie tych konsultacji zaproponowano trzy warianty trasy obwodnicy północnej naszego miasta. Szczegółowy 

opis każdego wariantu umieszczono na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta i opublikowano w lokalnej 

prasie. W ramach konsultacji odbyło się 21 listopada w Urzędzie Miasta Kędzierzyna – Koźla spotkanie  

z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli GDDKiA. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miejskich, firm 

projektowych, GDDKiA oraz mieszkańcy osiedli: Miejsce Kłodnickie, Sławięcice, Blachownia i Lenartowice. 

Pomimo burzliwego przebiegu pierwszej części spotkania, gdy przewodniczący osiedli wystąpili z pretensjami do 

władz o zbyt późne konsultacje z mieszkańcami tras przyszłej obwodnicy północnej, zebranie zakończyło się 

porozumieniem. Wszyscy obecni opowiedzieli się za drugim wariantem, który ominie łukiem wszystkie osiedla, 

przebiegnie daleko od ludzkich siedzib oraz ominie tereny cenne przyrodniczo i historycznie. Jego długość nie jest 

wprawdzie największa, ale będzie on wymagał najdłuższego łącznika z terenami przemysłowymi w Blachowni, za 

który odpowiedzialna jest gmina. 

 

29 listopada Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” uroczyście obchodził jubileusz10 – lecia swojej 

działalności. Uroczystość odbyła się w sali teatralnej hotelu „Centralny” na osiedlu Azoty, wzięli w niej udział 

przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji wspierających tę placówkę, a wśród nich osoby nagrodzone honorowym 

tytułem „Przyjaciel Promyczka” przyznawanym najbardziej zasłużonym sponsorom od 1999 roku. Do tej pory 

wyróżniono już w ten sposób 59 przyjaciół. ŚDS „Promyczek” opiekuje się osobami niepełnosprawnymi o różnym 

stopniu upośledzenia umysłowego lub fizycznego. Prowadzą tu zajęcia specjaliści: instruktorzy terapii zajęciowej, 
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logopeda – pedagog, socjolog, specjalista pracy z rodziną, opiekunowie. Istotny wkład wnoszą też wolontariusze, 

którzy w każdą środę przychodzą do ośrodka, by popracować z podopiecznymi. Wolontariuszami są przede 

wszystkim uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W podziękowaniu darczyńcom  

i przyjaciołom uczestnicy zajęć w „Promyczku” przygotowali występ, prezentując swoje umiejętności wokalne  

i aktorskie. W „Promyczku” znajdują pomoc i wsparcie nie tylko podopieczni, ale także ich rodziny i opiekunowie. 

 

Po kilkudniowej listopadowej zimie ze śniegiem i mrozem przyszła w ostatnich dniach miesiąca fala ciepła  

i grudzień rozpoczął się dniami z dodatnimi temperaturami, ale ponurymi z częstymi deszczami i silnymi wiatrami. 

 

1 grudnia w Domu Kultury „Lech”, na osiedlu Blachownia obradował VIII Zjazd Oddziału Rejonowego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kędzierzynie – Koźlu. Uczestniczyło w nim 71 delegatów  

z Dobrodzienia, Głubczyc, Kluczborka, Strzelec Opolskich i z naszego miasta. Zjazd wybrał nowe władze 

kędzierzyńsko – kozielskiego Oddziału WOPR, prezesem został Stanisław Wolkiewicz, przewodniczącą komisji 

rewizyjnej Justyna Merz, a komisji dyscyplinarnej Krzysztof Chałata. W skład Zarządu weszło 17 nowych 

członków, wśród których dominują ludzie młodzi. Doświadczenie prezesa Stanisława Wolkiewicza, który w 1974 

roku zakładał WOPR w naszym mieście i przez cały czas aktywnie uczestniczył w jego działalności, połączone  

z inicjatywami młodych tworzą perspektywy owocnej działalności Oddziału WOPR w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

6 grudnia wesoło i barwnie było na ulicach i placach naszego miasta. 50 Mikołajów wyruszyło spod 

Miejskiego Ośrodka Kultury, by rozdawać dzieciom słodkie upominki, między innymi kędzierzyńsko – kozielskie 

krówki, które urząd miasta zamówił na tę okazję. Najliczniej zgromadziły się dzieci na kozielskim Rynku i na Placu 

Wolności, gdzie muzyka i prezenty rozdawane przez Mikołajów sprawiły szczególnie wiele radości najmłodszym 

mieszkańcom Kędzierzyna–Koźla. Święty Mikołaj zaprzyjaźniony z „Nową Gazetą Lokalną” bryczką,  

w towarzystwie elfa objeżdżał miasto, spotykając się z dziećmi w kozielskim szpitalu, w Domu Samotnej Matki,  

w sławięcickim Markocie, a także w redakcji gazety. 

 

Dzień 14 grudnia obfitował w wydarzenia kulturalne w Kędzierzynie – Koźlu. Wśród imprez i spotkań 

odbywających się w wielu, różnych osiedlach miasta wymieńmy przynajmniej niektóre: W Miejskiej Bibliotece 

Publicznej przy kozielskim Rynku odbyło się spotkanie z panem Herbertem Probe autorem książki „Historyczny 

spacer ulicami Koźla”. Jej treść autor przedstawił w postaci multimedialnej prezentacji licznie zebranej publiczności, 

natomiast książka będzie niedługo dostępna w sprzedaży po zakończeniu prac w drukarni. W tym samym czasie w 

Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej uroczyście otwarto wystawę „Dawnych wspomnień czar w malarstwie 

Tadeusza Zająca”. Twórca obrazów, malarz amator, mieszkaniec Kędzierzyna – Koźla, po ukończeniu Technikum 

Żeglugi Śródlądowej w Koźlu w 1969 r., wiele lat pływał na odrzańskich barkach. Od tamtych czasów wolne chwile 

poświęcał malarstwu, doskonalił swoją wiedzę i technikę malarską między innymi w okresie pracy w Czechosłowacji, 
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a po powrocie do kraju wielokrotnie prezentował swoje prace na wystawach w naszym mieście i innych 

miejscowościach Opolszczyzny. Na wystawie w Baszcie pokazał zbiór prac ukazujących nostalgiczne obrazy dawnej 

żeglugi odrzańskiej i portu w Koźlu. O swoim malarstwie mówi: „Pragnę uwiecznić na obrazach, to co zostało 

zapomniane, zwłaszcza z żeglugi śródlądowej. Próbuję odtworzyć to, co przeminęło, po czym nie zostało śladu.” 

Publiczność licznie uczestnicząca w wernisażu wystawy oglądała prace z dużym zainteresowaniem i z uznaniem 

wypowiadała się o dziełach artysty, podkreślając przede wszystkim jego zasługi dla przypomnienia dawnej 

świetności portu w Koźlu i roli żeglugi na Odrze. Na osiedlu Piastów natomiast, w Osiedlowym Domu Kultury 

„Komes” z udziałem licznej publiczności odbyła się „Biesiada Góralsko – Śląska”. Zaprezentowano tradycyjne 

obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, drobnymi upominkami podziękowano osobom i instytucjom 

wspierającym tę działalność, a występy Zespołów Pieśni i Tańca „Komes” i zespołu „Hyrni” z Nowego Targu,  

w barwnych strojach ludowych, przypomniały widzom niepowtarzalne piękno naszych rodzimych obrzędów, 

tańców, pieśni i muzyki. 

 

W połowie grudnia zakończono wszystkie prace i oddano do użytku lokalnej społeczności kompleks 

sportowo – zabawowy przy ulicy Wieczorka na osiedlu Piastów. Na terenie rozciągającym się pomiędzy lasem,  

a blokami osiedla wybudowano sześć boisk do gier zespołowych, miasteczko ruchu drogowego, plac zabaw dla dzieci 

z huśtawkami, drabinkami i karuzelami oraz górkę, która zimą służy dzieciom do zjazdów na sankach , nartach itp. 

Kompleks ogrodzono płotem, bramki otwiera się na cały dzień od rana do wieczora, a strażnicy miejscy zapewniają, 

że będą mieli go pod stałą kontrolą. Prace realizowano w dwóch etapach, w 2006 i 2007 roku, a ich koszt to ponad 

700 tysięcy złotych pochodzących ze środków gminnych. 

 

Grudzień okazał się niezwykle pomyślny dla siatkarskiego klubu ZAKSA z Kędzierzyna – Koźla. W hali 

sportowej na osiedlu Azoty, kibice siatkówki mieli okazję przeżyć niezapomniane chwile radości i satysfakcji, 

obserwując grę swojego klubu. 7 grudnia ZAKSA rozegrał zwycięski mecz ze swoim tradycyjnym rywalem, klubem 

DOMEX WKRĘT MET z Częstochowy, pokonując przeciwnika 3:1. 16 grudnia zespół ZAKSY zmierzył się  

z Asseco Resovią Rzeszów, wygrywając również 3:1. Zwycięską serię niestety przerwał w następnym tygodniu,  

w niedzielę 23 grudnia mecz z mistrzem Polski Skrą Bełchatów. Po zaciętym pojedynku, wygrali goście także 

wynikiem 3:1. 

 

W grudniu, jak co roku, Szkolny Związek Sportowy w Opolu podsumował wyniki wszystkich szkół na 

Opolszczyźnie we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2006/2007. W kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyło II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – 

Koźlu, po raz drugi z rzędu otrzymując tytuł „Najbardziej Usportowionej Szkoły w Województwie Opolskim”. Na 

uroczystości zorganizowanej w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, wielki puchar i nagrody 

dla zwycięzców odbierali, w imieniu uczniów i grona pedagogicznego, dyrektor II LO im. M. Kopernika pani 
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Jadwiga Kuźbida i pan Tomasz Mikoluk. Współtwórcami tych sukcesów są nauczyciele wychowania fizycznego  

w liceum: Zofia Harasim, Katarzyna Kempa, Włodzimierz Worek i Tomasz Mikoluk, oraz ich uczniowie, osiągający 

wybitne wyniki w różnych dyscyplinach sportu. 

 

W ostatnich dniach grudnia wojewoda opolski zatwierdził projekt budowlany i udzielił Opolskiemu 

Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia na budowę południowej obwodnicy 

Kędzierzyna – Koźla. Od Ronda Milenijnego pobiegnie ona przez Odrę do drogi krajowej nr 40 Opole – Racibórz. 

Zakres robót na tej trasie obejmuje trzy mosty, na Odrze, na potokach Golka i Lineta oraz estakadę nad ulicą 

Raciborską. Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie 2008 roku 48 milionów złotych, a całą inwestycję 

planuje się zakończyć w roku 2009. 

 

27 grudnia podał się do dymisji dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie – Koźlu Anatol Majcher, uważając, że w zaistniałych warunkach nie jest w stanie zapewnić 

realizacji żądań płacowych lekarzy i personelu medycznego oraz zagwarantować prawidłowego funkcjonowania 

służby zdrowia w powiecie.  

 

W 2007 roku zawarto 430 małżeństw i urodziło się 877 dzieci, 174 małżeństwa rozwiodły się, a 7 uzyskało 

separację, zmarło 715 osób. Według danych z 31.12.2007 r. Kędzierzyn – Koźle liczył 63.862 mieszkańców. 

 

W 2007 roku zmarły między innymi osoby powszechnie znane i szanowane w naszym mieście: 12 maja 

zmarł mgr inż. arch. Zygmunt Wawrzynowicz. W latach 1959–1970 był architektem powiatowym  

i wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Koźlu. Projektował wiele budowli na Ziemi Kozielskiej, 

między innymi kościoły w Koźlu Rogach i w Starej Kuźni oraz pomnik powstańców Śląskich w Dziergowicach. Był 

członkiem założycielem Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w 1963 r. i współautorem odbudowy zabytkowej baszty, 

zachowanej części kozielskiego zamku. 3 października zmarła Alina Jagiella, emerytowana nauczycielka, była 

dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 7. W latach 1967–1986 pełniła funkcje wizytatora i inspektora w wydziałach 

oświaty na szczeblu powiatowym i miejskim, od 1973 roku do przejścia na emeryturę kierowała oświatą najpierw  

w powiecie, a potem, po reorganizacji podziału administracyjnego kraju, w mieście Kędzierzynie–Koźlu. 


