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DATA: 24 kwietnia 2020 r. godz. 13:30 

UCZESTNICY:  

[MRM] Młodzieżowa Rada Miasta w składzie: Arkadiusz Małachowski, Emilia Larys, Maria Turło, 

Agata Łannik, Natalia Dembończyk, Stanisław Koszorek, Oliwier Rum, Jakub Oleśny, Kamila Kędziera, 

Wojciech Nienadowski 

[ZG] ZAPROSZENI GOŚCIE:  Urszula Więcek - Dyrektor ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich  (Koźle), 

Katarzyna Arciszewska – Stępień Dyrektor II LO im. M. Kopernika (Kędzierzyn), Jolanta Hyla –  

nauczyciel  ZS nr 3 im. Mikołaja Reja (Sławięcice), Ireneusz Wiśniewski – Dyrektor Centrum 

Kształcenia Zawodowego (Azoty), Aurelia Stępień – Kierownik Oświaty Starostwo Powiatowe w 

Kędzierzynie-Koźlu 

[ZM] ZESPÓŁ MIEJSKI: Sabina Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Beata  Pierzchlewicz – 

Kierownik Wydziału SRP, Dariusz Kantor- Z-ca Kierownika Wydziału SRP, Beata Sęk - inspektor 

Jacek Bednarek – Kierownik BIO 

[DZMP] DORADCY ZWIĄZKU MIAST POLSKICH: Joanna Sikorska, Małgorzata Zdebel, Piotr Jański 

 

FORMA SPOTKANIA :  wideokonferencja 

 

SCENARIUSZ SPOTKANIA I PORUSZANE ZAGADNIENIA: 

1) Przywitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania, przedstawienie się zespołu 

miejskiego oraz uczestników - gości, oraz doradców ZMP  

2) Przedstawienie zasad technicznych sprzyjających sprawnemu technicznie przeprowadzeniu 

wideokonferencji. Aby nie przeciążać systemu uczestnicy spotkania  po przedstawieniu się, zostali 

poproszeni o wyłączenie na czas prezentacji kamer i mikrofonów. W przypadku chęci skomentowania 

omawianego tematu koniecznym jest wpisanie na czacie spotkania informacji „proszę o głos” lub 

klikniecie ikony „podniesienie ręki”. Po udzieleniu głosu przez moderatora możliwym jest  włączenie 

mikrofonu i kamery i rozpoczęcie wypowiedzi. Po zakończeniu wypowiedzi konieczne jest ponowne 

wyłączenie mikrofonu i kamery. Uczestnicy poproszenie o udzielenie zgodny na nagrywanie 

spotkania.   

 

3)  Zabranie głosu przez Panią Prezydent  

 

4)  Prezentacja diagnozy w kwestiach związanych z młodzieżą - prognozy demograficzne, 

wyniki badania młodzieży  

 

5)  Postawienie tez / wniosków z diagnozy: 
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- Młodzi ludzie jak główną przyczynę tego, że nie chcą mieszkać w Kędzierzynie-Koźlu wskazują zły 

stan powietrza, o który obwiniają głównie zakłady chemiczne. 

- Kędzierzyn-Koźle nie jest miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi, dobrze żyje się tu wyłącznie 

seniorom. 

 

5) Dyskusja:  

 

PRZEWIDYWANE DO ZADANIA PYTANIA (ich zakres mógł został zmodyfikowany, jeśli w trakcie 

dyskusji zaszłaby taka potrzeba): 

 

- Co sądzicie o tych tezach? Czy was zaskoczyły, czy się z nimi zgadzacie? 

 

- Co sądzicie o tym, że złe powietrze i zakłady, które jak mówicie trują, są główną przyczyną niechęci 

młodych do mieszkania w mieście?  

 

- Jak Wy postrzegacie zakłady chemiczne? Jako atut miasta, coś atrakcyjnego, szansę czy wręcz 

przeciwnie, jako truciciela? 

 

- Jaką uczelnię powinien mieć Kędzierzyn-Koźle, aby była dla Was atrakcyjna? Dlaczego młodzi 

wskazują, że ich marzeniem jest mieć tu szkołę wyższą a jednocześnie nie ma chętnych na filię 

politechniki w Kędzierzynie-Koźlu? 

 

- Miasto dla osób starszych, nie dla młodych. A jak wy postrzegacie Kędzierzyn-Koźle? Czy też w ten 

sposób? Dlaczego tak jest? Co świadczy o tym, że to jest miasto dla seniorów? Oferta kulturalna, 

usługi, przestrzeń publiczna?  

 

- Jak powinno wyglądać miasto, jakie powinno być żebyście byli z niego dumni, żebyście je lubili? 

 

- Co jest teraz fajnego w naszym mieście, co wam się tu podoba i uważacie, że jest dla Was 

(młodych)? Jak możemy to rozwijać aby było jeszcze lepsze? 

 

- W badaniach zaskoczył nas brak zaufania do społeczników i niska aktywność w organizacjach 

pozarządowych. Dlaczego tak jest? Jak oceniacie ofertę organizacji pozarządowych dla Was? Czy są 

takie organizacje, które znacie, lubicie, które robią coś dla Was? Kto z Was miał kontakt z 

jakąś organizacją? Jaką? Czy to są pozytywne czy negatywne doświadczenia? 

 

- Jak wyobrażacie sobie Kędzierzyn-Koźle za 15-20 lat? 

 

- Czy macie jeszcze inne refleksje którymi chcielibyście się podzielić? Czy rzeczy o które nie 

zapytaliśmy?  
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- Czy macie do nas jakieś pytania? 

 

 

6) Pożegnanie, informacja o chęci włączenia młodzieży w proces planowania przyszłości miasta na 

każdym etapie, pytanie o gotowość do współpracy 

 

Przebieg dyskusji: 

[MRM - A.M.] Młodsze społeczeństwo bardzo zwraca uwagę na jakość edukacji ekologicznej, stąd też 

szczególnie przypatrują się tej kwestii – nie jest im ona obojętna. 

 

[ZM – B.P] Dlaczego  tak mało młodzieży chce studiować w Kędzierzynie-Koźlu  na  filii Politechniki 

Opolskiej  

[MRM - A.M.]  Albo kierunki oferowane przez lokalną uczelnię są nieatrakcyjne albo uczniowie nie są 

zadowoleni  z takich kierunków (nie pokrywają się z ich oczekiwaniami). Na plus jest to, że jest szansa 

studiować w mieście. Może trzeba byłoby zacząć współpracę z Politechniką Opolską aby dobrała 

kierunki, które są atrakcyjne dla miasta. 

[Z.M. -S.N]. Oferowane kierunki zostały dobrane pod zapotrzebowanie lokalnych pracodawców. Była 

też ankieta kilka lat temu w szkołach średnich i rozmowy z Radą Gospodarczą . Jako pokłosie tych 

działań zostały wybrane te dwa kierunki. Można zasugerować Politechnice zmianę kierunku mniej 

atrakcyjnego na inny.  

[MRM - A.M.]  Programiści wybierają miasto w którym jest dobra praca, rynek pracy jest 

konkurencyjny. Stąd często decyzja o  przeprowadzce. 

[Z.G -A.S]. W mieście jest bardzo duże zapotrzebowanie na zawody  techniczne. Przedsiębiorcy 

poszukują programistów, automatyków, informatyków . Mamy dobre kontakty z pracodawcami.  

[MRM - A.M.]  Młodzieży zależy na tym by zakłady się modernizowały, aby były przyjazne dla 

środowiska. W takich zakładach  - nowoczesnych chcą pracować. 

S.N. Nie mamy problemy z benzenem.  Zakłady już dawno musiały się modernizować aby nie płacić 

ogromnych kar. Jesteśmy miastem chemii , miastem które jest często kontrolowane. U nas widzimy 

te skoki ponieważ są aplikacje, które to mierzą  - nie są one jednak certyfikowane. W innych miastach  

występują przekroczenia benzeny ale ponieważ nie ma stacji  monitorowania więc mieszkańcy tego 

nie widzą. 

 

[Z.M. - B.P.] Z badań wynika, że miasto jest atrakcyjne dla seniorów. Co musiałoby tu być abyście o 

mieście myśleli pozytywnie ? 

[MRM - A.M.] Oferta kulturalna powinna się kształtować bardziej pod kątem młodzieży. Jej 

zainteresowań i potrzeb. Był zaplanowany nawet jeden koncert, który był propozycją młodzieży.  
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Młodzież  porównuje miasto do innych ośrodków miejskich, gdzie jest więcej możliwości i atrakcji. 

Zdarza się tak, że nie realizuje się potrzeb młodzieży, bo „Starszym osobom nie jest to potrzebne” i 

właśnie dlatego odstępuje się od realizacji jakichś działań choć  „nam jest to potrzebne”.  Seniorzy 

mają doświadczenie życiowe i nie mają barier. Umieją walczyć o swoje.  

Młodzież chce działać ale nie wie z kim rozmawiać. Nie wiedzą z kim się spotkać . Czasami szybko się 

zniechęcają  np. kiedy trzeba napisać wniosek, pójść porozmawiać. Młodzież w mieście  nie jest 

nauczona „przepychania się do władz” , inaczej to wygląda np. w Opolu – tam są bardziej 

zdeterminowani.  

[Z.M. -S.N].  Przytacza przykład chłopca (Mateusza), który jakiś czas temu napisał do niej 

bezpośrednio maila że chciałby aby stworzyć dla młodzieży w Koźlu Street workout. Ta strefa właśnie 

powstaje , więc przy odrobinie zaangażowania również młodzi  mogą coś zorganizować dla siebie.  

Władze są otwarte na młodych. W Koźlu działa otwarta dwa lata temu „Studnia Kultura” więc warto 

aby MRM spotykała się w tym miejscu. 

[MRM - A.M.]  Skoro o tym mowa , chcieliśmy pisać w marcu do p. Dyrektor MBP ze godziny otwarcia 

„Studni Kultury” od 10.00 do 18.00 są nieadekwatne do naszych potrzeb. Młodzież późno kończy 

lekcje ma również zajęcia pozalekcyjne wiec nie może korzystać z tego obiektu , bo kiedy już mają 

czas - obiekt jest zamykany. Chcielibyśmy aby Studnia Kultury była otwarta w piątki od 14.00  i dużo 

dłużej niż do 18.00  oraz w soboty i niedziele. Byłoby to dla nas dogodne i moglibyśmy mieć swoje 

miejsce spotkań. 

[MRM - E.L.]  Lodowisko miejskie było w sezonie udostępniane za 3 zł. Nie wszyscy mają możliwość 

kilka razy w tygodniu wykładać te pieniążki. Młodzież chciałby aby lodowisko było udostępniane  za 

darmo.  

 

[Z.M. -B.P.].  Jakie są pozytywne skojarzenia z miastem. Czego potrzeba aby było ono przyjaźniejsze 

do życia ? 

[MRM - E.L.] Jest pewien stereotyp miasta np. że nie ma pracy. Młodzież patrzy na inne miasta i nie 

dostrzega tego co ich otacza. A miasta się rozwija, są nowe ładne rzeczy  - trzeba zmienić wizerunek 

miasta. Trzeba  o tym mówić. 

[Z.M. -S.N].  Nie dziwi się,  że młodzież chce wyjechać i coś zobaczyć. Ale zawsze można tu wrócić bo 

ta praca jest, trzeba tylko trochę poszukać. Zadaniem miasta jest stworzyć dobre warunki, żeby 

młodzież chciała wrócić. Chcemy budować mieszkania , staramy się o inwestorów  aby były nowe , 

ciekawe miejsca pracy. To duże zadania dla miasta, abyśmy zrobili tak, by miasto było atrakcyjne dla 

młodych , by chcieli tu wrócić. 

[MRM – E.L.]  Szkoła w której się uczy  oferuje dużo możliwości – na kierunku technik technologii 

chemicznej bardzo szybko nawiązuje się kontakt z największym pracodawca w mieście.  Dużo 
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uczniów tej szkoły zaczyna praktyki w ZAK-u a później trafiają tam do pracy. Można ten kierunek 

rozwijać, jest ciekawy i dale duże perspektywy na przyszłość. Warto zatrudniać więcej nauczycieli 

specjalistów  i otwierać więcej klas chemicznych w mieście.  

 

[Z.M. -B.P].  Co wam się podoba z czego jesteście dumni ? 

[MRM - E.L.] Mamy ładne parki, mnóstwo lasów i z tego nie w pełni korzystamy. Trzeba się na tym 

skupić . To ważny element miasta. Ludzie chcą prowadzić zdrowy tryb życia. Lepiej czują się wśród 

zieleni. W Warszawie czy Wrocławiu wycinają drzewa a  u nas trzeba to bardziej zagospodarować. 

 

[Z.M. -B.P]. Czy są w mieście jakieś niezagospodarowane przestrzenie, które można byłoby 

wykorzystać dla waszych potrzeb ? 

[MRM - A.M.]  Na terenach zielonych np. w Parku Orderu Uśmiechu powinno być więcej miejsc gdzie 

można usiąść. Potrzeba stolików, ławek, gdzie można np. rozłożyć gry planszowe. To integracja na 

świeżym powietrzu. Rozumieją, że takie ”imprezy plenerowe” mogą być źle widziane przez 

administratora terenu. Młodzi wolą jednak  spotykać się w takich miejscach (niż np. na ogródkach 

działkowych) bo nawet bez specjalnego umawiania się, zawsze ktoś może się pojawić, przyjść, 

przysiąść się, porozmawiać, można nawiązać nowe znajomości.     

[Z.M. -B.P].  Rozwijanie infrastruktury wokół terenów zielonych  - cenna uwaga. 

[MRM - J.O.]  Warto pomyśleć o organizacji zajęć na świeżym powietrzu, np. biegi na orientacje, 

grupowe podchody, zajęcia prowadzone przez animatorów dla młodzieży , dla całych rodzin.  

 

[Z.M. -B.P].  Jak generalnie spędzają czas młodzi ludzie ? 

[MRM - E.L.] Młodzież spaceruje , chodzi w obrębie Parku Orderu Uśmiechu i Parku Pojednania. Ma 

nadzieje że po pandemii, młodzi wrócą do spotkań w przestrzeni zielonej…. Nie koniecznie spotkań   

w galerii handlowej. 

[Z.M. -B.P] Co z Odrą ? Potencjał gospodarczy, turystyczne, rekreacyjny. Czy korzystacie z bliskości 

Odry? 

[MRM - E.L.]  Młodzi ludzie głównie przesiadują nad Odrą. Trzeba byłoby zrobić kampanię  

 

[Z.M. -B.P.] Młodzi nie mają zaufania do liderów ngo ? Dlaczego tak się dzieje przecież oni sporo robią 

dla mieszkańców, skąd zatem taka nieufność ? 

[MRM - J.O.] Młodzi boja się do nich zgłosić albo zacząć z nimi działać, bo z racji wieku mają opory. 

Nieznajomość przekłada się na nieufność. 



7 
 

[Z.M. -S.N].  Może trzeba przesłać wykaz organizacji, stowarzyszeń, fundacji z ternu miasta  do MRP. 

Rada będzie mogła zorientować się  kto, w jakich obszarach działa. To ułatwi nawiązanie kontaktów i 

podjęcie współpracy. 

 

[Z.M. -B.P].  Jak wyglądać będzie miasto za 15-20 lat ?  

 [MRM - A.M.]  Chciałaby aby młodzi brali sprawy w swoje ręce. Działali w zakresie kina, programów, 

oferty kulturalnej i współpracy z ngo.  Organizacje pozarządowe powinny wejść do szkół aby zachęcić 

młodych do aktywności / wolontariatu. Organizacje mają wiedzę a młodzi mają energię i kreatywność 

do działania. W tym kierunku powinno to pójść. Budowanie aktywności społecznej.   

[Z.G -K.A.] Ideałem jest miasto gdzie są młodzi ludzie, bo chcą być , bo stwarza się im tu szanse i 

warunki. Dorośli powinni wspierać pomysły i inicjatywy młodych. Jeżeli zachęcimy ich do pisania 

projektów a władze wesprą poprzez „fundusz dedykowany” to przyniesie to dobre skutki. Oni nie 

widzą „zielonego światła”. Jeżeli zobaczą, że się im pomaga, to będą wiedzieć, że w przyszłości będą 

mogli otworzyć biznes, stworzyć coś ciekawego i władze również będą ich wspierać. Takie działanie 

wpłynie ich powrót do miasta.   

[MRM - A.M.]  W mieście mogłyby powstać „Centra Młodzieżowe”. Pracownik - mentor wyłapuje 

tematy, propozycje, które są sensowe i realne do wykonania i motywuje młodych ludzi do aktywności 

w tym kierunku. Kluczem jest właściwa osoba – mentor (absolwent szkoły, przedstawiciel ngo), który 

będzie motywował i inspirował do działania. Młodzi myślą ideowo, abstrakcyjnie. Mentor zamknie w 

ramy, ograniczy młodzieńcze fantazje – wesprze w realizacji inicjatyw, które często blokowane są 

przez dorosłych.   

  

[Z.M. -B.P]. W mieście ok. 700 emerytów prowadzi firmy. Młodzi nie chcą przejmować schedy po 

rodzicach aby kontynuować rodzinny biznes 

 

[MRM - E.L.]  W szkołach należy promować informacje co  miasto robi, bo większość tego nie 

dostrzega. Z tej niewiedzy rodzą się  nieporozumienia. 

 

[Z.G - U.W.] Można pomóc uczniom w prowadzeniu biznesu jeżeli młodym ludziom udostępniłoby się 

na warunkach korzystnych małe lokale na cukiernie , kawiarenkę , bistro 

[MRM - A.M.] Mogłyby działać  miejskie akceleratory przedsiębiorczości, które wspierałyby start-upy, 

tworzony przez młodych biznes.  

[Z.G - I.W.] Widzi się pasję  młodych ludzi, ze chcą działać – to cieszy. W mieście dzieje się wiele 

rzeczy: plany na mieszkania, nowi inwestorzy, łącznik z autostradą. Miasta gwarantuje spokój, ciszę i 

inne rzeczy które docenicie jak porównacie miasta. A na runku pracy nie jest tak źle. 
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[Z.M. -S.N]. Chciałabym aby młodzi powiedzieli ze kiedyś wrócą tu do miasta. Nie za rok, nie za dwa , 

ale kiedyś. 

 

[Z.M. -B.P].  Liczy że młodzi włączą się w dalsze prace 

[MRM - A.M.]  Dziękuje za zaproszenia do rozmowy. Może warto zaprosić dyr. instytucji kultury, ngo i 

organizować co kwartał  spotkania „okrągłego stołu” aby wymieniać pomysły i realizować może 

wspólnie jakieś działania – lepiej się poznać.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


