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Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Uroczystość rozpoczęła się występem chóru złożonego ze studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, zaśpiewali “Gaudeamus igitur”. Kolejno zarówno studenci jak i władze uczelni
odebrały wiele ciepłych słów i podziękowań.
- Życzę, by czas spędzony na zajęciach wypełniony był nie tylko inspirującą pracą i
pogłębianiem wiedzy, niech przede wszystkim przyniesie on wiele radości oraz stanie się
okazją do zawarcia nowych, ciekawych przyjaźni i znajomości, wypełniając wolne dni
wartościowymi treściami. Misja prowadzenia uniwersytetu, organizacji zajęć jak i kwestii
formalnych, to niemałe wyzwanie, Zarządowi oraz wszystkim osobom za to
odpowiedzialnym, życzę wytrwałości w pracy społecznej, która służąc naszej coraz
większej społeczności senioralnej przynosi tak wspaniałe efekty. Całemu Uniwersytetowi
Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźle składam serdeczne życzenia zdrowia i
pomyślności, radości ze studiowania oraz życiowego zadowolenia – napisała starosta
Małgorzata Tudaj. W jej imieniu najlepsze życzenia wszystkim obecnym przekazał rzecznik
starostwa Adam Lecibil.
Życzenia zdrowia i wielu wspaniałych chwil w studenckim gronie przekazała seniorom
prezydent Sabina Nowosielska.
Ciekawy wykład na temat tolerancji poprowadziła dr Jolanta Piechnik-Borusowska, starszy
wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Składał się z wielu historii z życia codziennego oraz
opowieści o podróżach, a także przedstawiał podejście ludzi z innych części świata w kwestii
tolerancji. Uroczystość zakończył występ artystyczny Izabeli Migocz przy akompaniamencie
akordeonisty Kamila Pędziwiatra.

Collegium Medicum otwarte! Mieliśmy swój wkład w
powstanie kierunku
Na specjalnej tablicy upamiętniającej otwarte wczoraj (11.10) Collegium Medicum w Opolu
wyliczono darczyńców kierunku. Swoją cegiełkę dołożył też powiat kędzierzyńsko-kozielski,
który wsparł finansowo inicjatywę z myślą o mieszkańcach naszego powiatu, którzy będą tam
studiować, a także zdobywać wiedzę praktyczną w kozielskim szpitalu. Przypomnijmy, umowę
dotyczącą praktyk studenckich nasze starostwo oraz SP ZOZ podpisali z władzami uczelni już
jakiś czas temu.
– To tablica pokazująca ludzi oddanych, z pasją, mecenasów, darczyńców, wszyscy oni
uwierzyli, że wspólnota ciała, pasja i wiara w cele fundamentalne jak zdrowie i budowanie
społeczeństwa to nasze zadanie, misja i przeznaczenie – powiedziała prof. Wiesława
Piątkowska-Stepaniak, prorektor Uniwersytetu Opolskiego, odpowiedzialna za tworzenie
kierunku lekarskiego.

Nasz chór dał swój pierwszy koncert

Po wielu tygodniach przygotowań i prób odbył się pierwszy koncert chóru powstałego pod
egidą kędzierzyńskiego starostwa powiatowego. Koncert zaplanowano w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestnicy wraz ze swoim mentorem i
dyrygentem Gotfrydem Włodarzem długo przygotowywali się na ten dzień. Przed pierwszym
występem mieli jeszcze okazję wspólnie poćwiczyć i posłuchać wspaniałej lekcji udzielonej im
przez znanego tenora Witolda Matulkę.
- Koncert wypadł doskonale. Głosy są coraz lepsze i coraz bardziej zgrane, cały czas nad
tym ćwiczymy. Mamy dużo planów na ten i kolejny rok, m.in. wyjazd w trasę koncertową.
Wkrótce chcemy się pokazać jak najszerszej publiczności – relacjonuje Gotfryd Włodarz,
dyrektor kędzierzyńskiej szkoły muzycznej.
Chór planuje w tym roku m.in. wyjątkowy koncert bożonarodzeniowy i noworoczny. Dla osób
chętnych drzwi są stale otwarte – poszukiwane są głównie głosy męskie, ale dla chętnych
kobiet również znajdą się wolne miejsca. W celu umówienia się na przesłuchanie należy zapisać
się bezpośrednio w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 2 osobiście lub telefonicznie.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w KędzierzynieKoźlu

Seniorzy uroczyście obchodzili w tym roku Dzień Osób Starszych, który ma na celu przede
wszystkim zwrócenie uwagi na ich potrzeby.
Seniorzy usłyszeli wiele ciepłych słów i życzeń ze strony starosty powiatu Małgorzaty Tudaj
oraz prezydent Sabiny Nowosielskiej. Spotkanie było znakomitą okazją do integracji
środowiska, a inicjatywę podjął Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Kędzierzynie-Koźlu.
Na początku wystąpił Dominik Rossa (absolwent Zespołu Szkół nr 3), który rozbujał całą salę.
A następnie za złoty wiek uhonorowano seniorów: Gizela Koterwa, Hildegarda Kucharczyk,
Ewald Kucharczyk, Helena Pogorzała, Henryk Sterko, Antoni Szczepański, Eustachy Raba, Jan
Wieczorek.
W uroczystość zaangażował się Zespół Szkół nr 3 ze Sławięcic, a dokładnie szkolne koło
wolontariatu, które od dawna współpracuje z kołem rencistów i emerytów. Uczniowie
przygotowali własnoręcznie wykonane kartki z życzenia dla seniorów.
Imprezę zorganizowano w hotelu Solidaris, a całe wydarzenie współorganizowane było m.in.
przez kędzierzyńskie starostwo powiatowe. Dzień ten jest obchodzony na całym świecie od
początku lat 90-tych, kiedy to wprowadzono go w życie na mocy decyzji podjętych przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku.

Przez pół godziny w tym samym momencie udzielano
pierwszej pomocy w całej Polsce

Do akcji włączyło się I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu oraz inne nasze
szkoły. Z zadaniem zmierzyli się m.in. przedstawiciele urzędu miasta oraz starostwa
powiatowego – wicestarosta Józef Gisman oraz Aurelia Stępień, kierownik Wydziału
Oświaty.
16 października był Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca. Jurek Owsiak wraz z
fundacją WOŚP corocznie organizuje tego dnia bicie rekordu udzielania pierwszej pomocy
m.in. we wszystkich placówkach, które otrzymały od fundacji fantomy. W zeszłym roku w
wydarzeniu wzięło udział 66 745 osób.
Kędzierzyńskie starostwo od lat przekazuje pieniądze na kursy pierwszej pomocy dla
młodzieży. W II liceum z kolei funkcjonuje drużyna ratownicza, która zdobywa ogólnopolskie
laury w wielu prestiżowych konkursach.

Najlepsi z nagrodami powiatu. Dzień Edukacji Narodowej
w Kędzierzynie-Koźlu

W województwie stawiane są za wzór! Dyrektorzy, nauczyciele, a także pracownicy oświaty
szkół nadzorowanych przez starostwo wyróżnieni przez władze powiatu, ale również z
nagrodami ministerstwa edukacji, opolskiego kuratora oświaty oraz prezydenta RP Andrzeja
Dudy. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w Zespole Szkół Żeglugi
Śródlądowej. Zgromadził nie tylko pedagogów, ale także samorządowców oraz przedstawicieli
parlamentu.
- W życiu młodego człowieka – ucznia, to właśnie nauczyciel jest jedną z najważniejszych
osób. To on w dużej mierze kształtuje osobowość ucznia, inspiruje, odkrywa przed nim
świat, pomaga budować poczucie własnej wartości… musi więc dysponować nie tylko
wiedzą ale przede wszystkim mądrością życiową. To duża odpowiedzialność
zobowiązująca do szczególnie ciężkiej pracy i ciągłego samodoskonalenia. Nie każdy byłby
w stanie sprostać tej roli, zwłaszcza w dzisiejszych realiach, kiedy dostęp do informacji
jest niemal nieograniczony, a nie przekłada się on na poziom wiedzy, kiedy młodzież
prowadzi między sobą dialog głównie poprzez media społecznościowe, a prawdziwe
relacje zacierają się. Dlatego przy okazji dzisiejszego święta pragnę wyrazić swoją
ogromną wdzięczność wszystkim nauczycielom, a nie brakuje wśród nich pedagogów
wybitnych, o szczególnych predyspozycjach, za trud i zaangażowanie, który podejmują
każdego dnia. Dziękuję za indywidualne podejście i szacunek do uczniów, za
konsekwencję i stanowczość, dzięki którym młodzież zna granice i uczy się, że na ważne
rzeczy trzeba w życiu zapracować – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.
Sporo ciepłych słów pod adresem pedagogów skierował senator Grzegorz Peczkis. –
Pracujecie państwo nad naszym największym skarbem – dziećmi i młodzieżą, których
rodzice powierzają je wam, wierząc w to, że kończąc wybraną szkołę będą ludźmi bardziej
wartościowymi. Chciałbym za to państwu podziękować – mówił Peczkis.
Senator dodał, że likwidacja gimnazjów została dobrze przyjęta, a w najbliższym czasie
położony zostanie nacisk na kształcenie specjalistów potrzebnych naszym firmom. Według
senatora wkrótce zostanie też wdrożony system motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych,
którzy zaplanowali rozwój swoich kompetencji.
Z kolei wicestarosta Józef Gisman zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. – O tym się
nie mówi, ale jesteście każdego dnia do dyspozycji najsłabszych uczniów, pomagacie gdy
jest im ciężko, gdy mają trudną sytuację w rodzinie – mówił Gisman.
W uroczystości radnych reprezentowała przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel.
Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół/placówek otrzymało 11 osób: Ryszard Więcek,
Katarzyna Arciszewska-Stępień, Urszula Więcek, Agnieszka Kossakowska, Adam Kania,
Maria Staliś, Krystyna Gielas, Ireneusz Wiśniewski, Justyna Lubieniecka, Zdzisław
Krzysztofka, Gotfryd Włodarz.

Nagrody Starosty dla nauczycieli otrzymało 14 osób: Eliza Baron, Beata Fedorowicz,
Grażyna Gołąbek-Tomas, Ewa Januszek, Zbigniew Kapelan, Ewa Kalus, Danuta Klityńska,
Piotr Krebs, Zbigniew Kubala, Bogusława Łydka, Justyna Miedzak-Dyka, Magdalena
Romanowicz, Marek Słota, Adam Wala.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały 3 osoby: Adela Freier, Krystyna Gielas, Alicja
Pałosz.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymały 3 osoby: Małgorzata Huzar, Elżbieta
Koterwa-Hryniewiecka, Tomasz Siemaszko.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały 4 osoby: Barbara Orzech, Iwona Palarczyk,
Janina Sojka-Parusel, Izabela Truty.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał dr Ireneusz Wiśniewski.
Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymały 3 osoby: Anna Jelinek, Adam Kania,
Sylwia Pieczyk.

Oświata pod lupą radnych. Szkoły radzą sobie dobrze

Oświata ponadgimnazjalna w Kędzierzynie-Koźlu – to temat numer jeden sesji Rady
Powiatu, która odbyła się we wtorek 24 października. W naszych szkołach kształci się
ponad 3 tysiące uczniów. Zdawalność maturalna jest wyższa niż średnia krajowa, a w
placówkach po raz kolejny naukę rozpoczęło więcej uczniów z innych powiatów, a nawet
województw. 3,5 mln zł kosztowały najnowocześniejsze pracownie dla uczniów, jedna z
nich – gastronomiczna niedawno została oddana do użytku i jest najnowocześniejszą
pracownią w województwie. Powiat zdobył na nie pieniądze z Unii.
Funkcjonowanie oświaty ponadgimnazjalnej chwalili radni, ale tak naprawdę cenzurkę
wystawiają jej sami uczniowie i ich rodzice, coraz chętniej wybierający szkoły powiatowe,
które nie tylko dobrze kształcą, ale i pomagają znaleźć zatrudnienie. W powiecie z
powodzeniem działa doradca zawodowy, który wskazuje młodym ludziom możliwie najlepsze
dla nich drogi kształcenia. Przede wszystkim powiat i szkoły stawiają na współpracę z
pracodawcami, przez to kierunki kształcenia dobrze skorelowane są z zapotrzebowaniem
rynkowym.
Powiat kędzierzyńsko-kozielski jest organem prowadzącym i dotującym dla czterech zespołów
szkół, dwóch liceów ogólnokształcących, szkoły specjalnej oraz czterech placówek
oświatowych. Do szkół uczęszcza ponad 3 tys. uczniów, w tym ponad 2 tys. w szkołach
zawodowych i technicznych, ponad 800 w liceach ogólnokształcących oraz ponad 100 w szkole
specjalnej. Mamy jedne z najwyższych wyników zdawalności w powiecie: w liceach jest to
ponad 97% uczniów, natomiast w technikum ponad 80%. Wyniki zdawalności w
województwie wynoszą kolejno ponad 86% dla liceów i ponad 79% w technikum. W skali
ogólnopolskiej to równie znakomite wyniki: dla liceum 89%, a dla technikum 76%.
Budżet oświaty na rok 2016 wyniósł 38 mln zł. W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. Opolskiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego realizuje projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu
branżach”. W ramach tego projektu powstają w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego dwie specjalistyczne pracownie – systemów mechatronicznych oraz napędów
elektrycznych, które będą wykorzystywane do kształcenia w zawodzie Technik Mechatronik.
Dodatkowo powstała pracownia chemiczna, która będzie wykorzystywana do profesjonalnego
kształcenia młodzieży i dorosłych w kierunku przemysłu chemicznego. Kolejną ważną
inwestycją jest przystosowywanie pomieszczeń przystani „Szkwał” na pracownię nawigacji i
eksploatacji siłowni okrętowej oraz oddana już do użytku pracownia gastronomiczno-kelnerska
w Zespole Szkół nr 1. Cały koszt projektu to aż 3,5 mln zł.
Remonty szkół i placówek kosztowały ponad 467 tys. zł, a termomodernizacja Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących 1 mln 200 tys. zł, z czego 560 tys. pochodziło z budżetu
powiatu, reszta została dofinansowana przez UE. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł wiele
sukcesów w szkołach. W rankingu „Perspektyw” 2017 technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3
zdobyło Złotą Tarczę, II Liceum Ogólnokształcące Srebrną Tarczę, technikum nr 2 w Zespole
Szkół Żeglugi Śródlądowej Brązową Tarczę, podobnie jak technikum nr 4 w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących.

Dobre wyniki odnotowaliśmy w naborze do szkół - naukę podjęło 100 uczniów spoza
województwa. Planowane jest również otwarcie drugiej uczelni wyższej na bazie Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej przez Akademię Morską w Szczecinie. Dodatkowo Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących zajął na Olimpiadzie Innowacji i Wynalazczości drugie
miejsce w Polsce za projekt robota inspekcyjno-rozpoznawczego „Szerszeń V2”. Kolejnym
znaczącym krokiem było podpisanie przez Zespół Żeglugi Śródlądowej umowy patronackiej z
Grupą Azoty ZAK S.A., która funduje uczniom stypendia naukowe.
Uczniowie I LO zostali brązowymi medalistami mistrzostw świata w plażowej piłce siatkowej,
mechatronicy z ZSTiO wygrali X edycję konkursu dla pasjonatów techniki „Elektryzująca
Pasja”, reprezentanci ZS nr 1 byli najlepsi w zawodach centralnych XXX Edycji Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a siatkarze z I LO zostali Mistrzami Województwa
Opolskiego w piłce siatkowej mężczyzn, na tym szczeblu rozgrywki się nie skończyły, a
mianowicie podopieczni Sławka Skrzypca zdobyli Mistrzostwo Polski.
Sukcesem było też otrzymanie przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Opolskiej Nagrody Jakości. Z kolei Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej wziął udział w
uroczystości podpisania porozumienia AGN w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Porozumienie AGN to niezwykle ważny dokument, opracowany przez Organizację Narodów
Zjednoczonych, regulujący kwestie głównych śródlądowych dróg wodnych.

Ryngraf z podziękowaniami dla starosty. Wojewódzki
Sztab Wojskowy w Opolu świętował swoje 55-lecie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu świętował swoje 55-lecie. Uroczystość została
połączona ze Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Na to wyjątkowe
wydarzenie zostali zaproszeni m.in. posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich,
samorządowych, a także dowódcy jednostek, żołnierze, pracownicy oraz pracodawcy.
Święto było doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności za wsparcie, wręczono wiele
wyróżnień i podziękowań. Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj otrzymała plakietę z logo
Wojska Polskiego oraz ryngraf pamiątkowy. Wyróżnienie zostało wręczone z rąk wojskowych
komendantów.
Szef WSzW wręczył akty mianowań dwóm oficerom rezerwy, odznaczył medalami "Za
Zasługi dla Obronności Kraju" oraz "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" żołnierzy i
pracowników wojska WSzW i WKU, a także tytułami honorowymi żołnierzy.
Obchody połączono ze Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które
przypada 27 października na pamiątkę uchwalenia tymczasowej ustawy o powszechnym
obowiązku służby wojskowej z 27 października 1918 roku, która powoływała do życia
Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi
terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.
Całość odbyła się w Filharmonii Opolskiej, a uroczystość uświetnił występ Orkiestry
Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

