Protokół
z dnia 16 lutego 2016 roku
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Zachód
Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy osiedla i Rada Osiedla Zachód oraz:
1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska
2. Z-ca Prezydenta – Wojciech Jagiełło
3. Radny Rady Powiatu – Paweł Masełko
4. Radni Rady Miasta – Grażyna Radka, Michał Nowak, Andrzej Kopacki.
5. Inspektor Wydziału AG Urzędu Miasta – Dorota Tomala (protokolant).
6. Specjalista ds. medialnych Urzędu Miasta – Jarosław Jurkowski.
Prezydent Miasta w kilku słowach wprowadzenia przedstawiła obecnym zasady podziału
środków do Budżetu Obywatelskiego. Pokrótce omówiła zadania już wykonane w osiedlu
oraz te które zostaną zrealizowane. Wspomniała o dużych problemach komunikacyjnych w
czasie przebudowy al. Jana Pawła II. Wspomniała także, iż Miasto przygotowuje się do
monitoringu na razie 70-ciu miejsc wskazanych przez policję i Straż Miejską. Jest też pomysł,
aby po remoncie placu przy dworcu kolejowym, usadowić lokomotywę, jako symbol Miasta.
Prezydent przypomniała, że jest już PT wykonania miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza.
Będzie w tym roku poniesiony koszt wykonania projektu na ul. Kadetów z realizacją w roku
2017. To samo z ulicami Stalmacha i Filtrową.
Będzie skanalizowana ul. Jasińskiego. Z inicjatywy młodzieży powstaną tzw. Trzepaki XXI
wieku. Będzie remont chodnika i zostanie położony nowy dywanik przy ul. Archimedesa.
Urząd wyremontuje chodnik i położy nową nawierzchnię na ul. Słowiańskiej. Będą także
prowadzone bieżące remonty cząstkowe w osiedlu, nie wpisane do budżetu.
W kwestii zamku podejmowane będą działania zmierzające do zabezpieczenia ruin, ich
adaptację celem udostępnienia mieszkańcom, celem zwiedzania. Pod basztą w piwnicach
będzie prowadzona działalność muzeum.
Po oddaniu głosu mieszkańcom, pierwszym problemem była kwestia powodziowa, dotycząca
pilnych zabezpieczeń Koźla przed kolejnym zalaniem. Przedstawiono Prezydent Miasta całą
korespondencję prowadzoną pomiędzy wieloma instytucjami w wiadomej sprawie. Dyskusja
była wielowątkowa, jednak w podsumowaniu mieszkańcy dowiedzieli, iż w roku 2016 w
budżecie Miasta znalazły się środki 135 tys. złotych na wykonanie projektu budowy wału
przy Odrze i zastawki na rzeczce Lineta.
Mieszkańcy spółdzielni poprosili Prezydent Miasta o dalsze pilotowanie kwestii obniżki
kosztów za korzystanie z dostaw ciepła.
Zwrócono uwagę, aby wzorem innych miast np. Brzegu zrezygnować z płatnych parkingów
w mieście. Warto rozważyć też likwidacje Straży Miejskiej w związku z ograniczeniem ich
kompetencji i współpracy z policją w zakresie wspólnych nocnych patroli. Mieszkańcy
zwrócili uwagę na dzikie wysypiska śmieci, na które winna reagować Straż Miejska i karać
odpowiedzialnych za taki stan rzeczy mandatami. Wskazany został teren przy ul. Piastowskiej
57. Prezydent powiedziała, iż miasto przekazało policji 80 tys. złotych na zwiększenie
przez nich częstotliwości nocnych patroli, gdyż tylko oni mają do tego wszelkie

uprawnienia. Sprawą śmieci przy Piastowskiej Prezydent się zajmie. Mandaty czy
upomnienia Straż Miejska wystawia.
Trwa proces rewitalizacji kozielskiego rynku wraz z przyległymi do niego uliczkami.
Poproszono, by zwiększyć kontrole na placu zabaw przy ul. Filtrowej. Wieczorną porą zbiera
się tam młodzież i pozostawia po sobie spory bałagan. Prezydent powiedziała, że w dużej
mierze, w poprawie bezpieczeństwa i estetyki Miasta, pomoże monitoring w Mieście.
Zwrócono także uwagę, że kilka miejsc w osiedlu jest pozbawione swobodnego dojazdu wozu
Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego czy gazowego. Jest to przedszkole przy
ul. Filtrowej, czy dojazdy do bloków mieszkalnych. Aby usprawnić dojazd i powiększyć teren
przy przedszkolu na parkingi, których nie ma, można przejąć część niezagospodarowanego
terenu należącego do MWiK-u jednostki gminnej. Prezydent obiecała zająć się sprawą.
Prośba o pomoc w poprawie współpracy z Czystym Regionem. Prezydent powiadomiła, iż
tworzy się u nich Biuro Obsługi Mieszkańców, które ma usprawnić kontakty pomiędzy
usługodawcami, a wykonawcami.
Mieszkańcy uzyskali zapewnienia radnego powiatowego, iż ulica Piastowska z chodnikami
będzie zrobiona w tym roku, natomiast dla celów bezpieczeństwa pieszych, przesunie się
istniejące na ulicy przy szkole pasy o 100 m od skrzyżowania. Prezydent dodała, że oprócz
zadań na ulicy powiatowej, w ramach tegorocznego budżetu miasta będzie wykonana
przy tej szkole bieżnia o którą wnioskowano.
Mieszkańcy poprosili, aby w miejsce wycinanych drzew trwały nasadzenia nowych. Ponadto,
firmy wykonujące przycinki drzew w Parku dokonały zniszczeń alejek. Wjeżdżali tam
ciężkim sprzętem. Prośba o rozliczenie za ten stan rzeczy odpowiedzialną firmę. Zwrócono
także uwagę na zaniedbane rowy i brak odpowiedzi ze strony OSR na kierowane do nich
pisma.
Prośba mieszkańców o zwrócenie uwagi na wygląd zatoczek autobusowych. Są dziury, stoi
woda po deszczach, a na uwagi kierowane do MZK brak reakcji. Wystarczy zrobić je
z utwardzonym poboczem.
W osiedlu jest mało lamp oświetleniowych np. Filtrowa czy od Orlika do ul. Konopnickiej,
Chrobrego, szczególnie w miejscu, które od pół roku ma zamknięta jedną stronę jezdni i nie
wiadomo nawet z jakiego powodu. Prośba o wyjaśnienie tego stanu rzeczy.
Przy ul. Niemcewicza – Artylerzystów ustawić lustro z uwagi na wyjątkowe trudne manewry
samochodem z powodu złej widoczności.
Padło pytanie odnośnie koszar. Prezydent przekazało zasłyszaną informację, że ma tam
prawdopodobnie powstać Dom Pomocy dla Seniorów. Na chwilę obecną wiadomo tylko,
że są podłączeni do MZEC i wszystko wskazuje, że będą korzystali ze środków unijnych,
jednak o tym czy na pewno, dowiemy się pod koniec tego roku.
Prośba do władz Miasta o zwiększenie kontroli przy odbiorach prac remontowych np. przy ul.
Gazowej po położeniu kabla nie doprowadzono chodnika do stanu sprzed remontu.

Konieczne jest odwodnienie przy ul. E. Plater, które z niewiadomych przyczyn zostało zdjęte
z zadań do realizacji. Ul. Staffa wykonać kompleksowo.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Dorota Tomala

