Protokół 11/2019
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Kuźniczka w dniu 12.02.2019 r.
w siedzibie Rady Osiedla Kuźniczka przy ul. Grunwaldzkiej 83

W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 17:00 uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska;
Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak;
Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło;
Zastępca Kierownik Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Ewa Kania –Akonom;
Przewodnicząca Zarządu Osiedla - Ewa Stogniew;
Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle – Fabian Pszon;
Komendant Straży Miejskiej – Aleksy Ptaszyński;
Przedstawiciel Policji - młodszy aspirant Rafał Makusz;
Koordynator ds. rozwoju rynku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Mariusz
Malinowski.

W toku spotkania Prezydent Miasta Sabina Nowosielska omówiła zagadnienia stanu jakości powietrza w
mieście Kędzierzyn-Koźle, Budżetu Obywatelskiego w 2019 r., oraz udzieliła odpowiedzi na zadane przez
mieszkańców pytania dotyczące funkcjonowania miasta i osiedla Kuźniczka.
I. STAN POWIETRZA W MIEŚCIE KĘDZIERZYN-KOŹLE.
1. Prezydent Miasta poinformowała, iż po wdrożeniu przez Gminę działań proekologicznych analiza
poziomu zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście wykazała, że dane pomiarowe z 2018 r. są
zdecydowanie lepsze niż te sprzed trzech lat. Może to wynikać z większej świadomości społecznej i
dbałości naszych zakładów, które założyły filtry kominowe, jednak nadal 50% pyłów uwalnianych pyłów
pochodzi z palenisk domowych w których paliwem jest węgiel gorszej jakości.
2. Pani Prezydent przypomniała, że Gmina podjęła działania wspomagające wszystkich, którzy przechodzą
na ogrzewanie ekologiczne, dofinansowując do 50%
koszt zakupu pieca. Prezydent Miasta
poinformowała, że w 2018 r. wpłynęło bardzo dużo wniosków o dofinansowanie na zakupu ekologicznego
pieca, Gmina dopłaciła w 2018 r. 900 tys. zł. W obecnym roku 2019 r. wpłynęły wnioski na kwotę 600 tys.
zł, w budżecie miasta są zabezpieczone pieniądze na ten cel.
3. Straż Miejska podejmuje czynności kontrolne, sprawdzając domowe paleniska. Są nakładane mandaty,
a także wnioski o ukaranie kierowane do sądu.
4. Prezydent Miasta poinformowała, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle wraz z PGNiG podjęła wspólne działania
na rzecz promowania ogrzewania gazowego. Po analizie możliwości, wytypowano osiedla do których
można doprowadzić sieć gazową. Zainteresowanym, PGNiG bezpłatnie przygotuje projekt podłączenia do
sieci. Pomoże również napisać odpowiedni wniosek o przyłączenie. Pani Prezydent poinformowała
o projekcie uchwały, który zakłada, iż Gmina pokryje w 50% koszt indywidualnego przyłączenia do sieci
gazowej, który obecnie wynosi 2222,98 zł. Uchwała zostanie skierowana na sesję Rady Miasta
w pierwszym kwartale tego roku.
Prezydent Miasta udzieliła głosu panu Mariuszowi Malinowskiemu - Koordynatorowi ds. rozwoju rynku
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zaproszony na spotkanie koordynator ds. rozwoju rynku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
przedstawił prezentację na temat przyłączenia do sieci gazowej, wypełniania wniosków i kosztów
instalacji. Przedstawiciel PGNiG wspomniał, iż w maju 2018 ruszył program „Bądź EKO i oszczędzaj” ,
który zakłada dofinansowanie dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny i pozostałych Klientów, którzy
zrezygnują z dotychczasowego ogrzewania paliwem stałym i zastąpią gazowym. Dzięki przychylności
Prezydent Miasta Gmina pokryje w 50% koszt indywidualnego przyłączenia do sieci gazowej, który
obecnie wynosi 2222,98 zł.
Mieszkanki korzystające z ogrzewania gazowego, zachęcały do zmiany i przejścia na ogrzewanie,
poinformowały o preferencyjnym kredycie który można uzyskać w WFOŚiG oraz Bank Ochrony
Środowiska na wykonanie instalacji, kredyt jest oprocentowany na poziomie 3%. Dodały, że cena gazu
systematycznie spada, obecnie koszt ogrzewania gazem jest porównywalny z koszem ogrzewania węglem.
System jest w pełni bezobsługowy. Poleciły system ogrzewania gazem.
II. BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE W 2019 ROKU.
Prezydent Miasta wskazała, iż w bieżącym roku budżetowym gminy, kwota przypadająca w ramach
Budżetu Obywatelskiego została zaplanowana w wysokości ok. 1 800 000.00 zł, dla osiedla Kuźniczka
zaplanowano kwotę 79 431,00 zł. Zostały zgłoszone zadania: remont chodników przy ul. Ogrodowej,
ul. Topolowej, ul. Lipowej odcinek od Al. Spokojnej przez skrzyżowanie z Topolową do końca ulicy;
wymiana chodnika przy ul. Leszczynowej; montaż innowacyjnych i ekologicznych urządzeń ,,zielona
ławka solarna” i ,,zielona ładowarka”; zmniejszenie korków na rondzie Grunwaldzkim poprzez
wydzielenie / budowę dodatkowych pasów ruchu; doposażenie w parku urządzeń do gimnastyki fitness.
Prezydent Miasta zachęciła do aktywnego głosowania na zgłoszone zadania. Dopuszczone do głosowania
zadania będą przez mieszkańców wybierane w dniu 28 lutego w siedzibie rady osiedla Kuźniczka
w godzinach od 16:00 do 20:00 lub elektronicznie przez platformę Budżet Obywatelski od dnia 8 marca do
dnia 31 marca 2019.
Prezydent Miasta przypomniała, iż zgodnie z Regulaminem można gromadzić przydzielane środki.
Niewykorzystana w danym roku kwota z Budżetu Obywatelskiego zasili pulę środków na kolejny rok.
Gromadzone każdego roku pieniądze pozwolą zgłosić do realizacji większe, wieloletnie zadanie.
II. INWESTYCJE I REMONTY NA TERENIE OSIEDLA KUŹNICZKA
Prezydent Miasta poinformowała, iż na osiedlu trwa inwestycja, remontowana jest aleja Spokojna, zostanie
położna nowa nawierzchnia, będą nowe chodniki oraz nasadzenia zieleni. Do końca kwietnia droga
powinna zostać oddana do użytku. Zostaną wykonane również nasadzenia zieleni w rejonie cmentarza.
III. ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW
FUNKCJONOWANIA MIASTA I OSIEDLA KUŹNICZKA.

PYTANIA

DOTYCZĄCE

Mieszkańcy osiedla zadali pytania na które Prezydent Miasta udzieliła następujących odpowiedzi:
1. Czy Gmina Kędzierzyn-Koźle udziela dofinansowania na ocieplenie budynków mieszkalnych?
Prezydent Miasta poinformowała, że to zadanie wprowadził rządowy pod nazwą program ,,Czyste
Powietrze”.

Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformował, że Urząd Marszałkowski
proponuje program, będą udzielane dotacje na wymianę pieca. Natomiast program ,,Czyste Powietrze”
proponowany przez rząd, dopiero wejdzie do realizacji w miesiącu marcu lub kwietniu br. Obecnie nie ma
konkretnych wytycznych.
Ewa Kania - Akonom - Zastępca Kierownik Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
wyjaśniła, że rządowy program ,,Czyste Powietrze”, nie wszedł jeszcze do realizacji. Obecnie
dofinansowanie można uzyskać z WFOŚiGW, postawą uzyskania dofinansowania jest wymiana pieca,
można pozyskać dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę okien czyli ogólną termomodernizację
budynku jednorodzinnego. Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie ok. 56 000,00 zł. W Banku
Ochrony Środowiska można uzyskać preferencyjny kredyt na ten cel.
Prezydent Miasta poinformowała, że po wejściu w życie programu ,,Czyste Powietrze”, odbędą się
spotkania w tym temacie, prowadzone przez specjalistów rządowych. Na chwile obecną nie ma żadnych
wytycznych.
2. Czy nastąpi remont budynku przy ul. Gajowej 4?
Ewa Stogniew - Przewodnicząca Zarządu Osiedla wyjaśniła, że są środki na remont budynku, zostanie
zainstalowany gaz, zaplanowano ocieplenie budynku oraz nową elewację.
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że wszystko zależy od
warunków pogodowych.
3. Na ul. Lipowej po intensywnych opadach śniegu, ani razu nie jechał pług.
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że odśnieżane są główne arterie
miasta, na ulicach ościennych pługi jeżdżą rzadziej, ze względu na wysokie koszty. Pieniądze są potrzebne
na remonty dróg, chodników lub modernizację placów zabaw.
Prezydent Miasta poinformowała, że w przypadku fatalnych warunków na drogach osiedlowych prosi
o telefoniczną prośbę do Urzędu Miasta.
4. Czy powstanie droga alternatywna wokół cmentarza?
Prezydent Miasta poinformowała, o zakończonej inwestycji rozbudowie cmentarza, inwestycję wykonano
w trybie pilnym, po bardzo trudnych negocjacjach z przedstawicielami Lasów Państwowych.
Podjęto dalsze rozmowy z przedstawicielami Lasów Państwowych ze Strzelec Opolskich
w temacie pozyskania odcinka lasu na wykonanie drogi alternatywnej wokół cmentarza. Ze wględu na
przepisy Lasów Państwowych powstanie droga lecz będzie nie oświetlona.
5. W okolicy torów kolejowych wycięto drzewa. Drzewa stanowiły naturalny ekran dźwiękochłonny,
obecnie na całym osiedlu słychać przejeżdżające pociągi.
Pani Prezydent poinformowała, że w czasie spotkania z przedstawicielami PKP poprosi o odpowiedz dot.
wyciętych drzew oraz czy jest możliwość postawienia ekranów dźwiękochłonnych. Odpowiedź przekaże
przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla.
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że trwa przebudowa linii Opole
możliwe, że wycinka drzew jest związaną z tą przebudową. Inwestycja jest prowadzona na terenach Lasów
Państwowych o których Gmina Kędzierzyn-Koźle nie ma wiedzy. W czasie spotkania
z przedstawicielami PKP temat zostanie poruszony.

6. Niebezpieczny odcinek chodnika, będący również ścieżką rowerową dla mieszkańców osiedla, jest w
okolicy ul. Ogrodowej/wiaduktu pod torami. Chodnik jest wyżej niż droga ok. 40 cm. Brakuje oświetlenia
na tym odcinku.
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że teren należy do PKP, Gmina
zamierza teren przejąć na własność, trwają rozmowy z przedstawicielami PKP dot. warunków przejęcia.
7. Na ul. Grunwaldzkiej (na starej części) zgodnie z znakami, samochody ciężarowe nie powinny
jeździć. Czy ktoś kontroluje tonaż i prędkość samochodów ciężarowych w tym miejscu.
Występują również w trudności z przejściem przez pasy na ul. Grunwaldzkiej, po remoncie drogi ruch
samochodów znacznie się zwiększył. Dlaczego po remoncie ulicy, na moście, został usunięty znak
ograniczający tonaż?
Prezydent Miasta Sabina Nowosielska oddała głos mł. aspirantowi Rafałowi Makuszowi.
Mł. aspirant Rafał Makusz poinformował, że wszystkie informacje przekaże Naczelnikowi Ruchu
Drogowego. Wyjaśnił, że Policja nie może być wszędzie, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo na terenie
całego Powiatu. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego najczęściej zabezpieczają kolizje oraz pilnują
remontowanych odcinków dróg.
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że jest to droga powiatowa,
Gmina nie zarządza tą drogą, urząd składa wnioski do komisji działającej przy Starostwie, wnioskowano
min. o znak ograniczający prędkość, znak ograniczający tonaż. Zgłoszone wnioski nie uzyskały akceptacji.
Obecnie ul. Grunwaldzka jest bardzo ważną arterią, ze względu na wprowadzony objazd.
Po wybudowaniu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w rejonie Blachowni, ciężki ruch samochodowy na
ul. Grunwaldzkiej znacznie się zmniejszy.
Mł. aspirant Rafał Makusz poprosił mieszkańców o korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń, do klikania
i zgłaszanie miejsc zagrożeń; miejsc niebezpiecznych. Policja ma obowiązek skierowania patrolu w
miejsce zgłoszenia. Zachęcił mieszkańców do wystosowania pisma do Naczelnika Policji o częstsze
patrole
ul. Grunwaldzkiej.
8. Na ul. Grunwaldzkiej jest zabytek (dom). W ustawie jest zapis ograniczający tonaż w takim miejscu.
Uważa, że zapis powinien być wiążący dla osób z komisji działającej przy starostwie oraz dla Naczelnika
Wydziału Ruchu Drogowego.
Prezydent Miasta poinformowała, że nie ma takiego zapisu. Na terenie Koźla jest wiele zabytków, gdyby
funkcjonował wymieniony zapis, wtedy samochody ciężarowe nie mogłyby przejeżdżać na teren miasta.
Poinformowała, że po wybudowaniu obwodnicy miasta, ciężki ruch samochodowy w mieście zostanie
odciążony. Zachęciła mieszkańców do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń.
Mł. aspirant Rafał Makusz poinformował, że zgłoszone wnioski mieszkańców przekaże Naczelnikowi
Ruchu Drogowego.
9. Czy zostały wystosowane pisma do Starostwa Powiatowego, dlaczego pomimo znaku zakazu samochody
osiowe jeżdżą ul. Grunwaldzką. Dlaczego znak drogowy nie jest respektowany. Prosi o wywarcie presji na
kierowcach samochodów ciężarowych.
Ewa Stogniew wyjaśniła, że otrzymała odpowiedz ze Starostwa Powiatowego, że nie ma podstaw do
ograniczenia ruchu na ul. Grunwaldzkiej.

Mł. aspirant Rafał Makusz poinformował, w momencie przejazdu samochodu ciężarowego,
lub w momencie popełnienia wykroczenia, proponuje mieszkańcom dzwonić na Policję lub zapamiętać
numer rejestracyjny tego samochodu i złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.
Prezydent Miasta poinformowała, że podobną sytuację mają mieszkańcy Miejsca Kłodnickiego.
Na wniosek mieszkańców, wystosowano pismo do Starosty Powiatu i uzyskano zgodę na elektroniczną
tablicę z miernikiem prędkości na ul. Szpaków (nowej generacji, tablica ma połączenie z Policją).
Wyjaśniła, że jeżeli urządzenie na ul. Szpaków będzie funkcjonowało, to zaproponują również takie
rozwiązanie mieszkańcom ul. Grunwaldzkiej.
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle również zachęcił do korzystania z
Krajowej Mapy Zagrożeń. W miejscach zgłoszenia Policja ma obowiązek prowadzenia częstych patroli.
10. Prośba mieszkańców o monitoring ul. Grunwaldzkiej.
Prezydent Miasta poinformowała, że planowana jest dalsza rozbudowa monitoringu w mieście, w celu
poprawy bezpieczeństwa oraz wskazania sprawców dewastacji. Obecnie na ternie miasta są 23 kamery.
Docelowo na terenie miasta oraz osiedli ma być ponad 80 kamer.
11. Osoby wyprowadzające psy, na ul. Leszczynowej, nie sprzątają po psach.
Radny Fabian Pszon poinformował, że złożył wniosek pisemny, aby na terenie miasta zwiększyć ilość
pojemników zamkniętych na psie odchody (koszy z klapami).
Prezydent Miasta odpowiedziała, że to wszystko zależy od kultury osobistej osób wyprowadzających psy,
nawet gdyby woreczki i kosze stały co metr, to niektórzy właściciele i tak nie posprzątają odchodów po
swoim psie.
Ewa Stogniew poinformowała, że wystąpi z wnioskiem do urzędu o pojemniki na odchody, poprosiła
mieszkańców o wskazanie miejsc ustawienia pojemników oraz ilość pojemników.
Mł. aspirant Rafał Makusz dzielnicowy poinformował, że każdy właściciel ma obowiązek sprzątania po
swoim psie.
12. W związku z licznymi wypadkami, na ostrym zakręcie, przy wjeździe do Cisowej, proszą o montaż
progów zwalniających. Droga należy do Powiatu.
Mł. aspirant Rafał Makusz poinformował, że kierowcom brakuje kultury jazdy, przepisy są nagminnie
łamane. Gdyby kierowcy dostosowali prędkość do znaków drogowych, nie dochodziłoby do wielu
wypadków. Uważa, że progi zwalniające nie pomogą, kierowcy powinni jeździć z taką prędkością, aby
zapanować nad autem.
13. Czy jest planowany remont ul. Wiśniowej i ul. Ogrodowej? Na ul. Ogrodowej jest wysepka
ograniczająca prędkość, czy na innych ulicach osiedla zostaną zamontowane ograniczniki prędkości lub
progi zwalniające?
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że ubytki na ul. Wiśniowej i
ul. Ogrodowej zostaną naprawione. Obecnie trwa remont alei Spokojnej. W perspektywie i przyszłości
planują remont ulic przyległych, wyjaśnił, że remonty ulic są bardzo kosztowne. Jest możliwość montażu
zwalniaczy na drogach. Prosi o poinformowanie członków rady osiedla o potrzebie montażu zwalniaczy,
wskazanie konkretnych miejsc, na wniosek rady osiedla zwalniacze zostaną zamontowane.
Prezydent Miasta wyjaśniła, że progi zwalniające są wykonywane na wniosek mieszkańców.
Jeżeli zostanie on podpisany przez większość mieszkańców danej ulicy, próg zwalniający zostanie

zamontowany. Jeżeli wpłynie wniosek podpisany przez mniejszą ilość mieszkańców ulicy, próg
zwalniający nie zostanie zamontowany
14. Prośba o zwężenie dróg, w celu ograniczenia prędkości.
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że na ul. Kadetów zwężono
drogę, teraz mieszkańcy tej ulicy mają pretensje, że zastosowano takie rozwiązanie i zawężono drogę.
15. Czy jest w planach budowa nowej drogi od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Gliwickiej?
Artur Maruszczak Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, że droga w tym miejscu nie
rozwiąże problemów Kędzierzyna. Problemem Kędzierzyna jest obwodnica, w momencie zablokowania
ronda Milenijnego, nie ma możliwości przejazdu z Koźla do Kędzierzyna. Bardzo, potrzebne jest
połączenie drogi nr 423 z drogą nr 408.
Prezydent Miasta wyjaśniła, że jest potrzeba budowy alternatywnej drogi wobec ul. Wyspiańskiego
oraz budowa alternatywnego przejścia pod wiaduktem (przycisku pod drogą), występuje duży problem z
przejazdem rowerem pod wiaduktem.
16. Czy zaplanowano sprzątanie tras rowerowych i chodników z psich odchodów(specjalną maszyną.
Proszą o interwencję Straży Miejskiej w przypadku wyprowadzania psów bez smyczy. Czy jest możliwość
wprowadzenia do Regulaminu utrzymania czystości i porządku, zapisu, aby osoby wyprowadzające psy,
miały przy sobie torebkę na odchody?
Komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu poinformował, że prosi o zgłoszenie takich sytuacji
oraz wskazanie tych miejsc. Za wyprowadzanie psa bez smyczy, grozi kara pieniężna, takie sytuacje należy
udokumentować, zgłosić zawiadomienie, wtedy zostanie rozpoczęte postępowanie.
V. INFORMACJE DODATKOWE.
Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Policji - dzielnicowy mł. aspirant Rafał Makusz, przedstawił
następujące informacje i komunikaty:
1) zachęcił do pobrania aplikacji na telefonie ,,Moja Komenda”, łatwo można wyszukać dzielnicowego z
każdego rejonu Polski. Aplikacja „Moja Komenda” pozwala odszukać dzielnicowych w całym kraju,
bez względu na miejsce przebywania właściciela telefonu;
2) przestrzegł przed oszustami działającymi na tzw. ,,wnuczka”, lub ,,policjanta”, wyjaśnił, że Policja
nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy;
3) przestrzegł mieszkańców przed nasilającymi się włamaniami do mieszkań i apelował do zebranych
o większą czujność na posesjach oraz u siebie i u sąsiadów;
4) poinformował o skuteczności działań policji dzięki korzystaniu przez mieszkańców z nowej aplikacji
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;
Radna Miasta Ewa Stogniew podziękowała, za wszystkie głosy oddane, na nią w wyborach
samorządowych. Poprosiła o zgłaszanie wszystkich problemów występujących na osiedlu (bezpośrednio
lub telefonicznie). Zachęciła do udziału w festynie osiedlowym zaplanowanym na dzień 21 sierpnia 2019 r.
Po przedstawieniu wyżej wymienionej informacji
Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla Kuźniczka.
Protokołowała
Anna Dworaczek
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