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SPRAWOZDANIE Z

DZIAŁALNOSCI ZARZĄDU

OSIEDLA STARE MIASTO W 2016 ROKU

14 listopada 2016 roku w Domu Kultury " Koźle" , zostały przeprowadzone osiedlowe wybory
do samorządu mieszkańców .
W wyniku głosowania w połowie uległ zmianie skład Rady Osiedla.
Członkowie

Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Bandrowska Emilia
2. Bandrowski Jan
3. Brzozowski Rafał
4. Burczak Marcin
5. Giela Paweł
6. Koziar Krzysztof
7. Krząkała Jan
8. Lenart Małgorzata
9. Ludwińska Joanna
10. Musiał Ewa
11. Nawizowski Paweł
12. Obartuch-Hus Dorota
13. Rabiej Sebastian
14. Sozański Eugeniusz
15. Wasi lewska Małgorzata
Zarząd

1.
2.
3.
4.
5.

Osiedla Stare Miasto:
Bandrowska Emilia - Przewodnicząca
Brzozowski Rafał - Wiceprzewodniczący
Burczak Marcin - Sekretarz
Koziar Krzysztof - Skarbnik
Sozański Eugeniusz - Wiceprzewodniczący

W składzie rady istnieją dwie komisje:
1. Komisja Ładu i Porządku
- Bandrowski Jan
- Giela Paweł
- Nawizowski Paweł
- Rabiej Sebastian - Przewodniczący
2. Komisja Socjalna
- Krząkała Jan - Przewodniczący
- Lenart Małgorzata
- Ludwińska Joanna
- Musiał Ewa
- Obartuch-Hus Dorota
- Wasilewska Małgorzata

2016 rok, podobnie jak w 2015 roku nasze prace pomogła usprawnić Pani Grażyna Radka ,
z Rady Miasta K-K. Wiele naszych propozycji podejmowanych na zebraniach Rady Osiedla
Stare Miasto, udało się złożyć w formie interpelacji bądź wniosków na sesjach miejskich .
29 stycznia mieszkanka osiedla w imieniu mieszkańców z ul. Piramowicza zgłosiła problem
z wywozem śmieci oraz pilną potrzebę remontu ul. Piramowicza i Sadowej.
W Budżecie Obywatelskim zadanie na remont ulicy Piramowicza miało najwięcej głosów.
Ponowil iśmy propozycje oświetlenia od ul. Konopnickiej do ul. Głubczyckiej.

Po raz kolejny zaapelowaliśmy o ustawienie sygnalizacji świetlnej na przejściu
z ul. Dunikowskiego. Mieszkańcy mają problemy z przejściem po pasach na druga stronę
ulicy (zbyt duże prędkości rozwijane przez kierowców oraz duże natężenie ruchu
samochodowego ).
Na zebraniach poruszaliśmy problemy zgłaszane przez mieszkańców , takie jak: szybka
naprawa nawierzchni na promenadzie ks. Ludwika Rutyny, rewitalizację rynku i ulic
przylegających.

21 marca zorganizowaliśmy spotkanie z dyrektorem Środowiskowego Domu Pomocy
Społecznej "Promyczek" w Domu Kultury " Koźle " . Na spotkaniu można było uzyskać
informacje o formach pomocy osobom nie pełnosprawnym oraz zakresie wsparcia rodzin
w trudnych sytuacjach życiowych .
Organizowaliśmy stałe

imprezy: Olimpiadę Seniorów i Przedszkolaków,
Noc Świętojańską, Festyn Rodzinny, przedstawienie świąteczne Teatru Ludzi
Pracujących.

We wrześniu 2016 roku, było uroczyste otwarcie muszli koncertowej .
Pani Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, oficjalnie przekazała
mieszkańcom miasta odnowiony obiekt.
Efektem prac "zespołu do spraw muszli koncertowej" (2015), którego byłam członkiem
z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto, jest kompromisowe rozwiązanie z wyburzeniem
zaplecza amfiteatru i pozostawieniem przestrzeni naturalnej (bez ławek) .
Włodarze miasta będą śledzić "rozwój wydarzeń kulturalnych", a z czasem może powstanie
zaplecze przy muszli i nastąpi montaż ławek wokół sceny plenerowej .
Pozostaje mam wierzyć w mobilizację mieszkańców Kędzierzyna-Koźla do masowego
uczestnictwa w imprezach plenerowych, przy amfiteatrze w kozielskim parku.

23 września zorganizowaliśmy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną osiedlowe
rodzinne czytanie fragmentów "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza.
Gościnnie do czytania włączyli się: Wojciech Jagiełło Zastępca Prezydenta ds.
Oświatowych i Społeczno-Gospodarczych, Izabela Migocz Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Elżbieta Szik Miejska Rada Seniorów z wnuczką oraz
Urszula Jahn z córkami. Muzycznie program uświetnili uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. Nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
29

września

" Pożegnanie

wspólnie ze Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizowa l iśmy
lata z pieczeniem ziemniaka" w Dziergowicach.

08 listopada zorganizowaliśmy wspólnie z
seniorów z Koźla.

Radą

Osiedla Zachód wyjazd do Moszczanki dla

09 listopada 2016 roku w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto zorganizowaliśmy wspólnie
z Radą Osiedla Zachód spotkanie z Senatorem Grzegorzem Peczkisem.
Spotkanie dotyczyło możliwości inwestycyjnych na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla
oraz województwa opolskiego (inwestycje przeciwpowodziowe, infrastruktura kolejowa,
połączenia kolejowe, transport wodny, itp.)
Na Komisji Prawno-Administracyjnej poruszany był temat, a właściwie propozycja utworzenia
sołectw na terenie miasta . Tytuł spotkania" Analiza celowości utworzenia na terenie
miasta sołectw".

12 grudnia w nowym

składzie

rady poruszano tematy takie jak:

1. Zapytanie o możliwość budowy podziemnego parkingu przy" Podzamczu".
2. Pytanie o remont budynków na ul. Złotniczej i Planetorza jako mieszkań dla młodych
(możliwość remontu na koszt osób chcących tam zamieszkać).
3. Płyta rynku w Koźlu powinna być bez "wyznaczania chodników" (umożliwienie
restauratorom wyjście z ofertami dla mieszkańców - rozłożenie stolików
kawiarnianych).
4. Odwodnienie rynku oraz likwidacja "ślepych studzienek".
5. Remont chodników i ulic dochodzących do rynku .
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