Protokół
z dnia 3 lutego 2016 roku
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Azoty
Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy osiedla i Rada Osiedla Azoty oraz:
1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska,
2. Radna Rady Miasta - Adam Oczoś,
3. Inspektor Wydziału AG Urzędu Miasta – Dorota Tomala (protokolant),
4. Specjalista ds. medialnych Urzędu Miasta – Jarosław Jurkowski.
Prezydent Miasta w kilku słowach wprowadzenia przedstawiła obecnym zasady podziału
środków do Budżetu Obywatelskiego. Następnie omówiła zadania już wykonane w osiedlu
oraz te które zostaną zrealizowane. Wspomniała również o wpisanych do budżetu miasta na
ten rok.
1. Sporą inwestycją będzie przebudowa ul. Witosa. Trwa wybór wykonawcy.
2. Trwa remont DDP przy ul. Grabskiego. Będzie w budynku winda, nowa instalacja
elektryczna.
3. Powstanie Kędzierzyńsko-Kozielski Kompleks Kultury i Sportu. Planuje się budowę
dwóch basenów w tym jeden dostosowany do okresu zimowego i letniego. Będzie
mała restauracja, być może hotel, a na pewno pomieszczenia „małej chemii”
zasponsorowane przez klaster chemiczny.
4. W tym roku będzie budowa chodników po obu stronach ul. Piłsudskiego.
5. Na terenach należących do Gminy buduje się w osiedlu miejsca parkingowe, a tam
gdzie to możliwe, tak jak w przypadku ul. Przodowników Pracy, poszerzy się drogę,
aby takie miejsca powstały.
6. Miasto będzie monitorowane. Trwają ustalenia z Policją i Strażą Miejską o lokalizacji
kamer. Docelowo, każde osiedle będzie pod taką kontrolą.
7. Jest szansa na pozyskanie pieniędzy unijnych, aby w części remontować podzamcze,
więc powstaje projekt pod nazwą „Rewitalizujemy chemiczną twierdzę”.
8. Trwają zaawansowane prace nad powstaniem hospicjum w Kłodnicy. Budynek tam
istniejący, po przeprowadzonej ekspertyzie, spełnia normy, więc dojdzie do prac
przygotowujących to miejsce na cele hospicyjne.
9. Będzie w mieście akcja doświetlenia osiedli, więc w Azotach też pojawią się nowe
lamy w ilości zadawalającej mieszkańców.
Pojawiły się także pytania i wątpliwości przybyłych na spotkanie:
1. Czy będzie zmiana nazw ulic?
Prezydent odpowiedziała, że na razie nie. Brak Ustawy nakazującej, jeśli taka
będzie to dojdzie do zmian.
2. Należy udrożnić zatkaną studzienkę przy rogu ul. Piłsudskiego.
3. Przy korcie za garażami jest dzikie wysypisko śmieci. Trzeba zrobić z tym porządek.
4. Przy ul. Witosa w lesie powstało „miasteczko leśne”. Grupa ludzi zrobiła sobie
miejsce biesiadowania na zgromadzonych przez siebie w tym miejscu meblach,
pozabieranych z wystawek wielkogabarytowych.
5. Czy powstanie przy szkole podstawowej planowany wcześniej i obiecany skaypark.

6. Prośba o naprawę windy w budynku mieszkań chronionych oraz o poszerzenie lub
wymianę drzwi wejściowych do budynku, ponieważ mieszkańcy na wózkach mają
problem z ich otworzeniem. Potrzebują pomocy osób trzecich przy wejściu do
budynku.
Prezydent obiecała powiadomić o problemach dyrektor MOPS odpowiedzialną
za prawidłowe funkcjonowanie i dostępność do budynku.
7. Prośba o zmniejszenie bądź wyeliminowanie nauki jazdy i egzaminów „L” –ki po
osiedlu Azoty.
Prezydent zadeklarowała, że zapyta o tę możliwość Starostę Powiatu.
8. Prośba o większą elastyczność Czystego Regionu w kwestii współpracy. Problem z
wywozem śmieci czy możliwości współtworzenia nowego regulaminu.
9. Konieczna wymiana sieci ciepłowniczej z uwagi na zbyt duże straty ciepła i tym
samym większe opłaty mieszkańców.
Prezydent wspomniała, że temat będzie realizowany w chwili, gdy wszyscy
właściciele terenów wyrażą zgodę na kopanie i zniszczenia ich części własności.
Najczęściej są to jednak zadbane ogródki przydomowe i mogą nie mieć dobrej
woli.
10. Mieszkańcom doskwiera brak apteki.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Dorota Tomala

