Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszańcami osiedla Pogorzelec
W dnia 27-02-2018 r. o godz. 19:00 na spotkaniu zorganizowanym w PSP nr 5 przy ul.
Kościuszki 41 byli obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska.
Zastępca Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak.
Zastępca Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło.
Radne Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Elżbieta Setnicka, Halina Mińczuk.
Dzielnicowi osiedla Pogorzelec i Śródmieście
Przewodniczący Zarządu Osiedla Pogorzelec – Zbigniew Barszcz.

Prezydent Miasta Sabina Nowosielska rozpoczęła spotkanie z mieszkańcami od złożenia im gratulacji
za determinację, która doprowadziła do wyboru zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego
w 2017 roku pod nazwą „ PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu
Dziennego Pobytu nr 5 Nasz Dom etap 2”. Przykład realizacji tego zadania jest najlepszą wizytówką
wykonywania inwestycji etapami: każdego roku tyle na ile wystarcza środków. Mieszkańcy
z Pogorzelca złożyli 7 wniosków do Budżetu Obywatelskiego, do realizacji w roku 2018. Jednym
z nich jest
„Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu nr 5 przy
ul. Kościuszki”. To istotny wniosek, bo pozwoliłby na kompleksowe zakończenie tej inwestycji
i tylko osobiste zaangażowanie samych mieszkańców pozwoli na jego finalną realizację. Można
głosować w siedzibie Rady Osiedla w dniu 2 marca 2018 lub poprzez Internet. W tym roku, zgodnie
z ilością mieszkańców zamieszkałych w osiedlu, zabezpieczono w Urzędzie kwotę 239 511,00 zł
na realizację zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zadań.
Prezydent
Sabina Nowosielska omówiła stan powietrza, zwracając uwagę mieszkańców
na przekazane im przez Urząd Miasta materiały poglądowe w tym temacie. Wspomniała o kontrolach
palenisk prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej.
Każde wykrycie przez nich
nieprawidłowości wiąże się z nałożeniem mandatu w wysokości od 50zł do 400 zł. Straż Miejska
reaguje na każde kierowane do nich zgłoszenie. Będą współpracowali z akredytowanym laboratorium
do badania odpadów spalanych w piecach domowych. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
Gmina dokłada do zmiany ogrzewania na ekologiczne i zwraca połowę kosztów poniesionych na
zakup pieca. Obecnie MZEC prowadzi projekt pod nazwą „rozwój sieci ciepłowniczej w mieście”. Ta
inwestycja będzie rozłożona na okres 10 lat. Trzeba jednak przekonywać mieszkańców i całe
wspólnoty mieszkaniowe, aby zechcieli się podłączać do sieci.
Kolejny etap spotkania dotyczył omówienia bieżących spraw inwestycyjnych:
1. Będzie dalej realizowana budowa ścieżek rowerowych w mieście. Kolejny etap ciąg wzdłuż
ul. Grunwaldzkiej i al. Spokojnej.
2. W Koźlu rozpocznie się remont rynku. Trwają jeszcze uzgodnienia z konserwatorem zabytków
co do lokalizacji niskiej zieleni, którą należy wkomponować na nowo kładzionej płycie
w Rynku. Ze względu na zabytkowy charakter Koźla, Prezydent Miasta Sabina Nowosielska
powołała Radę ds. ochrony zabytków, aby ta miała nad nimi pieczę i typowała je po kolei do
pełnej rewitalizacji czy remontu.

3. Za parę dni będzie oddany teren pod budowę długo oczekiwanego hospicjum prowadzonego
we współpracy w Caritas. Lokalizacja jest utrzymana w miejscu wcześniej planowanym
w Kłodnicy przy ul. Szymanowskiego.
4. W tym samym czasie ruszy remont przedszkola nr 17 zlokalizowanego w sąsiedztwie
hospicjum.
5. Do 6-ciu miesięcy opóźni się oddanie kompleksu basenów rekreacyjnych „Wodne oKKo”. W
ramach tego zadania zaplanowano budowę odkrytego basenu i krytej pływalni. W tym roku w
czerwcu planuje się uruchomienie basenu otwartego. Kryta pływalnia będzie mieszkańcom
udostępniona już w sierpniu.
6. Trwają prace przy cmentarzu komunalnym w osiedlu Kuźniczka. Na terenach uzyskanych
od Nadleśnictwa zwiększony zostanie obszar pochówku zmarłych. Przygotowanych zostanie
także dodatkowych 80 miejsc parkingowych.
7. Dzięki pozyskaniu 80% środków unijnych zmieni się teren wokół krytej pływalni. Będą dwie
fontanny, sporo zieleni, posadzonych zostanie ok. 3000 krzewów.
8. Również pomnik na Placu Rodła będzie dokończony dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym.
9. Za niespełna 3-4 lata całe miasto będzie monitorowane. We współpracy z policją wytypowano
prawie 80 newralgicznych miejscach w których będą usytuowane kamery.
10. Jest już projekt techniczny i w 2018 roku ruszy przebudowa ul. Wierzbowej.
11. Ruszy budowa ścieżki rowerowej z Pogorzelca do Kłodnicy przez rondo milenijne i most
wzdłuż ul. Wyspiańskiego. Remont mostu ruszy dopiero jesienią. Firma budująca w systemie
zaprojektuj i wybuduj przedstawi gotowy projekt w lipcu tego roku.
II. Kolejny etap spotkania rozpoczął cykl pytań mieszkańców do przybyłych gości:
1. Mieszkańcy zwrócili uwagę na wyjątkowo nieprzyjemny zapach wody kranowej. Obawiają się
czy nie jest zbyt brudna , a nawet skażona. Ma dużą zawartość chloru i żelaza.
Prezydent uspokoiła zebranych informując, że nie możemy powiedzieć niczego złego o stanie
czystości wody w naszych kranach o czym zapewnia również Prezes MWiK.
2. Czy będzie planowana przebudowa kanalizacji burzowej?
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Maruszczak wyjaśnił, iż cała instalacja nie będzie
przebudowana tylko ta część , która będzie tego wymagała i wtedy wykona się wymianę
przyłączy w pasie drogowym do wodomierza przy budynku. Kolejne koszty podłączenia
poniosą mieszkańcy lub wspólnota. Prezydent wspomniał również, iż do chwili obecnej
wspólnoty nie ponoszą kosztów opłaty za pobór wód burzowych, a powinno się to zmienić.
3. Czy na czas remontu ul. Elsnera powstanie zastępczy parking dla mieszkańców?
Zastępca Prezydenta Artur Matuszczak odpowiedział, iż niestety nie będzie to możliwe.
Właściciele aut z ul. Elsnera muszą jakoś przebrnąć przez te utrudnienia. Jest miejsce przy
bunkrze, być może przy innych ulicach będą wolne miejsca do parkowania.
4. Kolejne pytanie dotyczyło kilu wątków:
- brakuje siedziby dla dzielnicowych i mieszkańcy mają do nich ograniczony dostęp,
- drogowe inwestycje są bez nadzoru,
-co dalej z terenem po byłym tartaku,
- gdy wygląd miasta poprawia się co z pustostanem przy ul. Mikołaja Reja,
- większe kontrole „lotnych” w osiedlu przy ulicach Kościuszki i Piotra Skargi.
Prezydent Miasta Sabina Nowosielska odpowiedziała, iż dzielnicowi mogą korzystać
z siedziby Rady Osiedla, która zlokalizowana jest przy ul. Piotra Skargi 38 i w każdy
poniedziałek od godz. 17:00 do godz. 19:00 można tam podejść. Teren przy ul. Tartacznej jest
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prywatny. Właściciel chciał, aby powstał tam sklep wielkogabarytowy Leroy Merlin. Pod tę
koncepcję należało zmienić plan zagospodarowania przestrzennego,
który
będzie
realizowany w roku 2019. Można wtedy wrócić do zaproponowanego przez właściciela
rozwiązania co do zagospodarowania jego terenu. Inwestycje drogowe prowadzone są pod
kontrolą i nadzorem. Prezydent rozpozna temat wspomnianego pustostanu przy ul. Mikołaja
Reja.
Kolejne pytanie dotyczyło braku sieci ciepłowniczej przy al. Róż, Bławatków, Konwalii,
Niezapominajek. W chwili obecnej wielu mieszkańców pali byle czym i ciężki dym uprzykrza
życie.
Prezydent Miasta przypomniała, iż MZEC składa wniosek o zaprojektowanie sieci
ciepłowniczej dla miasta. Teraz tylko kwestia przekonania mieszkańców o celowości
podłączenia lokalu do takiej sieci. Być może nie są to działania tanie, ale zwrócą się za kilka
lat. Warto w tym temacie prowadzić bezpośrednią korespondencję z MZEC. Już teraz
mieszkańcy, myśląc o przyszłości zgłosili do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego zadanie
wpisane pod nazwą „Wykonanie projektu miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do
budynków mieszkalnych w celu eliminacji smogu na osiedlu”.
Przy al. Róż i Konwalii zrobiono raptem 2 m chodnika. Tą trasą sporo osób chodzi na działki.
Czy wymiana chodnika będzie dokończona?
Zastępca Prezydenta Artur Maruszczak potwierdził, iż w 2017 roku wspomniana część została
wymieniona. Dalszy etap, aż do ul. Zielonej będzie zrobiony w tym roku.
Kolejne głosy mieszkańców zebrano w kilka pytań:
- na parkingach, nawet nowobudowanych ,stoją wraki samochodów, co dalej z nimi?
- zakończył się remont ul. Sikorskiego, a tam nadal znaki informują o trwających pracach,
zalegają gruzy niezabrane po zakończonym remoncie,
- mieszkańcy notorycznie palą „petami” o czym świadczy zapach utrzymującego się powietrzu
dymu,
- jaki jest faktyczny stan benzenu w mieście.
Prezydent Miasta odpowiedziała, iż kwestie związane z faktyczną sytuacją dotyczącą
zanieczyszczenia powietrza Urząd Miasta przedstawia w przekazywanej mieszkańcom ulotce.
Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę antysmogową o zakazie korzystania do
palenia w paleniskach węglem złej jakości. Jednak jak długo będzie on w obrocie tak długo
nie uporamy się z problemem. Prezydent podpisała się pod petycją Greenpeace skierowaną do
Ministerstwa Energii o regulację w ustawie zapisu zakazującego obrotu złej jakości węglem.
Wskazania średnioroczne benzenu są wielkości 3,5 mg/m3, a to znaczy poniżej normy, której
wielkość jest na poziomie 5mg/m3. Mimo to nadal nie wiadomo skąd piki benzenu jak szybko
podnoszą się tak szybko opadają. Ponadto, będzie uruchomiony rządowy program
termomodernizacji i Kędzierzyn-Koźle znalazł się na liście miast objętych tym programem.
Prośba o zagospodarowanie terenu za apteką w obrębie ul. Kwiatowej i Arki Bożka. Brak
oświetlenia powoduje, że dochodzi tam do włamań i uszkodzeń aut.
Prezydent zapozna się z poruszonym tematem.
Czy ul. Sobieskiego może być jednokierunkowa? Obie strony zastawione są autami.
Prezydent Miasta zasugerowała obecnym na spotkaniu Radnym Rady Miasta, aby złożyły
interpelację. Następnie zapytanie w postaci wniosku zostanie przez Urząd skierowane do
Komisji Bezpieczeństwa przy Starostwie powiatowym.
Przy ul. Sikorskiego na terenie należącym do Gminy stoją dwie zniszczone „budy” po byłych
sklepikach osiedlowych. Jedną z nich ktoś próbował podpalić, młodzież zbiera się w ich
obrębie i spożywa alkohol.
Prezydent Miasta nie zna tematu. Zapozna się z sytuacją.
Prośba o możliwość wjazdu na ul. Kozielską z ul. Koszykowej oraz o zrobienia jeszcze jednego
przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej, aby kupujący w Lidlu nie musieli kierować się do
aktualnych, zdecydowanie odległych od sklepu.

Prezydent zasugerowała obecnym na spotkaniu dwóm radnym miejskim, aby napisały w tej
sprawie interpelację i ponownie wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego w
Kędzierzynie-Koźlu.
12. Czy ktoś dopilnuje, aby podczas przebudowy mostu przy rondzie milenijnym
zsynchronizowano te czynności z budową ronda w Reńskiej Wsi?
Prezydent odpowiedziała, że będzie się o tym pamiętało. Od dawna było wiadomo, że most
wymaga pilnego remontu i bez względu na wszystko jesienią będzie remontowany. Wszelkie
niedogodności mają być rozwiązane bez większej szkody dla użytkowników ruchu
drogowego.
13. Prośba wykonanie chodnika przy al. Partyzantów i ul. Krokusów.
Prezydent Miasta przypomniała, iż al. Partyzantów jest drogą powiatową dlatego radne
z osiedla napiszą w tej sprawie interpelację.
14. Prośba o zwiększone kontrole policji przy ul. Kościuszki, Piotra Skargi i na skrzyżowaniu przy
Sobieskiego koło przedszkola, ponieważ kierowcy notorycznie nie przestrzegają prędkości.
Obecny na spotkaniu dzielnicowy Marek Nagierowski wspomniał, iż to naczelnik ruchu
drogowego planuje kontrole. Można w tej sytuacji skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożenia
Bezpieczeństwa i po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji zgłosić taką potrzebę. Tę oraz inne
zagrażające niebezpieczeństwu zachowania, bądź ogólnie pojęte łamanie porządku i ładu
społecznego również. Ta aplikacja jest w Internecie, natomiast w telefonie aplikacja „Moja
komenda” pozwoli na bezpośredni kontakt ze swoim dzielnicowym z osiedla. Na tę chwilę nie
mają siedziby w osiedlu. Skorzystają z pomieszczeń rady osiedla o czym wspomniano
wcześniej.
15. Czy Kędzierzyn-Koźle lobbuje rozwój kolei?
Prezydent Miasta przypomniała, że tory należą do Marszałka i dobry lobbing spowoduje
ożywienie w ruchu pociągów.
16. Ostatnie pytanie dotyczyło wyprowadzenie lub zmniejszenia ruchu autobusów MZK po
ul. Piotra Skargi i puszczenie al. Przyjaźni i ul. Kozielską?
Prezydent Miasta odpowiedziała, iż warto o tym napisać do Rady Osiedla, reprezentanta
mieszkańców osiedla w Urzędzie. Powinni w tym temacie wypracować wspólne stanowisko.
Z uwagi na brak kolejnych pytań, na tym spotkanie zakończono.

Protokolant
Dorota Tomala

