Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszańcami osiedla Południe
W dnia 20-02-2018 r. o godz. 19:00 na spotkaniu zorganizowanym w Miejskim Ośrodku
Kultury przy ul. Skarbowej 10 w Kędzierzynie-Koźle byli obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska.
Zastępca Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak.
Zastępca Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wojciech Jagiełło.
Radni Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Przemysław Pawlik, Michał Nowak.
Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Paweł Masełko
Kierownik rewiru dzielnicowych – Roman Barzyk
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zachód – Maria Czerner - Zemlak.
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle rozpoczęła spotkanie od informacji na temat
Budżetu Obywatelskiego. Zachęcała przybyłych do aktywnego głosowania poprzez osobistą
wizytę w siedzibie rady osiedla w dniu 2 marca 2018 roku od godz. 16:00 do 20:00 lub przez
platformę internetową www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl. Wspomniała, iż dla
każdego osiedla kwota na zgłoszone zadania jest inna w zależności od ilości
mieszkańców. W tym roku osiedle Południe ma do zagospodarowania 65 245,00 zł.
Zgłoszono 4 wnioski. Można zadania dzielić na etapy. Można kumulować pieniądze, aby
w kolejnym roku budżetowym zrealizować większą inwestycję.
Prezydent Miasta wyjaśniła obecnym, ubiegając ich pytania, że nie wszystkie zgłaszane przez
nich potrzeby rozwiązuje się od razu. Np. ulica Głubczycka, która nie należy do Gminy, a do
Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Opolu wymaga wielu długotrwających uzgodnień. Udało
się porozumieć w kwestii partycypowania w kosztach remontu tej ulicy i tak: Gmina
zagwarantuje 40% kwoty środków, a zarząd województwa 60%. Nadal trwają ustalenia co do
jakości wykonania. Dopiero w marcu ma być uruchomiony po postoju zimowym zakład
produkcji masy bitumicznej, jest więc sporo czasu na dopracowanie z Wojewódzkim
Zarządem Dróg zakresu robót uwzględniający sugestie mieszkańców. Będzie zrobiony także
dojazd do parku i na działki od ulicy Głubczyckiej, aby kompleksowo zamknąć prawą stronę
drogi.
Na pytanie o przyszłość kozielskiego rynku, Prezydent potwierdziła, iż projekt jest gotowy,
wprowadza się tylko modyfikacje uwzględniające więcej zieleni. Ze względu na koszt
inwestycji w tym roku będzie robiona tylko płyta rynku. Uliczki przyległe w roku następnym.
W tej części miasta będzie obowiązywał zakaz ruchu z wyłączeniem służb, rowerzystów oraz
zaopatrzenia na czas rozładunku. i załadunku. Z uwagi historyczny, zabytkowy
charakter Koźla, każda inwestycje jest analizowana przez konserwatora zabytków, stąd
czasami taka przewlekłość w planowaniu zadań. Np. na decyzję o obniżeniu terenu ze
schodami prowadzącymi do „muszli” w parku, urząd czekał 9 m-cy na decyzję konserwatora.
Na zagospodarowanie piwnic zamkowych mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej
wysokości 3 ml 200 tys. złotych. Całe zadanie zrealizujemy za ok. 6 ml złotych, resztę kwoty
zabezpiecza Urząd Miasta. Działająca przy urzędzie Rada ds. Ochrony Zabytków
wytypowała kolejne zabytki do rewitalizacji.
Nadal nie ma skutecznego sposobu na wyeliminowanie zanieczyszczeń powietrza.
Internetowa aplikacja pokazuje nam aktualnie stan powietrza w danej części miasta. Nie
znamy dokładnie jak przebiega róża wiatrów i np. w Azotach gdzie bloki podłączone są do
sieci ciepłowniczej wyraźnie widać jak wysokie jest tam zanieczyszczenie i niby skąd? Straż
Miejska kontroluje paleniska domowe. Reagują na zgłoszenia mieszkańców. Zdarza się, że

nakładają mandaty w wysokości od 50-400zł. Podpisaliśmy też umowę z akredytowanym
laboratorium do badania odpadów z palenisk domowych. Będą pobierane próbki.
Mieszkańcy palą węglem jaki oferują składy opału. Jeśli będzie ustawa zakazująca sprzedaży
węgla złej jakości jest szansa aby coś zaczęło się zmieniać. 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.
II.

Kolejny punkt zebrania umożliwił mieszkańcom zadawanie pytań obecnym na
zebraniu gościom:

1. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwe, przykre zapachy wręcz odór padliny, który
odczuwalny jest od strony pól.
Prezydent Miasta - temat nie był znany przedstawicielom władzy miasta.
Przewodnicząca Zarządu poinformowała zebranych, iż widzi z okien, jak właściciel pól
wywozi tam obornik. Prawdopodobnie jest mieszkańcem Urbanowic (Gmina Reńska
Wieś) .
2. W parku brakuje ławek, koszy na śmieci, worków na psie odchody. Brakuje kostki
brukowej w ścieżce. Mieszkańcy przechodzący koło muru za szpitalem nie mogą przejść
na pasy przy ul. 24 Kwietnia z powodu dużego zabłocenia teren. Prośba o jego
utwardzenie.
Prezydent odpowiedziała, że w budżecie na ten cel ( utrzymanie czystości na terenach
gminnych) jest zabezpieczone 600 tys. złotych. W ramach tego będzie przeprowadzony
lekki remont między innymi: przycinki drzew, rozwieszanie worków na psie odchody,
uzupełnienie na ciągach pieszych brakujących kostek, czy zalewanie ubytków masą
grysową.
3. Mieszkańcy sygnalizują o zaniedbanym terenie przyległym do wejścia na działki.
Prezydent odpowiedziała, iż w chwili obecnej jest gotowy projekt na budowę drogi
dojazdowej do ogródków działkowych im Mikołaja Kopernika. Jeśli będą w tym roku
środki, zadanie będzie wykonane.
4. Zwrócono uwagę, że w parku nie jest sprzątane, mimo iż pracownik OSR Urzędu
Miasta zapewnia, że kontroluje prace porządkowe.
Prezydent przyjrzy się sprawie. Wspomniała też, aby na tę chwilę mieszkańcy, którzy
zauważą nieład, powiadamiali Straż Miejską.
5. Mieszkańcy nie mają pomysłu jak walczyć z dzikim wysypiskiem, które powstało przy
wjeździe do parku od ul. Głubczyckiej. Właściciel terenu mieszka za granicą. Na jego
posesję ludzie wrzucają worki ze śmieciami i nie tylko. Do stojącej tam altanki schodzą
się grupy osób pijących alkohol. Nie wiadomo co jeszcze zażywają. Mieszkańcy proszą
o pomoc, bo tamtędy właśnie muszą przejść osoby starsze, matki z dziećmi w wózkach
spacerowych i wszyscy działkowicze.
Prezydent nie zna sprawy. Przyjrzy się. Zasugerowała mieszkańcom, aby dzwonili do
Straży Miejskiej, na policję i powiadamiali ich o zdarzeniach na wskazanym terenie.
6. Prośba mieszkańców o interwencje w Starostwie, aby ograniczyć przejazd aut
powyżej 8t przez osiedle po ul. Łukasińskiego. Argument Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu, że będzie problem z dowozem węgla do domów nie przemawia
do większości mieszkańców.
Prezydent rozpozna temat. Będzie trzeba ponowić pismo do Komisji Bezpieczeństwa
przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.
7. Zebrani zawnioskowali, aby uzupełnić oświetlenie wzdłuż parkowej ścieżki.
Prezydent wyjaśniła, iż na ten cel pozyskano środki z Unii Europejskiej. Dzięki temu
wymienione będą w mieście oświetlenie na energooszczędne żarówki ledowe. Udało

się również z paroma podmiotami zsynchronizować prace drogowe. Przed
rozpoczęciem gminnych inwestycji prowadzi się rozmowy z Zakładem Gazownictwa o
prowadzeniu przez nich remontów, z MWiK-em przygotowującym dokumentację na
wykonanie kanalizacji. MZEC natomiast będzie realizował program rozwoju sieci
ciepłowniczej dla całego miasta.
8. Przy ul. Głubczyckiej koło komisu w pasie drogi stoi stare, zepsute auto.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Roman Barzyk zapewnił, że zajmie się sprawą.
Poprosił też obecnych o większą uwagę na zaczepki dotyczące wyłudzeń, kierowanych
szczególnie do osób starszych. Prosił, aby pilnowali się wzajemnie. Ogólnie osiedle
jest spokojnym miejscem. Warto jednak skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń na którą
można wejść korzystając z Internetu. Ma to na celu zgłaszanie odpowiedniej jednostce
policji wszystkiego co wg mieszkańców zasługuje na policyjną interwencję. W ten
sposób można zgłosić wspomniane wcześniej niekontrolowane wyrzucanie śmieci.
Można zgłaszać długotrwale utrzymujące się w danym miejscu spożywanie
alkoholu czy innych używek. Powiadomić, że pomimo zakazu przez osiedle przejeżdża
ciężki sprzęt. Ponadto do szybkiego kontaktu ze swoim dzielnicowym ma służyć
aplikacja w telefonie o nazwie „Moja Komenda”. Po jej uruchomieniu będziemy znali
dane osobowe dzielnicowego i nr jego służbowego telefonu.
Na tym spotkanie zakończono.

Protokolant
Dorota Tomala

