Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszkańcami Osiedla Sławięcice

W dniu 06.03.2018 r. o godzinie 17.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach
odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z mieszkańcami osiedla
Sławięcice.
W spotkaniu brali udział następujący przedstawiciele Gminy Kędzierzyn-Koźle:
1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska,
2. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle – Artur Maruszczak,
3. Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – Tomasz Scheller,
4. Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Agnieszka Zimny-Ilnicka
(protokolant).
Dodatkowo w spotkaniu wziął udział przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Kędzierzynie-Koźlu - starszy sierżant Jakub Lipiński.
W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
I. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformowała zebranych mieszkańców o:
1. Rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku. Kwota
przypadająca dla osiedla Sławięcice wynosi 93.161,00 zł. Prezydent Miasta zaprosiła
wszystkich mieszkańców osiedla do głosowania stacjonarnego oraz do głosowań
elektronicznych, które odbędą się w okresie od 9 do 31 marca 2018 r. Na osiedlu
Sławięcice pozytywnie zaopiniowane zostały następujące zadania:
1) modernizacja ul. Serdecznej – etap I,
2) zakup pawilonu cateringowego oraz zestaw ław i ławek,
3) modernizacja terenu rekreacyjnego w sławięcickim parku,
4) zakup sprzętu termowizyjnego dla OSP Sławięcice, zwiększający bezpieczeństwo
mieszkańców jak i skuteczność podczas działań ratowniczych, pożarów, poszukiwań
i powodzi.
2. Uruchomieniu strony internetowej (aplikacji) bieżących pomiarów stężenia pyłów
zawieszonych w powietrzu na terenie miasta. Gmina udziela dotacji mieszkańcom na
modernizację systemów ogrzewania na ekologiczne.
3.

Rozpoczęciu remontu hospicjum, które będzie usytuowane w budynku po byłym
Publicznym Przedszkolu przy ul. Szymanowskiego 33A w Kłodnicy.

4. Planie zakończenia w 2018 roku remontu al. Jana Pawła II. Wykonane zostaną jeszcze
ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy.
5. Remoncie kozielskiego rynku, podczas którego zostanie wymieniona płyta rynku na płyty
granitowe. Następnie nastąpi remont ulic przylegających do rynku.
6. Zakończeniu w kwietniu 2018 r. rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli.
7. Przeprowadzeniu remontu w zabytkowym parku w Sławięcicach w ramach programu
ochrony różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu, dofinasowanego ze środków
Unii Europejskiej.

II. Mieszkańcy osiedla zadawali pytania i zgłaszali następujące wnioski:
1. Postulat w sprawie przeprowadzenia odpowiednich wyliczeń, a następnie doprowadzenia
do zmiany sposobu ogrzewania domów na osiedlu.
Prezydent Miasta poinformowała, że Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest
w trakcie przygotowywania koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej. Koncepcja będzie gotowa
w drugiej połowie 2018 r.
2. Wniosek mieszkańców dotyczący wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Sławięcickiej,
Stefana Batorego oraz Hugo Kołłątaja i 8 Marca.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że ulica Sławięcicka jest drogą krajową, ulica
Stefana Batorego drogą powiatową, natomiast ulica Hugo Kołłątaja i 8 Marca należą do
Gminy. W związku z powyższym gdy jest trzech zarządców skrzyżowania, to głównym
zarządcą jest GDDKiA. Budowa ronda możliwa będzie prawdopodobnie dopiero po
wybudowaniu obwodnicy północnej.
3. Wniosek mieszkańców dotyczący postawienia sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla
pieszczoch przy ul. Sławięcickiej, na wysokości apteki.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że Gmina wystąpi z odpowiednim wnioskiem do
GDDKiA.
4. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że wybudowanie ronda, o którym mowa w ust. 2 wpłynęłoby
na zmniejszenie prędkości pojazdów na ul. Sławięcickiej.
5. Wniosek mieszkańców o oświetlenie oraz postawienie koszy na śmieci oraz ławek na
parkingu koło młyna przy ul. Josepha von Einchendorffa.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że w tej chwili na parkingu składowane są
materiały budowlane niezbędne do remontu ulicy Powstańca Filipa Pieli. Po ich usunięciu
Gmina rozważy ten wniosek.
6. Wniosek w sprawie doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych znajdujących się na
terenie osiedla.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że Gmina na bieżąco doświetla lub wymienia
stare lampy na nowe.
7. Wniosek w sprawie lepszego oznakowania skrzyżowania ulicy Sadowej z ul. Sławięcicką.
Znajdujący się tam znak „Stop” jest słabo widoczny.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że Gmina wystąpi z odpowiednim wnioskiem do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Starostwie Powiatowym
w Kędzierzynie-Koźlu.
8. Wniosek o doświetlenie części ul Wróblewskiego przy parku.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że Gmina w 2018 r. przygotowuje dokumentację
techniczną dotyczącą modernizacji mostu. Projekt obejmie również doświetlenie
ul. Wróblewskiego. Realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok.
9. Zapytanie dotyczące rozwiązania przejazdu (drogi alternatywnej) przy rozpoczęciu
remontu mostu na ul. Wróblewskiego.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że rozwiązanie przejazdu będzie rozpatrzone
podczas wykonania projektu technicznego.

10. Zapytanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej z Blachowni do Kędzierzyna.
Prezydent Miasta poinformowała, że Gmina w tym roku dofinansuje GDDKiA
ścieżki rowerowej.

budowę

11. Zapytanie dotyczące remontu ul. Przyjaźni.
Prezydenta Miasta poinformowała, że Gmina w tym roku rozpocznie wymianę kanalizacji
sanitarnej i burzowej na ul. Przyjaźni. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną również
chodniki.
12. Wniosek o montaż kamer na osiedlu, które pomogłyby zwiększyć bezpieczeństwo
mieszkańców.
Prezydenta Miasta poinformowała, że Gmina w tym roku, w ramach realizacji zadania
monitoring miejski, rozpocznie montaż kamer na osiedlach miasta.
13. Wniosek o zabezpieczenia chodnika przebiegającego przez most na ul. Sławięcickiej. Jest
on za wąski i zagraża bezpieczeństwu przechodzących nim mieszkańców, zwłaszcza
bezpieczeństwu dzieci.
Prezydenta Miasta poinformowała, że przyjmuje wniosek i przyjrzy się tej sprawie.
14. Wniosek dotyczący postawienia urządzeń fitness na łączce w sławięcickim parku
znajdującej się niedaleko wejścia od strony kościoła i szkoły.
Prezydenta Miasta poinformowała, że zarządcą tego terenu jest Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu i że rozważy możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydzierżawienie
tego placu.
15. Wniosek dotyczący remontu (zwiększenia liczby miejsc parkingowych) na parkingu przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 i Publicznym Przedszkolu Nr 18 przy ul.
Sławięcickiej 96.
Prezydenta Miasta poinformowała, że Gmina w 2018 r. wykona projekt techniczny remontu
boiska szkolnego. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane również miejsca parkingowe.
16. Zapytanie dotyczące zanieczyszczenia powietrza.
Prezydent Miasta poinformowała, że problem zanieczyszczenia powietrza benzenem
w Kędzierzynie-Koźlu istnieje już od wielu lat. Do decyzji podatkowych załączone zostały
ulotki dotyczące powietrza i jego zanieczyszczenia pyłami PM2,5 PM10 i benzenem. Stężenie
benzenu nie jest liczone na podstawie wyrywkowych pików tylko średniorocznie. Od trzech
lat nie zostało ono przekroczone.

III. W końcowej części spotkania głos zabrał przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Kędzierzynie-Koźlu, który opowiedział mieszkańcom o nowej aplikacji „Krajowe mapy
zagrożeń bezpieczeństwa” za której pośrednictwem można anonimowo zgłaszać wszystkie
zagrożenia oraz udzielił odpowiedzi na zadawane mu przez mieszkańców pytania.

W związku z brakiem dalszych pytań ze strony mieszkańców spotkanie zakończono.

