Protokół
ze spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z mieszańcami osiedla Zachód

W dni 20-02-2018 r. o godz. 17:00 na spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej
nr 12 w Kędzierzynie-Koźle byli obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 – Andrzej Kopacki i Michał Nowak.
Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Paweł Masełko
Dzielnicowy Osiedla Zachód – Michał Kopczyński.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Zachód – Stanisław Mróz.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle rozpoczęła od informacji na temat Budżetu
Obywatelskiego. Przypomniała o wysokości kwoty zaplanowanej dla osiedla w tym roku,
jest to 182 094,00 złotych Wspomniała, iż dla każdego osiedla kwota na zgłoszone zadania
jest inna w zależności od ilości mieszkańców. Zachęcała zebranych do aktywnego
uczestnictwa w wyborze zadania do realizacji i głosowanie bądź poprzez platformę
internetową www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl albo osobiście w siedzibie rady
osiedla w dniu 7 marca 2018 roku. Zgłoszonych było 9 zadań z czego jeden ze złożonych
wniosków po analizie komisji weryfikacyjnej został wykluczony z uwagi na przekroczoną
ogólną kwotę inwestycji.
Prezydent Miasta zwróciła uwagę mieszkańców na widoczne, pozytywne zmiany
w infrastrukturze osiedlowej. W 2017 roku Urząd zrealizował długo oczekiwane przez nich
zadania poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonanie parkingów przy ul. Niemcewicza.
Kontynuacja przebudowy ul. Kadetów, Staffa i Filtrowej (wstrzymana do
wyjaśnienia przez protest mieszkańca).
Przygotowanie PT zastawki na rzeczce Lineta.
Wykonanie oświetlenia przy ul. Stolarskiej.
Wykonanie chodnika przy ul. Emilii Plater.
Utwardzenie ulicy Jasińskiego i Herberta.

Nie dalej jednak niż do końca maja tego roku ruszy dalsza przebudowa ul. Kadetów,
ul. Staffa i ul. Filtrowej. Na bieżąco będą uzupełniane braki oświetlenie w osiedlu
z równoczesną wymianą na energooszczędne żarówki ledowe.
Niektóre opóźnienia w realizacji zadań wynikają nie z opieszałości Urzędu, jednak
wyłącznie z faktu zakwalifikowania Koźla do obszaru zabytkowego. W związku z czym,
wszystkie zaplanowane inwestycje opóźniają, przeciągnięte w czasie decyzja konserwatora
zabytków. Dotyczy to również remontu zamku i często przywoływanych przez
mieszkańców schodów w parku.
W Koźlu jest dużo zabytków w związku z czym Prezydent Miasta powołała Radę ds.
ochrony zabytków, aby ta miała nad nimi pieczę i typowała je po kolei do pełnej
rewitalizacji czy remontu.
Na ten czas udało się pozyskać na remont zamku środki unijne w wysokości 3 ml 200 tys.
złotych. Cała kwota zadania to środki rzędu 6 ml złotych. Resztę uzupełnią środki własne
Gminy.
Z uwagi na zabytkowy, historyczny charakter miasta, uliczki boczne prowadzące do rynku
w Koźlu będą wyłożone kostką brukową. Na płycie rynku pojawi się trochę niskiej zieleni.

II. Kolejny punkt zebrania umożliwił mieszkańcom zadawanie pytań obecnym na zebraniu
gościom:
1. Zwrócono uwagę, że ul. Herberta i ul. Jasińskiego wymaga gruntownej naprawy,
a nie tymczasowej.
Prezydent Miasta – prace inwestycyjne na tych ulicach ruszą w momencie wykonania przez
MWiK kanalizacji. Na razie zostały faktycznie jedynie utwardzone. Wstępny plan inwestycji
na tych ulicach przewidywany jest dopiero około 2020 roku.
2. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak dojścia do schodów w parku. W czasie opadów nie
można tam przejść bez zmoczenia butów w zalegających na terenie kałużach.
Prezydent Miasta – w kwietniu tego roku rozpocznie się budowa drogi poprzez położenie
asfaltu ograniczonego kostką granitową. Taki projekt zaakceptował konserwator zabytków.
3. Co w materii zabezpieczenia przeciwpowodziowe i ochrony mieszkańców przed
ponownym zalaniem wodą.
Prezydent Miasta – wszystkie odpowiedzi znajdą Państwo w piśmie wysłanym do
Przewodniczącego Stanisława Mroza. Jest deklaracja Urzędu złożona Wojewodzie, iż
dopłacimy pewną kwotę z budżetu na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Wojewoda tym czasem wszczął postępowanie na budowę wału. Zastawka na rzeczce Lineta
też będzie.
4. Czy lokalizacja pomnika Piłsudskiego jest ostateczną i czy konieczna jest na jego budowę
zbiórka pieniędzy publicznych.
Prezydent Miasta – tę sprawę reguluje Uchwała Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2018 roku.
W jej uzasadnieniu wskazuje się lokalizację pomnika na placu Rady Europy,
a przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta
w wysokości 2/3 szacowanej wartości przedsięwzięcia oraz ze zbiórki pieniędzy
w wysokości 1/3 szacowanej wartości.
5. Prośba mieszkańców o zwiększenie ilości koszy na śmieci w parku i wymianę ławek
z żeliwnych na betonowe. Wskazano również, że w parku jest brudno.
Prezydent Miasta - pozyskaliśmy z Unii Europejskiej środki na utrzymanie czystości terenów
gminnych. Dzięki tym funduszom zakupione będą i ławki i kosze.
6. Mieszkańcy pytali czy wiadomo co będzie się działo z całą infrastrukturą na terenie po
byłych koszarach wojskowych. Zapytano również, jakie są szanse, aby we współpracy
z aresztem zagospodarować więźniów do sprzątania opuszczonych cmentarzy, jednego
żydowskiego nieczynnego od 46 roku, drugiego katolicko-ewangelickiego przy ul.
Głubczyckiej.
Prezydent Miasta - zgodę na pracę przy grobach musi wyrazić rodzina. Natomiast tereny
pokoszarowe nie są własnością miasta tylko osoby prywatnej. Właściciel ma zamiar
wybudować tam Dom Spokojnej Starości. Jego dwa takie ośrodki w Polsce już funkcjonują.
Na razie czeka na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
7.
Czy Straż Miejska kontroluje paleniska domowe? Czy sprawdzają czym palą
mieszkańcy?
Prezydent Miasta - Straż Miejska kontroluje czym palą mieszkańcy. Reagują na zgłoszenia
mieszkańców,
którzy
wskazuję
nasilenie
zadymienia.
Nakładają
mandaty
w wysokości od 50-400zł. Nie są natomiast w stanie sprawdzić jakości węgla, ponieważ
palący zaopatruje się takim jaki oferują składy opału. Tak długo jak dozwolony będzie obrót
węglem złej jakości tak długo niczego nie wskóramy. Jeśli będzie ustawa zakazująca
sprzedaży węgla złej jakości, wtedy jest szansa, aby coś zaczęło się zmieniać. W chwili
obecnej jest podpisana umowa z akredytowanym laboratorium do badania odpadów
z palenisk domowych. Będą pobierane próbki. Jedna zostanie
u mieszkańca, drugą
weźmie Straż Miejska trzecia pojedzie do laboratorium. Może się okazać, że takie badanie
skończy się sporą karą finansową dla właściciela paleniska.

Prezydent podpisała się pod petycją Greenpeace skierowaną do Ministerstwa Energii
o regulację w ustawie zapisu zakazującego obrotu złej jakości węglem. Na ten czas można,
wchodząc na internetową aplikację kontroli jakości powietrza, sprawdzać jego
zanieczyszczenie w poszczególnych rejonach miasta. 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.
Na zakończenie głos zabrał dzielnicowy aspirant Michał Kopczyński. Poinformował
zebranych o większą uwagę i roztropność przed uleganiem oszustom próbującym wyłudzić
ich pieniądze. Ogólnie w miarę bezpiecznym miejscem jest osiedle Zachód. Polecił
korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na którą można wejść korzystając
z dostępu do internetu. Ma to na celu zgłaszanie odpowiedniej jednostce policji wszystkiego
co wg mieszkańców zasługuje na policyjną interwencję.
Ponadto do szybkiego kontaktu ze swoim dzielnicowym ma służyć aplikacje w telefonie
o nazwie „Moja Komenda”.
Z powodu wyczerpania pytań i omówieniu poruszonych spraw spotkanie zakończono.

Protokolant
Dorota Tomala

