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ZESTAWIENIA TEMATÓW PORUSZANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW I WŁODARZY MIASTA  

NA SPOTKANIACH OSIEDLOWYCH 

L.p. Data Nazwa osiedla Tematy spotkania  

1 28-01-2020 (wtorek) 17:00 POGORZELEC PSP nr 5, ul. 
Kościuszki 41 

Dyskusję zdominowały sprawy bezpieczeństwa. Mieszkańcy 
skarżyli się na problem nieprawidłowego parkowania, apelowali o 
montaż luster na skrzyżowaniach i usunięcie lub przycięcie 
stwarzających zagrożenie drzew. Wnioskowali także o zmianę 
organizacji ruchu na ul. Jana Sobieskiego, gdzie ruch 
dwukierunkowy bywa bardzo utrudniony. Uczestnicy zebrania 
dyskutowali też o problemie niszczenia wiat przystankowych 

  
2 30-01-2020 (czwartek) 

17:00 
PIASTÓW 

Klub Osiedlowy „Kajtek” ul. 
Królowej Jadwigi 10 

Mieszkańcy dopytywali m.in. o kwestie bezpieczeństwa, 
rozbudowę monitoringu. Skarżyli się na źle parkujące samochody. 
Zainteresowani byli także badaniami profilaktycznymi i polityką 
senioralną gminy. Młodsi uczestnicy spotkania dopytywali o 
rozwój mieszkalnictwa i planowane remonty. Sporo czasu 
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poświęcono na omówienie założeń do projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla. 

  
3 04-02-2020 (wtorek) 17:00 SŁAWIĘCICE  

PSP nr 16, ul. Sławięcicka 96 

Miejskie inwestycje i bezpieczeństwo - te dwa tematy 
zdominowały spotkanie . Rozmawiano o budowie łącznika do 
obwodnicy północnej miasta, żeby ciężki transport nie 
„rozjeżdżał” osiedla.  Gmina stara się też o przejęcie części 
zabytkowego parku, należącego obecnie do powiatu. O potrzebie 
zmiany otoczenie Publicznej Szkole Podstawowej nr 16, gdzie 
powstać powinno m.in. wielofunkcyjne boisko. 

Mieszkańcy sygnalizowali potrzebę zainstalowania lamp w 
ciemnych zakątkach osiedla, poprawę stanu niektórych ulic i 
zamontowania sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 40. 
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4 05-02-2020 (środa) 17:00 AZOTY Mieszkania Chronione 

ul. Waryńskiego 1-3 

(siedziba R.O.) 

 

Temat prac związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej na 
osiedlu Azoty zdominował spotkanie władz miasta z 
mieszkańcami. Roboty mają rozpocząć się w kwietniu, zrealizuje je 
MZEC. Padły pytania o to, jak inwestycja wpłynie na 
funkcjonowanie osiedla. 

Ponadto mówiono też o zadaniach zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego. Przedstawiciele policji apelowali do mieszkańców 
o czujność, aby nie dochodziło do przestępstw i niebezpiecznych 
zdarzeń. 
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5 06-02-2020 (czwartek) 
17:00 

KUŹNICZKA ul. Grunwaldzka 
83 

(siedziba R.O.) 

Kierowcy nagminnie łamiący przepisy drogowe to zmora 
mieszkańców osiedla Kuźniczka. Zbyt duża prędkość i omijanie 
progów zwalniających to największe grzechy zmotoryzowanych. 
Problem szczegółowo omawiano podczas spotkania z władzami 
miasta. Co najważniejsze, w trakcie dyskusji znaleziono 
rozwiązanie. 

Receptą na piratów drogowych mają być specjalne barierki 
zamontowane przy progach zwalniających, które uniemożliwią 
ominięcie przeszkody. Do tej pory część kierowców, nie zdejmując 
nogi z gazu, wjeżdżała na ścieżkę rowerową, powodując przy tym 
ogromne zagrożenie. Słupki pojawią się w najbliższym czasie. 
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Mieszkańcy zgłaszali także potrzebę doświetlenia przejść dla 
pieszych, dopytywali o miejski program dopłat do wymiany 
pieców oraz dowiedzieli się jakie zadania zostały zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. Podczas spotkania zaprezentowano 
również listę miejskich inwestycji na ten rok. 

  
6 10-02-2020 (poniedziałek) 

17:00 
KŁODNICA Kłodnicka 38 
(siedziba R.O.) 

Podczas zebrania pojawiła się okazja do rozmowy na temat 
bezpieczeństwa. Chodziło głównie o jeden z opuszczonych 
budynków, który może stanowić zagrożenie. Głos w tej sprawie 
zabrał dzielnicowy - wyjaśnił, że sprawa jest już 
prowadzona. Sporo czasu poświęcono jakości powietrza. 
Prezydent Sabina Nowosielska przypomniała o miejskim 
programie dopłat do wymiany pieców oraz o możliwości 
pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. Debatowano także nad czystością osiedla oraz o 
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dodatkowych kursach miejskich autobusów na Żabieniec. Była też 
mowa o tegorocznych inwestycjach w tej części Kędzierzyna-
Koźla. Podczas wakacji planowany jest remont skrzyżowania ulic 
Dunikowskiego, Wyspiańskiego i Kłodnickiej. Miasto przymierza 
się również do przebudowy mostu przy rondzie Milenijnym. Nie 
zabrakło także dyskusji na temat reaktywacji portu. Mieszkańcy 
dowiedzieli się również o swoim nowym sąsiedzie (tj. 
sympatycznej figurce koziołka nawiązującej do herbu miasta). 
Rzeźba wkrótce zostanie zamontowana na terenie osiedla. 

  
    

Przeprowadzono sześć z szesnastu zaplanowanych spotkań. Kolejne wizyty na osiedlach i rozmowy z ich mieszkańcami  zostały odwołane  
z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego. 
 


