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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami Janowa i Nikiszowca

Ortanizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Data:
29 maja 2OL7 godz. 17.00

Miejsce spotkania:
Szkoła Podstawowa nr 53 przv ul. Szopienickiei 58a

Uczestnicy spotkania:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice: Dariusz Łyczko, Tomasz Rokicki, Bartosz Wydra
Radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 16
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele służb mundurowych Straży Miejskie'i i Policji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów S.A., Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo _
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., KWK

,,Wieczorek"
Mieszkańcy Janowa i Nikiszowca

Przebieg spotkania:

. rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestnikóW przez Naczelnika Wydziału Komunikacji
Społecznej

. Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
o dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
o za kończen ie spotkania

Dla mieszkońców przygotowono moterioł informacyjny, w którym zoworto dane dot.
zoplonowanych no rok 2077 wydotków w dzielnicy oroz informocje o wnioskoch złożonych w trzech
edy cj o ch b u d żetu obywote ls ki e ą o.



Rozpoczęcie spotkania:

Spotkanie rozpoczął Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, który przywitał
wszystkich zebranych, a następnie przedstawił scenariusz spotkania.
W pierwszej części prezydent zaprezentuje najciekawsze inWestycje realizowane w mieście oraz
najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w dzielnicach. W drugiej część spotkania będzie czas
na zadawanie na forum pytań przez samych mieszkańców. Chętne osoby mogą skorzystać teź
z możliwości złożenia wniosku w formie pisemnej, po zakończeniu spotkania.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał przybyłych mieszkańców. Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji,
a po jej zakończeniu głos został oddany mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek odpowiedź

Mieszkaniec:
Mam pytanie nawiązujące do Pańskiego
dzisiejszego Wystąpienia w telewizji.
jaki sens miało odwoływanie zajęć jednej grupy
dzieci, aby wprowadzić zajęcia innej grupy dzieci -
czy W Katowicach są dzieci lepsze i gorsze? Czy
chodzi o to abY zantagonizować środowiska
kibiców Naprzodu i GKS-u?

P rezyde nt:
Korzystaliśmy z okaĄi, aby pokazać, co dzie.je

się niezwykłego W naszym mieście. Nie jest
proste, aby telewizja o zasięgu krajowym
przyjeżdżała do nas od tak' Wszystko to służy
temu, aby pokazać formy szkolenia dzieci
i młodzieży w naszym mieście. organizatorem
tego spotkania był Polski Związek Hokeja Na
Lodzie, a my zostaliśmy zaproszeni do
programu, aby opowiedzieć co dzieje się
w tei dvscyplinie u nas w mieście.

Mieszkaniec:
sprawa remontu podwórka przy ul. Zamkowej 53.

okres jesienno-zimowy błoto, a okres letni
mnóstwo kurzu. Teren ten częściowo jest

spółdzielni, a częściowo kopa ln i.

P rezydent:
Dzięku'ię za pytanie, traktuje je jako

zgłoszenie. Proszę Naczelnika Wydziału
Budynków iDróg o przean alizowa n ie sprawy
i zwrócenie się do spółdzielni z prośbą
o dokonanie n iezbęd nych napraw.

Przewodniczqca RJP 16:
Problem jest juź długotrwały i ciągnie się od
początku kadencji rady tj. od 2013r., a dotyczy
wykonania drogi spacerowo-rowerowej, która
łączyłaby ul. Zamkową z ul. oswobodzenia wzdłuż
nasypu kolejowego. W 2014r. RJP z przeznaczyła ze
swoich środków 70000 zł na budowę tej drogi, a

drogi do tej pory nie ma. Dowiedziałam się, że w
zeszłym tygodniu PKP podpisało umowę z miastem
W sprawie wynajmu. Teren przez który miałaby
przechodzić droga należy jednak do trzech

Prezydent:
Znam oczywiście sprawę igłówny problem to
pozyskanie terenów, aby miasto mogło
wykonać inwestycję. Po długich rozmowach
udało się dojść do porozumienia z PKą
a teraz pojawił się problem Z prywatnymi
właścicielami' Nie możemy kupić działki za
kwotę, której zażąda właściciel, tylko musimy
dokonać Wyceny gruntu, aby ją odkupić. Te

działkę chcemy przejąć i ruszyć z inwestycją.



właścicieli: do miasta, do PKP ido prywatnego
właściciela. Skoro urzędowi zajęło przeszło 3lata
podpisanie umowy z PKĘ to ile jeszcze będzie
trwało podpisanie umowy Z prywatnymi
właścicielami?

Edyta Małkiewicz _ Z-ca Naczelnika Wydziołu
Gospodorki Mieniem:

Z właścicielami prywatnymi prowadzone są
rozmowy, które jeszcze nie przyniosły efektu.
Mam jednak nadzieję, że już na dniach uda
się sprawę załatwić.

Mieszkaniec:
Pierwsza sprawa ul. Garbarska - zniszczony
chodnik, utrudniający poruszanie się po nim
szczególnie osób starszych oraz brak ławek w tej
okolicy.

Kole'jny problem to wzdłuż ul. Garbarskiej parkują
osoby nie będące mieszkańcami (głównie turyści) i
brakuje miejsc dla mieszkańców. Można by wzdłuż
muru wykonać oarking.

Prezydent:
Proszę Dyrektora MZU iM o wizję W terenie
i sprawdzenie możliwości rea lizac'ji

zgłoszonych wniosków.

W iceprzewodniczqcy Zarzqdu RJP 16:
Chciałem poruszyć problem ul. Z. Nałkowskiej _

ulica jest bardzo wąska, Wzdłuż stoją zaparkowane
przez mieszkańców samochody. W okolicy znajduje
się lodowisko ,,Jantor" i w czasie imprez
poruszanie się tą drogą jest Wręcz niemożliwe.
Mamy propozycję rozwiązania tego problemu,
jedną z nich jest min. budowa tzw. obwodnicy,
która biegłaby Za obiektami lodowiska, gdzie
wcześniej usytuowane było luż nieczynne
torowisko kolejowe. Kolejny pomysł to ewentualne
podjęcie rozmów z właścicielem terenu byłego
boiska przy hotelu ,,Jantor" w sprawie
przejęcia/wyku pu terenu w części połoźonej
bezpośrednio przy ul. Nałkowskiej i wykonanie
poszerzenia drogi lub zbudowanie dodatkowych
miejsc parkingowych.

Prezydent:
Rozpatrzymy kwestię budowy tego
połączenia w śladzie torów kolejowych.
Przeana lizu.jemy temat i sprawdzimy
oczywiście kwestie własności terenów, które
często są sprzedawane bez naszej wiedzy.

Mieszkoniec:
Jestem kibicem sportowym' Czy to prawda, że na

naszych lodowiskach będzie trenował Sosnowiec?

Proszę pojechać na dworzec do Szopienic
i zobaczvć iak to wvgląda _ to katastrofa.

Prezydent:
Polski Związek Hokeja chce stworzyć silną
grupę hokejową W naszym mieście, a my

dysponujemy odpowiednią infrastru ktu rą.

Mieszkaniec:
W gazecie pojawił się artykuł, który mnie zbulwer-
sował, w który pisze, że mamy drużyny w siatków_
ce, piłce i hokeju, każdy zawodnik będzie zarabiał
po 30 000 zł. A co będzie z Janowem? Tu jest tyle
młodzieży, która gra.

Prezydent:
lIość klubów funkcjonujących na terenie mia-
sta w różnych dyscyplinach to około 200.
Każdy funkcjonuje przede wszystkim z finan_
sowania miasta. Nie osiągamy z tego tytułu
żadnych zysków czy też pozycji, którymi mo-
żemy się chwalić na arenie krajowej, nie mó-
wiąc iuż o miedzvn arodowei. W związku



z tym powstał pomysł, aby utworzyć jeden
wielosekcyjny klub sportowy, n atom iast
wszystkie mniejsze kluby mają szkolić dzieci
i młodzież, która będzie stanowić zaplecze
dla tego głównego klubu. Dzisiaj mamy bar-
dzo dużą pomoc z PZH, który walczy o spon-
sorów. W chwili obecnej mamy juź zakon_
traktowanych w GKS-ie 7 reprezentantóW
Polski i myślę, że będziemy walczyć o mi-
strzostwo Polski-

Mieszkaniec:
Ścieżki rowerowe powinny mieć wjazd i wyjazd
oraz powinny być oznaczone pomarańczowym
kolorem na jezdni, aby kierowcy wiedzieli o
przebiegającej ścieżce.

Prezydent:
Budowa ścieżek i ich wygląd jest zależna od
przepisów _ czy to kwestia oznaczeń czY też
szerokości. W mieście funkcjonuje zespół do
spraw poIityki rowerowej złożony ze
,,społeczników" jeżdżących na rowerze. Każda
inwestycja rowerowa jest przez ten zespół
omawiana isprawdzana w terenie. Tgadzam
się, że ścieżki powinny być realizowane tak,
aby zachęcały do korzystania z nich i były
przviazne d la rowerzvstóW.

Mieszkoniec:
Dlaczego na rynku w Nikiszowcu przystanki
zrównano z ziemią? ]ak starsze i niepełnosprawne
osoby mają wchodzić do autobusu?
Kolejna sprawa to ul. Ficka - obiecano, że po
wymianie kanalizacji uIica będzie zrobiona. Po
remoncie ułożono z powrotem stare płyty.

Prezydent:
Jeżeli chodzi o Plac Wyzwolenia
w Nikiszowcu to był duży problem związany
z Wytycznymi od konserwatora zabytków.
Przy kolejnym remoncie i większej
przychylności nowego konserwatora
zabytków może uda nam się wykonać jakieś
perony na przystankach, aby ułatwić
wchodzenie do autob usu.

Jeśli chodzi o ul. Ficka proszę dyrektora
MZUiM o sprawdzenie tei inwestvcii.

Mieszkaniec:
Próbowałem się W tej sprawie umówić do Pana na

spotkanie, ale niestety nie udało się. Chciałbym
zawnioskować o utrzymanie orkiestry KWK
''Wieczorek". Łatwiej coś utrzymać, niż tworzyć od
nowa. Chyba nikt nie wyobraża sobie, że miałoby
zabraknąć przemarszu orkiestry przez Nikiszowiec
w Barbórkę.

Prezydent:
Podejmę rozmowy z Polską Grupą Górniczą,
aby finansowali działanie orkiestry. Jeżeli nie
będzie możliwości finansowania przez PGG to
musimy wspólnie znaleźć rozwiązanie np.
przeobrażenie W stowarzyszenie, które
moglibyśmy finansować jak to ma miejsce
w przypadku orkiestry KWK Katowice.

Mieszkanka:
Monitoring przy Zamkowej 45 to jak życie pokazuje
jest za mało. Czy jeżeli SM zakupiłaby własne
kamery, to czy moglibyśmy podpiąć się pod ten
monitoring?

Prezydent:
W mieście funkcjonuje w tej chwili
inteligentny monitoring, który pozwala
wychwycić wszystkie podejrzane działa nia
mające miejsce W przestrzeni publicznej.
Kamery muszą być o dobrej rozdzielczości i
określonej specyfikacji, jeżeli będzie taka
możliwość ichęć ze strony spółdzielni, to nie
widzę p rzeszkód '



Mieszkonko:
Sprawa opłaty za wywóz śmieci - czy to prawda, że
czekają nas kolejne podwyżki? Słyszałam, że opłata
za segregowanie odpadów ma wzrosnąć do 20 zł.

Czy zatem segregacja ma sens?

Prezydent:
oczywiście, że segregacja ma sens. Musimy
jednak podjąć działania, aby segregacja
odpadów bYła przynajmniej zbliżona do tego,
co założyliśmy w całym systemie. Widać, że
tych segregowanych odpadów jest znaczenie
więcej niź przed wprowadzeniem systemu'
W chwili obecnej nie przewidujemy żadnych
zmian W opłatach.

Mieszkonko:
Jestem mieszkanką ulicy oswobodzenia _ tam się
nie da żyć, tam się nie da mieszkać, nie da się
dojechać na posesje. Mieszkańcy Jaworzna,
Mysłowic, Sosnowca i innych miast jadą ul.

Oswobodzenia. Rano jest dramat, a po Eodz. 16,17
niemożliwością jest przejechać tą ulicą. Pozostałe
miasta podobno już mają na to środki, Katowice
teź miały, ale nie wiadomo co się z nimi stało'
Bardzo prosimy o pomoc w tej sprawie.

Prezydent:
Problem jest mi oczywiście znany, bo od kilku
lat Wybrzmiewa kwestia budowy DTŚ na

wschód i połączenia z Mysłowicami i dalej
Jaworznem iSosnowcem. Problem polega na

tym, że na tę inwestycję były przeznaczone
środki unijne. Środki te niestety zostały
wydatkowane na inne cele iteraz czekamy na

rezerWę. Może pojawi się zatem światełko w
tunelu i będzie możliwość przedłużenia
ul. Bagiennej w kierunku Mysłowic do ulicy
obrzeżnej. Największy problem jest W

Mysłowicach, gdzie jest poczynionych wiele
inwestycji inie ma na tę chwilę środków na

ten cel. Jednak gdy tylko pojawią się środki,
ruszamv z budowa.

Mieszkanka:
Mam pfanie w związku z reformą szkolnictwa _
miasto wygasza gimnazja - u nas to jest
Gimnazjum 14. otwiera się Nikisz Dwa - ma być
700 mieszkań. Czy w związku z tym Państwo
wybudujecie nową szkołę, czy te wszystkie dzieci z

Nikisza Dwa będą chodzić tutaj do szkoły?
Niezrozumiałe jest Wygaszanie szkoły skoro w ciągu
kilku lat wzrośnie liczba dzieci. A poza tym co
stanie się z budynkiem gimnazjum?

Prezydent:
Przed reformą mieliśmy około 5 tys. dzieci,
które szły do pierwszej klasy, a dzisiaj mamy
niecałe 2 tys. Szkół pozostało jednak
dokładnie tyle samo. Zadna szkoła nie została
wyburzona i wszystkie funkcjonują. Dzisiaj się
poważnie zastanawiam, czy postawić na
jakimś budynku krzyżyk igo wyburzyć czy
też sprzedać. Zastanawiamy się jak

zagospodarować budynki, które pozostaną
i prawdopodobnie będą przekazywane na

cele edukacyjne, ale na zasadzie wynajmu
bez moż|iwości ich ku pna.

Mieszkanko:
Chciałabym zgłosić fatalny stan nawierzchni drogi
przy ul. Zamkowej od przejazdu kolejowego do
skrzyżowania oraz fatalny stan drogi ul. Grodowej
od skrzyżowania ul. Leśnego Potoku do
skrzyżowan ia z ul' oswobodzenia.

Prezyd ent:
Proszę pana dyrektora MZU iM o zanotowanie
i przeprowadzenie wizji w terenie.

Mieszkonko:
Mam pytanie, które chciałabym skierować do Pana
Naczeln ika Jerzego Oporka.
Nasza Rada stara się o Wyasfaltowanie betonowvch

Prezydent:
Proszę Wydział Gospodarki Mieniem
o sprawdzenie aktualnego stanu iewentualne
spotkanie w tvm temacie z RJP



płW prowadzących na cmentarz parafialny. Pan
dyrektor Piotr Handwerker, który nam bardzo
pomaga zwrócił się z pismem do Wydziału
Gospodarki Mieniem z pytaniem jak wygląda
sprawa uregulowania własności terenu przy ul.
cmentarnej w Katowicach. Teren należy do PKP

Ad vocem:
Pismo w tej sprawie w lipcu 2016 r. MZU iM
skierował do Wydziału Gospodarki Mieniem, a my
otrzymaliśmy kopie' Chcemy wiedzieć jak wygląda
Sprawa.

Dyrektor MZU iM:
Jesteśmy w stałym kontakcie z RJP.

Prezydent:
oczywiście przedstawimy Państwu informację
w tej sprawie.

Przewodniczqca Zarzqdu RJ P :

Na jakim etapie znajdują się prace związane z

budową fontanny na Skwerze Rybka ijaki jest
przewidywany termin zakończen ia prac?
Drugie pytanie czy jest szansa, aby droga
rowerowa łącząca Park Bolina z Giszowcem była
Wyremontowana gdyż nawierzchnia jest W

fatalnym stanie.
Trzecia sprawa _ czy jest szansa, aby zamontować
oświetlenie przy wybiegu dla psów oraz na
Skwerze Rybka?

Prezydent:
Jeżeli chodzi o sprawę oświetlenie oraz drogi
rowerowej to proszę moje służby
o rozeznanie sprawy i zajęcie się tematem.
Jeżeli chodzi o kwestię fontanny na Skwerze
Rybka proszę zgłosić pisemnie Wniosek po
spotkan iu iodpowiemy na piśmie.

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom Za pośWięcony czas i uczestnictwo w Spotkaniu
oraz za wszystkie pytania i uwagi. Wiele spraw czeka na rozpatrzenie, ale sukcesywnie będą one
rozwiązywane, by miasto było coraz bardziej przyjazne mieszkańcom, ale również dla tych, którzy
zdecydują się w Katowicach zamieszkać.

sporządzil:
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 259 31 44
e-mail : konsultacje@katowice.eu
www.konsultacje.katowice.eu


