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Rozpoczęcie spotkdnia :

Spotkonie rozpoczqł Mociej Stochura Noczelnik Wydziołu Komunikacji społecznej, który prZyWitoł
wszystkich zebronych, a nostępnie przedstowił scenoriusz spotkonio.
W pierwszej części prezydent zoprezentowoł inwestycje reolizowane no terenie dzielnicy oroz

nojwożniejsze wydarzenia i inwestycje o charokterze ogólnomiejskim. W drugiej część spotkonia głos

należoł do mieszkańców, którzy mieli możliwość zgłaszanio wniosków dot. poprowy funkcjonowonia
dzielnicy.

Wy stqp i e ni e P rezyd e ntd M ia sto Katowi ce :

Prezydent przywitoł przybyłych mieszkońców. Nostępnie przystqpił do przedstowienia prezentacji,

o po jej zokończeniu głos został oddony mieszkońcom.

Wnioski zgłaszane W trdkcie spotkdnid przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek odpowiedź

Przewodniczqcy RIP 20:
Dziękuję, że odpowiedział Pan na nasze

zaproszenie. Wprawdzie jesteśmy n ajm n iejszą

dzielnicą w Katowicach, aIe mamy duży potencjał.
Jednak są czynniki go ograniczające, a w
szczególności brak w naszej dzielnicy szkoły i
przedszkola. Jesteśmy.iedyną dzielnicą W mieście,
w której brak zarówno szkoły jak i przedszkoIa, a

nasze dzieci muszą dojeżdżać do Mikołowa czy też
PioIrowic i Podlesia. Obecnie przy rejonizacji
może nastąpić taka sytuacja, że dzieci z Podlesia,
które mieszkają bIisko szkoły będą musiały jeździć

do szkoły do Kostuchny czy Piotrowic, a dŻieci Z
Zarzecza będą jeździć do szkoły do Pod|esia. W
związku z tvm mamy petvcję podpisaną przez
ponad 500 osób o wybudowanie na terenie
Zarzecza zarówno przedszkola jak i szkoły.

Prezydent:
Ze statystyk urodzeń, które prowadzimy wynika, że

szkoła mogłaby powstać, aIe jedynie jako szkoła
jed n ood działowa, czyIi realizowana by tam była
tylko jedna kIasa na każdym poziomie nauclania.
Jest tu po prostu Za mało dzieci, aby mogło
powstać więce.| klas. Dodam tylko, że obecna
zmiana systemu oświaty wywołała wiele
problemów. Nie da się powrócić do zasad sprzed
reformy, kiedy mieIiśmy około 5 tyś dzieci, które
szły do pierwszej klasy, gdyż dzisiaj mamy niecałe 2
tysiące. Szkół pozostało dokładnie tyle samo.
Musimy więc dzielić z myślą o jak najmniejszej
krzywdzie dla dzieci, a także dla środowiska
na uczycie|skiego. Na południu miasta mamy szkołę
w PodIesiu i dwie szkoły w Kostuchnie. Te placówki
trzeba jakoś zapełnić uczniami, stąd Wszystkie
nasze ruchy iroszady, które może na pierwszy 11uL

oka są nie akceptowalne, aIe są konieczne, by
zapewnić ciągłość funkcjonowania szkół. W
związku z tym część dŻieci Z pogranicza Zarzecza i

Podlesia będzie chodziła do szkół w Piotrowicach'
część do Podlesia' a tereny wschodnie (Podlesie
bliżej Kostuchny) będą należały do Kostuchny. od
czerwca musimy ruszyć z noWą siecią szkół i



Przedstawiciel RJP 20:
Czy weźmie Pan pod uwagę
a utob usu szkolnego dla dz ieci?

Prezydent:
Tak staraliśmy się ustanowić obwody, aby nie było
konieczności dowozu. Przepisy jasno określają w
jakim obszarze należy dowoztć dzieci do szkoły _

w klasach l-lV od leglość powyżej 3 km, zaś w
klasach V - VlII powyżej 4 km' Jednak oczywiście

1esteśmy otwarci ijeśli będzie taka konieczność nie
ma problemu, żeby taką dedykowaną uczniom
Iin ię, uruchomić.
Prezydent:
Zapisuję sprawę W pamięci i w protokole.
Realizujemy inwestycje drogowe tam gdzie jest

wykonana kanalizacja i nie będzie konieczności
ponoWnego rozkopywania. Niemnie.j ważne są
również kwestie własnościowe gruntów.
Pode'jdziemy do tematu w sposób systemowy i

a kie sa możliwości.
Prezydent:
Powiem jak wygląda schemat budowy kanalizacji i

wodociągów. W przypadku kiedy mamy środki na

budowę kanalizacji wówczas wykonawcą jest
Katowicka lnfrastruktura Wodno-Kanalizacyjna.
Natomiast w przypadku kiedy realizulemy
wodociągi _ spółka Katowickie Wodociągi. Staramy
się, aby prace były skoordynowane, dlatego obaj
prezesi są z nami w ciągłym w kontakcie. Przy czym
KW muszą realizować zadania _ w zależności od

uruchomienie

Kiedy miasto przypomni sobie o ulicy
brak wody, nawierzchn i, oświetlenia.

Leszczy? -

Mieszkaniec:
Jestem mieszkańcem ul. Azalii _ 20 lat temu miał
być wymieniany wodociąg. obecnie robiona jest

kanalizacja, a wodociąg został stary. Za rok, czy
dwa ponownie będzie rozkopywana droga, aby
wymienić wodociąg. Czy nie można zrobić tego
jed nocześn ie?

Mieszkaniec:
Chciałbym zaapelować o szczególną troskę o
węzeł przesiadkowy,,Podlesie". Porównując nas z
Piotrowicami iLigotą, które mają po kilkanaście
linii autobusowych, to w Zarzeczu są tylko dWie.
Wie|e osób korzysta Ze stacji PKP w Podlesiu,
która jest położona dokładnie na granicy dzielnic.
Czy w związku z tym możemy |iczyć' że pan
prezydent irada miasta będą wspierać, aby ten
węzeł był traktowany w priorytetowy sposób?

ca'leso m iasta.

Prezydent:
oczywiście węzeł przesiad kowy w Pod lesiu musi
być potraktowany priorytetowo i będzie
realizowany w pierwszej kolejności' poza węzłem
ligockim, gdzie prace rozpoczęły się znacznie
wcześniej.
Jeszcze jako wiceprezydent prowadziłem rozmowy
z PKĘ aby przenieść dworzec w Podlesiu na drugą
stronę ciągu ulic Grota-Roweckiego _ Uniczowska,
aby stworzyć tam możliwość budowy większego
parkingu i budowy czterotorowej linii (dwa tory
WeWnętrZne dla ruchu dalekobieżnego idwa
zewnętrzne do lokalnego). Na razie PKP dy5kutuje
jak by to przeprowadzić, bo z głównego pIanu
zostało to

rze b - w

zobaczymy jak i w którym kierunku sytuacja będzie
się rozwijała' oczywiście manewry co do obwodów
są absolutnie możliwe. Dlatego poddam tę petycję
ocen ie i ustosunkuiemv s do niei oisemnie.

am pvtanie w sorawie kanalizacii. Na Zarzecz o zanotowanie tej



nana jest kanalizacja, do której wszyscy maj

ię przyłączyć. 'Ja od półtora roku jeżdżę do KlWK-i
dzie obiecano mi, że dwa gospodarstwa zostan

czone do sieci _ studzienki mamy około 20O

domu. Po czym usłyszałam, że mamy zapłacić
tysięcy złotych, aby się podpiąć pod studzienki

ostaIiśmy zgodę od sąsiadów, przez których te
rzechodz rury (ok 1,5 m).

W swoim programie ujął Pan temat ochrony
środowiska i czystości powietrza. Planujecie
Państwo wydanie ]"00 mln na wymianę pieców.

Czy zrobiliście inwentaryzac'ię gospodarstw które

,,kopcą", cZV jest jakiś p|an dotarcia do obywateli?
Jeżeli zapIanujecie sobie jakieś wydatki to nie
znaczy, że obywatele będą chcieIi je zreaIizować.
Czy jest jakiś program edukacyjny? Jaka kwota w
zeszłym roku została zapIanowana na ten cel, a ile
wydane. lle musimy zainwestować, aby móc
normalnie od dych ać?

Mamy jeszcze prośbę, aby Straż Miejska, która
przyjeżdża po naszej interwencji na kontrole,
również edukowała mieszkańcóW bo nie ma co

ukrywać, że najczęściej Są to te same domy.

Czy mamy wiedzę ile jest
gospoda rstw domowych?

w mieście takich osób,

owickie.j lnfrastru ktu ry Wodno Kanalizacyjnej i je

eanalizowanie.

Prezydent:
ProbIem jakości powietrza jest znacznie szerszy i

wykracza poza granice miasta. Katowice i Tychy
przodu'|ą w naszej aglomeracji w walce z niską
emisją. Jednak Z powietrzem nie będzie dobrze
bez kompleksowego działania w ramach
wszystkich sąsiadujących gmin. staramy się
pokazywać, że można - a nawet trzeba na ten cel
przeznaczać poważne środki. Powietrze W naszym

mieście poIepszyło się, aIe oczywiście W tym
zakresie.jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. W
zeszłym roku wydaliśmy prawie 4,2 miliona złotych
na wymianę kotłów. Kolejny element to proces
edukacyjny _ działania te trafiają przede wszystkim
do dzieci w szkołach. Mamy również dwa ważne
wydarzenia - Piknik Ekoodpowiedzialni oraz Dni
Energii. W czasie tych imprez edukujemy min. w
jaki sposób należy rozpalać W starych piecach, bo
technika spalania węgla kamiennego ma również
bardzo duże znaczenie dla ilości pyłów
emitowanych do atmosfery.

Rzeczywiście dość sporo mandatów posypało się
ostatnio w południowych dzielnicach miasta -

prawie 700 kontro|i w ubiegłym roku i około 250
wystawionych mandatów! Jest powołana
specjalna grupa strażników miejskich, których
zadaniem jest kontrolowanie czystości w mieście.
Ale należy pamiętać' że przy tej problematyce
n a.jwaź n iejsza jest zmiana mentalności
mieszkańców
e kologicznej

i wzrost od powiedzia Inosci

Mamy taką wiedzę, która wynika z tworzenia sieci
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W Katowicach Jest około dwudziestu kiIku tysięcy
adresów nieruchomości. Z tej liczny trzecią część
stanowią nieruchomości wielolokalowe, czyli bloki,
gdzie probIematyka niskiej emisji nie występuje.
Cała reszta to są mieszkania indywidualnie idomy,
w któ w większości jeszcze jest stosowane



paliwo stałe' Warto przy tej okazji podkreślić, że

poważnym problemem jest sprzedaż pa|iwa złej

iakości, szczególnie dla indywidualnych odbiorców

Mieszkoniec:
Spalanie drewna w kominkach również skutkuje

niską emisją _ jak to kontrolować?
Jeszcze przed Wojną W Warszawie, w domach,

były kanały przewietrzania, a obecnie ich nie ma.

CZy może myśli się w Katowicach o czymś
podobnym? _ mamy tutaj bardzo dużo nowych

inwestyc.ji: domków jed norod zin nych, osiedli. Czy
jest nadzór a rch itekton iczny nad tym jak to
powinno wyglądać np. kolor dachów itd.?

Prezydent:
Nadzór oczywiście jest, ale czy on spełnia swoją
rolę, to kwestia do dyskusji. Faktyczny nadzór jest

w postaci planu zagospoda rowan ia

przestrzennego. Przypomnę o planie, który

obowiązuje na południu miasta _ wygląda on

trochę jak szwajcarski ser. Dlaczego? - bo wszędzie,
gdzie był jakiś konflikt, tam gdzie można było ów
plan zatrzymać, to Wyłączaliśmy taką przestrzeń z

procedowania. Tak powstały Wyspy: tu plan jest, a

tu go nie ma. Reasumując: w obowiązu.1ącym dla
tego obszarU planie chciel!śmy zakazać stosowania
źródeł ciepła na paliwo stałe W nowo budowanych
obiektach. Pozwolenie dostawaliby tylko ci, którzy

deklarowaliby, że stosować będą inne źródła

ciepła, jak olej opałowy, gaz, czY też odnawialne
źródła energii. Jednak zapis ten został zaskarżony i

z planu Wycięty, gdyż uznany został za zbyt
szczegółowy. W uzasadnieniu podano, ze plan

powinien przede Wszystkim określać wizje
u rban istyczną miejsca.
]eśli chodzi o kanały przewietrzania, co do zasady

ma pan oczywiście rację. Ale ostatnimi laty W

obszarze naszego miasta nastąpiły zmiany
klimatyczne, w efekcie których nie ma już takich
WiatróW jak kiedyś. Dziś dla nas najlepiej jest,

kiedy nie ma mrozu, a ruchy powietrza powodują
przewietrzan ie, wtedy smog znika.

Mieszkaniec:
W nawiązaniu do wizji urbanistycznej. Koło 12 lat

temU odbyło się spotkanie ówczesnego
prezydenta, który na5 przekonywał, a nawet
obiecywał, że będzie to dzielnica willowa, z niską
zabudową. Na początku po.jawił się blok na

Kopaninach Lewych, a obecnie budu.je Dombud -
poma|owane familoki na Załężu, na tle tych nowo
budowanych, 5ą przy tym piękne. Czy ta dzielnica
musi być dalej w ten sposób oszpecana.

Prezydent:
Wkraczamy w dość trudny proces własnościowy.
Potwierdzam, że jest ograniczenie i żadne

wieżowce nie będą tU budowane, jednak domy
wielorodzinne mają prawo poWStaWać. Dodać
trzeba, Że zmieniła się Wizja całego południa
miasta, gdzie niegdyś rozciągały się tereny
wie'jskie. Ale to akurat jest znak czasów i efekt
cywilizacyjny. Patrząc na wskaźniki demograficzne,
trudno zabronić inwestycji mieszkaniowych, gdyż

dla miasta cenny jest każdy kolejny mieszkaniec,
każda rodzIna' Przy tej okazji wraca pytanie jak

mobiIizować ludzi do meldowania W Katowicach,
do utożsamiania się z mlastem, W którym przecież
się mieszka i korzysta z jego infrastruktury. Kto Wie
_ może to nawet większy problem, niż sama
rea l izac.j a inwestycj i mieszkan iowych. Wraca1'ąc do
konkretów: cieszę się, źe na tych terenach nie ma



pomysłu budowy przedsiębiorstw czy fabryk i

zapewniam, że będziemy tego pilnowaIi. Tu

możliWa jest tylko ZabUdowa mieszkaniowa.
PoWtórZę: pIan zagospoda rowa n ia przestrzennego

określa możliwość realizacji określonych inwestycji

w danym obszarze. Mówię więc, że może to być

domek jednorodzinny lub zabudowa

wielorodzinna, ale tylko do określonej wysokości.
Nie mamy.jednak wpływu na to z czego zrobiona
będzie elewacja, bądź jaki będzie miała kolor. Jest

to ten poziom szczegółowości, W którą _ zgodnie z

wvkładnia prawną - nie wchodzimy

Mieszkaniec:
Co z ingerencją miasta W tereny zalewowe?

Prezydent:
Jeżeli chodzi o tereny zalewowe jest plan

zagospoda rowan ia przestrzennego, który powstał

na podstawie porozumień i uzgodnień.
Gwarantujemy So-metrowy pas bezpiecze ństwa,

co oZnacza brak zabudowy w okoIicy cieków

wodnych, po 25 metrów z każdej strony.

Mieszkanko - Ruch Społeczny Ratujmy Mlecznq:
Plan, który jest obecnie wprowadzony to
stanowczo za mało, żeby zapewnić
bezpieczeństwo. obecnie rzeka rozlewa się na

szerokość 100 do 150 metrów W okolicy ul. Grota-

Roweckiego. Jedna z sąsiadek - najczęściej
zalewana - mieszka około 40 metrów od rzeki,

zatem, co daje jej owe 25 metróW?. Problem ten

występuje róWnież dlatego, ponieważ ludzie

nadsypują tereny. Jak widzi pan rozwiąZanie tego
problemu i spowodowanie żeby tych nadsypań

nie było?
Co się tyczy problemu czystego powietrza i

przewietrzania miasta nie zapomina.jmy o roli

doliny rzeki M lecznej.

Budujemy kolejną drogę (Armii Krajowej _

Kościuszki), czy tam również będzie przepust,
który spowoduje podtopie n ia i zalewanie?

Prezydent:
Problemy prZeZ panią poruszone są oczywiście
ważne. Byliśmy w kontakcie przy tworzeniu tego
planu. Jeszcze raz podkreślam: są to peWne

kompromisy pomiędzy tymi, którzy są

właścicielami terenóW prŻv rzece ] a tym co chcemy
otrzymać. Dlatego też taki naturalny, So-metrowy
korytarz ma służyć wspomnianemu przewietrzaniu
oraz możliwości naturalnego ruchu zwierząt W tym
obszarze. Jesteśmy przed realizacją dużej

inwestycji przez właściciela rzeki _ przebudowy
koryta i zabezpieczenia go przed wylewaniem.
okazało się, że pomimo naszych wniosków i

zapytań obszar przez właściciela nie jest uznany za

teren zalewowy, choć pojawiają się lokalne
podtopienia. Podtopienia są wynikiem przepustu
pod G rota-Roweckiego i zmiany terenu pod

mostem kolejowym.

Uchwaliliśmy pla n zagospoda rowa n ia

przestrzennego, który ma rezerwować teren pod

budowę przyszłej drogi. Będzie to droga o klasie
lokalnej i przepusty, które się pojawią będą już

całkiem innej jakości. Ma.ją powstać normalne
obiekty mostowe, jednak - póki co _ na razie nie

mamV na tę inwestycje środków w budżecie.

Przewodniczqcy Rady R!P 20:
Miasto powinno mieć wpłVw na zabudowę.

Prezydent:
Mieliśmv to na UWadZe istąd propozvcia budowv



Katowice naZVWa się miastem ogrodóW imy
mamy tutaj ogrody, które za chwile znikną.
Rozwój dzielnicy musi się wiązać z rozwojem
infrastruktury oraz drog, których tutaj nie mamy.

Jeżeli budownictwo mieszkaniowe będzie się tak
da|ej rozwijać, to przy braku dróg nie będziemy
mogli wyjeżdżać samochodami. Jest coraz więce'j

skarg mieszkańców, że nie mogą korzystać z drogi.
Brak chodników _ jest ty|ko przy głównej drodze i

kawałek na ul. Kamieńskiej, a na pozostałych

ulicach niestety jest ich brak. Prosimy rozwiązać
ten problem przy budowie nowych dróg.

obwodnic czy dróg zbiorczych, zbierających ruch z

mniejszych dróg. Niestety większość drog, z

których państwo dziś korzystacie nie jest

normatywna. TerenóW pozyskiwać nie możemy, le
względu na sprzeciwy społeczne Tam, gdzie

wybudowane są domy, ogrodzenia, zbliżanie się
dróg zawsze wzbudza emocje, budzi kontrowers.je.
Dlatego realizujemy zadania na tych
nienormatywnych układach drogowych, które już

są.

Mieszkonka:
Kiedy możemy liczyć na wykonanie dróg, które
zostały uchwalone w zeszłym roku? _ mówię o
konkretnym odcinku od ul. Kościuszki do ul.

Rolniczej lub od ul' Kościuszki do ronda na ul.

P ijarskiej.

Prezydent:
Tego zadania nie mamy.jeszcze wpisanego ani w
budżecie' ani do Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Póki co 1est ono Zarezerwowane W

pla n ie zagospoda rowa n ia przestrzennego. W
pierwszej koIejności musimy zrealizować te drogi'
dla których mamy gotowe projekty budowlane i

dIa których staramy się o środki unijne. Jeżeli uda

nam się je zrealizować, to będziemy mogli
przystąpić to projektowania kolejnych dróg ido
poszukania środków finansowych na ich realizację.
W tym konkretnym przypadku - najwcześniej w
przyszłe kadencji przy.jdzie czas projektowania.

Mieszkonka:
W nawiązaniu do komunikacji i braku szybkie.j
perspektywy skomunikowania się Z centrum: co
miasto może zrobić, abyśmy mieli Większe

możliwości, jeśli chodzi o komunikację miejską?
Mamy dużą dzie|nicę - i mam tu na myśli Zarzecze
i Podlesie _ a tramwaj, tak jak i drogi, na chwilę
obecną to bardzo odległa przyszłość. Dlaczego by
nie skomunikować dzielnic z centrum jakimś

ekspresowym autobusem? Rozwiązanie takie nie
Wymaga tak dużych nakładów finansowych, jak

budowa dróg, a na pewno poprawiłoby jakość

życia mieszkańców.

Prezydent:
Miasto Katowice działa w ramach KZK GoĘ które
jest organizatorem transportu, więc Katowice
wpłacają do na ten cel 97 mln złotych rocznie.
Każde zwię kszen ie częstotliwości kursów
autobusów jest poprzedzane analizami. Jeżeli są
linie przeciążone/ a przy tym W miarę rentowne,
nie ma problemu ze zmianą częstotliwości
kursowania. W przypadku linii, z których
mieszkańcy nie korzysta.ją problem juŹ jest!

Realizujemy inwestyc.je W postaci centróW
przesiadkowych inie będzie takiej możliwości, że
jednym autobusem dojedziemy do centrum
miasta. W większości przypadków autobus ma
kończyć swój bieg przy centrum przesiadkowym,
gdzie będzie przystanek tzw.,'drzwi w drzwi" - z

autobusu bezpośrednio przesiądziemy się na
tramwaj. Tramwaj będzie kursował co 7 minUt.
Rozwiązaniem jest też budowa szybkiej linii
tramWajowej na południe, która będzie kończyć
swój bieg - mnie.j więcej - przy Szybie Zygmunt W
Piotrowicach. W okolicy te.J powstanie róWnież
dużym parking na ok. 400 samochodów. Czas



dojazdu z tego miejsca do centrum ma wynosić do
25 min.

Mieszkdnkd:
Chciałabym jeszcze raz nawiąZać do tematu
szkolnictwa i edukacji. Powinniśmy popatrzeć na

ten temat w połączeniu ze szkołą w Podlesiu.
Padło tu stwierdzenie, że ani szkoły, ani
przedszkola u nas nie będzie, bo są to olbrzymie
koszty, jeżeli chodzi o budowę nowych obiektów.
Czy możliwe jest na najbliższe 3 lata, które będą
k|uczowe, Wykorzystanie infrastruktury, która już
jest. Mamy w Zarzeczu, ale i pobocznych

dzielnicach domy kultury, które kiedyś
funkcjonowały jako szkoły dla klas 1-8. Myślę, że

wielu rodz]ców byłoby zadowolonych, gdybyśmy

znowu dom kultury mogli wykorzystać jako szkołę
dla klas ].-3. Jest to kwestia Kuratorium ośWiaty,

nauczycieli. Po trzech latach duże szkoły zaczną
się przeludniać, dom kultury byłby wtedy dobrym
rozwiązaniem dla dzieci.
Szkoła na Podlesiu już jest szkołą przepełnioną,
gdzie dzieci chodzą na zmiany. Brakuje dobrej
komunikacji dla dzieci z Zarzecza do Podlesia.
Dojazd z okolic ul. Pstrągowej Wymaga przesiadki.

Prezydent:
Sama budowa nowego obiektu to jest oczywiście
koszt, ale nie jest to rozwiązanie, którego miasto
nie mogłoby udŹwignąć. Najtrudnie.jszy w tym
wszystkim element to kwestia utrzymania
budynku w formie szkoły. Poza samą eksp|oatacją
ob iektu pozostaje problem zatrudnienia
nauczycieli i zapewnienia im pełnego pensum.

Może powstać sytuac.Je, że będziemy mieli

,, n iedociąŹonych" nauczycieli, co generuje
dodatkowe koszty, a WręcZ straty, które wraz z

upływem czasu będą się pogłębiać.
Przyjmuję pani pomysł wykorzystania domu
ku ltu ry. Przeanalizujemy go.

Mieszkaniec:
Wyjeżdżając z Żarzecza między godzin ą 6 a 7 rano,
średnio 3 razy W tygodniu jestem badany na

zawartość alkoholu. Policja nie ma prawa badania
poziomu alkoholu, jeśli nie ma zdarzenia na

drodze i nie ma podejrzenia popełnienia
przestępstwa. Czuję się upokorzony z tego
powodu.

Prezydent:
Takie kontrole ma.ją mie'jsce
tylko u państwa.

całym mieście, nre

Paweł Bdrski - p'o. Komenddntd Miejskiego
Policji w Katowicach:
Musimy wa|czyć z nietrzeźwymi kierowcami, bo
jest to plaga na polskich drogach.
Jeżeli policjant zatrzymuje pojazd, to musi podać
podstawę prawną zatrzymania, musi się
przedstawić. Jestem pewny/ że każdy z
funkcjonariuszy tak robi, a jeśli mają państwo
jakieś uwagi - zawsze można zgłosić skargę.
Jeżeli takie działania powodują utrudnienia w
ruch u to oczywiście Wezmę to pod uwagę i

dokonam analizy, jak często te kontrole są
przeprowadzane w państwa dzielnicy. Jeżeli okaże
się, że bardzo często, to przesunę radiowozy.
Jednak kontrole itak będą przeprowadzane i ich
nie Zaprzestaniemy. Pijani kierowcy są plagą na
naszych ulicach. Musimy z tym walczyć.



Mieszkdniec:
Chciałem wrócić do tematu drogi w rejonie
Kościuszki do Armii Krajowej (Bażantowa), która
będzie przechodziła przez nasze łąki. Droga ta
będzie biegła z boku ipraktycznie wyłącza całe

Zarlecze ' Włączenie się do tej drogi będzie
utrudnione, co jeszcze bardziej skomplikuje już

ciężki ruch. Czy nie można by poszerzyć dróg _

PstrągoWa' Kamieńska i Grota-RoWeckiego, by

zwiększyć ich przepustowość, a w drugiej
ko|ejności pomyśleć o nowo budowanej drodze?

Prezydent:
Różne założenia były brane pod uwagę, min.
kwestia poszerzenia tych układów drogowych, z

których dzisiaj państwo korzystacie. lednak - jak
już wspomniałem - są problemy natury
własnościowej, czy bliskiej odległości drogi od
zabudowań.
Zaznaczam, że w przypadku reaIizacji projektu
skrzyżowanie ulic Kościuszki, Pstrągowa, owsiana
ulegnie całkowitej zmianie, cdYż będzie
bezkolizyjne, czego nie zakładano wcześniej w
projekcie

Mieszkoniec:
Czy w urzędzie Znane jest takie pojęcie jak
protokół zdawczo-od biorczY czY też gwarancja?
Drobne inwestycle, jak np. chodnik w pasie drogi
u|. G rota-Roweckiego o długości około 150 m juź

się rozchodzi, a na środku rośnie drzewo. Jak ma

tam przejść np. kobieta z wózkiem. Czy te drzewo
rzeczywiście musiało pozostać?

Kolejna sprawa: na skrzyżowaniu ulic Kamieńskiej
i Kanałowej, gdzie wykonano próg zwalniający,
przy dużych opadach stoi tam woda z powodu
bra ku odwodnienia

Na przystanku na tzw. górce wytworzył się garb'
który jest systematycznie ścierany przez

samochody. Szczególnie w zimie powoduje duże
utrudnienia w ruch u.

Na zakręcie koło dworca w Podlesiu wykonano
odwodnienie. Zapadło się. Czy nie można by tego
poprawić?

Teraz coś na obronę prezydenta _ około 15 lat
temu była tutaj szkoła i zbieraliśmy podpisy, aby
jej nie likwidowac. WsZyscY,,nowi" iosoby, które
teraz podpisują się pod petycją budowy szkoły
uważali, że szkoła jest niepotrzebna, bo poziom
nieodpowiedni.

Prezydent:
Na każdą wykonywaną pracę jest tworzony
protokół zd awczo-od biorczy inWestycji, jest

również gwarancja.
Jeżeli inWestycja poWstaje naszymi siłami, czyli
Zadanie.jest realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i

MostóW to MZU iM go pilnuje i w razie potrzeby
dokonuje wymiany bądź napraw.
Pana uwagi przyjmuję.jako wnioski, które zostaną
przekazane dyrektorowi MZUiM do
przeanalizowania. Tam gdzie będzie to zasadne' to
co się da poprawić, postaramy się poprawić.

Mieszkaniec:
Sprawa wycinki drzew przez osoby fizyczne na
prywatnych n ieruchomościach - jak to wygląda w
Katowicach wg nowych przepisów.

Prezydent:
Zmieniło się praWo W tym Zakresie. Pani NaczeInik
Wydziału KształtoWa n ia Środowiska przedstawi
dokładną informację.



Barbora Ldmpdrt - Noczelnik Wydziołu
Ksztołtowania Środowiska :

Od stycznia tego roku wszystkie drzewa na

działkach prywatnych, czy|i na cele nie związane z
działalnością gospodarczą, można wycinać bez

zezwolenia. oczywiście Wyjątek stanowią drzewa
znajdujące się pod ochroną i będące pomnikami
przyrody. Tytuł ten musi być nadany uchwałą rady

miasta, a drzewo zostać oznaczone i wpisane do
ewidencji.

Zakończenie spotkania:

Podsumowując, prezydent podziękował mieszkańcom za przybycie oraz za dyskusję o sprawach i

problemach dzielnicy. Zadeklarował, że wnioski zgłoszone - zarówno w trakcie spotkania, jak

indywidualnie, tuż po jego zakończeniu - zostaną starannie przeanalizowane. Podkreślił, że miasto

będzie realizować te Wnioski, które Wydają się być najważniejsze z punktu widzenia poprawy jakości

w dzielnicv. Na otkan]e zakończono.
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