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z mieszkańcami dzielnicy Dąbrówka Mała
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Miejsce spotkania:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4
Uczestnicy spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice: Dariusz Łyczko, Tomasz Rokicki
Radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 13
Bogucice
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele służbmundurowych StrażV Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów s.A., Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. Z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalne'j Sp. z o.o.

Mieszkańcy Dąbrówki Małej

Przebieg spotkania:

o
.
.
o

rozpoczęcie spotkania

- przywitanie

uczestników przez Kierownika Biura Prasowego UM

Katowice
Wystąpienie PreŻydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)

zakończen ie spotkan ia
Dlo mieszkońców przygotowano materioł int'ormocyjny, w którym zawarto done dot. zaplanowonych
na rok 2076 wydotków w dzielnicy oraz informacje o wnioskach złożonychdo l ill edycji Budżetu
Obvwatelskieqo.

Rozpoczęcie spotkania

:

Spotkanie rozpoczął Maciej Stachura Kierownik Biura Prasowego, który przywitał wszystkich
zebranych, a następnie przedstawił scenariusz iporządek spotkania. W pierwszej częściprezydent
Zaprezentuje najważniejsze inwestycje iwydarzenia realizowane na terenie miasta oraz dzielnicy
Dąbrówka Mała. Druga częśćspotkania będzie należeć do mieszkańcóW chętni będą mieli możliwość
zadać pytania prezydentowi oraz zgłaszać wnioski dot. poprawy funkcjonowania dzielnicy.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:
Prezydent przywitał Iicznie przybyłych mieszkańców oraz radnych Rady Miasta Katowice dziękując
wszystkim za przybycie. Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji, a po jej zakończeniu głos
został oddany mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

odpowiedź

Zgłoszony wniosek
Przewodniczqcq RIP 73 Bogucice:

Prezydent:

Korzystając z gościnnościDąbróWki Małej, a
także bliskiego 5ąsiedztwa między naszymi
dzielnicami, chciałabym w imieniu naszych
dwóch rad oraz mieszkańców
Zamieszkujących ZaWodzie, Bogucice oraz
DąbróWkę Malą zWrócić uWagę na teren
znajdujący 5ię pomiędzy ulicami Bohaterów

To bardzo szczytna inicjatywa, która pokazuje, że Żależy PaństWU aby ta
prŻestrzeń żyła.lest to zbieżne z moimi planami, które niejednokrotnie
przedstawiałem. Wiemy, że nie może być tam inwestycji tak dużej jak
basen iW związku z tym przestrzeń przewidziana pod tę realizac.ję będzie
zaadoptowana pod cele rekreacYjne. Taka decyzja została już daWno
podjęta. Trzeba mieć róWnież świadomość,że jest to kolejny teren
inwestycy.jny miasta i W tym miejscu powstaną prawdopodobnie nowe

Monte cassino, Leopolda, Wieńniczą, a
także Aleją Ro1dlieńskiego' Ws7yscy
chcemy, aby na tym terenie powstał teren
rekreacyjny iW związku z tym składamy na
ręce Pana Prezydenta pismo W tej 5plawie

Mie5zkąniec:

Jestem przedstawicielem

!nicjatywy
mieszkańcóW Burowca, ale sprawa dotyczy

również mieszkańcóW DąbróWki Małej, a
mianowicie chodzi nam o ekrany akustyczne
przy drodze s 86 W stronę Sosnowca iW
stronę centrum Katowlc. Wiemy, że miasto
przy8otowuje program walki z hałasem. Czy
jest możliWe po51dwienie tych ekranóW i
zdbelpiec7enie mieszkańców zarówno
osiedla od stronv uI' TechnikóW i osiedla

budynki mieszkalne realizowane wzy współpracy z

Bankiern

Gospodarstwa Krajowego.

obecnie znajduje się tam jedno Wielkie wysypisko, które musimy najpierW
zrekultywować, bo jest to wielkie zagrożenie, a ZWierzyna, która bardzo
dobrze potrafi 5ię adoptować do nowych warunków, nie ma tam łatwego
bytowania. Jest to teren na5ypowy _nasypane jest tam około 4,5m 8runtu,
a dodatkowo są pustki pod spodem. Grunt ten to nie ziemia tylko m'in'
odpady pokopalniane. l to w pierwszej kolejności Wymaga porządnej
rewitalizacji. Ja bardzo dziękuje za Państwa zaangażoWanie iWszelkie
prace, które Państwo tam prowadzicie i chciałbym by w różnych innych
przestrzeniach naszego miasta były realizoWane takie działania.
Prezydent:
To bardzo WażnY temat Związany z ochroną środowiska - W tym przypadku
ochroną przed hałasem. Jesteśmy, jako miasto, zobligowani do stworzenia
programu ochrony przed hałasem' Program taki został już raz stworzony,
jednak musimy go zaktuaIizoWać. Czekaliśmy na zakończenie dużych
inwestycji W mieście,aby rzetelnie podejśćdo tematu. Zajmować się tym

będzie firma zewnętrzna. W Programie pojawiają się pewne priorytetY
działań i program Wskaże miejsca, gdzie bezwzględnie już należy podjąć
działania, a W których W następnej kolejności. Będzierny reaIizowali
zadania zgodnie z tym programem. Proszę śledzić,czy problem, który Pan

Przedwiośnie na Burowcu przed hałasem.

Ekrany częściowosą,

całych osiedli,

o

ale nie

obejrnują
Wspominałem
których

Wcześniej.

zgłaszał jest uwidoczniony W tym pro8rarnie. Będzie na pewno również

dyskusja publiczna nad tym programem i w drodze konsultacji będzie to
aktualizowane. lednak na podstawie teBo, co Pan powiedZiał Wystosujemy
pismo GDDKiA, o co proszę Naczelnika Wydziału Transportu, W którym
z8łosimy poruszony przez Pana problern ibyć może ekrany powstaną
trochę Wcześniej.

Przewodniczqcą RJP 74 Dqbrówką Moło:
chcialabYm WróCić do kwestii poruszanej
przez Panią przewodniczącą R]P 13
Bo8ucice, a mianoWicie chciałam prosić, aby
nie zrobił Pan kroku ponad naszymi
działaniami tzn. my jak dwie rady RJP ].3
oraz RJP 14 byliśrry W Wydziale Rozwoju i
Widzieliśmyprojekty, które Żostały
wykonane na zlecenie UM. Prosimy Pana,
abyśmy mogIi współdecydować o

Prezydent:

To tej pory współdziałaliśmyi dalej będziemy współdziałać' Żadna z
inwestycji, którą Państwo Wykonujecie nie dŻieje się bez dużych

konsultacji społecznvch, czy to z radą jednostki pomocniczej bezpośrednio,
czy też szerzej z udziałem mieszkańców. Tak jest ze stadionem Kolejarza,

i kolejnymi innymi
projektami,
w budżecie miasta czy
które
są
inwestycjami. Poza oczywiście
od
Państwa,
które jesteśmy
w budżecie obYwatelskim i Wychodzą
poprzez
nasze slużby miejskie Wykonać.
Zobligowani
zagospodarowaniem stawóW Borki-Morawa

o5tatec1nyrr kszTałcie zago5podaroWania
przedmiotowego terenu. My nie chcemy
zrobić tam parku krajobrazowego tyIko mieć
miejsce do wypoczynku. Proszę

przeprowadzić z nami konsultacje
społeczne, proszę z nami współdziałać _ to
jest nasza prośba'
Ad vocem Przewodniczqcd NP 74:
chciałabym jeszcze dodać, że my
mie5Żkańcy dWóch dzielnic nie chcemy, aby
W tym miej5cu powstało budoWnictwo
mieszkaniowe' Ten teren nie jest duży, jest
tam linia Wysokie8o napięcia.
Przypuszczarny, że całe budoWnictwo
skoncentruje 5ię blisko stawu czego
chcielibyśmy uniknąć, dlatego prosimy o
przeprowadzenie konsultacji spolecznych.

Mieszkąnka:

Chciałam poruszyć sprawę przejazdu
kolejowego, który .iest dla mieszkańców

Prezydent:
Kwestia dogadania się iWspółpracy z koleją była do tej pory ciężka, a
właściwietej Współpracy nie było. Były różne pomysły rozwiązania tego

sarrochooami' któIe jeżdżąprawie po

sprawie.

Mieszkonko:

Prezydent:
Żadna sprawa, którą Państwo zg'łaszają w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego nie zostaje bez odpowiedzi. Jest podejmowany pewien proces

problemu, ale były odrzucane W centrali. MoBę powiedzieć, że dzisiaj
bardzo niebezpieczny. My nie wnioskujemy
o likwjdację przejazdu, bo jesteśmy jesteśmy troszkę bliżej rozwiązania tej sprawy i pojawia się światelkow
śWiadomi.'aki to koszt, Wnioskujemy chociaż tunelu. spróbujemy wspólnie Z koleją podjąć działania, które mogłyby
o poszerzenie ciągów pieszych, poprawić bezpieczeństwo ludzi na tym przejeździe kolejowym- Naczelnika
zabezpieczenie pieszych przed Wydziału Transportu proszę o zanotowanie i przY8otowanie pisma W tej
nogach ludzi. Czy jest jakakolwiek szansa na
dosadanie sie z PKP w tei sprawie?

chciałabym poruszyć
bezpieczeństwa rrieszkańców

i

kwestie
kierowcóW.

Mieszkam na ul. Pod Młynem gdzie jest
bardZo niebezpieczne skrŻvżowanie z ul'

Milowicką. Nie ma nawet dnia żeby nie

doszlo tam do stłuczki czy nawet
poważniejszego Wypadku. sama
niejednokrotnie uczestniczyłam W
sytua(jach 8dy kierowcy nie przepLszczają
ludzi na przejściud|a pieszych i trzeba

uciekać. sprawa była już
RaonemL] Rokickiemu

i

zgłaszana

chciałabvm sie

decyzyjny w określonym zakresie. Wszystkie sprawy dotYczące rUchu
drogowego 5ą konsultowane na tZW. zespole bezpieczeństwa ruchu
drogoWego przy udziale policji, straży miej5kiej oraŻ urzędnikóW UM
łącznie z wizją W terenie' Na miejscu Wizji są sprawdzane możliwości
ewentualnych zmian i podejmowane są działania lub jest tłumaczone
dlaczego konkretnych zmian Wprowadzić nie można. Nie Wiem jakie
działanja zostały podjęte po interwencji Pana Radnego Rokickiego, dlatego
proszę NaczeInlka Wydziału Transpońu do odniesienie się do sprawy'

dowiedzieć czy będŻie w tej sprawie coś Nączelnik Wydziqłu Trdnsportu - Bogusłdw Lowqk:
sprawa jest nam oczywiście znana, do MZUiM została zgłoszona budowa
dalej robione.
Mieszkanka:

Chciałam zgłosić brak

połączenia

autobusowego Dąbrówka Mała _ osiedle
Paderewskiego z Doliną Trzech stawów

gdzie znajdują się ZUs, Urząd Skarbowy czy
tereny rekreacyjne' czy można by cośzrobić
w tej sprawie?

Mieszkoniec:
chciałem naWiązać do przejazdu kolejowego
na Ll. Le Ronda _ było tu kiedyś przejśLie
górą, które zlikwidowano bo brzydko

Wyglądało _ moŹna było je zabeŻpieczyć,
wyremontować, a nie likwidować.
Chodzi mijednak o inny problem, a
mianoWicie kwestie Żaśmiecania miasta.
]est mnóstwo mie jsc, zakątków
laśmieconych min' butelkami, puszkami,

papierami, odpadami komunalnymi itp.
Kolejna spraWa to psie odchody, wlaściciele
nie sprzątają po swoich psach i nie ma
straży Miejskiej czy Policji, która by to
kontroloWała'
Następna sprawa to wandalizm _
poprzewracane kosze, potłuczone Wiaty
przystankowe. Mieszkam tu od kilkunastu
lat ijeszcze nigdy nie Widziałem patrolu
Policji.
Należałoby cośz tym zrobić, bo jest to nie
tylko problem DąbróWki Małej, ale całe8o
miasta. Jaki ma miasto pomysł na

rozwiązanie tvch problemów

svsnalizacii śWietlnei w przvszłvm roku.
Prezydent:
Przeanalizujemy, jakie są połączenie i jakie są możliwości'Musimy mieć

jednak świadomość,że wprowadzenie nowego połączenia prŻy braku

redukcji obecnych pociąga za sobą koszty. Transport publiczny kosztuje
miasto 95 mln zł do KZK GoŁ Patrząc z dru8iej strony, gdybyśmy się
odłączyli od KZK GoP moglibyśmy zrobić transport zupełnie darmowy
oparty na tych 95 mln zł' ]ednak taki jest model roz|iczeń, że płacimy za
biIety i dodatkowo z Państwa podatkóW dotowany jest transport' Nie chce
teraz robić żadnych rewolucji W tym zakresie, trzeba do tego podejśćW
sposób systemowv. Ustaliliśmy z Włodarzami innych miast, że to w ramach
nowego Związku Metropolitarnego powstanie nowy model
funkcjonowania transpońu publicznego. Transport publiczny będzie 5ię
opierał na centrach przesiadkowych ina konieczności przesiadania'
Chcemy zrezygnować z tzw. autobusóW ,,wycieczkowych". Z punktu
widzenia fachowego transport poWinien mieć charakter sztafetowo
gwiaździsty, z centrami, W których będzie 5ię można przesiąśćna inny
środekkomunikacji, ale wvkorzystując ten sam bilet, a czas oczekiwania
nie może być Większy niż 7 min. To jest idea, do której musimy dążyć i
którą będZiemy realizować. Do te8o potrzebne 5ą centra przesiadkowe,
które już są zagwarantowane pod Względem flnansowym do realizacji.
Wracając do tematu przez Panią prŻedstawionego _ przeanalizujemy, jak
to obecnie funkcjonUje i czy ewentualnie można którąś z linii
,,przekrzywić" i zahaczvć o te mieisca, na którvch PaństWU zależV.
Prezydent:
Rzeczywiście problem jest duży _ mieliśmy kiedyś podatek, opłatę od
posiadania psa, jednak została ona przeŻ Radę Miasta zniesiona' Nie były
to może Wielkie dochody jednak pozwalały na zintensyfikowanie działań,
takich jak postawienie odpoWiednich pojemników wyposażonych w
odpowiednie woreczki. Po rozmowach prowadzonych Z MPGK ustaliliśmy,
że Woreczki z psimi odchodami można Wrzucać również do koszy na
zwykłe odpady' Niestety dotykamV tu delikatnej sfery kultury osobistej.
Kładziemy duży nacisk na edukacje dzieci W kwestii odpadów wsze|kiego
typu oraz jak należy się zachować w przestrzeni publicznej.
Nie z8odzę się Z tezą, że Wszędzie W mieściejest brudno _ W strazy
Miejskiej od Zesułego roku działa specjalna komórka, która zajmuje 5ię W
głóWniej mierze gospodarką komunalną czyli pilnowaniem porządku,
zwracaniem uWagi, karaniem m.in. prywatnych właścicieli.
Wszyscy się uczymy i tylko edukacja może cośzmienić. Nie jesteśmy W

stanie postaWić na każde.j ulicy strażnika miejskiego, policjanta żeby
każdego pllnował'

krajach Europu Zachodniej działa doskonale kontrola sąsiedzka _
Wza'iemnie zwracanie sobie uwagi. MusimY 5ię tego naucZYć, bo 5ame
miasto bez współdziałania ze Wszystkimi mieszkańcami nie da rady nad
tym zapanować. Już działa system gospodarowania odpadami, każdY
mieszkaniec płac! określoną kwotę iW zamian za to odbierane są odpady'
Miało to zapobiec tworzeniu dzikich WysYpisk, przeciwdziałać śmieceniu.

W

sytuacja polepszyła się, ale nie została zlikwidowana'

Jeże|i macie Państwo u siebie W dzielnicy takle miejsce, które jest
notorycznie zaśmiecane przez podrzucanie różnego rodzaju śmiecii

odpadów proszę

Mieszkanko:
Problem zaśmiecania i psich odchodóW jest
problemem, który dotyczy nas Wszystkich.
co z te8o, że realizowane są duże inwestycje

to

zgłosić do straży Miejskiej, bądź do mnie

bezpośrednio.
Prezydent:

oczvwiście będą Wzmożone patrole straży Miejskie i poproszę Pana
Komendanta, aby zająć się tą sprawą i skierować Więcej patroli na ten
teren. Tę 5amą prośbękieruję W kierunku Po|icji'

jeżeli my grzęŹniemV W brudzie i psich
odchodach. lestem WłaścicielkądWóch
psóW po których zawsze 5przątam. Koszy na
psie odchody przybyła bardzo dużo W
osraTnich latach, ale nikt z tych kosiy nie
korzysta.

Ponadto budki na przystankach
autobusowych 5ą notory(znie niszczone i
zawsze dzieje się to z piątku na sobotę.
Myślę, Źe jest to do opanowania, ale W
5po5ób radykalny i mu5i być stworzony jakiś
pro8ram. chcjałabym służby za to
odpowiedzialne uczulić na ten problem'

Mqriusz sumard _ zastępcd Komendąnto strdży Mieiskiej:
obiecuję zintensyfikować dZiałania W tym obszarze. Będziemy prowadzić
Policją Wspólne Wieczorne patrole jeżeli chodzi o akty wandalizmu.

z

W sprawie problemu z zaśmiecaniem dzielnicy i miasta psimi odchodami
chciałem powiedzieć, że w marcu ruszy kolejna kampania dotycząca akcji
sprzątania po swoich psach' Będziemy rozdawać mieszkańcom woreczki
na psie odchody.

Prezydent:

Mieszkdnka:

chciałabym nawiązać do ul. Pod Młynem i
oczywjście trzeba pomyślećnad poprawą tego ośWietlenia, ale trzeba
5krŻyżowania. chcielibyśmy pro5ić tam o
mieć świadomość,że samo ośWiet|enie Wiele nie da' To jest róWnież
jeszcze jeden próg zwalniający' Mimo, Źe
sygnał dla straży Miejskie, aby ŻWiększyć patrole W tej okolicy'
jest ograniczenie do 40 km/h to osoby
jadące z kierUnku sosnowca nie respektują ]eżeli chodzi i próg zwalniając Dyrektor MZUiM doprecyzuje miejsce i
przeanalizujemy sprawę. Trzeba pamiętać tylko, że niejednokrotnie progi,
te8o przepisu' W okolicy są dzieci zarówno
szkolne jak i przedszkolne. chcieIibyśmy które powsta.ją 8enerują prob]em dla 05ób mieszkających w ich pobliżu,

gdyż powodują hałas. W Wielu miejscach musiellśmy po apelach

pró8 bliŹej 5krzyżowania'

Druga sprawa dotyczy

]ordanowskiego iczęściW której znajduje

mie5zkańcóW demontować progi. Najlepiej spowalniacze ruchu tego typu
stosować W pobliżu budynków niezamieszkałych.

niebezpiecznv.
Mieszkdniec:

Prezydent:

Parku

się boisko' Jest to teren niedośWietlony
Wieczorami i nocą _ teren jest po prostu
Grzegorzka, na której
znajdują się nieużywane ubikacje, biegają

Mieszkam

szczury

na ul.

i nie ma te8o kto

Kanalizacja jest

załatwić.

już dawno Żrobiona'

To nie są nasze zasoby, jednak Wystosujemy odpowiednie pismo do
zarządcy terenu.

a

ubikacie dalei pozostałv.

Mieszkanka:
Mam sześćpostulatóW ważnych dla całej
dlielnicy, ktore przel.aże Panu W piśrnie po

spotkaniu. ]ednak

o jednej

rzeczy

chciałabym teraZ powiedzieć.
DąbróWka Mała ma bardzo nasilony ruch
samochodowy szczególnie samochodów

ciężarowych, TlR-óW. Szczególnie u|Popiełuszki jest narażona, dro8i się tam

zapadają, ludzie mają Wąskie chodniki. Jest
tak Wąsko' że nawet auto o auto może 5ię
ocierać. DaWniej był ruch jednokierunkowy i
on załatwiał wiele spraw. Ponadto parking

znajdujący się przy cmentarzu jest W
Weekendy zajmoWany przez 5tudentóW
uniWersytetu, którY znajduje się przy ul.
TechnikóW. Można by zwrócić uwagę tym
osobą, aby parkowały gdzieś dalej i zrobiły

miejsce ludziom przyjeŹdzającym

na

cmentarz.
Kolejna rzecz _ Dąbrówka Mała musi mieć
obwodnice, Wiem że są to duże pieniądze,
ale musicie w budżecie miasta zapewnić na

to środki.Na ulicy strzelcóW

Bytornskich

iest taki ruch, że trudno przeiśćna drusa

Prezydent:
Proszę, aby zostawiła Pani pismo ze swoimi postulatami.

Nad sprawa obwodnicy oczywiście pochylimy się, bo nie.jestem W stanie
teraz odpowiedzieć, w jaki sposób mialaby ona przebiegać ijaki były czas
realizacji.

Teraz Ważne jest, W jaki sposób ograniczyć ruch W

tej okolicy.

są

oczvwiście różne jnne koncepcje, ale są to tematy przyszlości' Te działania
są bardzo kosztochłonne. Do tej pory cała przebudowa drogowa opierała
5ię na środkachzewnętrznych czyli unijnych, a niestety W tej perspektywie
Unijnejjest to praktycznie niemożliwe, gdyż Unia nie dofinansowuje zadań

związanych działaniami drogowymi, noWymi drogami poza drogami
wojewódzkimi.

leżeli chodzi o ul. Popiełuszki to Wielokrotnie

analizowaliśmy
przywrócenie ruchU jednokierunkowego' Jednak dla mie5ŻkańcóW TBs oW
na Ll. TechnikóW nie byłoby to dobre rozwiązanie.

stronę, a z ulic pod porzą d kowa nych takich

jak np. Grzegorzka nie można Wyjechać.
NaIeżałoby przy pomocy obwodnicy
przenieśćten ruch, bo ścianybudynków
przv drodze są popękane.

Mieszkaniec:

Za dawną szkoła Podstawową nr

Prezydent:
46

(obecnie Gimnazjum nr 11 ul. Deszczowa
14) był staw któreBo obecnie nie ma' Brak

placu zabaw takiego jak przy ul.
PrzedWiośnia' Brak podłączenia do sieci
gazowniczej na ul. Wiosennej.

Jeżeli chodzi o sieć gazową to nie leży to W gestii miasta, jednak możemy
Wystąpić z takim pismem. Należy pamiętać, że aby podłączyć sieć musi byc
zgoda osób, które będą ten gaz pobierać' Jeśli zatem będzie zgoda osób na
przyłączenie do sieci to jest taka możliwość.Ponadto w ramach wymiany
ogrzewania na sieci gazowniczą dopłacamy Z programu miejskiego 8 tys.
zł' do takiej realizacji, co stanowi Właściwie80% całej inwestycji. Wiem
róWnież, że gazownlcy stosują różne opłaty dla tych, którzy chcą się

przylączyć' Jeżeli jest taki Wniosek dobrze by było, gdyby poparli go
róWnież inni mieszkańcy chcący Włączyć się do tej siecl iWtedy możemy
Wystąpić z takim Wnioskiem. Trzeba mieć śWiadomość,że to nie rniasto

jest za to odpowiedzialne i nie jest to jego obowiązek'

Jeżeli chodzi o braki W strukturze rekreacyjne.j to ma Pan oczywiście rację,

ale pracujemy nad tym i stopniowo realizujemy różne projekty w tym
zakresie,

jak np' plac zabaw przy

przedszkolu, projekt

obywatel5kiego _ Zielony Zakątek czY Ranczo DąbróWka'

Mieszksniec:

chodzi mi

o teren przy ul.

strzelcóW
BVtomskich 21. Na tym terenie znajduje się
105 garaży, a my płacimy za nie podatek
gruntowy ipodatek od nieruchomości. A na

z

budżetu

Prezydent:

Nie Wiem w L00% czyl to jest teren' Przyjrzę 5ię temu i jeślisię to uda
poprawić _ zrobimy to' Proszę dyrektora MZU|M o Wizje W terenie i
sprawdzenie, Lo można zrobić na miejscu'

terenie tym jest bardzo dużo dziur.
Wnioskujemy o utwardzenie tego terenu,
bo my płaclmy, a miasto nic nie robi W tym
kierunku.

Mieszkąnkq:

co się dzieje z ,,pańskimi domami'' _
najpierw były rudery, potem zostały
wyburzone, a teraz jest tam wysypisko
śmieci.Nie można by na tYm małym rondzie
Żlikwidować śWiatłai zrobić rondo takie jak
W siemianowicach, szopienicach _ piękne
miasta, a kiedyśbyły takie brzydkle jak
DąbróWka. Dąbrówka kiedyś taka nie była,

mieliśmy ogród Jordanowski, W którym
wychowały się trzy pokolenia. Były tam

basenv. Jest mi bardzo przykro, że Wracam
do takiego nie porządku, a chciałabym żeby
Dąbrówka była taka jak dawniej'

Prezydent:
Jest to niestety dłUgi proces, który musi potrwać. Nle jesteśmy W stanie
zrobić wszvstkiego tu i teraz. Wracam do mo.jej prezentac.ii _ działania,
które przedstawiłem mają służyćdo poprawy Wy8lądu dzielnicy ijakości
życia W dzielnicy. Ja też niestety ubolewam nad niektórymi przepisami
związanymi z Wymogami, jakie muszą spełniać obiekty użYteczności
pubIicznej' ogród Jordanowski z basenami śWietniedziałal u Państwa, jak
również podobnie w innej części miasta - na Załężu. Były to jednak baseny
bez możIiwościwymiany wody, woda była tylko chlorowana. Dzisiaj nie
możemy absolutnie tego robić. Trzeba by Wybudować nową, pelną
infrastrukturę, spełniającą pewne Wymogi, a wiemy jakie to są koszty.
Dzisiaj mamy Wymogi takie jak są W Europie Zachodniej, a nasze bUdżety,
zaróWno miasta, jak idomowe, są dalej na poziomie Europy środkowoWschodniej. Wiele rzeczy zostało W mieście Żrobionych z Wykorzystaniem
środków unijnych, a mimo tego zaciągaliśmykredyty z bankach, żeby miec
na wkład własny do tych działań.

Mieszkdniec:

i ulicę Wiertniczą'
Prowadzę lorespondencję W tej sprawie l
Urzędem Miasta _ Wcześniej odpisał mi
Wiceprezydent, a ostatnio Naczelnik
chodzi

o

transport

Wydziału Transportu. Sugerowałem różne
rozwiązania, że można poprowadzlć ruch

jednokierunkowo, można Wrócić do
o8raniczenie do 3,5 t tak jak kiedyśbyło.

Musze sie przvznać, że to ja pisałem niegdvś

Prezydent:
Przyjmuję wszystkie Pańskie uwagi iW części się oczywiście z nimi
zgadŻam. leszcze raz do Państwa apeluję, proszę myślećpozytywnie o
naszvm mieście. la ieżdżĘzaróWno po kraju jak i za 8ranicę i mogę
przynieśćwiele zdjęć pokazujących, że w niektórych miejscach jest dużo
gorzej niż u nas. Jeszcze raz podkreślam - proszę myślmypozytywnie.
MóWimy, że jest ź|e, że nic 5ię nie zmienia, a przyjeŹdżają do nas gościez
całe8o śWiata i mówią, że Katowice zmieniły 5ię nie do poznania' Zwróćmy
uwa8ę na to, ile było tu zakładów pracy, ile terenóW skażonych ijak to się

do

Prezydenta Uszoka

o zmianę

na

dopuszczenie do ruchu samochodów do 10
t izostało to zrobione ito róWnież po moim
Wniosku zmieniono ulicę jed nokierunkową

zmieniło. Na hałdach buduje się sklepy, osiedla. Rewitalizujemy tereny
poprzemysłowe' Mamy śWiadomość,że żadna z dróg nie została
skończona, ale trzeba pamiętać, że miasto rozwija się dvnamicznie przez
całv czas inigdy nie będzie to skończony proces' Podoba mi się Państwa
postawa, że zgłaszają Państwo swoje uwagi i zastrzeżenia, jak również

na dwukierunkową przy cmentarzu, za co
przepraszam Państwa' Można by pomyśleć czynnie bierzecie udział W róŹnych działaniach jak W przypadku terenu
o jakiśrozwiąZaniach dla tego problemu. okolicY ul' BohateróW Monte cassino, Leopolda iWiertniczej.
Poza tym można by Wybudować jakiśszalet

mieiski na,,sztaubajerach". Na Zawodziu
nad RaWą trzeba by naprawić poniszczone
łaWki

W

W ramach Urzędu Miasta raz do roku organiŻujemy gruntowne sprzątanie
W każdej dzielnicy przy udziaIe takich służbjak MZU iM, MPGK, ZzM,
KZGM i zapraszamy Państwa do włączenie się W tę akcję' Wspólnie
jesteśmy W stanie uprzątnąć znacznie Więcej terenu i pokaŻać, że się da.
Zaistniało to W Wielu dzielnicach, W centrum miasta i przvnosi to
wymierne efekty.

Prezydent:
Bardzo dziękuję, przedstawicielom ochotniczej straży Pożarnej za udział w spotkaniu. W strażY Pożarnej dzieje 5ię wiele
ciekawych działań takich jak współpraca z młodzieżąi zaszczepienie w niej zachowań prospołecznych itu duże ukłony W
stronę strażakóW. Wiele dzielnic ma już strażnice i została jeszcze do wybudowania (wyremontowania) ta W DąbróWce i
chciałbym, żeby W trakcie tej kadencji zostało to chociaż rozpoczęte i określone, W jakim zakresie i gdzie podejmiemy
dzjalania dotvczące bądźprzebudoWy tego, co już jest, bądź budowy czegośzupełnie nowego dla Dąbrówki Malej.

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom Za uczestnictwo W spotkaniu. Wyraził nadzieję,
że częśćze zgłoszonych wnioskóW mieszkańcóW będzie moźliwa do zrealizowania, na czym spotkanie
zakońcŻono.
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5porządziło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta KatoWice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 259 31 44
I konsultacie@katowice.eu
konsultacje.katowice.eu
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