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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami dzielnicy Brynów - CzęśćWschodnia
- Osiedle Zgrzebnioka
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Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice _ Piotr Pietraszj Adam Skowron; ]ózef Zawadzki
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Katowice
Przedstawiciele służbmundurowych Strazy Miejskiej i Policji
Przedstawicie|e KZK Goą Katowickich Wodociągów S'A', Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo
Kanalizacyjnej Sp' z o.o', Mie.1skiego Przedsiębio rstwa Gospodarki KomunaInej Sp. z o'o'
Mieszkańcy Brynowa Części Wschodnie1 i osied|a Zgrzebnioka
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Przebieg spotka nia:
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rozpoczęcie spotkania prZyWitanie uczestników prZeZ Asystenta Prezydenta Miasta Katowice
Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
podsumowanie i zakończenie spotkania

Dla mieszkońców przygatowano moterioł informocyjny, w którym zoworto dane dot. zaplonowonych
na rok 2015 wydatków w dzielnicy oraz informocje o wnioskoch złażonychdo lill edycji BudŻetu
Obywotelskiego.

Rozpoczęcie spotkania:

Spotkanie rozpoczął Asystent Prezydenta Miasta Dawid Zapata, który przywitał wszystkich zebranych,
a następnie prŻedstawił p|an spotkania' Pierwsza częśćobejmuje Wystąpienie prezydenta na temat
miasta, najwazniejszych inwestycji i Wydarzeń' Druga częśćnatomiast to czas na pytania
mieszkańców, do których prezydent i obecni naczelnicy i dyrektorzy jednostek miejskich oraz służb
mogą się od razu odnieśc.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:
Prezydent przywitał mieszkańców dziękując za przybycie i poświęcony czas' Podziękowania skierował
również na ręce dyrekcji szkoły za udostepnienie placówki na ce|e spotkania.
Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Katowice dzięki podejmowanym W ostatnich Iatach działaniom - ściąganie nowych inwestorów
(nowe miejsca pracy) - stają się liderem gospodarczym W regionie, rozpoznawalnym również
na arenie międzynarodowe1. W pubIikowanych rankingach pJasują się wysoko ze wzg|ędu
na atrakcy'1ność biznesową, jako miejsce z potencjatem rozwojowym'
Katowice to miasto wielkich inwestycji zaczynaląc od siedziby Narodowej orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia W Katowicach, z jedną z najlepszych sal koncertowych na świecje,poprZeZ remont
haIi Spodka i połączenie jej z nowoczesnym centrum Kongresowym, w którym odbywają się takie
prestiżowe Spotkania jak: Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy Europejski Kongres
Gospodarczy, po Muzeum ś|ąskie,które nie jest reaIizacją miejską, aIe miasto ma i tutaj swÓj wkład
W postaci przekazanych gruntóW' Kolejnym obszarem lnwestycy]nym jest teren ścisłegocentrum czy|i
katowicki rynek. Inwestycja dobiega końca. oddano do użytku Plac Kwiatowy oraz przestrzeń między
Teatrem ś|ąskima Skarbkiem dedykowaną organizacji różnych wydarzeń' obecnie wykańczana jest
strefa wypoczynku z drzewami isztuczną rzeką'
Katowice to miasto wielkich wydarzeń sportowych, które było gospodarzem Mistrzostw świata
W Piłce Siatkowej Mężczyzn czy tenisowych zmagań w turnleju WTA..]uZ W styczniu rcZpoczną
się Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej, a następnie Mistrzostwa świata w Hokeju na Lodzie.
Wśród wielkich wydarzeń muzycznych prezydent wymienił koncerty w nowej siedzibie NoSPR
i przedsięwzięcia festiwalowe, takie jak: oFF Festiwal, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa B|ues Festiwa|.

W tym roku duży rozgłos zyskał również koncert

transmitowanych przez TVP 2
na 15O-lecie miasta Katowice' Te wszystkie wydarzenla przyczyniają Się do tworzenia nowego

wizerun ku

m

iasta.

Ponadto prezydent odniósł się do swo]ej umowy Z mieszkańcami z okresu kampanii wyborczej
i nakreś]iłstan reaIizacji jej ko|ejnych punktóW' Poruszył m'in' temat: budowy trzech basenów (na ul.
Kościuszki,u ' Konnej oraz na terenie odkrytego basenu na Zado|u), rozbudowy sieci komunikacyjnej
poprzez budowę nowej iinii tramWajowej na południe Katowic, zgłaszanych wniosków do Budzetu
obywate|skiego w dzielnicy na rok 2015 i 20L6 oraz pozyskania środkÓw z Banku Gospodarstwa
Krajowego na budowę nowych mieszkań oraz remont miejskich pustostanóW' Dodatkowo prezydent
przedstawił wizualizacje centrum przesiadkowego, które planowane jest przy PętIi Brynowskiej'
Po prezentacji prezydent oddał głos mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

odpowiedź

Zgłoszony wniosek

Mieszkonko:

Prezydent:

Czy mlasto wydało zgodę na

Tak, miasto wydało pozwo enie na budowę'

budowę drugiego o bie ktu
biu rowego na Dolinie Trzech
Stawów?

W urzędzie nie dzieje się nic, co byłoby wyjęte spod litery
prawa, inaczej dziśby mnie tu nie było, bo przekroczenie

Kto wydał zgodę na wycinkę

uprawnień wiąze się pozbawieniem funkcji' Jeślima Pani wiedzę
o takich działaniach w urzędzie proszę o przekazanie
mi ich pisemnie, przeprowadzę kontro|ę W tym Zakresie.

drzew? Pod pierwsŻy budyn ek
Wycięto 200 drzew obecn ie
ko lejnych 80.

Dokumenty z Upoważnienia prezydenta podpisuje nacze nik
wydziału, zgodnie z przepisami prawa. Na terenach leśnych

Jakie plany ma prezydent wobec
tego miejsca? Z tego co wiadomo
mają tam być budynki biurowe,
su perm a rkety, a u lica F ra ncu ska
ma być dwu pasmową'

czego urząd nie przestrzega
ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego
och ro n ie, u dzia Ie społeczeństwa
w och ro n ie środowiska ?
Były wydane warunki zabudowy
dla trzech budynków dla
inwestora. Poniewaz dla tego
obszaru nie ma miejscowego
planu w warunkach za bud owv
stwierdzono' że teren nie Wymaga
zmiany p rzez n aczen ia gruntów, bo
nie są to grunty ani roIne ani
leśnei widnjeje tam podpiS
prezydenta miasta.
Dla

C/y Jslawa

o

asacl^ przewidu e,

że gr-ntów |eśnych n'e mozna

przeznaczać na ce le budow|ane?
M iasto ma obowiązek uaktuaIniać
kIasyfika cję gruntóW'

urząd nie jest W stanie nic zrobić bez zgody

LasÓw

Państwowych'
N a cze

ln i

k Wyd zi ołu Plo nowo

n i

a Przestrze

n

ne go :

Wydział Budownictwa wydał już decyzję o warunkach zabudowy
oraz pozwolenie na budowę, urząd nie miał podstaw prawnych
do odmowy wydania tych dokumentóW' UstaWa o Iasach
faktycznie mówi, że tereny mające plan urządzenla lasu
i będące uzytkami leśnymi wymagają uzyskania zgody

w

procedurze miejscowego p anu na odIesienie' Dzjałka,
o której mowa, jest własnościąprywatną i nie jest w p|anie

urządzenia lasu ani nie ma uzytku Ls, tak widnieje we wszystkich
dokumentach. Tak więc właścicieldziałki miał teren budow any,
który zarósł drzewami, podobnie jak sąsiednie działki' To jest
formaIne uwarunkowanie - jeżeli ktośma nieruchomość
iwe wszystkich dokumentach geodezyjnych ona widnieje jako

grunt budowlany, to ona nie jest gruntem Leśnym'Lasy
Państwowe nigdy nie zgodziłyby się na od|esienie takiej działki'

Mieszkoniec:
Sprawa, którą Pani poruszyła jest
fa ktyczn ie drażLiwa dla

mieszkańców Brynowa i osied|a
Paderewskiego' Katowice są
.jed nym z najbardziej zalesionych
-niasl W Po|Sce i nie wierzę, Że aż
sto drzew tam Wycięto. Natomiast
chciałbym zapytać o sprawę uIlcy
Fra n cuskiej. Ja kie są pIany,
również w ko^tekście połączenia z
u licą Zgrze bn ioka ?

Prezydent:

Prob|em wyniknął z p|anów, które ok' 15 lat temu był państwu
przedstawione, dotyczących kwestii przebudowy ulicy
Francuskiej i zarezerwowaniu odpowiedniej przestrzeni
na drogę dwujezdniową w kierunku u|' 73 Pułku Piechoty, celem
odciążenia u|' Kościuszki i wykonania WyIotu Z centrum miasta
poza terenami zabudowanymi' P|any te Zostały oprotestowane
i od tych planów urząd odszedł' Za to GeneraIna Dyrekcja Dróg
Kra'jowych i Autostrad rozbudowała A|e1ę Górnoś|ąską i nadała
jej priorytet autostrady' Przy tej okazji zarezeTwowała
dodatkowe przeloty nad ulicą Francuską w pobliŻu skrzyzowania
NoWa Damrota, właśniepod budowę dwupasmowej jezdni
w kierunku południowym '

Miasto obecnie nie ma środków na tę realizację' Natomiast
ze względu na infrastrukturę, która już powstała, chcemy ten
przebieg zaznaczyć w planie zagospodarowania przestrzen nego'
po to, żeby zarezerwować przestrzeń pod budowę drogi, kiedyś

w

przysztości' Środków niestety tez brakuje na piLniejsze
inwestycje drogowe, jak przebudowa węzła na Giszowcu (koszt
ok 360 mIn zł.), przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej
i Kościuszki (koszt 160 mIn zł) czy budowa tUneIU
w skrzyżowaniu u ic KoIejowej, Kościuszki i Rzepakowej
o wartości prawie miIiarda zł. To są realizacje, które zostały
przygotowane, a|e dziśtrzeba szukać innych rozwiązań, które
będą tańsze i będziemy mogIi je zastosować. Z inWestycji
drogowych została nam jedna do zamknięCia przebudowy
centrum miasta to jest infrastruktura towarzysząca Staremu
Dworcowi, będziemy chcie1iją zrea lizować.
Stowa rzyszenie Rowerowe

Prezydent:

Kotowice:

lesteśmy blisko centrum, a dojazd
z okolic ulicy Rolnej i sklepu OBI
do centru m jest wyzwaniem.
Kiedy będ zie realizowana poIityka
roweTowa z prawdziwego
zda rze nia ?

Została przyjęta PoIityka Rowerowa Miasta Katowice, drugim
dokumentem jest Podstawowa Sieć lnfrastruktury RoWerowej
W Katowicach, a trzecim - dokument poświęcony Wszystkim
Wymogom technicznym, które mają spełniać ścieżkii drogi
roweToWe. 'Jesteśmy w trakcie wyboru najważniejszych dróg,
Co j€st omawiane ze środowiskiem rowerowym w ramach prac
Zespołu ds' PoIityki RoWerowej i rozpoczynamy rea1izacje'
W budżecie miasta W przyszłym roku Znajdzie się około 4 mIn
zł., które będą przeznaczone na noWe drogi rowerowe łączące
dzieInice Z centrum miasta. Problemy jakie się pojaWiają
to przede wszystkim kwestie własnościgruntóW po których
ma przebiegać nowa droga, zwlaszcza tam, gdzie nie jest
ureguIowana sprawa własnościowanp. wynikająca Z trwającego
postępowania spadkowego' A|e zmierzymy się 7 tYm,
aby pod koniec kadencji móc pochwaIić się noWą infrastrukturą
ToWeroWą.

Ad vocem
Gdybyśmy byli w takim państwie
jak Dania czy Holandia przykład
ulicy Kościuszki(dwa pasy w dół i
jed en do góry) poszłaby
informac ja od prezydenta, ze
zabieramy jeden pas ruchu i
przezn a cza my na rowery.
Fa ktyczn ie pracując w Zespole
kons u ltacyjnym ds. Polityki
Rowerowej spotyka my się Z
prob emem własnościgruntów.
Pan prezydent mówi o budowach
węzłów idróg. PrZeSta ń my

Rowery juz są traktowane priorytetowo. Wprowadzono
niedawno tempo 30 W centTum miasta, ma ono słuzyc
bezpiecznemu poruszaniu się zarówno rowerzystóW

jak i pieszych' W tym mocno zurbanizowanym miejscu nie da się

wprowadzić dodatkowego pasa dla rowerzystóW stąd takie
rozwiązanie. leślichodzi o uIlcę Kościuszki można było
zreaIizowac budowę pasa dla rowerów Iub kontrapasu,
ale pamiętajmy, ze na takie działanla nie było pełnej zgody
społeczeństwa' stąd Została wyłączona częśćpasa ruchu
i powstały parkingi, a poniewaŹ droga meandruje, one

w fizyczny sposób

ograniczają prędkośćporuszania

się kierowców'

budować drogi, bo za korkujemy
m iasto, zacZnijmy zastępować to
roweTami. Czy możemy Iiczyć na
dek|arację pana prezydenta, ze w
tym kierunku będziemy szli? W
'esr
po ilyce rowerowe1
zapis' że
rowery będą tra ktowa ne
prio rytetowo. Kiedy zaczną być
tak tra ktowa n e?

Mieszkoniec:
Kontyn

u

ując tematy

kom unikacyjno- ToweTowe

Prezydent:

W strefie tempo 30 będziemy prawdopodobnie

|ikwidowali
sygnalizacje świetlne i tworzyli skrzyżowania równoległe.
Będziemy uspokajaLi ruch równiez wyniesionymi przejściami dIa
pieszych, ewentualnie szykanami. oczywiście będziemy
rea lizowa ć to stopniowo'
leśljchodzi o skrzyżowanie przy ulicy Kościuszki iBrynowskiej,
jego geornetria jest jaka jest' Skrzyżowanie jest mocno

chciałem zwrócić uwagę, że nasze
osiedIe jest strefą 30 od
n iepa m iętnych czasów' Parę |at
tem u była prze prowa dza n a
przebudowa u Iicy Drozdów i
powstała tam d roga pieszoobciązone ruchem, zwlaszcza w godzinach sZCZytu
komunikacyjnego. Mam nadzieję, że dużo zmieni kwestia
ToweTowa, moim zdaniem
zu pełn ie niepotrzebnie. Poza śluzą poprowadzenia nowej llnii tramwajowej na południe iprzesiadki
rzeszy Iudzi na tramWaj' Jak zmieni się natęZenie ruchu, wtedy
ToWeroWą cała reszta jest
będzie można pomyś|eć o zmianie częstotliwości ifaz światła
n iewyko rzystywa na, bo tu nie ma
zielonego dIa ruchu pieszego. Póki co sprawdzimy
d uzego ruchu rowerowego.
jak poUstaWiane są czasy zmiany światełna skrzyŹowaniu.
Druga sprawa, to z punktu
Nie rnoZna ustawić samych zielonych światełna wszystkich
widzenia rowerów, moim
jak
największej części przejściach, bo trzeba brać pod uwagę możliwościprzejścia
zdaniem, na
osób mniej sp rawnych ruchowo.
dróg jed nokie ru n kowych
Mam nadzieję, Że zarawno Straż Miejska, jak i Polic]a będą
na leżałobydo puścićruch
do dyspozycji w sytuacji, kiedy zaidzie potrzeba
dwu kieru nkowy d|a rowerów'
przeprowadzenia grupy bezpiecznie przez drogę'
Przykładem n iech będzie uIica

kułek, gdzie wzmoŹony ruch
samochodowy jest tylko przy
Ku

przywożeniu dzieci do szkoły i ich
odbieraniu' Popołudniami jedyn'e
m ieszka ńcy dojeŻdŻają do swoich
posesji, a młodzieżjadąc na
rowerach na boisko porusza się
pod prąd.
W kwestii przyjazności miasta dIa
pieszych. Chodzi o przejściadIa
pieszych na guzik. Czas
oczekiwa n ia na zmla nę świateł
jest długi, są też takie
skrzyŻowania, gdzie jest faza cyk|u
?rzeznac\ona na przejściedla
pieszych, ale światłazieIone się
nie zapaIają' Czasami fazy są
dłuŻsze' aIe swiatla zapaIają s'ę
tylko na kilka seku nd.
Chciałem tez poruszyć kwestię
wie|kości wysepek. lu przy >k|epie
oBI są owa _iezaIeżne swiatła:
przez u|. Kościuszki iBrynowską.
lest prob|em, gdy ma przejśćtędy
większa grupa osób, bo się na
Wysepce zwyczajnie nie rieści'
Gdy dzieci ze szkoły idą na
r eko le kc. e proboszcz prosi Stra ż
M iejską o przeprowadzenie grup.
Mieszkonko:
Który Z WydZiałóW urzędu mógłby
się za1mować integracją
m ieszka ńców? Zwł aszcza
seniorÓw, wśród których jest
coraz więcej osób sa m otnych.
Integracja Iudzi młodych

Występuje na poziomie szkoły,
potem studiów, a potem na
poziomie pracy. Ale następuje taki
moment, kiedy ludzie p rzestają
pracowac ' związki się roA-Żniają'
Na naszych osiedlach lest coraz
więcej osób 60+. Brakuje na
przy<rad klu bo kawia r n i, w ktorej
można by się spotkać i
porozmawiać.

MieJiśmywraz

z

nacze|nikiem Wydziału Transportu

p. Bogusławem Lowakiem pomysł na przebudowę skrzyżowania

na quasi rondo, a e przy wyliczeniach wyszło, że taka zmiana
niewie|e by zmieniła' lnne rozwiązania są Znowu bardzo drogie,
np. skrzyzowa

n

ia bezkolizyjne.

Dyrektor Szkoły Podstowowej nr 65:

Prob]em przejścia dzieci na rekoIekcje został już rozwiązany.
Po porozumieniu z księdzem proboszczem reko|ekcje od dwóch
lat odbywa1ą się w kościeLe przy ul' Gawronów, gdzie dojście1est
bezpieczn e małymi u Ilczka m i'

Prezydent:

Mamy w urzędzie Wydział Polityki Społecznej Wraz
z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. organizacji Pozarządowych.
W tej komórce są realizowane rózne programy, przeznaczone
dIa rÓżnych grup wiekowych. Działania w ramach programów
są reaIizowane takze przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Przyjmuję tę uwagę i poproszę Pełnomocnika
ds' organizacji Pozarządowych Agnieszkę Lis, aby zajęła
się sprawą i znalazla organizac1ę, która podjęłaby temat. Mozna
równieŹ skontaktować się z p. Agnieszką Lis aIbo z NaczeInikiem
Wydziału p' Małgorzatą Moryń Trzęsimiech. Proszę zostawić
na miary na sie bie.

Mieszkonko:

Prezydent:

Widzimy wiele osiągn ięć w
naszym mieście, ale spotka1iśmy
się, aby rozmawiać o sprawach
trudnych. Dla tej dzieln icy
istotnym problemem jest

Pytanie ]est rozIegłe, to W sumie swoisty ape|. Dziśmogę
powiedzieć, że na żadnych działkach miejskich w parku
nie powstanie obiekt kubaturowy, który by nie służyłfunkcji
parkowej' Myśę tU też o części wschodniej parku, przy DK 86,
gdzie jest plan zagospoda rowa n ia przestrzennego. W tym
miejscu zgodnie z pIanem powstała 1uż maksyma1na ilość
obiektów tak więc nie powstanie żaden nowy' DopusŻcza
się jedynie rozbudowę nf rastru ktu ry rekreacyjnej.
Park na przestrzeni ostatnich lat się zmienił' Powstały siłownle
ZeWnętTZne, p ac zabaw we wschodniej cZęśCi, trasa roIkowo _
ToWerowa biegnąca przez całą długośćparku' Pozyskalismy
też od Iotniska teren Z prZeZnaczeniem na stworzenie pętIi

dewastac ja środowiska Związana z
kopaInia mi. Mie|iśmy W ostatnich
oniach lrzy WSt"Ząsy' a e o tym n;e
wspominamy, bo jest to trochę

nem prezydentem.
Chociaż wiem, że Rada Miasta
podejmowała uchwały w sp r.
przedłużenia ozia1an'a KopaIri
Wujek.
Wizja rozwoju tej dzielnicy jest
nakreślona nowymi
dok - ne^ lani- Slralegią Rozwo1M iasta, pla nem
poza

pa

zagos pod

a

rowa

n

ia

bujmy
popatrzeć jaki wyłania się obraz
p'zyszlościte. ozieIn'cy' Z ied n e.
strony jest obniżenie cen gruntów
z uwagi na planowane lotnisko
miejskie, z drugiej strony mamy
Wymianę pokoIeniową wśród
mieszkańcóW dla których wazny
iest dostęp do obsza rów
rekreacyjnych czyli pa rku.
Katowicki Park Leśny jest
u kocha nym miejscem
od poczyn ku irekreacji
mieszkańców i chciałabym,
zebyśmy mie|i takie ambicje jak
Zagłębiowski Park Linearny' Jest to
projekt unijny za 50 mln zł,
fin a nsowa ny Z RPo, którego
ceIem jest rewita lizacja parków
Sosnowca czy Dąbrowy GÓt niczej.
Zbudowa liśmyświatowe centrum
ku ltu rV które pełni funkcje
metropolitaIne, zróbmy też taką
częśćparkową' Miejmy tę ambicję
izróbmy park' który byłby marką
w Eu ro pie, przecież mamy
pote ncjał' Na wcześniejszych
konsultaciach mieiscoweso olanu
przestrZen

n

ego. Sp

ró

i

dIa rolkarzy, połączonej Z iStniejącą trasą.

Na WsZystko oczywiśCie są potrzebne środkifinansowe, a inne

obszary

jak Murcki czy park w Zadolu też czekają

na dofinansowanie od wielu

Lat.

Tak jak mówiłem wcześnie1, nie chciałbym blokowac
w jakikoIwiek sposób oczywiście w daIekiej perspektywie
czasowej - budowy drogi łączące'1 DK 81, jest ona zapisana

w

Studium uwarunkowań
przestrzennego miasta i

i

kierunków zagospodarowania

musi mieć odzwiercied Len ie
w miejscowym planie.
Podkreślam raz jeszcze, że nie jestem za budową dróg w tych
obszarach. Nasz park jest trochę jak Centra| Park w Nowym
Yorku' powinniśmy się nim chwalić idopieszczać go. oczywiście
są też j problemy, naIeZy Wykonać kanaLizac.1ę, wybudować
przepompownię. To są inwestyc1e, ktÓre powinno
się zrealizować. Jeszcze jako wiceprezydent WTaz Z panlą
nacze nik Wydziału KształtoWania Środowiska i dyrektorem
Zakładu Zie|eni Miejskiej pracowaliśmy nad projektem
zagospodarowania prZestrzeni KatoWickiego Parku Leśnego.
Za|eŻało nam, zeby Został on połączony z Parkiem Kościuszki'
Te p|any mamy ciągle w głowie i chcemy do nich powrócić, ty|ko
su kcesywn ie.

']eśli chodzi o ]otnisko, jest wlasnoscią AerokIubu S|ąskiego,
który oczywiście ma swo.je p|any rozwojowe tego obiektu. Starty
i |ądowania na płycie stały się juŹ niebezpieczne ze względu
na jej stan techniczny i dIatego będzie ona poprawiana
w podobny sposób, jak powstał nowy pas Startowy
dIa szybowców. Natomiast będzie obsługiwać te samo|oty,
które już korzysta'ją z lotniska. Lotnisko jest atrakcją, pełni
funkcje nie tylko komunikacyjne, ale i szkoleniowe. Wszystko
moim zdaniem jest do pogodzenia, o iIe nie będą się odbywały
tuta] treningi akrobatyczne, jak to miało miejsce kiIka |at tem u.

Muchowca dawałam przykład
Paryża, który do 205O roku ma
na kreślon e Wizje jako miasto
zielone ' Zróbmy cośtakiego'
Wizja na kreś|o na w miejscowym
pla n ie działa na niekorzyść
Katowickiego Pa rku Leśnego
tworzy 5ię lotnisko miejskie, które
ma od ciąza ć Pyrzowice iBaIice.
Nowy pla n zagospodarowania
prZeStrze n nego województwa
mówi, ze nie wo|no
fragmenta ryzować o bsza rów
Ieśnych i cen nych przyrodniczo. W
związku z tym mamy
p rzygotowa nV projekt pisma o
nadanie parkowi statusu
ochronnego. NaIeży wydzie|ić tam
miejsca, które rie będą ruszone i
wszyscy się

us pokoją

'

Ad vocem
Czy lotn is ko ratunkowe będzie
przeniesione z GIiwic? Będzie to
ba rdzo nieefektywne pod kątem
wydawania środków pu b Iicznych

'

Nie wyobrażam sobie, że
transportujemy pac.jentów

samolotem, a potem w korkach
przewozimy ka retka m i do szpitala.
Mieszkoniec:

Częśću licy Kukułek jest
zapomn'aną' Remontowa no ul.
DrozdóW fragment Ku kułe k, a
częśćwygląda jak inny świat (ul,
Kukułek od u|' Drozdów skręcając
w lewo, jadąc W stronę |aSU)'

Siedziba Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach jest
tymczasowa, nie powstała tam żadna infrastruktura dodatkowa
związana z tym Iotniskiem' Kilka ]at temu pojawił się pomysł
przeniesienia LPR do Katowic, co nie było wynikiem dążeń władz
miasta, lecz analiz usytuowania tego typu lotnisk w regionre
araz infrastruktury ratowniczej. Pogotowie lotnicze
w Katowicach obsługiwałoby dwa kierunki, byłoby w dobrej
od egłośćdo koIejnego takiego obiektu w opoIu, GIiwice
po prostu Ieżą za b|isko tego miasta.

Takie Iotnisko stanoWi tyIko bazę, czyli helikopter wyIatuje
z niego do akc1i' a|e nie WTaca z poszkodowanym, ty|ko |ąduje
tam, gdzie pacjent ma być ratowany _ w Szpitalu św'Barbary
w Sosnowcu, czy Centrum Zdrowla Dziecka w Ligocie.
Prezydent:
Przy1muję prośbęo interwencję' Jest tutaj dyrektor Miejskiego
Zarządu |J|ic i MostóW którego proszę o sprawdzenie stanu
drogi. Być może jest to kwestja wymiany kanaIizacji.

Mieszkonka:

Prezydent:

W maju złoży|iśmydo urzędu
wniosek z podpisami w sprawie

są reaIizowane różne zadania.

Pieniądze wróciły do budżetu miasta

iw

ramach tych środków

Będzie powołany zespół

utworzen ia Rady J ed nostki

ds. regulacji współpracy Rad .lednostek Pomocniczych, Rady

Pomocniczej. Na jakim etaple jest
sprawa ? W kontekście
po rUsza nego WcZeśniejtem atU
integracj' rieszkańcóW myśLęże
Rada J ed n ostki byłaby pomocna '
l.al.. pa1 prezydenr widzi dzialan.e
rady skoro w Iipcu zostały
odebrane pien iądze wszystkim
Radorn I ed nostek Pomocniczych.

lvliasta iprezydenta.

Moim zamysłem było większe zaangażowanie rad w Budzet
obywateJski, którego pu|a wzrosła z 10 do 20 mln zł', co daje
dużo większe moż|iwościrealizacji zadan, wynikających
Z potrzeb mieszkańców' MoŹecie państwo skorzystać z puli
pieniędzy przeznaczonych na dzie]nicę. Rady mają o tyle łatwiej,
że nie muszą chodzić i zbierać podpisów bo 15 osób jest

w jej składzie. 'Jeszcze bardziej roZWijamy Więc demokrację,
dajemy więcej środków na wspólne zarządzanie

wyboru projektów
społeczeństwa

Czy

środ

i

możliwość
rzeszę

do reaJizacji przez szerszą

'

ki z BudŹetu

obywateIskiego mogą być
również przeznaczane na
działania integra cyjn e np' osób
sta rszych ?

oczywiście. Środki mogą być przeznaczane tak samo na projekty
m iękkie, jak i inwestycyjne'
Dawniej rady nie posiadały zadnych środków, potem udało
się je ZabeZpieczyc w budŹecie' Dziśmamy inne instrumenty,
jak Budżet obywatelski, stąd taka decyz1a' Sprawdzę na jakim
etapie jest kwestia Utworzenia państwa rady'

Radny Rody Miosto Kotowice Adom Skowron:

Sprawdziłem dziśw Biurze Rady Miasta
w dzielnicy potrwa jeszcze ok' pół roku.

i

UtWorzenie rady

Prezydent:
N ajważn iejsze,

Żeby juŻ dziśpracować nad zebraniem
odpowiedniej Iiczby kandydatów, po to, aby wybory mogły
się od być.

Mieszkoniec:

Prezydent:

CZy miasto posiada środki na

.]eślichodzi

n ie zmiany systemu
ogrzewania na fotowolta iczn e?
Niektó'e rodziny rrają sLary piec i
nie stać ich na wymianę na
ogrzewanie np. garem. Czy Policja
Iub Straż Miejska ma mozIiwośc'
kontroIowania m ieszka ń ze
starymi piecami? I co w tym
za kresie się d zieje ?

dof in a nsowa

Druga kwestia dot. jakościWody,

o kwestię poWietrza - od wieIu Iat prowadzimy
działania, które mają na ceIu zachęcanie mieszkańców

źródeł ciepła na proekologiczne.
W tym się mieścifotowo|taika, kolektory słoneczne
do podgrzewania wody, ale przede wszystkim wymiana piecow
na paIiwa stałe nieekologicZne na ekologiczne oraZ gaZowe'
Funkcjonuje uchwała Rady Miasta, która daje priorytet
ogrzewaniu pochodzącemu z sieci i ogrzewaniu e|ektrycznemu,
gdzie dofinansowanie wynosi 10 O00 zł' Natomiast niższa kwota
jest przeznaczona na Wymianę pieców na pallwa stałe
ekologiczne.

do wymiany

n

iee kologicz nych

tam gdzie mieszkam co dwa
miesiące są remonty insta|acji' Po
[iItrach widac też' Że jakośćtej
wody jest zła '

Z doświadczenia Wiem, Ze jeślizainwestujemy w kocioł gazowy
i sterowanie do kotła naj|epiej z funkcją pogodową, to koszty
są tylko troszkę wyzsze, niŻ przy ogrzewaniu węgLem'
Są też noWocZeSne kotły elektryczne.

odcinki chodników
w niejscu nojego zamieszkanra
wymagają remontu (ulica Gi|ów).

Cały czas interweniu]e Straz Miejska. od czerwca do dnia
dzisiejszego przeprowadzono ponad 800 kontroli, w trakcie
których ukarano ok 4O0 właścicielinieruchomości mandatem
za spalanie niedozwoLonych paIiw w kotłach. Zastanawiaiismy
się czy nie zakazać palenia w piecach węglem - to co zrobił
Kraków aIe mamy trochę inną sytuację' Mam na myślimiejsca

Trzeci temat

-

pracy w górnictwie i naszą tradycję. Ważne, żeby piInować czym
paIimy ijak palimy. Kontrole Więc są i będą jeszcze Zaostrzone.

Prezes Kotowickich Wodociqgów S. A.:

Niektóre ulice osiedla PtaSiego przez |ala miały złą jakośwody,
obecnie sukcesywnie roZWiąZU.Jemy ten prob|em' Zajmujemy
się też naszymi sieciami magistraIami: zakończone są prace
na u|. Kościuszki, w grudniu skończymy je na u]' Gawronów' Jeśli
chodzi o GilÓw - ta UIica jest w fazie projektowania, natomiast
w przyszłym roku na pewno jeszcze nie do1dzie do rea|izacji
inwestycji.

Korzystając

z okazji

informuję,

Że jest awaria

sieci

na ul. Zgrzebnioka'.jest to sieć Górnośląskiego Przedsię bio rstwa
Wodociągów S.A., które w najb|izszych dniach ją naprawi.

Zarzqdca częścibudynków przy ul.
Wróbli:
W czasie remontu ul. Drozdów
wykonano dwa komp|eksy ławek
pa'kowycn przy sk epie na ul.
Drozdów i pod lasem. Robiąc
zakupy przy u|' Drozdów nigdy
nie widziałam, aby ławki były
wykorzystywa ne. Nato m iast
m ieszka ńcy zgłaszają bra k ławek
wzdłużulicy, które kiedyś tam
stały i były uzytkowane przez
osoby sta'sze, n iekor zysLające juz
z parku. Ulica Drozdów stanowiła
dIa tycl^ osÓb aleję spacerową.
'mieniu
7glasnm więc wniosek W
mieszkańców o przywrÓcenie tych
ławek wzdłużu Iicy.

Prezydent:

Przyjmuję wnioski. Musimy sprawdzić projekt remontu
u|. DrozdóW skąd pojawił się pomysł tych ławek' CZasami .jest
to koncepcja projektanta, a czasami efekt wniosków
mieszkańców' Jeś|ibędzie mozIiwośćrozsunięcia ławek,
to przystąpimy do

rea lizacji'

Druga sprawa dot' na1młodszych i
osób im towarzyszących' Na uIicy
Wróbli nie ma ani iednej ławeczki,

t0

i nie ma w okolicach placu zabaw

dla dzieci (poza jednym o
wieIkości 3 na 5 m)' obecnie w tej

częśćosied Ia mieszka kiIkadziesiąt
małych dzieci' l nie chodzi o to,
żeby odsyłać te dzieci na p|ac koło
szkoły na u|. Kukułek aIbo pIac
zabaw spółdzie|czy. W pla n ie
zagospodarowania jest
za bezpieczon e miejsce pod pla c
zabaw ale jest to teren prywatny,
więc obiekt ^a nim n'e powstanie'
Mieszkanka:

Prezydent:

Czy jest możliwośći w ja kim

Przyjrzymy Się tematowi' To ]eden z elementów uspokojenia
ruchu ze względu na zna1dującą się w pobliżu ś|uzęrowerową.
To działanie było Wynegocjowane pr7ez społeczników
rowerowych' Sięgniemy do projektów i wspólnie z ludźmi,
którzy WnioskowaIi o takie rozwiązanie, musimy poszukać innych

ewe ntua

In

ie trybie mozna by

przeprowadzić zmianę
o rga n izacyjną kom u n ika cji na
skrzyżowaniu uIicy Drozdów z
u Iicą Kościuszki'

rozwiązań.

n iu Zostały
postaWione dwa pachołki, które
generują ko|'z1e. My potrafimy się
przepuszczać, a e ne rwowość
kierowców przed 8 rano i po 16
jest zauwaza na. Druga kwestia to
taka, że Z drogi dwupasmowej na
tym odcin ku zrobiła się
jednopasmowa. Z ul' DrozdÓw
wyjeżdżająsamochody w
kierunku ul. Dworskiej, a
sa mochody jadące w przeciwną
stronę nie mogą, bo blokują
skrzyżowa n ie Kościuszki/
Dworska- Czy można by to było
ja kośpoprawić?

Na s krzyżowa

l

Jeżdżęna rowerze. aIe nie
widzę, zeby z przejazdu korzystaIi
rowerzyści. Mieszkam tu od
oziec(a, kiedyślego przejaZdu nie
było ichyba nie było probIemu'
Doceniam dobrą wolę, a|e chyba
to roZWiąZanie nie słUZy temU
czemu miało'
la

LeŻ

Musimy wziąć pod uwagę Wzrost liczby samochodów,
co skomplikowało sytuację na drogach robi się coraz ciaśniej
a dodatkowo po]awiła się, i słusznie, moda na rowery' Myślę,
że wszyscy się powo|i uczymy. obserwuję to, co się dzieje
W strefie tempo 30. Coraz więcej kierowcÓw rozumie
po co powstała i przestrzega przepisów'

Sprawdzimy

więc

moŹ|iwość rozwiązania

tego

probIemU

tak, aby pomóc kjerowcom i zadowolić środowisko Towerowe.
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Mieszkonko:

Prezydent:

Czy na u1icy Drozdów nie moźna
by było postawić zna ku

Przyjmu ję uwagę. Sprawdzimy'

ograniczenia prędkości?
Samochody robią sob ie skrót
omijaiąc u|. Kościuszkii pędzą
80km/godz.
Mieszkoniec:
Dopowiadając tem at W stronę
Straży Miejskiej i Polic.ji.
Fa ktyczn ie prob|em prędkościjest
na uIicy Drozdów, tak samo na
Kościuszki. Po licja stoi na
wiad ukcie, gd zie

Prezydent:

o przesunięcie
przejazdu
prędkości
miejsca
ulicy
Kościuszki.
kontro|i
w różne

Wystąpię z wnioskiem do komendanta policji

iebezpieczeństwo jest zerowe,
ale nie ma ich na wyjazdach na ul.
Kościuszki z u|' Gi|ów, Drozdów
czy ze Zgrzebnioka.
n

Zakończenie spotkania:

Asystent prezydenta na zakończenie spotkania oddał głos gospodarzom miejsca dyrekcji szkoły.
Pani dyrektor podziękowała prezydentowi 7a spotkanie. ZaznaczyIa, Ze dyrekcja stara
się, aby placówka była nie ty|ko miejscem, które uczy iwychowuje, aIe także ]ntegruje środowisko
poprzez organizację imprez środowiskowych, festynów czy też takich spotkań jak to Z prezydentem'
Mieszkańcy mają cenne uwagi i pomysły, Warto Więc ich posłuchać, dlatego już dziśzapraszamy
prezydenta na kolejne s pot ka r ie.
Prezydent dzięku1ąc pani dyrektor zadeklarował, ze w takcie kadencji chce kaŻdą dzieInicę odwiedzić
dwa razy. Następnie podziękował mieszkańcom za poświęcony czas i przybycie oraz za zgłaszane
tematy' Zwrócił UWagę, że na saIi są radni Rady Miasta Katowice p' Adam Skowron, p' Piotr PietrasZ
l p. )ózef Zawadzki, zachęcając do kontaktu z nimi ido zgłaszania im problemów dzielnicy'
Asystent poinformował zebranych o moŹliwościskorzystania ze złożenia indywiduaInego wniosku
przy stanowisku obsługiwanym przez pracownika Biura Prasowego, na czym spotkanie zakończono'

Sporządziło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 259 35 54
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