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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcamidzielnicy Ligota - Panewniki

Organizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Data:
9 luty 2016 r. godz. 77.OO

Miejsce spotkania:
Gimnazjum nr Ż3 przy ul' Medyków 27

Uczestnicy spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice _ Marek Chmieliński, Tomasz Maśnica
Radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek orga nizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele służbmundurowych straży Miejskiej i Policji
PrzedstaWiciel Lasów Państwowych
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów s.A., Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo _
Kanalizacyjnej Sp' z o.o., Miejskiego Przedsię biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Mieszkańcy Ligoty i Pa newnik

Przebieg spotkania:

o

rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestnikóW przez Doradcę Prezydenta ds. Komunikacji
Społecznej i Medlalnej
. wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
. dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
. za kończe nie spotkania
Dla mieszkańców przygotowono moterioł informacyjny, w którym Zowarto dane dot. zaplanowonych
na rok 2o16 wydatków w dzielnicy oroz informocje o wnioskoch złożonychdo lill edycji Budżetu
Obywotelskiego.

Rozpoczęcie spotkania:

Spotkanie rozpocząła Wioletta Niziołek _ Żądło Doradca Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej
iMedialnej, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie przedstawiła scenariusz iporządek
spotkania' W pierwszej częścimieszkańcom będzie przedstawiony krótki fiIm o Katowicach,
następnie prezydent zaprezentuje na.jważniejsze inwestycje i wydarzenia realizowane na terenie
miasta oraz dzielnic Ligoty i Panewnik. Druga częśćspotkania będzie należeć do mieszkańców, chętni
będą mieli możliwośćzadać pytania prezydentowi oraz zgłaszać wnioski dot. poprawy
funkcjonowania dzielnic.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał mieszkańców oraz radnych Rady Miasta Katowice dziękując wszystkim

za przybycie. Słowa podziękowania Za udostępnienie sali skierował na ręce dyrekcji szkoły' Następnie
przystąpił do przedstawienia prezentacji, a po jej zakończeniu głos został oddany mieszkańcom'

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

odpowiedź

Zgłoszony wniosek

Mieszkanko z ulicy Bronisławy:

Prezydent:

m w dwuklatkowym
budynku - w klatce nr 29 można

W przeszłościzostała podjęta decyzja o sprzedaży mieszkań
komunalnych, często tylko kilku lokatorów wykupiło
mieszkania w budynku, reszta nadal została W zasobach
KZGM' Mieszkańcy zrzeszali się we wspó|noty, aby wspólnie
realizować np' remonty obiektów, ale mając Za pańnera

Mieszka

wykupić mieszkania, a w klatce 31
już nie, bo jest przeŻnaczona m.in.
na mieszkania socjalne' staramy się
od 2009 r. o wykup, do tej pory

ZaWsle otrzymywaliśmy pisma
z odmową.

miasto byli b|okowani, bo środkijakimi miasto dysponuje nie
wystarczaĘ na potrzeby wszystkich wspólnot. W ubiegłym
roku dodatki remontowe, czyli wkład miasta do wspólnot
wyniósł 12 mIn zł., a na remonty zasobów w całościmiejskich
przeznaczyliśmy kwotę 6 mIn zł'
obecnie dążymy do tego, aby wychodzić ze wspólnot,
to znaczy zbywać na rzecz lokatoróW wszystkie mieszkania
w danym budynku, właśniepo to by nie hamować działań
zrzeszonych Iokatorów.

Dyrektor Komunalnego Zokładu Gospodarki Komunalnej
w Katowicoch Borborq Oborny:
Tryb jak dokonać połączenia dwóch nieruchomości został już

]eśliWszyscy właścicielenieruchomości
zrzeszonej we Wspólnotę wyrażą zgodę to można dokonywać
przyłączeń do niej. Miasto jako właścicieImieszkań socjalnych
Wvraża na to zgodę.

opracowany.

Mieszkoniec - Rodny Rody
Pomocniczej nr 6:

lednostki

1'Mieszkańcy z1łaszają do radnych
problem z bezpieczeństwem
i estetyką na Placu Miast
Partnerskich. W kwestii pocz ucia
bra ku bezpieczeństwa chodzi przede
wszystkim o godziny wieczorowe
inocne, prośba o zwiększenie partoli
służbmundurowych. Dodatkowo
czystośćplacu pozostawia wiele
do życzenia, stąd wniosek o zinten_
syfikowa nie działań porządkowych

Prezydent:

1' Kwestia

bezpieczeństwa jest bardzo istotna' Na placu
zostaną zamontowane dwie kamery w ramach Katowickiego
lnteligentnego systemu Monitoringu i Analizy' Dzięki
połączeniu działań monitoringu i patroIi bezpośrednich
sytuacja powinna się poprawić.
2. Sprawa ul. śląskiejjest mi znana. Rzecz dzieje się na terenie

prywatnym, więc służbymogą jedynie karać mandatami
za zakłócanie spokoju' Teren był kilkakrotnie zabezpieczany
pĘtami betonowymi, tak aby nie dało się na niego wjechać,
za każdym razem były usuwane prawdopodobnie przez
uczestnikóW rajdów' Podejmiemy działania - tu prośba
na tym tere n ie.
do Policji o kontrole prędkości na ul. Śląskiej w różnych
2.Druga sprawa to ruch drogowy miejscach. Teren w przyszłościw miejscowym planie
iniebezpieczeństwa z nim związane zagospoda rowa n ia przestrzennego jest przeznaczony pod
na uIicy śIąskiej (na całej długości budownictwo mieszkaniowe' Może jeśliruszy inwestycja
do akademików i byłej bazy sytuacja się też zmieni'
transportowej), gdzie obywają się
dzikie rajdy' Wycie sa mochodów 3' Połączenie ul' Bocheńskiego Ż Kościuszkiwynika ze Studium
i nadmierna prędkośćw środku uwarunkowań i kierunków zagospoda rowa n ia przestrzennego
terenów rekreacyjnych są zmorą miasta Katowlce. Można zrobić to etapowo, najpierW połączyć
ul. Bocheńskiego z Kijowską, a potem rozszerzyć w kierunku
mieszkańców.
ul' Kościuszki w okolicy SzkoĘ Policji. Jest to inwestycja
3' Docierają do nas informacje
medialne, że zaczyna dojrzewac bardzo kosztochłonna' Porównanie do łącznika u|' Bażantów
temat połączenia Kokocińca z ulicą i Szarych i SzeregóW jest o ty|e trudne, że tam mamy
Bocheńskiego' Samochodów będzie
przybywać i chociaż a lte rnatywne
działania też są ważne, należy
zadbać o drogi. To jest teren Zielony,
ale skoro udało się szybko
zorganizować łącznik uIicy BażantóW
i Szarych Szeregów to tutaj też nie
powinno być trudności, a skala
problemu komunikacyjnego jest
o Wiele większa u nas. Jaka jest

koncepcja miasta

i czY

są
podejmowane już ja kieśdziałania?
4.Z przykrościąprzyję|iśmy decyzję

czynienia z odcinkiem zaledwie 1,5 km, a tutaj
rukilometrowym w dodatku z przekroczeniem linii
kolejowej. Ale jest potrŻeba takiego rozwiązania, W tej
kadencji pochylimy się raczej nad kwestią przygotowania

do
pa

terenu i oszacowania kosztów inwestycji.

4'

Taką decyzję faktycznie podjąłem, te środkitrafiły
z powrotem do budżetu miasta' Było to jedno z narzędzi,

które wciągało rady jednostek we współza rządza nie miastem,
a|e pojawiło się zanim znaIiśmyideę budżetu obywatelskiego.

Ten proces włącza znacznie większą grupę mieszkańców
i to nie jest 150 tys. zł. tylko ponad 1,3 mln zł' na potrzeby
dzielnicy. Za pulę środków dla jednostki pomocniczej nie

wybudowalibyśmy np. fontanny, którą reaIizujemy z budżetu
obywatelskiego, a o którą od Wielu lat zabiegała rada
pomocniczych 150 tys. zł, które były jed nostki.

o odebraniu radom

jed nostek

wzorcowo wydawane na potrze by
dzie ln icy. Dlaczego została podjęta

taka decyzja,

abstrahując od

budżetu obywatelskiego, bo te dwie
sprawy według mnie się nie łączą.
| .jaka jest szansa, że do tematu
zie można wrócić?

Mieszkaniec - Radny Rady
Jednostki Pomocniczej nr 6:

Prezydent:

L. Czy W tej edycji

1. Tak, dopuszczam głosowanie internetowe w przyszłym
budżecie obywateIskim, aczkolwiek zdania na temat

budżetu
obywatelskiego będzie możliwość
głosowa nia internetoWego?
2. Czy prezydent ma aktualną wiedzę
odnośnietąpnięć Z ostatnich ty8odni
imiesięcy na naszym obszarze? Mają
one wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańcóW mam Wiedzę, że dochodzi m.in. do rozszcze lnie nia
instalacjigazowej.

wprowadzenia takiej możliwościsą podzielone, nawet Wśród
radnych Rady Miasta.
2. Tąpnięcia są generowane z Ruchu ,,śląsk",natomiast
wydobycie odbywa się na terenie Rudy ŚIąskiej. Z mojej
wiedzy pozyskanej Z kopalni ,,Wujek" wynika, że były
to prawdopodobnie ostatnie Wstrząsy spowodowane
odprężeniem górotworu. PĘta skaĘ jest odprężona, a została
celowo złamana, żeby tąpnięcia się nie powtarzały
w kolejnych działa niach '
Wydobycia Ruchu,,śląsk"z powodu tąpnięć iwypadków, jak
również metanu są niebezpiecznie, dlatego też powoli będą
wycofywane z tych terenów' KopaInia Wu.iek pod Ligotą już
nie wydobywa' W tym roku tąpnięcia są mocno
kontroIowane, nie powinno dochodzić do rozszczelnień
insta lacji.

Mieszkaniec z ul. Kościuszki/
Brynowska:

W

niu do

poruszonego
tematu. Mieszkam w okolicy ulic
Kościuszki i Brynowskiej od 40 lat'
od ostatnich 3-4 lat to, co się dZieje
u nas to przechyIające się domy,
następujące zarysowania i spękania.
W zeszĘm roku wielokrotnie
zgłaszaliśmyto do Kopalni Wujek.
Posiadamy sprzeczną informację,
nam powiedziano, że nie ma działań
górniczych pod Brynowem, ale
właśniepod Pa newnikami'
Zgłaszamy oczywiście szkody, ale ani
KHW, ani okręgowy Urząd Górniczy,
ani kopalnia nie bierze odpowiedzialności za nie.
Pozostaje nam chyba tylko wystąpienie na drogę sądową' Czy urząd
w swoich strukturach ma komórkę,
która jest W stanie nam pomóc?
nawiąza

Prezydent:

Tak, posiadamy taką komórkę - to Biuro Geologii i Górnictwa,
które m'in. zajmuje się analizą tego, co dzieje się W terenie
górniczym. Proszę o kontakt z kierownik Haliną Frolik lub

bezpośrednio z wiceprezydentem Mariuszem Skibą. .Jeśli
będzie taka potrzeba wystąpimy do Katowickiego Holdingu

Węglowego, żeby tą spraWę wyjaśnić.

Mieszkoniec ze Starych Panewnik,
rej o n u!. Kuźnickiej, Ś miłowi cki ej,
Ponewnickiej:

1.

Potwierdzam informację prezydenta - Ruch ,,Ś|ąsk" i Kopalnia
Wujek pod PaneWnikami juŻ nie
prowadzi działań.

2. Mieliśmyplac zabaw

przY

otworze, który był wiercony dla
górników. Jest też ogrodzone boisko,
o które sami dbamy. W rejonie
mamy wiele nowych osiedli

itym

samym dużo dzieci imłodzieży, które
z placu zabaw już nie mogą
skorzystać, bo został zlikwidowany.
Jeżeli to miejsce z jakiśwzględów nie
jest dobre, mamy inne, np. teren
koło krzyża, W sam raz na nowy p|ac
zabaw. Ludzie ze Starych Panewnik
dbają o takie miejsca, przykładem
jest otwańa siłownia na wolnym
powietrzu.

Mieszkaniec z ul. Bałtyckiej:

od ul' Bałtyckiej idzie ścieżkaW stronę lasu przez ślepiotkę' Jest tam
kładka metalowa, która Wymaga
wyprofilowania podejścia i zamon-

Prezydent:

Po pracach związanych z kanalizacją zostało Wykonane przez

miasto na tym terenie boisko. obiekt był uzgodniony
z mlodzieżą, która oferowała swoją pomoc w opiece nad nim.
oczywiście Zakład Zieleni Miejskiej również pomaga
w utrzymaniu terenu. Jednocześnie zlokalizowane były tam
huśtawki, postawione na dziko, które prosiłem żeby
sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa użytkowników'
otrzymaliśmy pismo do urzędu z pytaniami o homologację
urządzeń i o to, kto zezwolił na budowę tego placu zabaw.
Niestety musiałem podjąć decyzję o likwidacji tego placu.
Jeślimieszkańcy chcą mieć pIac zabaw na tym terenie można
taki wniosek złożyćdo budżetu obywatelskiego.

Prezydent:
Przyjmuję jako wniosek do rozpatrzenia przez Zakład Zieleni
Miejskiej i Miejski Zarząd Ulic i Mostów'

toWania poręczy.

Mieszkoniec z ul. Gromodzkie j:

Mamy kilka śWiatowego formatu
imprez spońowych w mieście'
Równoleg|e rozwija się spo rt
masowy, tylko oferta naszego

Prezydent:

Musimy działać tak, żeby na miejscu mieć odpowiednią bazę
sportową, dlatego ostatnimi czasy były realizowane haIe
sportowe w różnych częściach miasta'
Przy okazji wielkich imprez spońowych angażujemy grupy
jest
MOSIRU
biedna. Nie ma stymu- amatorskie, przykładowo do akcji ,,Lubię siatkę" czy,,Kocham
lacji sportu dla rodzin. Poza ręczną"' Ale może faktycznie nie trafiamy z informacjami
obiektami, którymi ośrodek do państwa, jako tych spoza zorganizowanych grup.
administruje, niewiele się dzieje' Zapewniam, że każda ciekawa inicjatywa czy projekt sportowy
A wystarczy popatrzeć na miasta ma szansę zostać zrealizowanym, jak np. bieg ,,Przegonić
ościenne - Mikołów, Ruda Śląska czy raka". Szukamy więc ludzi, którzy chcą się podjąć organizacji
Tychy. Jest tam olbrzymia oferta tego typu imprez, w czym oczywiście miasto pomoże' Prężnie
zawodów a matorskich w weekendy, tutaj lokalnie działa pan Tomasz Maśnicaipan Marek
dla całych rodzin' W tym roku nie Chmieliński oraz Rada Jednostki Pomocniczej.
ma nawet w Katowicach lodowiska, Będzie powstaWał kolejny obiekt sportowy na terenie
na którym masowo mog|iby ludzie Akademii Medycznej, tj. boisko, które będzie dostępne
pojeździć, bo to na rynku jest również dla mieszkańców. Ponadto Wydział Lekarski
namiastka tvlko. A przecież mamV Uniwersvtetu, będzie prowadził zaięcia W weekendV

potencjał.

dla poszczególnych gru p wiekowych.
W temacie lodowiska. Posiadamy .dwa - na Janowie
iw Spodku. Jeślijest grupa zorganizowana, Zainteresowana
korzystaniem z obiektu, możemy lodowisko udostępnić naWet
całodobowo' Przymierzamy się do zakupu hali sąsiedniej przy

janowskim lodowisku. Myślimyrównież

o

Spodku
i przywróceniu mrożenia płyty głównej, obecnie instalacje
są uszkodzone.
Radny Rody Miastd Kdtowice Tomosz Maśnico:

Uzupełniając informację o odbywających się |okalnie
wydarzeniach spońowych. od września organizowany jest
streetball Turniej Koszykówki Ulicznej na ZadoIu' Mamy

Ad vocem:
W zeszłym
udostę pn

ia

ne

roku było lodowisko

puchar Ligoty i Panewnik w siatkówce na obiekcie sP 9, od |at
urządzane są masowe biegi przełajowe na Zadolu, gdzie
w każdej edycji startuje około 200_300 osób. Dla młodzieży
mamy imprezę Biegiem do lota na Zadolu czy Kwietnq Milę _
bieg organizowany w miastach, które odwiedził papież Jan
Paweł ll. organizowana jest też Ślónskó Liqo sZtyrech
Fusbalplaców. A|e oczywiście każda nowa inicjatywa jest miIe
widzia na, zapraszamy do współpracy'

sezonoWo mieszkań-

com, można by było zloka lizować

je na pa rkingu Doliny 3 Stawów.

Prezydent:
To dobry pomysł, w tym roku nie mogliśmy wystawić naszego
|odowiska, które jest jednym z największych w Polsce. Będąc
gospodarzem Mistrzostw Świata w Hokeju Dywizji l Grupy A
potrzebujemy tego lodowiska na 5podku, a nie znając
wcześniej warunków pogodowych nie wiedzieliśmy czy
będziemy je W stanie rozmrozić i przenieść na mistrzostwa.

Mieszksniec:

Prezydent:

Częśćulicy Bałtyckiej na Ieży

Radny Rady Jednostki podpowiada, że zawsze można zgłosić
się do rady, która poprowadzi sprawę. Rzeczywiście jest
to teren pryWatny, na którym miasto nie może inwestować
nie naruszając dyscypliny finansów publicznych. Wiem,
że spółdzieInia zwracała się z wnioskiem do urzędu.
Do rozstrŻygnięcia jest kwestia wydzieIenia odpowiednich
działek i problem parametrów drogi, która jest za wąska, aby
być drogą pub|iczną. Podobną sprawę mamy z układem
drogowym na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.

do Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia'

Wiem, że trwa proces jej przekazywania' Na jakim etapie są prace
i kiedy się zakończą? Na ulicy

są wielkie dziury i nie

wiemy,
do kogo się zwracać w ce|u naprawy
nawierzchni.

Proszę MZUiM

o wizję

|okalną W terenie

możliwościna prawy dziury.

i

sprawdzenie

Mieszkaniec:

Prezydent:

1. Jestem wnioskodawcą

odnośniełącznika' Udało się dojśćdo porozumienia z Lasami
Państwowymi iWyremontować tzw. ulicę Gościnnąpo terenie
miasta Rudy Śląskiej i Chorzowa. Jest to jeden z Wenty|i, który

jednego
projektóW
Z
do budżetu obywate ls kiego. Mam pytanie czy
w budżecie miasta przewiduje się
dodatkowe środkidIa miejskich

jednostek

na

utrzymanie

serwację obiektów?

2' w

związku

z

i

kon-

zamierzeniem

połączenia dzieInicy z ulicą Bocheńskiego, jaki będzie termin
realizacjizadania?

trochę reguluje ruch poza ulicą Piotrowicką.

Trudno
mi określićtermin realizacji zadania. Widzimy potrzebę, aIe
najpierw musimy stworzyć studium wykonalnościinwestycji
i zobaczyć, jakiej wysokości środkibędą nam potrzebne'
Mamy inne reaIizacje, jak przebudowa DK 81, której projekt
|eży na półce. Chcemy realizować ją etapowo, najpierw węzeł
na Giszowcu iskrzyżowanie uIic Armii Krajowej i Kościuszki,
a potem inne inwestycje, W miarę posiadanych środków.
Dlatego też działamy w trochę inną stronę - budowa
park&ride i zachęcanie do podróży pociągiem' która
do centrum miasta trwa 7 minut.
W temacie inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. cały

czas faktycznie budujemy, ale każde zadanie po zakończeniu
wymaga obsługi' To oczywiście generuje określone koszty'
oczywiście analizujemy inwestycje pod kątem czy nas stać
na nie. Ale będzie kiedyśtaka granica, kiedy powiemy dość.
Każdy wydatek bieżący sprawia, że zmniejsza się nam
Wskaźnik nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie tracimy
rating. W dzisiejszych czasach realizujemy inwestycje głównle
za pożyczone pieniądze, a mając dobry rating nie musimy
mieć zabezpieczeń, co ułatwia Wzięcie pożyczki. Utrzymanie
nadwyżki operacyjnej pozwala nam więc na stabilne
zadłużanie, a co za tym idzie możemy realizować kolejne
inwestycje.

Mieszkdnkq - ruch społeczny
rdtujmy Mlecznq:

od wielu lat

staramy się

Prezydent:

o

ura-

towanie korytarza ekologicznego

rzeki Mlecznej. Grozi mu całkowita
zagłada, bo nie ma uchwalonego

miejscowego

nu

Moja polityka W tym temacie jest Znana, bo zanim zostałem
prezydentem, jako wiceprezydent miasta zajmowałam się
tą sprawą. Sytuacja jest określona, mamy pewien status quo
połączenia oczekiwań osób, które chcą zachowania terenów
wokół rzeki, a tymi, którzy tego nie chcą, bo posiadają
tu działki' Ceny gruntów nie należą do najtańszych, inaczej
cała rzeka byłaby już zabudowana. ]est przygotowywany
rn|ejscowy p|an, który zakłada pas ochronny wokół rzeki
W odległościpo 25 m z każdej strony' Linia zabudowy może

zagospodarowania przestrzennego i ludzie
zabudowują brzegi, bo za niską cenę
kupili tu ziemię. Groli nam zwięwięc być dopiero powyżej 25 metra od rzeki, a pas
kszenie ryzyka powodziowego i znio szerokości50 m pozwoli przemieszczać się również
szczenie najwaŻniejszego w mieście
zwierzętom. Taki projekt został przedyskutowany
korytarza ekologicznego' Chciałabym
na wyłożeniu ijest pewnego rodzaju kompromisem' Nie stac
Więc Zapytać prezydenta, jaka będzie
nas na wykup Wszystkich działek i na wypłatę rent
pana polityka w tej sprawie?
pIanistycznych' Proszę śledzićdziałania, bo projekt jeszcze nie
jest przyjęty'
pla

Mieszkdniec - Przewodniczqcy Rody
lednostki Pomocniczej nr 6:

Prezydent:

tą finansową w miarę
posiadanych środków. Możemy 5ię
pochwalić wieIoma inicjatywami
w dzielnicach. Mamy place zabaw,

Dziki to trudna sprawa. W przeszłościpodchodząc

Współpraca z Radą Jednostki jest Wzorcowa. Mamy kilka
takich jednostek w mieście, które prężnie działają, wśród tego
Dziękujemy za dzisiejsze spotka n ie, grona jest
oczywiście ']ednostka Pomocnicza nr 6 (jak również
powinno być ich jak najwięcej, Murcki) Należy podkreślić, że 150 tys. zł przez radę wydawane
bo mieszkańcy mają swoje były rzetelne. Zachęcam obecnie do Zaangażowania się
problemy, z którymi przychodzą W proces budżetu obywate|skiego. Na temat dalsze.1
również do nas radnych. Ale kontakt
współpracy z radami będziemy dyskutować w ramach zespołu
z prezydentem jest szybszy, 'jeśli złożonego z przedstawicieli miasta i jednostek.
spotyka się z nim bezpośrednio.
Rzadko spotykamy się w takim 'leślichodzi o budowę skrzyżowania ulic Kościuszki iArmii
gronie i chciałbym Z tego miejsca Krajowe.j, projekt jest na końcowym etapie uaktualniania
powiedzieć, że rada ma bardzo Wszystkich pozwoIeń. Będziemy pozyskiwać środki
dobry kontakt z komórkami urzędu zewnętrzne na realizację. Nie udało się tego zgłosić w ramach
i zawsze otrzymuje rzetelną pomoc, Zintegrowanych lnwestycji Terytorialnych.

również

humanitarne wyłapywaliśmy je i wywoziliśmV niestety
wracały nawet z odległościkilkudziesięciu kilometrów.
Działaniem mniej humanitarnym była zgoda Starosty
boiska, fitparki, rewita lizowa Iiśmy na odstrzał ZWierząt przez koła łowieckie' co też było

wiele skwerów
dlowych Za 150
dysponowaIiśmy.

Wewnątrzosietvs. zł., którymi

realizowane. Dziki przy obecnej aurze rozmnażają się częściej,
więcej może na ten temat powiedz|eć przedstawiciel Lasów

Państwowych.
okazji
podziękować wiodącym jednostkom
mie'jskim _ MZU iMowi i Zakładowi Bolesław Bobrzyk zdstępca Nadleśniczego, Nadleśnictwo
Z jeleni Mie.jskiej oraz Straży Katowice:
Miejskiej za współpracę.
Na całym świecie jest ten problem, że dziki wchodzą do miast,
zajmując nowe tereny. A to .jedno z najinteIigentnie.jszych
Mam jeszcze dwie kwestie do predzikich zwierząt W Europie. Jeżeli chodzi o rozwiązanie
zyde nta.
problemu, to te narzędzia, które zostały podjęte przez miasto
Wszystkich nas dotyczy sprawa
zostały przyjęte szybko. Nie ma innego sposobu niż decyzja
dzików _ mieszkańcy się pytają kto
o odstrzale redukcy.jnym. Dziśta decyzja nadal obowiązuje.
będzie płaciłza dewastacje dzików.
Nie można |asu, który jest naturalnym środowiskiem dzika
l jak ten problem rozwiązać, żelsy oddzielić. Ustawa o lasach mówi, że Iasy są otwarte
dziki nie robiły nam szkód?
i dostępne, a wszystkie dziko Występujące zwierzęta, nie tylko
Drugi temat - czy można prosić
ale i sarny, jeIenie, zające nie znają granic. Łąki
o przybliżenie terminu rea lizacji 'idziki,
naturalne tereny zielone są dla nich świetnąspiżarnią,
wspomnianego skrzyżowa n ia uIic
róWnież śmietniki.
Kościu szki z Armii Krajowej.
Problem dzika W mieście się nie skończy
i będzie musiał być stale monitorowany' Jeślichcemy mieć
bogate w Zwierzynę |asy, musimy przyzwyczaić się do jej

Chciałem korzystając z

obecności i sąsiedztwa. Zwierzęta przemieszczają się
naturaInymi korytarzami ekoIogicznymi, jakimi są potok
Kokociniec, Kłodnica, Ś|epiotka i będą wychodziły tymi
korytarzami, żeby żerować. Śmietnik są w stanie wyczuć
z odległościkilometra, a po drodze będą ryły w ładnych
trawn ikach ze śwież

pod którą znajdą larwy owadow.

Koszty szkód są ponoszone przez właścicieli,którzy nie
są W stanie się skutecznie ogrodzić przed dzikami. l taki urok
mieszkania w miejscach, gdzie żyją dzikie zwierzęta.

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom.za uczestnictwo W spotkaniu. Wyraził nadzieję,
że częśćze zgłoszonych wniosków mieszkańców będzie możliwa do zrealizowania, na czym spotkanie
zakończono.

PREZYDENT

Sporządzilo:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel.32 259 36 54
e-mail: konsu ltacje@ katowice.eu
konsultacje.katowice.eu

