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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami osiedla Paderewskiego i Muchowca

Ortanizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Data:
5 października Ż016, godz. 17.oo

Miejsce spotkania:
sala gimnastyczna Gimnazium nr 4, ul. Graniczna 46
Uczestnicy spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radny Rady Miasta Katowice Adam Skowron
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
K ierown icy.jed nostek organizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele służbmundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele Miejskiego Przedsięb iorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Katowickiego
ToWarzystwa Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowej im' l.J' Paderewskiego
Mieszkańcy osiedla Paderewskiego i Muchowca

Przebieg spotkania:

.
.
.
o

- przywitanie uczestnikóW przez naczelnika Wydziału Komunikacji
Społecznej
wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
rozpoczęcie spotkania

zakończen ie spotkan ia

Dlo mieszkońców przygotowono materioł informocyjny, w którym zawarto done dot' zaplonowonych
no rok 2016 wydatków w dzielnicy oraz informocje o wnioskach złożonych do trzech edycji Budżetu
Obvwatelskieqo.

Rozpoczęcie spotkania

:

Spotkanie rozpoczął Maciej Stachura naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, który przywitał
wszystkich zebranych, a następnie przedstawił scenariusz i porządek spotkania. W pierwszej części
prezydent zaprezentuje najważniejsze inwestycje realizowane na terenie miasta oraz osiedla
Paderewskiego i Muchowca oraz prestiżowe wydarzenia odbywające się w Katowicach. Druga część
spotkania będzie należeć do mieszkańców, którzy będą mieli możliwośćzadawania pytań prezydentowi
oraz zgłaszania wniosków dot. poprawy funkcjonowania dzielnicy.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

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

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Wiemy jak wyg|ąda ruch miejski rano
i popołudniu, ale czy wie pan, jak wygląda
parkowanie

odpowiedź

na Osiedlu

Paderewskiego? Jest
teren, który można wykorzystać na parkingi
wzdłuż ulicy Sowińskiego przy ekranach. Czy ma
pan pomysł na rozwiązanie sprawy parkowania?

Zdaję sobie sprawę z problemu. Toczymy rozmowy
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych iAutostrad,
bo ten teren był rezerwowany pod pasy
łączeniowe. Jesteśmy na dobrej drodze,
niewyk|uczone, że otrzymamy zgodę na realizację
parkingu wzdłużekranów. Problemem będzie
kwestia regulacji jego dostępności. Należy
przemyślećjakie roZWiązania dIa mieszkańców
będą najlepsze. Być może wprowadzone zostaną
opłaty w godzinach od rannych
do popołudniowych iodpowiednio od popołudnia
do rana będzie to parking otwarty. Koszt
utworzenia parkingu to ]",5 mIn zł., musimy
poszu kać źródełjego sfinansowania.

Słyszałem,że parkowanie w tych miejscach jest
Ulica Pilotów i Karbowa są obstawione problematyczne. Myślę,że podejmiemy wspólną
samochodami z różnych biurowcóW chcielibyśmy akcję z Po|icją i wdrożymy takie działania, żeby
przynajmniej W strefach widoczności skrzyżowanie
z posesji wyjeżdżaćnormaInie.
uwolnić od pojazdów.
Niezależnie od tego będę rozmawiał z firmami,
aby ich pracownicy korzystali z komunikacji
pu blicz

n

ej.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

za

Ja mam całą listę wniosków, złożęją pracownikom

Dziękuję

urzędu.

je szczegółowo.

Ciepłociągi, które są zrobione na osiedlu
Paderewskiego ponad 40 lat temu zamiast
wymienić cały ciąg na nowy lub przynajmniej

Wszystkie uwagi, rozpatrzymy

odnośnie porządku _ staramy się miasto sprzątać

W miarę

regularnie.

W ubiegłym roku

wprowadziliśmy takie działanie, że wchodziliśmy
odcinkowo, naprawia się po kawałkach. Wysłałem w jedną dzielnicę na cztery dni i była ona
w tej sprawie maila do urzędu, przyszla gruntownie czyszczona przez służby miejskie. Ale
odpowiedź, że wysłali pismo dalej, ale PEC się nie
musimy mieć świadomość,że o czystośćmiasta
odezwał. To samo jest z wodociągami, np. dbamy wspólnie. Chociażby nie Wiem jak duży
na Granicznej - też jest łatany, zakłada się opaskę
budżet był przeznaczony na ten cel i cała rzesza
izasypuje.
sta n ie
sprząta.jących, nie jesteśmyW
Dla Policji propozycja popraWy bezpieczeństwa uporządkować całego miasta.
w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej i ofiar
Katynia, jest tam wyjazd z parkingu (dam Policji
wn iosek, proszę się przyjrzeĆ).
sprzątanie miasta tak wygląda, że jest ono
porządkowane na dzień dzisiejszy, bo prezydent
przyjechał. A ulice są czyszczone jak jest wyścig
kolarski lub biegi, tak samo są łatane dziury
w jezdni. Studzienki kanaIizacyjne są czyszclone
tylko wtedy gdy są zalane. Niech pan prezydent
oraz pracownicy wybiorą się W teren na rowerach
i sie przvirzą temu.
PreŻydent Miasta Katowice Marcin Krupa:
Mieszkaniec:

Co z planami miasta odnośniedrogi zbiorczej
wzdłużautostrady, były kiedyśprzedstawiane
na spotkaniu z pana poprzednikiem.

Nie wnikam w to' co na|eży do Rady Miasta,
a do zakresu działań Rady zalicza się m.in.
nazewnictwo ulic. W Katowicach nie zmieniamy

Druga sprawa to bardzo radosna twórczość Rady nazw ulic przy których są adresy, tylko te, gdzie ich
Miasta _ nazewnictwo ulic, skwerów w mieście. nie ma. Natomiast same propozycje nazw ulic
Jest tyle nowych zmian, np. skwer Romana wynikają z wniosków, jakie spływają do Rady
Stachonia, w latach 70. i 80. były.jeszcze tab]iczki Miasta ze strony różnych organizacji. Wnioski
na osiedlu, a teraz skwer nosi imię .jakiejś są analizowane przez zespół działający przy Radzie
nastolatki. Wnioskuję, żeby przy nadawaniu Miasta i przy Komisji Organizacyjnej Rady,
nowych nazw umieszczać krótkie informacje zasięgana jest również opinia Muzeum Historii
o patronach' Tak samo jest Rondo Policjantów Katowic. l do każdej uchwały o nowej nazwie ulicy
Województwa Śląskiego, ale którego czy skweru w mieście jest dołączane uzasadnienie,
a w nim znajduje się biografia czy Wytłumaczenie
województwa śląskiego?
n adan ia nowe.j nazwy.
Do tego uzasadn ien ia ma dostęp tylko kilka osób.

jeszcze jedna sprawa - bezpieczeństwo Zgadzam się, widocznośćsłużb porządkowych jest
mieszkańców na naszym osiedlu. Proszę istotna. Ale Policja prowadzi różne działania
o fizyczną obecnośćodpowiednich służb,to ludzi operacyjne, również po cywilu, po to, aby
dużo uspokaja. Monitoring takiego poczucia nie skuteczniej wykrywać czyny niedozwolone. l jest
to realizowane w całym mieście, proszę się więc
daje.

l

nie zdziwić, że kiedyśbędą Państwo świadkiem
Zatrzymania kogoś przez funkcjonariuszy w cywilu.

Na rogatkach miasta inie tylko w ostatnim czasie
pojawiły się kamery, które sczytują tabIice
rejestracyjne pojazdów. Pomagają one m.in. przy
szukaniu skradzionych pojazdów. Uruchomiliśmy

też lnteligentny System Monitoringu i

AnaIiz.

jest juź Rozumiem problem, jest on widoczny na

naszych

Kamery, które są rozmieszczone w mieście,
monitoru'ią różne sytuacje ijeżeli dochodzi gdzieś
do czynności,które mogą świadczyć
o wykroczeniu, wskazują operatorowi ten obraz.
operator może wtedy podjąć działania
interwencyjne, w niektórych miejscach również
dyżurki za pomocą
bezpośrednio z
zlokalizowanego W teren ie nagłośnienia.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

- I1 ulica Graniczna
zakorkowana, a buduje się
o

godzinie 1'6

kolejne
apartamentowce. Można więc przypuszczać,
że tych aut przybędzie jeszcze więcej na naszych
ulicach. Jest mały pomysł, żeby pomóc tej
sytuacji. W centrum Katowic znajduje się ośrodek
egzaminacyjny, proponuję go przenieśćw inną
częśćmiasta. Na osiedlu pojawia się dużo aut
uczących się jeździć, z różnych szkół nauki jazdy.
Ja rozumiem, że kursanci muszą się uczyć jazdy
na drogach, ale jest ich za dużo, a bliskość
ośrodka ich przyciąga.

drogach. Zmieniły się zasady egzaminacyjne, plac
manewrowy jest obecnie zdawany na mieście,
co komplikuje ruch uliczny. Trudno mi powiedzieć,
czy da się przenieśćośrodek, jest to W gestij
wojewody. Ale co mogę zrobić, to napisać prośbę
do dyrektora WORD o zmianę drogi
egzaminacyjnej.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Moje pytanie dotyczy czystości powietrza.

CZy

budowa dróg Szybowcowej i Francuskiej w okolicy
płyty lotniska wpłynie na mieszczące 5ię tam
ogrody działkowe itereny rekreacyjne ?
A ponieważ czyste powietrze to drzewa, chciałem
zapytać czy rozbudowa okrąglaków za parkingiem
koło lotniska Została Wstrzymana czy będzie
realizowana? Bo wiadomo, każda inwestycja
to wycinka drzew.
l trzecie pytanie - kiedy skończy się parcie
inwestorów i developerów na nasze tereny
zielone.

Zacznę od trzeciego pytania _ nie.jest dobrze, żeby
inwestycje były realizowane na terenach
zad rzewionych. Natomiast parcie inwestorów,
samo w sobie, jest dobrym zjawiskiem, twórczym
i rozwojowym dla miasta. Cały czas borykamy się
z krzywą demograficzną, która spada. Trzeba
wyważyć te dwa działania. Większośćterenów
na których pojawiają się nowe obiekty jest

terenami prywatnymi. Wstrzymaliśmy działa n ia
dotyczące sprzedaży działek miejskich pod
budownictwo mieszkan iowe dla inwestorów
prywatnych. Dopuszczamy tylko i wyłącznie
inwestycje centrotwórcze, czyli takie, które
przyciągają mieszkańców, jak obiekty sportowe czy
kulturalne.

Realizacja na terenie Doliny Trzech StaWóW Została
jednoznacznie przekreślona, nie będzie daIszej
rozbudowy. Uchwalony miejscowy plan
przestrzennego określił
zagospod a rowan ia
n ieprzekracza lną lin ię zabudowy. Więcej tego typu
obiektów tam nie powstanie. Ponadto, z tego
co wiem z planów, tam też mają powstać obiekty
związane z rekreacją. Dojazd do budynku będzie
zapewniony od uIicy Francuskiej, nie wyraziłem
zgody na połączenie z parkingiem, który dziśsłuży
mieszka ńcom.
Budowa ulic nie zagraża ogródkom działkowym.
Nie ma p|anów połączenia drogowego
z u|. Gawronów przY poszerzeniU ulicy Francuskiej.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Mała dygresja, składałemteż zapytanie
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Z domami kultury było tak, że przejmowaliśmy
je tam, gdzie były zlokalizowane w poprzednim

iAutostrad w sprawie terenu wzdłużaUtostrady.
systemie. Poprzejmowaliśmy też niektóre obiekty
odpowiedzieli mi, że światełkow tunelu będzie
po zamykanych kopalniach. Nowe domy kultury
już w przyszłym roku, także będziemy piInować

powstawały w dzielnicach oddalonych od centrum
miasta, natomiast dzielnice przylegające
do centrum mogły korzystać z oferty kulturaInej
Mamy na osiedlu wielu aktywnych ludzi, którzy i rozrywkowej z przestrzeni całego centrum
chcieliby spędzać czas nie tylko spacerując. miasta. Dlatego nie było do tej pory planów
lstnieją dwa miejsca, w których można się budowy takiego obiektu na Osiedlu
jest taka potrzeba, możemy
spotykać, to biblioteka iklub Rezonans, należący Paderewskiego. Jeżeli
do spółdzielni mieszkaniowej. lto co byśmy nad tą sprawą się pochylić, pamiętajmy jednak,
potrzebowali - to budowa domu kultury. że koszt budowy nowego domu kultury to ok. 10
jeszcze koszty
Najbliższa taka instytucja jest na ul. Grażyńskiego mln zł. do tego generuje on
na Koszutce. Czy miasto ma.lakiekolwiek plany czy utrzymania
pomysły dotyczące budowy domu kultury idziałaIności.
Iub zaadoptowania budynku na jego potrzeby

tego tematu.

na osied

lu

?

Mieszkanka:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Dobrze, że przejście dIa pieszych (ul. Krasińskiego)
zostało po 10 latach zrobione i nie przebiegamy w
strony.
dwie
Za to przebiegamy w jedną, bo dzień przed
otwarciem zakończono budowę pa rkingu.
Wracające ze szkoły muzycznej dzieci (od strony
Urzędu Skarbowego) nadal przebiegają przez

Proszę dyrektora Miejskiego Zarządu

d

rogę.

to tory

kolejowe. Jak się
wprowadzaliśmy ]'0 |at temu to były ogrodzone,
teraz nie ma nic. Bezpieczeństwo dzieci jest

Druga kwestia

Ulic

i Mostów o rozeznanie sprawy, jeślida się podjąć
czynności z naszej strony, to je wykonamy. A jeśli
nie, to zapraszam Policję do podjęcia działań
zgodnie z kompetencją.

zagrożone, Wystarczy, że piłka wpadnie na tory.

W lipcu kierowałam do urzędu pismo w sprawie

inwestyc.ji TBs na ul. Krasińskiego
i Skowrońskiego. Dowiedzieliśmy się,

w procesie
- jest Źle,
mieszkania
deweloperskim. Budujemy
nie budujemy, też jest ź|e.
Dotyka Pani trudnych tematów

Przy budynkach TBs zawsze staramy się
już
mieszkamy blok wygospodarować miejsce dla dzieci. Natomiast
zaniepokojeni. Uważamy, źe
przy bloku i chcielibyśmy żeby uwzględniono dIa młodzieżyma być dostępna cała infrastruktura
potrzeby mieszkańców. Nasze dzieci są już starsze, przy szkołach' Przy te'i ilościplacówek, jakie
nie bawią się na placach zabaw, potrzebują boisk. są zlokalizowane u Państwa na osiedIu, nie
Chciałabym, żeby dziecko mogło spędzić godzinę, powinno być problemu z użytkowaniem boisk.
półtora dziennie przv bloku, bezpiecznie, Budowa dodatkowych obiektów jest wskazywana
nie będąc przeganianym z jednego dziedzińca w dzielnicach, gdzie jest problem z infrastrukturą,
np. z jedną szkołą. ltak na osiedlu Witosa
na drugi.
na obrzeżach wybudowano kompleks sportowy,
że ma powstać kolejny blok ijesteśmy tym faktem

a częśćmieszkańców korzysta z boisk szkolnych.

Niestety młodsze dzieci są przeganiane przez Nie zapewnimy nikomu wyłącznościna kolejnym
młodzież starSZą Z boisk szkolnych, jest ich więc boisku. Przyjmuję pani wniosek, a pani prezes TBs
za mało. A postawienie kosza do gry czy montaż słyszy - jeślibędzie taka możliwośćproszę
siatki nie powinny być problemem.

o uatrakcyjnienie przestrzeni przy budynkach.

Mieszkaniec:

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społeczne|:
Dobrym narzędziem na zgłaszanie tego typu
potrzeb jest budżet obywateIski, zachęcamy
do zaangażowania.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkałem 32 lata na ul. Mickiewicza, ówczesny
prezydent tą kamienicę sprzedał prywatnemu
właścicielowi.Nowi właścicielechcieli mnie
wyrzucić na bruk, sprawa była w sądzie

i

otrzymałem |okal Zastępczy

przY

ul. Paderewskiego przy torach. To jest budynek
pokopalniany, mieszkam na drugim piętrze,
ubikacja jest na podwórku. KZGM robił remont
dachu, a ja prosiłem żeby wyburzyć toaletę
i postawić ją na korytarzu, jak w innych tego typu

budynkach. Nie zrobili, bo za duży koszt.

Poruszył pan Ważny temat rozmóW

z

PKP.

ZałoŻenia inwestycyjne koIei, do których zaliczamy
wspomniane tunele, zmieniają się jak

w kalejdoskopie. Pomysłów na przebudowę linii
E_65 widziałem już kilka, są w nich zawarte też
i plany dot. przejścia na osiedlu Paderewskiego.
Dzisia.j kładka jest kwestią sporną, po tragedii
w Dąbrowie Górniczej spółka stoi na stanowisku,
że kładki nie należą do niej ije zamyka. Kilka z nich
w Katowicach udało nam się przejąć, remontuje

je Miejski Zarząd Ulic i Mostów

jedną
kładką

wyremontowało samo PKP. Natomiast z
na Paderewskiego jest problem prawny, zwiąZany
ze skomplikowaną własnościąterenu. CiągIe
trwają rozmowy.

Jeślichodzi o kamienicę, w której pan mieszka
ustosunkuje się do tego tematu naczelnik
Wydziału Budynków i Dróg.
Chciałbym żeby pan się zajął Miejskim ośrodkiem
Pomocy Społecznej ' Obecnie biurokracja jest tak

Ma pan rację, mamy przerost Zatrudnienia

te

rozwinięta,

że jest

Więcej urzędnikóW

niż jednostce, ale wynika on z litery prawa. Ilośćosób

podopiecznych. Jak tak może być, żeby było pięć
dyrekto re k na ul. JagieIlońskiej.

zatrudnionych W pomocy społecznej jest ZaIeżna
od ilościmieszkańców i potrzebujących W gminie.

I ostatnia sprawa - na poprzednim zebraniu Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Roman
z wcześnie'jszym prezydentem była mowa/ Buła:
że kolej zbuduje tunel od Szopienic W sprawie dwóch budynków przy
aż po Katowice i tamtędy będą.ieździć pociągi. Nic

z planów nie wyszło, a my nadal musimy chodzić
przez wiadukt na drugą stronę ul. Paderewskiego.
Miasto się odcięło od kładki, utrzymuje je kolej.
Proszę za interwen iować, by ten wiadukt był
Wyremontowany, a.jak nie, to proszę o zrobienie
przejścia pod torami.

ut. Paderewskiego. Temat jest oczywiście znany.
W latach 90. wykorzystywane były przejściowo
korytarze budynków na dobudowę pionu, który
miał być przeznaczony na łazienki. Niestety, prawo
budowlane i jakośćtych budynków w chwili
obecnej nie pozawala nam powielić pomysłu.

Generalnie mieszkania mają standard lokaIi
socjalnych, staramy się więc mieszkańcom
z umową najmu proponować inne lokale
w ramach lokali zamiennych.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Podobna sytuacja jest z mieszkaniami na ulicy
Kosmicznej, gdzie toaIety są na zewnątrz

budynków. Podjęliśmydziałania, żeby
je zlikwidować i dostosować budynki do XXl
wieku.

Mieszkanka:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Chciałabym zapytać się o budynek przy Bibliotece
śląskiej,nic się Z tym obiektem od lat nie dzieje
i tylko n iszczeje.

Budynek jest fatalną wizytówką miasta i osiedla.
Problem stanowi struktura własnościowaterenu,
ma on Wielu właścicieli,a na budynku jest duża
hipoteka. Namawiamy współwłaścicieli,żeby
cokolwiek z tym obiektem zrobić, chociażby
wyburzyć ipozostawić teren Wolnym. Wielu było

inwestoróW którzy wyrażali za inte resowan ie
budynkiem, ale nierozwiązane problemy prawne
uniemożliwiają inWestowanie.

Mieszkaniec:

Wniosek o wykonanie 50 m. dojścia do placu
zabaw na Dolinie. Istnieje chodnik wzdłużstawu
Łąka, ale projektant zapomniał o dojścludo placu
zabaw. Za ciepłociągiem teren się obniża, jest
mulda - nie można tam ani wózkiem dojechać ani
rowerem. Dalej jest ścieżkaszutrowa i za nią jest
już plac zabaw. Była prowadzona korespondencja

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Przyjmuję

to jako wnioski do

rozpatrzenia
i realizacji. Zarządzającym terenem jest Zakład
Zieleni Mie.jskiej. Dzisiaj robiliśmy przymiarki
do budżetu na rok kolejny i rozmawialiśmy
o Dolinie Trzech StaWóW. Chcemy na projekt
rewitalizacji czy zagospoda rowa n ia całej Doliny,
którv od |at posiadamv, pozyskać środkiunijne.

z PECem, z której wynikało że to jest ich teren Równolegle będziemy etapami realizować
inie można na niego wchodzić. Temat jest to, co możemy zrobić. Ponadto do budżetu
obvwatelskiego zgłoszono w tym roku zadanie
niezałatwiony od 5 lat.
renowacji ścieżkiprzy stawie Łąka izostało ono
Drugi temat to ścieżkaw odwrotnym kierunku wybrane przez mieszkańców do realizacji. Być
przy stawie Łąka, gdzie konary drzew wypychają
chodnik.

może pana wniosek się z nim pokrywa.

trzecia sprawa - przejście schodkami nad
ciepłociągiem w rejonie stawu kajakowego. Brak

l

azdu dla wózków i rowerów.
Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował mieszkańcom za obecnośćna spotkaniu i poświęcenieczasu wolnego
na problemy dzielnicy. Podkreślił,że nie wszystko urząd jest W stanie zauważyć, na.jlepiej więc
wać wiedze bezoośrednio z pierwszei reki od mieszkańców. Na czvm spotkanie zakończono.
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5porządził:
Wydział Komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice

tel.32 259 36 54
e-mail: konsultacie(dkatowice.eu
www.konsu ltacje. katowice.eu
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