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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami Piotrowic _ ochojca

Organizator spotkania :
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Data:
24 kwietnia 2OI7, godz. L7.OO

Miejsce spotkania:
Szkoła Podstawowa nr 27 im. W. Szafera, ul. Łętowskiego 18 w Katowicach
Uczestnicy spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radny Rady Miasta Katowice Krzysztof Pieczyński
Radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 19
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
K ierown icy j ed n oste k orga n izacyj nych m iasta Katowice
Przedstawiciele służbmundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK GoĘ Katowickich Wodociągów S.A., Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo
KanalizacyjnejSp. zo.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Mieszkańcy Piotrowic oraz ochojca

-

Przebieg spotkania:

o
o
o
o

rozpoczęcie spotkania

-

przywitanie uczestników przez Naczelnika Wydziału Komunikacji

Spotecznej
Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
zakończenie spotkania

Dla mieszkańców przygotowano materiał informacyjny, w którym zawarto dane, dotyczące wydatków
w dzielnicy zaplanowanych na rok 2oL7 oraz informacje o wnioskach złożonych w trzech edycjach
budżetu obywatelskiego.

Rozpoczęcie spotka nia

:

Spotkanie rozpoczął Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, który przywitał
wszystkich zebranych, a następn ie przedstawił scena

W

ri

usz spotkania.

pierwszej częściprezydent zaprezentował inwestycje realizowane na terenie dzielnicy oraz
najważniejsze wydarzenia i inwestycje o charakterze ogólnomiejskim. W drugiej częśćspotkania głos
nalezał do mieszkańców, którzy mieli możliwośćzgłaszania wnioskóW dotyczących poprawy

fu n kcjonowan ia

dzielnicy.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:
Prezydent przywitał przybyłych mieszkańców. Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji,
a po jej zakończeniu głos oddał mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek

Mieszkaniec z Os. Odrodzenia:

odpow|edź
Prezyde nt Miasta Katowice

:

Staramy się, aby do budowy można było przystąpić
planowana
W
możliwe najszybszym czasie. Zgodnie
Chciałabym zaapelować, by
budowa
linii tramwajowej zakończyła się zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi z przewidywaniami i została oddana do użytku nalezy sporządzić odpowiednią dokumentację,
do końca 2020 roku.
uzyskać wszystkie konieczne pozwolenia na budowę
i dopełnić innych restrykcyjnych formalności _ a to
wymaga czasu. Po przygotowaniu dokumentacji
niezwłocznie przystąpimy do prac. lnwestorem
właściwymbędzie przedsiębiorstwo Tramwaje
Śląskie S.A'
z
Tyskiej:
Prezydent Miasto Kotowice:
Mieszkaniec ul.
Ulicą Tyską W godzinach szczytu przejeżdŻa Sprawa jest mi doskonale znana od lat. Jeszcze jako
mnóstwo pojazdów - tworzy się wielki sznur radny byłem zaangaŻowany W kwestię rozwiązania
samochodów. Mieszkańcy nie są W stanie tego problemu.
Zadanie dot. połączenia ul. Jankego
normalnie fun kcjonować.
Zabezpieczona została kwota 50 tys. na z ul. Radockiego poprzez ul. Spółdzielczości,
wykonanie łącznika osiedla odrodzenia z ul' Jaworową, Tylną Jaworową oraz Braci Wiechułów
Braci Wiechułów. To nie jest kwota, która zostało wpisane do budżetu miasta. W ramach
umożliwi wykonanie tej drogi, taka kwota nie podjętych działań powstał projekt. Tereny pod
wystarczy nawet na wykonanie krawężników. realizację inwestycji zostały przejęte przez Miasto.
Należy problem rozwiązac natychmiastowo, od 5 Niestety pojawiły się bardzo zdecydowane protesty
lat styszymy o planowanych inwestycjach, które ze strony mieszkańców przedmiotowych ulic,
miałyby odciążyć ruch na tej ulicy. Dziś którym towarzyszył tzw szum medialny. Zostaliśmy
mieszkańcy domagają się wykonania tego zmuszeni do odstąpienia od inwestycji, która rodziła
planowanego połączen ia.
tak wiele problemów i sporów. Projekt, którym

dysponujemy jest aktualny. Środki zabezpieczone W
wysokości 50 000 zł to pozostałościpo wykupie
terenów pod inwestycję. W sytuacji uzyskania
konsensusu wznowimy działania. obecnie skupiamy
się na realizacji inwestycji równie istotnych
i potrzebnych, które dodatkowo wzbudzają
aprobatę społecznościlokalnej.

Mieszkdnko z ul, Tyskiej od vocem:

od poprzedniego
prezydenta ws. przedłużeniaul. Braci Wiechułów
celem odciążenia ul. Tyskiej. Lekceważy się
zdanie częścimieszkańców, słuchając jedynie
przeciwni ków inwestycji.
Mieliśmyprzyrzeczenie

Kolejnd mieszkonko ul. Tyskiej ad vocem:
Konsensusu pomiędzy mieszkańcami nie będzie

nigdy! lnteresy mieszkańców ul. Tyskiej są
rozbieżne z interesami mieszkańców ulic, które
mają zostać rozbudowane.

Występujemy W imieniu mieszkańców 10-tys.
osiedla odrodzenia, a także Bażantowa oraz tzw.
,,Małej Skandynawii". Stworzenie połączenia jest
w interesie wszystkich mieszkańców, którzy w
chwili obecnej nie mają żadnej alternatywy dla
zatłoczonych do granic możliwościulic Spokojnej
oraz Tyskiej.

Zwrócimy

się do

Prezydenta

z

ul. Szewskiej.

Uruchomimy te

zostały
zaplanowane i na realizację których zabezpieczone
zostały środkifinansowe. W przypadku
omawianego połączenia środków w chwili obecnej
nie ma, dlatego też nie jestem w stanie złożyc
konkretnej deklaracji. Miasto jest właścicielem
gruntów i posiada stosowny projekt, dlatego też w
miarę możliwościpoczynimy starania na rzecz
realizacji inwestycji w przyszłości,co z pewnością
spotka się ze wznowieniem protestów.

prośbąo jak petycje,

są bardzo pomocne przy podejmowaniu

trudnych decyzji.

Reasumując: składaliśmymożliwośćrealizacji
inwestycji w dwóch etapach - tzn. w pierwszej
kolejnościnastąpiłoby wykonanie prac od ul.
Spółdzielczości do ul. Jaworowej. Po remoncie
odcinka do ul. Jaworowej, w drugim etapie można
byłoby przystąpić do trudniejszego etapu robót przy
ul. Braci Wiechułów w kierunku ul. Jankego.
W przypadku decyzji o podziale inwestycji na etapy
trzeba byłoby kolejny raz dobyć pozwolenie
na budowę. Jeżeli jest Wola powrotu do rozmóW
iesteśmv otwarci na wszelkie działania.
Prezydent Miosta Kotowice :

Mieszkaniec:
Należy wykonać łącznik do ul. Jaworowej, tak by

kierowcy mieli możliwośćwyboru drogi

inwestycje, które

Dlatego też takie działania mieszkańców,

wykonanie inwestycji. Wraz z prośbąprzekażemy
do Urzędu Miasta Katowice petycję z podpisami.

kierunku ul. Jankego.

Jestem orędownikiem budowy tego połączenia,
gdyż uważam, że jest niezmiernie potrzebna dla
odciążenia ruchu nie tylko przy ul. Tyskiej, a także

W

Właśnieo takim rozwiązaniu wspomniałem przed
chwilą. Przeanalizujemy możliwośćpodjęcia działań
w tym zakresie.

Prezydent Miasto Katowice:
W kwestii zmiany organizacji ruchu przy ul. Tyskiej
7g|aszamy problem z parkowaniem. Jeżdżąc
pomiędzy ul. Szewską i Tyską nie ma miejsc możliwościsą bardzo ograniczone. Charakter ulicy,
pełniona funkcja
postojowych, na których można byłoby strategiczne położeniei
uniemożliwiają podjęcie działań ponad te, które
zaparkować samochód w celu skorzystania z
juŻ wykonane. Główny dojazd do os.
wielu punktów usługowych zlokalizowanych w zostały
ciąży na ul. Szewskiej i Tyskiej,
tej przestrzeni, na przykład z banków, sklepów odrodzenia
Mieszkanka Osiedla Targowisko:

itp.

CzY Miasto zechce

częściowo równiez

na ul.

Kornasa

i

Kostki-

Napierskiego. Ze względu na powyższe nie można

współpracować ze wprowadzić ruchu jednokierunkowego na ul.
mieszkaniową
Silesia W celu Tyskiej. Natomiast można zastanowić się nad
spółdzielnią
stworzenia organizacji miejsc parkingowych w ograniczeniem prędkości. Analizie poddana
tej przestrzeni?
zostanie równiez możliwośćpołożeniaprogów

zwalniających, ale pod obostrzeniem, by nie
obejmowały całej szerokości ulic i mogły być
omijane przez autobusy (np. pomiędzy osiowo).
Progi zwalniające generują hałas i Wstrząsy, co przy
gęstej zabudowie w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy
nie jest wskazane. Przy czym same chodniki
spełniają normy szerokości.

Przeanalizujemy
kwestie
bezpieczeństwa
Chcę również wrócić do problemu ul. Tyskiej. Tą poruszania się dzieci tą drogą w kierunkach - z i do
drogą będą uczęszczać dzieci do szkoły - w szkoły' Jest tutaj obecny naczelnik wydziału
związku z reformą oświaty,która będzie transportu. Ponownie zastanowimy się nad
skutkować utworzeniem tam szkoły rozwiązaniami, niemniej jednak ostatecznym
podstawowej. Czy można usprawnić organizację rozwiązaniem byłaby wspomniana budowa
ruchu pomiędzy ul' Szewską a Tyską w celu dodatkowego połączenia drogowego dla osiedla.
Poprawie obecnej sytuacji W dużej mierze
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom?

sprzyjałaby również budowa połączenia ul.

Problem dotyczy również ul' Kornasa!

Bazantów z ul. Szarych Szeregów, które skutecznie
wyprowadziłaby ruch kołowy tyłami osiedla do DK
86, a następnie w kierunku centrum Katowic.

Mieszkaniec:

Prezydent Miosta Kotowice

Mieszkdnkd ad vocem:

:

Podejmiemy działania naprawcze. Niestety

Kilka lat temu dokonano rewitalizacji doliny dewastacja ta nie jest wyłącznie wynikiem działania
Ślepiotki. Niestety naturalne materiały, z których czasu. Przede wszystkim występują tam akty

wykonano elementy małej architektury. uległy wandalizmu. Zachęcam harcerzy do opieki nad tym
zniszczeniu' Czy jest możliwośćodtworzenia terenem, gdvż sdyby zagospodarowana dolina
miałaby gospodarzy, to skutecznie zniechęciłoby to
niedawnego wyglądu tej przestrzeni?
innych mieszkańców do uzytkowania tej przestrzeni
niezgodnie z jejprzeznaczeniem, a w konsekwencji
dewastacji. Straż Miejska i Policja patrolują ten
teren W miarę możliwości.Chcielibyśmy
zrewitalizować kolejny odcinek pasa przYrzecznego,
przedłużając go W stronę Ligoty. Jednakże na wielu
odcinkach stan własnościowyprzez zarządcę rzeki
wciaż nie iest uregulowanv.

tVlieszkanka z ul. Radockiego:

.

arezydent Miasta Katowice

:

lest mowa o przebudowie dwóch dużych nwestycje będą realizowane równolegle, gdyż dc
:ego obligują nas pozyskane środki finansowe
;trategicznych węzłów drogowych. jeżeli prace
lostaną Wytyczone zastępcze przejazdy Wzorer
rastąpią W tym samym czasie, to skutecznie
)ziałań, które miały zastosowanie w przeszłości.
lostanie sparaliżowany ruch drogowy W nasze'
\ktualnie zastanawiamy się nad ewentualnyn
:zęścimiasta, a także dojazd na naszych osiedli
alternatywnych przejazdow, szukaml
laka będzie alternatywa dla tych dróg na czal rrzebiegiem
rajlepszych rozwiązań, by maksymalnie
'emontu?
lminimalizować utrudnienia drogowe, które
ruystąpią. Rozpoczęcie prac budowlanych bei

zabezpieczenia tych dróg skutkowałby paraliżem, dc
<tórego nie dopuścimy.

Mieszkonka:

Prezydent Miosto Katowice

Kiedy należy spodziewać się oddania do użytku
basenów,aWszczególności obiektu
zlokalizowanego przv ul. Wczasowej?
Mieszkańcy potrzebują pływalni miejskiej,
obecnie w celu skorzystania z obiektu tego typu
trzeba odwiedzić miasta ościenne, jak np. Tychy.

Przystąpienie do prac budowlanych poprzedzone
jest żmudnym okresem przygotowawczym _ po
przygotowaniu i naniesieniu korekt na projekt, na

Mieszkaniec z ul. Tyskiej:

Prezydent Miasto Kdtowice

Nie można liczyć na samoistne wygaszenie
sprzeciwu ludzi, mieszkających przY drogach,
które mają zostać rozbudowane W celu

Nie ma w budżecie miasta zadania obejmującego
przebudowę ul. Kościuszkiz ul. Kolejową, gdyż na
mocy odpowiedniego porozumienia wykonania tej

:

który został wcześniejogłoszony przetarg,
przychodzi czas na zdobywanie pozwoleń na

budowę, następnie ogłasza się przetarg na wybór
wykonawcy. obecnie finalizujemy postępowanie
przetargowe. W przetargu wzięło udział 12 firm. Po
zatwierdzeniu protokołu i definitywnym wyborze
wykonawcy, będzie możliwe rozpoczęcie budowy,
która ma potrwać 2 lata. Zatem uruchomienie
pływali przewidywać można juz na przełomie lat

zots2o.

odciążenia ruchu ul. Tyskiej.
Będziemy zmuszeni blokować ulicę Tyską, aby
rozwiązać problem obecnego ruchu. Problem
jest tym większy, że tą ulicą będą za chwilę
chodziły małe dzieci do szkoły. Zlokalizowanie
progów zwalniających zwiększy i tak niezwykle
uciążliwy hałas. Po drodze jeżdżąsamochody
ciężarowe, w tym TlR-y pomimo zakazu. Trzeba
więcej patroli Policji, można również zastanowić
się nad przebudową drogi i stworzeniem
naprzemiennych zatok i zwężenia jezdni, które
istotnie wpłyną na prędkośćpojazdów.

:

modernizacji układu drogowego podjął się

zewnętrzny inwestor prywatny, odpowiedzialny za
budowę centrum handlowego. Dojazd do galerii
handlowej będzie znajdowało się pod ul. Kościuszki.
Natom iast obecnie istn iejące skrzyżowan ie zostanie
poszerzone o pasy zjazdowe, czyli tzw. prawoskręty.

W tym miejscu planowane było wybudowanie
W godzinach szczytu ruch ulicy Jankego jest ronda, jednakże po analizach, do których włączeni
ogromny. lnteresuje mnie przebudowa ul. zostali również eksperci z Politechniki śląskiej
Kolejowej i Kościuszki. W WPF-ie na lata 2017_ uzgodniono, że przepustowośćronda byłaby jeszcze

2030 nie znalazłem informacji o przebudowie tej
drogi. Podróż zZabrza do granic Katowic zajmuje
20 minut. A przemieszczenie się od granic miasta
na ul. Tyską, o łącznym dystansie ok. 5 km,
czasami więcej niż godzinę!

niŻsza niż ruch regulowany. Dlatego wykorzystamy
skrzyżowaniu
ją
rozbudowując
odpowiednio
iwłączając do obecnego układu drogowego.

Mieszkaniec z ul. Radockiego:

Prezydent Miasto Kotowice

dostępną przestrzeń przY

:

Pana wnioski zostały przyjęte i zapewniam,
że zostaną szczegółowo przeanalizowane, a Pan

Składam wniosek o remont chodników od ul.
Skotnica do piekarni Kłos. Chodniki są w bardzo otrzyma stosowną odpowiedź. Jednakże
złym stanie technicznym, w najszerszym miejscu uprzedzam, że możliwośćrealizacji postulatów
mają szerokośćok' 80 cm. Czy istnieje mozliwość W roku bieżącym nawet W przypadku
potwierdzeniu ich zasadności - może być trudna do
wykonania remontu w tym roku?

realizacji, przede wszystkim dlatego, że plan
remontów jest już zamknięty. Pieniądze zostały
zabezpieczone na konkretne cele i działania,
a następnie rozdzielone pomiędzy odpowiednie
komórki i jednostki. Miejski Zarząd Ulic i Mostów.
(czyli właściwywykonawca takich prac) realizuje juz

wskazane wcześniejzadania, zgodnie

ze

swoim

planem.

Należy również przebudować

wyjazd na ul. Kostki

ul. Kornasa

i

Napierskiego.

Skrzyżowanie powinno zostać podniesione.
Pojawiają się kłopoty przy ruchu pieszym jak
samochodowym.

i

przypadku remontu, w tym poszerzenia
chodników, W pierwszej kolejności należy
zweryfikować stan własnościowyi wykluczyć

W

istnienie gruntów prywatnych, 3dYż to

uniemożliwia podjęcie przez nas działań. odnośnie
przebudowy skrzyżowania przy ul. Kornasa oraz
Kostki-Napierskiego, jak i ul. Jaworowej chcemy się
nimi zająć jeszcze w tym, a najpóźniej w przyszłym
roku.

Mieszkoniec:
Czy ślademinnych samorządów Miasto Katowice

zastanawia się nad przystąpieniem do walki z
niepłodnościąi wspierania zapłodnienia metodą
in vitro?

Prezydent Miasta Katowice:

Miasto realizuje wiele róznych programów
profilaktycznych i prozdrowotnych we współpracy
ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Jednak
wiadomo, Że potrzeb wciąz jest więcej niŻ
dostępnych środków.

W

przeszłościinstrumentem słuzącym włączaniu
mieszkańców W proces współdecydowania
o wydawaniu pieniędzy publicznych były Rady
Jednostek Pomocniczych. Jednak od momentu
wprowadzenia Budżetu obywatelskiego możliwości

CzY istnieje możliwośćzwiększenia środków samodzielnego decydowania

finansowych dla Rad Jednostek Pomocniczych?

o

przeznaczeniu
środków finansowych znacząco wzrosły, gdyż w tym
mechanizmie partycypacyjnym mogą na równych
prawach uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, w tym
radnijednostek.

Ponadto w ramach iniciatywy lokalnei te wnioski,

które dodatkowo poparte

są uchwałami rad

jednostek pomocniczych, otrzymują dodatkowe
punkty, co zwiększa szansę na realizację zadań'

że rady jednostek
posiadają
pomocniczych
roczny budzet w wysokości
10 000 zł, który przeznacza się na drobne wydatki i
bieżącą działalnośćnp. zakup kwiatów
na uroczystości państwowe etc.
Należy również pamiętać,

Podkreślam, że Miasto odpowiada

za

sprawne
siedzibę
funkcjonowanie
i pokrywając koszty ich działania. Należy też
wspomnieć o możliwościpozyskania środków
finansowych w ramach konkursów ofert. Na
przykład na organizację festynów i innych działań
o charakterze kulturalnym, co jest merytorycznie w
pełni zasadne i znajduje odzwierciedlenie
w praktyce.

rad, zapewniając

Mieszkaniec z os. Żurawia:

Zawodowo związany jestem z

Prezydent Midsta Katowice:

To nie

wykonanie projektu zostało zlecone,

branżą a opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków
transportową. Ponad 1-0 lat temu Urząd Miasta Zagospodarowania Przestrzennego. W jego ramach
zamówił projekt budowy nowego przystanku wskazano punkty przystankowe dla transportu
Katowice-Jankego na linii kolejowej 139 w kolejowego. lnwestycja, o której Pan mówi, miała
kierunku Podlesia. Miasto wydało pozwolenie na zostać realizowan a przY okazji rozbudowy

czterotorowego szlaku W kierunku Tychów.
zabudowę.
Dlaczego pomysł został porzucony, chociaż była Protesty społeczne - W szczególności ze strony
to szansa na częściowe zabezpieczenie potrzeb częścimieszkańców Podlesia, w tym interwencje w
ministerstwie - skutecznie zablokowały ten plan
transportowych d la dzielnicy?
modernizacji. W efekcie również budowa
przystanku Katowice-Jankego przestała być
zasadna. Zadecydowano, że do stacji Ligota będą
przebiegały cztery tory, po czym zwężą się do
dwóch toróW a od TychóW ponownie zbudowane
zostaną cztery. Wewnętrznymi torami miat
przebiegać transport dalekobiezny i towarowy, zaś
zewnętrzne miały obsługiwać transport lokalny na
linii Tychy Katowice, a w perspektywie do
Sosnowca albo Gliwic' Ta właśniekoncepcja została
zablokowana. Jednak zmodyfikowany projekt jest
juŻ gotowy, a inwestycja ma być realizowana
etapowo. Dodam, Że zgadzam się, że potencjał
kolejowy można wykorzystać dla lokalizacji
przystanków dla podróżnych. Jednak wcześniej

trzeba rozwiązac problem z niedostatkiem dróg, a w
tym przypadku przede wszystkim dążyc do
połączenia z ul. Braci Wiechułów.
Przystanki pozostaną w tej samej lokalizacji' Ruch

Czy w ramach przebudowy ul..Armii Krajowej i
ul. Kościuszkizostaną utrzymane przystanki
Piotrowice-Szkoła oraz Piotrowice-Fabryka
Maszyn?

tranzytowy po przebudowie będzie przebiegał
wykopem na poziomie ,,-!". Na poziomie ,O"
zostanie utrzymany ruch lokalny. Organizacja ruchu
zostanie uporządkowana przez wybudowanie
bezkolizyjnego ronda turbinowego z odrębnymi
pasami ruchu.

Prezydent Miasta Katowice :
System przyjmowania w sprawach indywidualnych
Mieszkanka z Os. Odrodzenia:
jest ściślepowiązany z podległościąsłużbową.
Mieszkańcom bardzo trudno się umówić na W pierwszej kolejności mieszkaniec rozwiązuje
spotkanie z Prezydentem Miasta w sprawie sprawę lub problem W danym wydziale.
indywidualnej. Możliwośćspotkania W W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia
jest
spotkania
umowtente
godzinach przedpołudniowych jest dla osób możliwe
z wiceprezydentem resortoWym, nadzorującym
pracujących problematyczn a.
pracę podległego wydziału. Dopiero po
wyczerpaniu tych możliwościmieszkańcowi
przysługuje spotkanie z prezydentem rozmowa W
gabinecie, co jednak nie gwarantuje korzystnego
załatwienia sprawy. Przynajmniej z perspektywy

mieszkańca. Dlaczego?

- gdvż samorząd

We

wszelkich działaniach musi poruszać się w granicach
prawa. Dodam tylko, ze dla obsługi mieszkańców
Wyznaczone są dni dyzurów wszystkich
kierowników i wiceprezydentów, W tym również
prezydenta.

Kolejna sprawa dotyczy mieszkalnictwa w Aby otrzymać mieszkanie komunalne należy spełnić
naszym mieście.Mieszkania komunalne są określone wymagania, które są Wyznaczone
trudno dostępne dla osób W przedziale obowiązującymi przepisami prawa. Po 5 latach od
wiekowym 25-35 lat.

przyznania mieszkania w budynku, w którym działa
wspólnota, najemcy przysługuje prawo do wykupu
z bonifikatą do poziomu 60 procent. Dodatkowo
jeżeli jest to ostatni lokal komunalny w danej
wspólnocie to bonifikata może wynieść80 procent'

W mojej Umowie z Mieszkańcami zobowiązałem się
Ponadto dlaczego mieszkania komunalne są do budowy nowych mieszkań i remontowania
dofinansowane na poziome 20 do 30 procent pustostanów, w celu oddawania co najmniej stu
wartości,w przypadku gdy w innym miastach aż mieszkań rocznie do dyspozycji potrzebujących
mieszkańców. oprócz remontów mieszkań z zasobu
do 90 procent!
komunalnego realizowane są inwestycje
Katowickiego Towarzystwa Budownictwa
Mieszkaniowego. Dodatkowo podpisaliśmy również
umowę z BGK Nieruchomości,na mocy której na
granicy Nikiszowca i Giszowca wybudowanych
będzie pięćset mieszkań niskoczynszowych na
wynajem, W ramach Programu Rządowego
Mieszkanie Plus.

Prezydent Miasta Katowice

Mieszkaniec Ochojco:

Zgadzam

się z budową drogi dla

:

Trudno wskazać konkretny termin remontu

w sytuacji gdy wiąże się to z koniecznością wymiany
infrastruktury podziemnej. W tym przypadku
od rodzen ia poprzez Jaworową.
Problematyczna jest ulica odrodzenia, która wykonanie częściowego remontu nawierzchni było
została wyremontowana od ul. Wesołej do związane z przeprowadzeniem prac podziemnych
Leśnej.Kiedy można spodziewać się wykonania na danych odcinkach.
remontu pozostałej częścitej ulicy, W tym Prezes KIWK:
również przyległych dróg bocznych? Wiem, że W odniesieniu do planów modernizacji w dzielnicy
występują tam problemy z kanalizacją, pod zajmujemy się kanalizacją deszczową. odnośnie
drogami przebiegają również rury gazowe. kanalizacji sanitarnej obecnie pracujemy w innych
Bardzo często występują tu awarie, W częściach dzielnicy.
P reze s Katow i cki ch Wod o ci qg ów :
szczególności ru r wod noka na lizacyj nych.
Przyjrzymy się awaryjności i przeanalizujemy
CzY można pomyślećo wykonaniu drogi dotychczasowe zgłoszenia w tej sprawie.

osiedla

technicznej przV linii tramwajowej przez las,
która ma zostać wybudowana W przyszłości?
Była taka droga pomiędzy Panewnikami a Prezydent Miasta Katowice :
Chorzowem, która pomimo dziur była Przy zaprojektowanej linii tramwajowej powstanie
wykorzystywana. Gdyby taka ulica powstała, to ścieżkarowerowa. Chociaż w planach jest również
rozładowałaby ruch i to zarówno obecnie, gdy droga, to obecnie nie ma mozliwości finansowych
istniejące drogi nie wytrzymują natęzenia ruchu, na jej wykonanie, więc co najmniej do 2030 roku
jak i także w przyszłości,gdy Miasto przystąpi do
przebudowy dwóch tak istotnych węzłów
droeowvch.

ona nie powstanie.

Prezes SM Silesia:

Prezydent Miasto Kotowice

Na terenie Spótdzielni Mieszkaniowej Silesia jest
ponad 8000 metrów niezabudowanego terenu.
Zainteresowaliśmy Urząd Miasta tym gruntem w
celu realizacji inwestycji, służącejspołeczności
lokalnej, czyli mieszkańcom osiedla oraz całej
dzielnicy' obszarem tym interesują się również
deweloperzy, gdyŻjest to miejsce atrakcyjne pod
względem i nwestycyjnym.
Chcemy, aby powstała tam sala widowiskowa,
dom kultury, czyli generalnie wielofunkcyjny
obiekt użytecznościpublicznej.

Pomysł jest bardzo ciekawy i godny uwagi.
Analizując obecną funkcjonalnośćistniejącego
w Piotrowicach-Ochojcu Miejskiego Domu Kultury
,,Południe" należy zauwaŻyć, że coraz trudniej
pełnić mu rolę jedynego obiektu kulturalnego
o znaczeniu dzielnicowym, dla całej, wielce licznej

:

społecznościloka nej. Szczegól nie odczuwal ny może
być brak sali widowiskowej, aczkolwiek uczulam, że
budowa takiego obiektu potrafi pochłonąć
co najmniej 12 mln zł. Aktualnie mamy
l

zarezerwowane środki finansowe na
zaprojektowanie, a następnie na budowę nowej

siedziby dla Miejskiego Domu Kultury dla LigotyPanewnik, również z uwagi na ogromne
zapotrzebowanie społeczne' l to właśnietę

inwestycję musimy zrealizować

W

pierwszej
kolejności.Przyszłościowomożemy połączyć siły i
zbudować dom kultury na terenie spółdzielni _ na
warunkach porozumienia - przenosząc Dom Kultury
z ul. Jankego. Wniosek został odnotowany.

Prezydent Miasta Katowice

Mieszkdnko Piotrowic:

:

Czy będzie wznowione połączenie autobusowe Jako samorząd corocznie przekazujemy do KZK GoP
dzielnicy z os. Paderewskiego? Dziesięć lat tam na utrzymanie transportu publicznego 97 mln zł.
pracuję, linia nr 10 jeździla do momentu Dopłata została tak skonstruowana/ że do jednego
rozbudowy dworca kolejowego. Obecnie musimy tzw. wozokilometra wliczani są mieszkańcy naszego
jeździc nawet do 1,5 godz. w jedną stronę. miasta, jak i pasażerowie z pozostałych miast,
Składałampismo u radnego w tej sprawie 9 przekraczających granicę, ale poruszających się w
obrębie Katowic' Mam nadzieję, że utworzenie
lutego br.

i pozwoli na
zmian w kwestii

metropolii uzdrowi sytuację

Mieszkdniec od vocem:

Chodzi nam o

stworzenie

połączeń
bezpośrednich, przecież na os. Paderewskiego
znajduje się Urząd Skarbowy. Centrum
przesiadkowe na Brynowie nie usprawni
komunikacji w tym kierunku.

wypracowanie korzystnych

publicznego,
doprowadzając do powstania systemu bardziej
sprawiedliwego pod kątem rozliczeniowym.

transportu

reorganizacji

Centra przesiadkowe równiez

pomogą
w reorganizacji transportu publicznego, przy czvm

nastąpi konieczność przesiadania

lnna mieszkankd ad vocem:
Z własnego doświadczenia wiem, że czas dojazdu
do osiedla nie wynosi więcej niż godzinę _ dwa
lata poruszałam się po tej trasie komunikacją
miejską.

się,
z jednoczesnym załozeniem, Że czas oczekiwania na
przesiadkę nie będzie dłuższyniz 7 minut.

z linii

autobusowych zwanych
potocznie ,,wycieczkowymi", czyli o bardzo długich
trasach, z przejazdem przez wiele miast,
generujących wyższe koszty utrzymania. Rozkład
jazdy powinien funkcjonować W układzie
promienisto_sztafetowYffi, Z dużą częstotliwością
Rezygnujemy

odjazdów

i krótkim czasem

oczekiwaniem

na przesiadki.

Autobusy na długich dystansach nie mają również
odpowiednio wysokiego tzw. napełnienia, co niesie

ze sobą

niewspółmiernie wysokie koszty.
Reasumując: system musi być nie tylko
akceptowalny społecznie, ale również racjonalny
ekonomicznie. Wydział Transportu przeanalizuje

wniosek.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Kdtowice

Czy Miasto dąży do pełnej zabudowy Katowic, by

Samorząd Miasta ma ograniczone prawa, a tym

asfaltem?
Buduje się centra handlowe, dyskonty
zagraniczne, które są zwolnione z podatków,
podczas gdy rodzime przedsiębiorstwa upadają i
są zamykane.
Takie działania nie zatrzymają mieszkańców w
mieście!

przedsiębiorstw o kapitale zagranicznym. Stosujemy
się do przepisów ogólnokrajowych, a także
europejskich. Katowice mogą jednak być dumne, że
na 45 procentach powierzchni rozciągają się tu lasy.
Ponadto w mieście zagospodarowujemy zieleń w
wysoko zurbanizowanej przestrzeni. Jednak aby

mieszkańcy byli otoczeni betonem

i

:

samym możliwościW kontekście lokowania

10

ludzie chcieli się do nas przeprowadzać potrzebne
są zarówno mieszkania, miejsca pracy, jak i tereny
re kreacyj

no-wypoczyn kowe.

Ta

kże obsza ry

zi e

lon e,

obiekty sportowe, kulturalne czv rozrywkowe.
Dlatego stawiamy na zrównoważony rozwój we
wszvstkich aspektach.
Prezydent Miosta Katowice:

Mieszkaniec z os. żurawia:

się W sprawie

wykonania drogi
na
os.
Zurawia,
o którą staramy
ewakuacyjnej
się od 40lat.
Prosimy również, by po ukończeniu budowy
bloku przv ul. Sobocińskiego, przywrócić
przejścia dla pieszych od ul. Sobocińskiego na
Osiedle Zurawia. Wszelkie interwencje ustne
mieszkańców W Spółdzielni nie przyniosły
rezultatów. obecnie na osiedlu jest bardzo wielu

Zwracam

mieszkańców

W podeszłym wieku

i

niepełnosprawnych, jak również matek z małymi
dziećmi W wózkach. Aby dojśćdo ośrodka
zdrowia, kościoła,autobusu czy kiosku Ruchu
musimy pokonać trasę co najmniej o dwa
kilometry dtuższą niż poprzednio.

Zakończenie spotkania

W przypadku nieruchomości prywatnych, Miasto
ma niewielkie pole do działania. Jednak
podejmiemy się rozmów z inwestorem W celu
otwarcia przejścia.
Prezes Spółdzielni Mieszkowej Silesia

:

lnwestor wykonywał prace budowlane niezgodnie
z decyzjami ujętymi w W7, które jednoznacznie
obligowały inwestora do udostępnienia przejścia.
Przychylam się do prośby mieszkańcóW aby

poprzez Powiatowy lnspektorat

Nadzoru

Budowlanego lub Wydział Budownictwa podjęte
zostały rozmowy z inwestorem, które zobligowałyby
go do stosowania wytycznych wyartykułowanych
w decyzji.

:

Prezydent podziękował mieszkańcom za obecnośćna spotkaniu, dyskusję na temat spraw i problemów
dzielnicy. Podkreślił,że wnioski zgłoszone zarówno w trakcie spotkania, jak i te indywidualnie tuż po
jego zakończeniu, zostaną przeanalizowane i miasto postara się zrealizować te, które wydają się być
naiważnieisze z punktu widzenia poprawv iakości życia w dzielnicy. Na czym spotkanie zakończono'
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Sporządził:
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel.32 259 3t 44
e-mail : konsultacie@ katowice.eu
konsu ltacje.katowice.eu
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