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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami Podlesia

Organizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Data:

2i

marca 2OI7 godz.

77 .OO

Miejsce spotkania:
Szkoła Podstawowa nr 2]. przv ul. Malczewskiego

1

Uczestnicy spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna, Radny Rady Miasta Katowice Krzysztof
Pieczyński
Radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 22
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele służbmundurowych straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK GoP, Katowickich Wodociągów S.A., Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo _
Kanalizacyjnej Sp' z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp' z o.o.
Mieszkańcy Podlesia

Przebieg spotkania:

o

rozpoczęcie spotkania

-

przywitanie uczestnikóW przez Naczelnika Wydziału Komunikacji

Społecznej
wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
za kończen ie spotkania
Dla mieszkańców przygotowano moteriał informacyjny, w którym zawarto done dot. zoplonowanych
na rok 2017 wydątków w dzielnicy oraz informacje o wnioskach złożonych w trzech edycjach budżetu
obVwotelskieąo.

.
.
o

Rozpoczęcie spotkania:

Spotkanie rozpoczął Maciej Stachura Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, który przywitał
wszystkich zebranych, a następnie przedstawił scenariusz spotkania.
W pierwszej częściprezydent zaprezentuje najciekawsze inWestycje realizowane w mieście oraz
najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w dzielnicy. W drugiej częśćspotkania będzie czas
na zadawanie na forum pytań przez samych mieszkańców. Chętne osoby mogą skorzystać też
z możliwościzłoźeniawniosku w formie pisemnej, po zakończeniu spotkania.
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

Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej
w Podlesiu:

Mam pfanie o miejscowy

plan
zagospodarowania przestrzennego dla
całej dzielnicy. Niestety obserwujemy
wiele samowoli budowlanych.

odpowiedź
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Jeżeli chodzi o węzeł przesiadkowy _
chcemy pode.iśćdo tematu rzetelnie.
Dokończmy

sprawy

zWlązane

z projektowaniem i dowiemy się jakie
będą rzeczywiste koszty rea lizacji

Drugie pytanie dot. szkoły iprzedszkola
dla Podlesia i Zarzecza, bo obecnie
jednostki obsługują obie dzieln ice.

inwestycji. Jeżeli okaże się, że z różnych
powodów inWestycja rozciągnie się
w czasie, Wtedy pomyślimy o krokach
tymczasowych.

l prosta rzecz - jest zaplanowany węzeł
przesiadkowy w dzielnicy, ale obecnie
mamy duży problem z parkowaniem

Wszyscy chyba

w okolicy stacji PKP. Czy jest możliwość
zlokalizowania tymczasoweBo parkingu
na terenach miejskich lub PKP?

są świadomizmian

W systemie edukacji W Polsce. Będziemy
mieli ośmioklasowe szkoły podstawowe
i szkoły pon adpodstawowe ' Musimy
na to patrzeć w sposób całościowy- wziąć
pod uwagę wszystkie nasze jednostki oraz
obciążenie z jakim się borykają,
a następnie zmodyfikować obwody, tak
aby zapewnić możliwośćwypełnienia
szkół tutaj zloka lizowa nych. Myślę
tu zarówno o częściKostuchny, jak
io Piotrowicach _ szkoła nr 32 i nr 28 (dziś
gimnazjum nr 20). Dzieci w tym obszarze
jest mniej niŹ miejsc w szkole, tak Więc
budowa nowego obiektu bvłabv

nieracjonalna. Aczkolwiek poprzez
wspomniane przesuwanie obwodów

odciążymy szkołę w Podlesiu. Podobny
problem w kontekście całego miasta
dotyczy przedszkoli. Mamy w mieście
więcej miejsc W przedszkolach niż
uczęszczających dzieci. Z tYm, że
na południu miasta faktycznie więcej jest
chętnych niż dostępnych miejsc. Poddana

jest analizie możliwośćbudowy

tzw.

przedszkoli kontenerowych, wzorowanych
na modelach skandynawskich. Obiekty
takie stawia się na rzecz realizacji
określonych potrzeb, a w momencie ich
zaspokojenia przenosi się w inne miejsce.

z

naszą umową dot. planu
szczątkowego rezerwującego teren pod
budowę dróg postanowiliśmy, że
przystępujemy do planu zagospodarowania przestrzennego wypełniającego ten obowiązujący. Prace nad
Zgodnie

planem są więc wznowione iw różnych
mieiscach etapami będzie się pojawiał.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka:
Południowe dzielnice się zaludnia.ją i zagęszczają.
Czy przy wspomnianych planach zakładane
są działania, żeby pewne tereny _ zielone czy
zalewowe ch ron ić? Przestrzenie zabudowane
stają się tak ciasne, że przestają być atrakcyjne.
Dojazd do południowych dzielnic, pomimo
planowanych inwestycji, jest nadal utrudnlony.

złego. NiestetY miasto nie posiada tutaj terenóW
które mogłyby być zabezpieczeniem do realizacji
funkcji rekreacyjnej, poza doliną rzeki Mlecznej,
gdzie mamy parę działek, które będą
przeznaczone właśniena taki cel. Trudno jest nam
ingerować we własnośćprywatną, możemy
to zrobić jedynie W miejscowym planie,
określającmożliwościzabudowy. W Katowicach
mamy wiele terenóW zielonych i wszystkie
obszary Ieśne, które mają dominacje LS w
planach, nie będą ruszane. oczywiście zdarzają
się sytuacje samowolnej wycinki, te
wychwytuje my.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Radna Rady Jednostki Pomocniczej:

. W wielu miastach busy

dowożą
mieszkańców do centrum dzielnic. Mamy
mieszkańców w różnym wieku, duże
odległoścido pokonania, a do centrum
Podlesia jeździ jeden autobus. Ponadto

brakuje komunikacji do

Chaotyczna zabudowa przynosi czasami dużo

Tychów.

. Jeślichodzi o szkoły _ tak

jak

wspomniałem, musimy patrzeć cało-

ściowo na organizację

w

edu kacji

mieście.Nie opłaca się utrzymywać
pustych obiektów, a wszystkie szkoły w tej
oko|icv nie beda miałv pełnego obłożenia.

Rozwiązanie, które się przewiduje czyli
budowa parkingu pojawi się za dłuższy Naczelnik Wydziału Edukacji isportu Sławomir
Witek:
czas, ale to itak nie rozwiąże problemu.
Dlatego w tej okolicy nie likwidowaliśmy szkół
_
i
dlatego w gimnazjum utworzymy podstawówkę,
nasza
Jeślichodzi o reformę edukacji
szkoła jest przeładowana. Jako rodzice Źeby dzieci z południowych dzielnic były
dostaliśmy informację, że nasze dzieci rozłożone w placówkach' Dyrektorzy szkół mieli
będą być może chodziły na dwie zmiany. tak rozplanować pracę, Źeby zmianowości
Patrząc na rozwój Podlesia iokolic myślę, nie było. Jedynie w szkole podstawowej nr 21
że Warto rozważyć nowe przedszkole i może pojawić się niewielki wskaźnik
zmianowości.
szkołę dla tych dzieln ic.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

odnośnie transpońu

_

autobusy jeżdżą

w ramach organizacji

komunikacji

miejskiej KZK Goą czyli wielu miast,
z wyłączeniem Tychów, bo to miasto

ma swoją komunikację.

z

Sytuacja

pewnością się zmieni, gdy powstanie
metropolia od 1 lipca, a działająca od 1
stycznia 2o1'8r. Ale musimy mieć
świadomość,że nie dojedziemy wszędzie
autobusami czy busami. Dzisiaj miasto
Katowice dopłaca do tra nsportu
zbiorowego 100 mln zł, drugie najwięcej
dofinansowujące miasto to Sosnowiec
z kwotą 50 mln zł. Najpierw musimy

rozwiązać sytuację podziału środków
przekazywanych KZK GoP czyli dopłat
do przejazdów mieszkańców naSzego
miasta, a następnie będziemy myślećnad

zwiększeniem częstotliwości lub

zWieszeniem ilościprzejazdów. Dodam
1eszcze, że w subregionie centralnym
planuje się realizować projekt obejmujący
wiele gmin dot. centrów przesiadkowych'

Autobusy będą dowoziły pasażerów
do takich miejsc, np. do Pętli Brynów,
na której planuje się budowę takiego
centrum, i stamtąd będzie można
przemieszczać się dalej, przykładowo

Mieszkanka:
Jeżdżę autobusem między godz. 1-6 a 18
od ul. Wincentego Pola do Podlesia.
Autobusy linii 37 jeżdżąco pół godziny,
a potem co godzine isie spóźniaia.

tramwajem W stronę centrum miasta.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

o

Zwrócę

się do KZK GoP z

prośbą
o przedstawienie częstotliwości kursoWania linii 31 i jej obciążenia'
Skonfrontuiemv aspekt społeczny

do innych dzielnic można się dostać
częstotliwościąco ]-5 minut.

ia

Co się dzieje z basenem na Kotuchnie?
Chcielibyśmy skorzystać z fizykotera pil,
zainteresowana działalnością.Może tutaj

Basen od wielu lat jest w rękach
prywatnych i nie mamy możliwości

na miejscu wybudować basen iumo-

żliwić mieszkańcom południowych dzielnic korzystanie z zabiegów fizykoterapii,
a zainteresowa nych naprawdę jest wielu.

Czy

wpływu na 'iego

nkcjonowanie.
oczywiścieodbywają się tam różne
zajęcia, głównie dla dzieci i młodzieży
współfinansowane przez miasto. Na dzień
dzisiejszy nie mam informacji, że
właścicielchciałby przekazać obiekt
miastu, sprawdzimy to.
fu

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka:

to

prawda, źe ma być budowany

trzeci tor PKP?

.

moźliwośćzwiększen

częstotliwości
autobusu.
M iejmy
ku rsowa n ia
świadomość,że będziemy musieli
oczywiścieza to zapłacić.

a basen iuż jest prawdopodobnie
nieczynny, bo kopalnia nie jest

.

z ekonomicznym izobaczymy czy będzie

Drugie pytanie dot. autobusu nr 11.
Staje on w Piotrowicach na rynku iczy
tym autobusem nie można by dojechać
do Podlesia? osoby bez samochodu mają
utrudniony dojazd do Ochojca do
szpitala.

Drogi, które prowadzą Z

pętli

Barcelońskiej do Podlesia czY zarzeczało:
albo ul. Tunelowa, albo Bukszpanowa.
Ulice te mają taki przekrój, że nie można

na

n

ich puścićpełnowym ia rowego

autobusu. Transport jest tam realizowany
przez busy i niestety trzeba się przesiadać
na inny a utob us.

odnośnie przebudowY E65 - z tego
co wiemy, projekt na dzień dzisiejszy

zakłada do Ligoty 4 tory, dwa
dalekobieżne i dwa lokalne. odcinek
od Ligoty do Tychów jest wyłączony

z projektowania iznowu od Tychów dalej
są poprowadzone 4 tory. Mamy wpĘw
na przepustowość pociągów lokalnych,
prawdopodobnie zostanie zwiększona
częstotliwość jazdy na Ligotę, gdzie
róWnież powstanie centrum przesiadkowe
pociąg/autobus. Natomiast w kieru n ku
Tychów tych pociągów moźe być już
mn

Mieszkanka:

iei.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Wrócę do reformy edukacji. Do tej szkoły Jeślichodzi o tę konkretną sytuację dot.
uczęszcza dwójka moich dzieci iod początku rejonizacji _ przyjęliśmy zasadę, że nie dzielimy

uczą się W systemie dwuzmianowym' Właśnie rodzeństwa. JeśliPani dzieci chodzą do tej szkoły,
się dowiedziałam, źe moje trzecie dziecko będzie kolejne również może tu uczęszczać. To są
już musiało dojeżdżaćdo Kostuchny, bo taka jest indywidualne sytuacje, rozpatrywane przez
przYgotowa na przez urząd rejon izacja. M ieszka m dvrektorów iednostek. Takie są moje dYspozycje.

w takim miejscu, gdzie nie dojeżdża komunikacja
publiczna. Do przystanku mam kilometr, kole.lne

2,5 km trzeba dojechać do szkoły autobusem,
a nie puszczę pierwszoklasisty samego.

Odczuwam

Ale faktycznie obwody się zmieniają, po to żeby
zmniejszyć zmianowość w szkołach iW miarę
równomiernie obciążyć każdą placówkę.

to jako zrzucenie

problemu
na rodzicóW bo zakładam, że przez kolejne 6 lat
będę dowozić i odbierać dziecko ze szkoły.
Mieszkaniec, Rada Rodziców szkoĘ nr 21:

Problem szkoły, to przede wszystkim sala
gimnastyczna oraz zmianowość,która
jest jedną z najwyższych w Katowicach.
Tak więc potrzebowa libyśmydrugiej sali,
basen oczywiście też by się przydał'

Drugi temat dot. miejscowych planów.

Prośbajest taka, aby plan
południowych dzielnic podzielić w

dla
ten
podejmować
żeby
działania
tam
sposób,
gdzie jest zgoda mieszkańców.
Opracowanie planu dla Podlesia
to minimum 3 lata, całościowoniech
będzie to robione W tym okresie, ale tam
gdzie się da, zróbmy plany wcześniej.

odniosę się też do
pytania

-

wcześniejszego
żeby były busy muszą być

drogi. Jestem właścicielemdziałki i
miasto zabrało mijej częśćpod drogę.

Prezydent Miasta Katowice Mar€in

Krupa:

Temat sali gimnastycznej jest otwańy.
Mamy rozpoczęte zadania inwestycyjne
ech sal przyszkolnych. Jeśli
ruszymy z tymi inwestycjami, możemy
zacząć projektować kolejne. Hale służąnie
tylko przecież uczniom, ale też lokalnej
społeczności.
dot. budowy

tru

Jeszcze powrócę do tematu basenóW
gdzie oprócz podstawowych funkcji
basenowych, strefą rekreacji, będzie
basen do nauki pływania i rehabilitacji
oraz hala sportowa. Tak więc znacząco się
zwiększy infrastruktura sportowa
W naszym mieściew perspektywie
n ajbliższych kilku lat.

Przy budowie nowej sali trzeba oczywiście
wziąć pod uwagę loka lizację
i Wystarczającą ilośćmiejsca na terenie
szkoły pod inwestycję.

Do planów można oczywiście różnie
podejść.5ama procedura uchwalenia

zajmie minimum rok. Te

prace
już trwają. Na pewno Zaczniemy tam,
gdzie problemów.jest najmniej. Mamy już
inną sytuację niż w 2005 r. wtedy kaŹda
uwaga mogła wywrócić plan, obecnie
uwagi może przyjąć lub odrzucić rada
gminy. A jeżeli odrzuci nie wpływa to
na wdrożenie planu zagospoda rowan ia
p rzestrzen n ego.

Wydział Budownictwa i Planowania
Przestrzenneto Roman Olszewski:

Uchwała w sprawie przystąpienia

do

spo-

rządzenia planu południowych dzielnic jest z 30
maia 2011 r. Faktycznie, edvbvśmv mieli robić

całośćplanu trwałoby to latami' W trakcie
planowania dróg na południu: od ul. Sandacza
do ul. Rolniczej oraz od planowane.| pętli
tramWajowej postanowiono, że w pierwszej

kolejności plany będą robione dla dzielnic, które
te drogi mają na swoim terenie. W związku z tym
robimy częśćplanu dla Podlesia, W przetarsu
z trzech wykonawców nie wybraliśmy żadnego,
powtórzymy procedurę w kwietniu' Następny
plan będzie dla Zarzecza, ponieważ mieszkańcy
niepokoją się tym, że mogą zostać zabudowane
tereny przy planowanych drogach np. centrami
logistycznymi. Termin realizacji dla planu
to minimum 9 miesięcy.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Wspomniał pan, że chciałby żeby miasto było Działania miasta Krakowa są bardzo restrykcyjne,
przyjazne dla wszystkich i wszystkim się tu
na naszym obszarze, w mieściektóre jest
dobrze żyło.Chciałbym powiedzieć o czymś

górniczym, będą trudne

do

wdrożenia.

czego nie widać _ niedobrze się oddycha My idziemy w zupełnie inną stronę, w działania
W naszym mieście.Chciałbym pana poprosić proekologiczne. Stąd też zmiana sposobu
o przedstawienie- jakie działania ma zamiar dofinansowania do kotłów centralnego
miasto podjąć, oprócz programu 10x10 o którym

ogrzewania:

na kotły węglowe o 5

klasie
energetycznej - 4 tYs. zł-, do systemóW typu prąd,
lepiej żyło.Bo cóż z tego, że mamy place zabaw, gaz
czy ciepło zdala-czynne - 10 tys. zł. Tak więc
siłownie, chodniki iścieżkirowerowe, skoro nie dajemy zachętę do zmiany systemu ogrzewania
mamy ochoty wychodzić na zewnątrz, żeby i coraz więcej ludzi się na to decyduje.
z tego korzystać. A jeżeli wychodzimy, Zwiększyliśmy też pulę pieniędzy, która jest
to jesteśmy truci przez kominy z domów przeznaczona na ten cel. W roku 2075
jed norodzin nych. Czy ma pan zamiar podjąć
dopłaciliśmydo 300 takich kotłów w roku 2016
działan ia takie jak Kraków?
ponad 500, a w tym roku będzie to ponad 750
wymienionych kotłów. Ja pomijam cały aspekt
źródeł odnawialnych, bo powoli musimy do nich
przekonywać n asze społeczeństwo.

już słyszałem,żeby nam się tutaj faktycznie

Prowadzimy też szeroką akcję edukacyjną
zarówno w szkołach, jak i podczas imprez
w mieście. Mamy też dwie duże dedykowane
imprezy _ w majówkę oraz Dni Energii. Ponadto

prowadzimy szkolenia z zakresu prawidłowego
spalania paliwa stałego, bo dużo zależy od tego
jak palimy w naszych piecach. oczywiście jest

jeszcze prewencja straży Miejskiej, która
prowadzi kontrole. W ubiegłym roku było ich

ponad 3 tys. iWystawiono 540 mandatów. ldzie
ku dobremu, choć przed nami długa droga do
czystości powietrza. W roku 201"0 średnioroczne

zanieczyszczenie powietrza wynosiło 5Ż pg/m3 ,
w roku 2015 jest 39, mamy Więc spadek. Ale
funkcjonu.lemy w konglomeracji wielu miast,
które ze sobą graniczą i oddziałują jedne
na drugie. Konieczne są Więc uregulowania
szersze W zakresie ochrony powietrza. stąd też
przygotowane uchwały sejmiku województwa
śląskiegow spr. regulacji dla całego województwa
dot. spa|ania paliw stałych i wykorzystywanych
do tego celu instalacji. Dodatkowo w ramach
działań min isterialnych, zostały podjęte prace nad
rozporządzeniam i dot. zakazu sprzedaży kotłów
niskiej klasy i dostępu do paliwa stałego o złej
jakości. Podjęte są więc różne działania
na wszystkich szczeblach zarządczych. Mam
nadzieję, że w perspektywie kilku lat uda nam się
uporządkowac problem n iskiej emisji.
Ad vocem:

Problem jest szczególnie odczuwalny w niecce
doliny rzeki M lecznej.

Ważne jest też postawienie stacji monitoringu.

Dyskomfort odczuwalny to jedno, ale przede
wszystkim niska emisja odbija się na naszym
zdrowiu. Są przeprowadzone badania - dla
aglomeracji 300 tys. ze względu na złe powietrze
rocznie umiera 700 osób.

Takie stacje jakościpowietrza będą stawiane
w ramach

p

rojektu unijnego.

Naczelnik Wydziału Kształtowania środowiska
Barbara Lampart:
Na terenie Katowic pojawi się ok 140 stacji. Siatka

ich rozmieszczenia będzie taka, żeby pokazać
rZeczywisty rozkład zanieczyszczeń. Jest Więc
rownrez
sensownym u mieszczen ie ich
w M urckach, Podlesiu i Zarzeczu.

Mieszkaniec, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Dzielnic Południowych Katowic:

.

Proszę o informację kiedy konkretnie
zostanie uchwalony plan dla Podlesia,
ponieważ uchwalenie planu szczątkowego dla terenu Wspomnianych dróg
nie zagwarantuje nam niezbudowania
tam rzeczy uciążliwych dla mieszkańców.
l proszę o deklarację, że na tych terenach
nie powstaną piaskownie, betonownie,
żwirownie i bazy transportowe.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

o Nie chciałem wracać to te8o tematu,
w wyniku tych rozmów pracę stracił
wiceministe1 który był orędownikiem
budowy 4x4 do Tychów To tak dla
wyrównania wiedzy. Była duża wola

budowy szlaku 4x4 na całej długościE65.
Ze względu na protesty fragment został
WYcięty.

.

Przystąpienie

do planu jest,

prace

. Jako

rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy.
Pla ny służądo usystematyzowan ia
zabudowy. Tereny przy drogach będą
zabudowywane zgod n ie z przeznaczeniem
- mieszkaniowo, ale również usługowo,
co nie oznacza, źe będą one źle wpływały
na jakośćżycia. Nie da się budować bez
usług, bo potem jest taka właśnie

członek Stowarzyszenia miałem

zaszczyt negocjować kwestie rozbudowy
szlaku kolejowego E65 i chciałby
powiedzieć, że Stowarzyszenie nigdy nie
sprzeciwiało się rozbudowie tego szlaku.
Negocjowaliśmy alternatywy tego szlaku,
żeby rozbudować go w alternatywny
sposób. Rozmawialiśmy z panią minister
Bieńkowską, z Biurem Budowy Kolei
Szybkich, nikogo z UMK tam nie
widziałem.

sytuacja, że trzeba np. zrobić zakupy,
a do centrum nie 'ieżdźąautobusy,
ponieważ drogi nie mają odpowiednich
parametrów, żeby je

p

rzyjąć.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

W kwestii

komunikacji - mam wniosek To też temat do Wydziału Transportu, zależny
o wydłużenie trasy busa nr 937, który obecnie od analiz. Musimy sobie zdawać sprawę'
porusza się wahadłowo, a powinien przejeżdżać
że środków finansowych nie mamy aż tak wiele,
przez Star8aniec, Panewniki i Ligotę do pętli
żeby wszystkie potrzeby transportowe zaspokoić
brynowskiej.

Zakończenie spotkania

W

takim stopniu, w jakim Państwo oczekujecie.

:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom za poświęconyczas i uczestnictwo w spotkaniu oraz
za wszystkie pytania i uwagi. Wiele spraw czeka na rozpatrzenie, ale sukcesywnie będą one
rozwiązywane, by miasto było coraz bardziej przyjazn e mieszkańcom, ale również dla tych, którzy
zdecvduią się w Katowicach zamieszkać.

sporządził:
Wydział Komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 259 36 54

