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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami osiedla Tysiąclecia

Organizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Data:
30 ma.ia 2015 godz. 17.00

Mie.isce spotkania:
sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowei ,,Piast", ul' Zawiszy czarnego 8

Uczestnicy spotkania:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice Barbara Wnęk, Maciej Biskupski, Jacek PiWoWarczuk, Borys Pronobis
Radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 9

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownlcy jednostek o rga nizacy.jnych miasta Katowice
Przedstawicie|e służb mundurowych straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów S.A., Katowlckiej lnfrastruktury Wodociągowo -
Kanalizacyjnej Sp' z o'o', Miejskiego Przedsiębio rstwa Gospodarki Komunalnej Sp' z o.o.
Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia

Przebieg spotkania:

. rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestnikóW prZeZ Asystenta Prezydenta Miasta

. Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
o dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
o za kończenie s potka n ia

Dlo mieszkańców przygotowono moterioł informocyjny, w którym zoworto dane dot. zoplonowonych
na rok 2076 wydatków w dzielnicy oroz informocje o wnioskach złożonych do lill edycji Budżetu
Obywatelskieqo.



Rozpoczęcie spotkania:

spotkanie rozpoczął Dawid Zapała Asystent Prezydenta Miasta, który przywitał wszystkich zebranych,
a następnie przedstawił scenariusz i porządek spotkania. W pierwszej części prezydent zaprezentuje
najważniejsze inwestycje iwydarzenia realizowane na terenie miasta oraz osied|a Tysiąc|ecia' Druga
część spotkania będzie należeć do mieszkańców, którzy będą mieli możIiwość zadaWania pytań
prezydentowi oraz zglaszania wniosków dot' poprawy funkcjonowania dzielnicy.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

PrezYdent przywitał bardzo licznie przybyłych mieszkańców. Następnie przystąpił do przedstawienia
prezentacji, a po jej zakończeniu głos został oddany mieszkańcom'

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek odpowiedź

Mieszkaniec:

Chciałem poruszyć temat skrzyżowania
na Górnym Tysiącleciu przy ul. B. Chrobrego 31
iUłańskiej. Walczyliśmy, żeby nie było tam stacji
benzynowej i dziękujemy Za pomoc W tym
temacie - udało się' Przy skrzyżowaniu, są szkoły,
przystanek autobusowy i chodnik z jednej strony
jezdni, niestety autobusy zachodzą przy skręcie,
Jest to bardzo niebezpieczne, należałoby
wybudować rondo, bo same znaki ograniczenia
nie spełn iają swojej roli.

Na osiedlu mamy szkołę nr 58 gdzie jest basen'
Nasza młodzież ma probIemy ze zdrowiem _
chciałem zawnioskować o bezpłatny dostęp
do basenu Z gimnastyką korekcyjną, tak jak
na osiedlu Paderewskiego. Koszt Zajęć u nas to 35
zł za godzinę, nie każdego stać'

Trzeci temat to sprawa Pomnika Powstańców
śląskich, który miał kiedyś tabliczki
z wyszczególnio nym i nazwami miejscowości,
gdzie walczyli powstańcy. Zadbajmy o swoją
historię i przywróćmy je.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Nazwy miejscowości na pomniku staramy się
odtworzyć. Gdy tylko nam się to uda, zostaną
powieszone.

odnośnie basenów. W zamierzeniu trzy nowe
obiekty miejskie, oprócz basenu do pĘwania,
będą wyposażone w basen rekreacyjny
Z atrakcjami wodnymi imały basen do nauki
pływania ido zajęć, o których Pan wspomniał'
Także na pewno zajęcia takie będą mogły być
prowadzone na naszych obiektach. Dodatkowo
w tych kompleksach będzie jeszcze strefa saun
ihala gimnastyczna.
Trudno mi teraZ Wypowiedzieć się na temat
wprowadzenia cyklu zajęć promujących zdrowie.

W kwestii ronda _ pomysł ten był analizowany'
Projekt inwestycji jest bardzo drogi, Więc
proponujemy wydłużenie wjazdów i wyjazdów
z ulicy, tak, aby poprawić bezpieczeństwo w tym
obsza rze.



Mieszkanka:

W imieniu mieszkańców Mieszka l 5'7 '9 i 1't
chciałam prosić pana prezydenta o remont drogi
dojazdowej do budynków należących do miasta.
od 50 lat nie możemy doczekać się naprawy
drogi' Prosiliśmy radnych o pomoc, zgłosiliśmy
wniosek do budżetu obywatelskiego, ale jest nas
za mało, żeby wygrać w głosowaniu. Mieszkańcy
tamią nogi, taksówki nie chcą przyjeżdżać, karetki
też maią problem' Prosimy o pomoc.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mam świadomość problemu. Była analizowana
budowa chodnika przy tej drodze. Na pewno się
tym Zajmiemy. W następnym roku musi ten
remont być ujęty w planie remontowym
Mlejskiego Zarządu U|ic i Mostów i remont będzie
wykonany.

Mieszkanka:

CzY jest szansa, żeby Dolne Tysiąclecie,
szczególnie budynki przy ulicy Piastów, odgrodzić
od DTŚ? Słychać huk dzień i noc. Staw Maroko był
oddany kilka lat temu, ale nie dam się tam
wypocząć.

Drugim tematem są imprezy odbywające się
w Parku Śląskim, przy których na całym osiedtu
jest głośno. Pisałam do marszałka województwa,
odpowiedziano mi, że imprezy są dla wieIu
odbiorców i muszą być zróżnicowane. Ponadto
imprezy odbywają się na terenie
Wydzierżawia nYm, więc robi je kto chce itrwają
do późnych godzin wieczornych, a potem
imprezujący przemieszczają się jeszcze przez
nasze osiedle ije dewastują.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

To jeden z tematów związanych z ochroną
środowiska. Musimy podjąć działania. Ale
postawienie ekranów akustycznych nie rozwiąże
probIemu, bo hałas nie będzie docierał
do budynków tylko do wysokości samego ekranu,
a wyżej będzie się rozchodził nadal ze zdwojoną
siłą. Jest realizowana mapa akustyczna miasta
Katowice, będą robione dokładne pomiary,
zobaczymy jakie środki będą mogły być
zastosowa ne,

W drugim temacie. Przedyskutujemy
z marszałkiem sprawę dot. dzierżawy terenu pod
imprezy i wyciszenia muzyki, żeby nie była tak
agresywna. sąsiedztwo parku jest dla Państwa
zarówno dużym plusem jak i minusem' Temat
powiązany to sprawa parkowania, podnoszona też
przeŻ pana radnego Piwowarczuka' Musimy usiąść
Z tymi tematami do rozmowy _ marszałek, prezes
parku, prezes spółdzielni i przedstawiciele miasta'
Bo patrząc na plany rozwoju Wesołego Miasteczka
i otwarcie w przyszłości Stadionu ś|ąskiego to
problemy będą, i trzeba o nich jak najwcześniej
zacząć rozmawiać-

Mieszkaniec:

Mam sprawę dot' Szpitala onkologii w Gliwicach.
lnne ośrodki W Warszawie i Krakowie
są dofinansowane, a za zabieg na węzłach
chłonnych moja żona, mieszkanka śląska, musiała
płacić.

Mówił Pan, że osiedle jest gęsto zaludnione, ale
Straży Miejskiej to ja tu nie widzę' A mamy
problem z psami bez kagańców iich odchodami.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mamy na sa|i komendanta straży Miejskiej, który
sĘszy Pana interwencję. Trzeba zwiększyć
ko nt ro le.

Temat onkologii wykracza poza miasto, ale dotyczy
naszych mieszkańców, którzy muszą korzystać
z pomocy specjalistów' Były podejmowane W tym
temacie wspólne działania, zwłaszcza posłów'
obecnie środki wypracowane przez centrum
onkologii w Gliwicach zostaną w Gliwicach, nie ma



już tego podziału, który był kiedyś' Na terenie
miasta będzie zorganizowany koncert z cegiełkami
dot. funkcjonowania onkologii g|iwickiej i będzie
to swo|sty znak, że nam też zależy na kontynuacji
działań w takim zakresie, iaki iest dzisiai'

Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 9:

29 listopada 2015 r. została wybrana Rada Rady
Jednostki Pomocniczej nr 9. Wskazano nam lokal
na siedzibę przy ul. Chrobrego 25. Byliśmy na wizji
pomieszczenia, niestety jest bez okien i bardziej
nadaje się na sklep niż siedzibę Rady. Kolejną
propozycją była sa|a 7m kw' w Zespole Szkół
Zawodowych iMiejska Biblioteka Publiczna na ul.

Piastów, oba pomieszczenia nie spełnią roli
siedziby Rady. Mamy propozycję loka|u od SM
Piast przy ul. Piastów 6, za którą dziękujemy.
Prosiliśmy w piśmie urząd o nawiązanie kontaktu
ze spółdzielnią i ustosunkowanie się do tej
propozycji. Na dzień dzisiejszy nie mamy siedziby,
nie mamy telefonu, komputerów, ksera,
internetu. ]ak Rada ma wypełniać obowiązki
nałożone przez Radę Miasta w tych warunkach?

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Temat znam, był dyskutowany wiele razY.

Rozumiem, że zaproponowane lokalizacje nie
zostały przyjęte przez Państwa' Musimy poszukać
innych rozwiązań, jednym z nich jest możliwość
skorzystania z pomieszczeń szkoły _ wydzielone.j
saIi oraz większych sal na potrzeby spotkań
z mieszkańcami. Nie na|eży się bać też stanu
przedstawianych Państwu lokali, zawsze możemy
przeprowadzić tam remont. Tak więc proszę
rozwaŻyć to pod tym kątem' Jeśli nie wybiorą
Państwo loka|u z oferty, rozważymy możliwość
s korzysta nia z propozycji spółdzielni'

Mieszkanka:

Jestem członkiem Rady Seniorów Miasta
Katowice. Na ostatnim spotkaniu mieliśmy
możliwość zapoznania się z prezentacją dot.
różnych możliwości, jakie miasto dzięki
funduszom unijnym może zaoferować seniorom.
Niestety nie ma tam nic o osiedlu Tysiąclecia'
Jesteśmy jedną z najliczn iejszych dzielnic, a nie
mamy miejsca, gdzie seniorzy mogliby slę
spotkać, usiąść, napić się kawy/ herbaty,
skorzystać z prasy, czy pograć w szachy/ warcaby.

Jesteśmy bezpiecznym miastem. lna osiedlu
czujemy się bezpieczni. Natomiast Szopienice
należy oddać młodym, żeby ożywili tą dzielnicę.

Kolejna sprawa. Rozmawiając z mieszkańcami -
seniorami osiedla o problemach z jakimi się
spotykają wypĘnęła sprawa, że nie ma do'|azdu

do cmentarza komunalnego z Tysiąclecla.

Jeśli chodzi o budżet obywatelski, z naszej
inicjatywy dosta Iiśmy kwotę na doposażenie
dziennych domów opieki dla seniorów, również
obiektu tutaj, na Tysiącleciu '

Jesteśmy miastem kreatywnym UNESco
w dziedzinie muzyki, z wyjątkiem Krakowa' nie ma

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Zwrócę na to uwagę, postaramy się, żeby
w ofercie dla seniorów było coś i dla Państwa,
mieszkańców Tysiąc|ecia' Wniosek o linię
autobusową na cmentarŻ na Murckowskiej
zostanie p rzea na lizowa ny. W organizacji
transpońu publicznego kierujemy się filozofią
układu gwieździstego, dzięki któremu dojedziemy
do centrum miasta, aby móc się przesiąść
na kolejną linię dowożącą nas do celu'
W przyszłości będziemy też mogli korzystać
z centrów przesiadkowych. A dzisiaj Katowice
są miastem, które najwięcej dopłaca
do transportu publicznego - 95 mln zł., bo mamy
największe obciążenie równe 100 tys' osób
dziennie przyjeżdżających do pracy' Mam
nadzieję, że przy układzie metropolitalnym u|egnie
zmia nie syste m rozliczeń tra nsportu pu b licznego
i wdrożymy wspólny jego model, oparty w głównej
mierze o tra nsport szynowy.



takiego miasta w Polsce i za to dziękuję.

Mieszkanka:

W imien|u seniorów oraz młodych ludzi z dziećmi
chciałam zwrócić uwagę na problem wind w
naszych blokach, które zatrzymują się na co
drugim piętrze. Ta sprawa przekracza możliwośc|
finansowe spółdzielni inasze własne. Zdaję sobie
sprawę, że to nie jest sprawa do szybkiego
załatwienia, ale prosimv o pomoc.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mówimy o zasobach spółdzielni mieszkaniowej'
obawiam się, że to problem natury konstrukcyjnej
i może być nle rozwiązywa lny.

Mieszkaniec:

czy miasto jest w stanie coś zrobić z uciążliwością
jaką są gołębie? sprzątanie jest bez sensu,
bo za chwilę wszystko Wraca do stanu
pierwotnego. Może na początku w naszym
budynku komunalnym zabezpieczyć siatka mi
pustostany jakie mamy, bo to są doskonałe
miejsca lęgowe dla ptaków. Czy miasto ma
możliwość rozwiązania tego problemu, bo z roku
na rok jest coraz gorzej.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Możliwości są, stosowaIiśmy w Iatach poprzednich
np. rozsypywanie karmy ze środkami
a ntykonce pcyj nym i czv metody naturalne
z wykorzystaniem ptactwa drapieżnego' Proszę
panią dyrektor KZGM o Zabezpieczenie w budynku
baIkonów w mieszka niach n ieza mieszkałych
(Mieszka l 5) i sprawdzenie pozostałych zasobów
na osiedlu pod tym kątem, a panią naczelnik
Wydziału KsZtattowania Środowiska o podjęcie
działa ń zgodnie z kompetencjami.

Mieszkanka:

Mam wniosek dot' terenu wokół budynków
Tysiąclecia 86, 86a, 86b, zarządzanych przez
miasto, które są zaniedbane, z dziurami
w nawierzchni wokół bloków' Udało nam się
złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego
pt: Zielony Zakątek, który przeszedł i będzie
realizowany. Natomiast wnioski o parkingi
są odrzucane. Prosimy o pomoc.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Przyjmuję to jako zgłoszenie, konieczny będzie
objazd z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów
oraz Komunalnym Zakładem Gospoda rki
Mieszkaniowej, aby sprawdzić co w pierwszej
kolejności należałoby zrobić. Przyznaję, że budynki
spółdzielni na osiedlu wyglądają o wiele lepiej niż
miejskie, ale to nie jest Wina zarządzania, tylko
ba rdzo ograniczonych środków finansowych'

Mieszkaniec:

Jaka jest szansa na zwiększenie iIości miejsc
parkingowych na całym osiedlu, naprawdę nie
mamy gdzie parkować'

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Jesteśmy w trakcie analizy moż|iwości rozwiązania
tego problemu, z opracowania będą wynikały
sposoby możliwe do realizacji' Problem jest
zgłaszany również przez radnych Rady Miasta
i radnych RJĘ którzy proponują np. budowę
pa rkingu wie lo pozio m owego.

Sprawa parkingów wiąże się z tematem
wcześniejszym - planów rozwoiu Parku Śląskiego
i chociażby zwiększeniem liczby odwiedzających
Wesołe Miasteczko. Dlatego mówiłem
o konieczności spotkania w szerszym gronie, aby
kompleksowo omówić sprawę'



Mieszkaniec:

Kto wydał pozwolenie na budowę domów przy ul.

Chorzowskiej? Powstają nowe budynki, a my nie
mamy ciśnienia gazu i wody, o kanaIizacji nie

Wspomnę.
lPan powinien być częściej na TysiącIeciu, bo
zieleńce miejskie zostały specja Inie ostrzyżone'

Drugi temat to linia autobusowa 51, jeźdzl przez
Osiedle w kierunku Ligoty. Autobus ma
przystanek na Osiedlu Witosa, a potem dopiero
na Bugli koło kopalni Wujek. Czy byłaby
możliwośc zrobienia dodatkowego przysta n ku
przy sa lonie samochodowym Pietrzaka.

Z osiedla nie mamy też połączenia z Sanktuarium
w Pieka rach ś |ąs kich.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Dziękuję za zgłoszone wnioski. Przeanalizujemy
je z Wydziałem Tra nsportu '

Jeśli chodzi o pozwo|enia na budowę, działamy
zgodnie z przepisami prawa. Gdy jest miejscowy
plan zagos poda rowa nia przestrzennego to okreś|a
on, co można, a czego nie można na danym
terenie. l jeśli są spełnione wszystkie wymogi
przez inwestora, W tym dostęp do gazu

i do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
o odpowiedniej przepustowości, pozwolenie
musimy wydać. Inną sprawą są obszary bez planu,
tu działamy poprzez tzw ,y'lz-tki" czyli budowę
na zasadzie a na lizy sąsiedztwa.

Mieszkaniec:

W Katowicach wiele ulic, skrzyżowań ibudynków
nie ma adresów, nazw ulic i numerów budynku,
jest to bardŻo kłopotliwe'

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

staramy się na wszystkich ulicach stosować znaki
niebieskie, informujące o nazwie ulicy i kierunku
w którym przebiega. Na wszystkich budynkach
miejskich tabIiczki są, natomiast nie mamy
wpływu na b udynki indywidualne.

Mieszkaniec:

co się stało, że Wylot Rawy z Rynku przy budynku
Muzeum Śląskiego odstrasza swoim wyglądem,
czy miasto p|anuje coś z tym zrobić? To ładny
zaułek, wańo go zagospoda rować.

Kolejna sprawa czy są p|any rewita|izacji Rawy
na odcinku od Osiedla do Centrum? Co z tego,
że z Klimzowca wypływa czysta woda, jak
za stawem Maroko robi się z tego ściek.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Jeżeli chodzi o budynek Muzeum śląskiego,
prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie
przeprowadzony remont ściany, jako łączona
inwestycja z marszałkiem województwa.
Dodatkowo chcemy tam wykonać - Zgodnie
z projektem przekazanym przez jedną
Że studentek - roś|inne elementy, które
by byĘ nad RaWą' Mam nadzieję, że to się uda'

Rawa została przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego oczyszczona, usunięto za rośla
isamosiejki rosnące w korycie rzeki i powodujące
jej zatory' Jeśli chodzi o czystość wody, walczymy
z tym cały czas' Mamy sprzęt do zadymiania,
wszystkie tzw' lewe Wypusty kanalizacji są przez
nas monitorowane i blokowane. Niestety
po zablokowaniu takiego wylotu za jakiś czas
są one na nowo odb|okowywane p(zez

nieuczciwych użytkowników' Działa nia będą nada l

prowadzone, zwłaszcza te przeciwpowodziowe
iw obsza rze odmulania dna.



Mieszkanka:

Chciałam zwrócić Pana uwaBę na kwestię drogi
miejskiej do przychodni na osiedIu, która
od kilkudziesięciu lat nie była remontowana i jest
dziurawa. Pobocze, które nie jest wyasfaltowane
po każdym deszczu wymaga założenia kaloszy'
Przychodnia tego nie może wyremontować.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Potrzeba remontu ciągów komunikacyjnych
na osiedlu jak widać jest bardzo duża. Razem
z moimi ludźmi zrobimy przejazd po a|ejkach
i drogach miejskich, zaprosimy też do udziału Radę
Jednostki Pomocniczej.

Mieszkanka:

)eszcze raz zwracamy się z prośbą o remont
nawierzchni przy ul. Mieszka I 5,7,9,7I. Pan
obiecał zająć się tvm W przyszłym roku, ale my
prosimy o podjęcie działań ;uż w tym roku.
Pamiętam, że kilka lat temu chodziły komisje
i byĘ jakieś problemy z instalacjami łączonymi
spółdzielczo - miejskimi. Więc to może potrwać
iWarto od razu za te sprawy się zabrać'

Ijeszcze mała dygresja - niedawno był zrobiony
skwerek w kierunku Mieszka l i kościoła, chyba
Roberta oszka. Przez teren były ciągnięte
instalacje do nowych budynków Nowego
Tysiąclecia. Zostało to naprawione, ale pozostaĘ
zapadliska' ProsŻę o interwencję
u podwykonawców, bo nie jest to dobrze
zrobione-

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

W trakcie wizji lokaInej zobaczymy zgłoszone przez
Panią tereny. Sprawdzimy też, czY w budżecie
MZU|M będą jakieś oszczędności w tym roku'
Wtedy być może uda się podjąć działania
remontowe już w tym roku.

Mieszkaniec:

W kampanii obiecywał Pan nam zajęcie się
tematem targowiska przy ul. Chrobrego. Nie
chodzi o likwidację, ale uporządkowanie'
Wystąpiliśmy jako Rada Jednostki Pomocniczej
do dzierżawcy terenu - spółki Pro-Eko,
o zmodernizowanie obiektu. W odpowiedzi
prleczytaliśmy, że W ostatnim czasie pewne
inwestycje poczyniono, natomiast dalsze mogą
nastąpić w momencie, gdy spółka będzie
dysponować takimi wpływami, które pozwolą
na inwestowanie' Może wypowiedŻieć umowę tej
firmie, a teren przekazać Targowiskom Mlejsklm?

Miasto Katowice ma najwyższą kwotę poboru
za wywóz śmieci, Warszawa jest pierwsza'
W ubiegłym roku podobno po podsumowaniu
kosztów Wywozu śmieci w mieście powstała
nadwyżka 3 mln zł. A jeśli powstała, to na jakie
ce|e może ona być przeznaczona?

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Dziś mamy jeden z najIepiej funkcjonujących
w Po|sce systemów Wywozu śmieci, z rozsądną
stawką' Nie mówię, że najniższą' ale na pewno
nie jest najwyższa. Rozpisaliśmy przetarg na

odbiór odpadów, który wygrała spółka miejska'
]eśli chodzi o nadwyżki środków - są one
kierowane na zwiększenie zakresu i możliwości
odbioru odpadów. Przykładowo, za chwilę będzie
możliwość odbioru gruzu remontowego, bez
konieczności dowożenia go. środki mogą byc
Wykorzystywane tyIko na działania związane
z czyszczeniem miasta i porządkiem' Nadwyżka
jest w okolicy 1,5 mln zł. ijest one przekazywana
na poprawę czystości W naszym mieście.

Jeśli chodzi o targowisko' Właściciel jest
zobowiązany w najb|iższym czasie do wykonania
remontu nawierzchni. Jeśli tego nie będzie
realizował jest duże prawdopodob ieństwo,
że rozwiążemy umowę dzierżawy.



Mieszkanka:

od dłuższego czasu mówimy o połączeniu ulicy
Piastów z ulicą Bracką' Nie oczekuję odpowiedzi
W tej chwili, ale niech to pytanie będzie
w protokole' Czy coś wiadomo W tej sprawie?

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Przyznam się szczerze, że nie pamiętam tego
wniosku, ale sprawdzę w dokumentach' Wiem'
że pojawił się postulat dot' poszerzenia
cmentarza, temat jest trudny z racji stanu
własnościowego terenu.

Mieszkaniec:

Będę kontynuował problem seniorów. Korzystam
z trzech przychodni specja listycznych -
onkologicznej, urologicznej i pulmonologicznej,
do których dojeżdżam autobusem i wysiadam
przy Pałacu Mtodzieży. Dojście jeszcze nie zajmuje
mi dużo czasu, ale ostatnio pomagałem dojść
innej chorej osobie z ciężką torbą izajęło mi to 35
minut' Tyle autobusów mamy' czy były problem,
żeby jedna lub dwie linie dojeżdżały
do przychodni, a ludzie w moim wieku nie musieli
korzystać z taksóWek, na które nas nie stać'

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Jakby to tylko zależało od przekierowania linii,
to nie byłoby problemu' Ulica Strze|ecka
iRaciborska są wąskimi drogami iwprowadzenie
tam autobusów wiązałoby się z likwidacją miejsc
parkingowych. Wydział Transportu przea na lizuje
spraWę'

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom za uczestnictwo W spotkaniu i za tak liczną obecność,
a prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Piast" za umoż|iwienie organizacji spotkania w siedzibie
spółdzielni. Następnie prezes Spółdzielni podziękował prezydentowi za przybycie i dotychczasoWą
współpracę z miastem.

5porządziło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
rel. 32 259 36 54
e-mail: konsultacie@katowice.eu
konsultacje.katowice.eu


