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rozpotzęcie spotkania przywitanie uczestników przez NaczeInika Wydziału Komunikacji Społecznej
wystąl]ienie Prezydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
za

kończenie spotka nia

Dla mieszkańców przygotowdno moteriał informacyjny, W którym zawarto dane dot' zoplanowanych
nd rok 2017 wydotkóW w dzielnicy oroz informacje o wnioskoch złożonych w trzech edycjoch budżetu
obywatelsk' :".

Rozpoczęcie spotkania:

spotkanie rozpoczął Maciej Stachura, Naczelnik Wydziału Komunikacji społecznej, który przywltał Wszystkich
zebranych, a następnie przedstaWił scenariusz spotkania. W pierwszej części prezydent zaprezentował
inwestyc.je, realizowane na terenie osiedIa oraz najważniejsze wydarzenia i inwestycje o charakterze
ogólnom iejskim.

W drugiej częśćspotkania głos naIeżałdo mieszkańców, którzy mieli moż|iwośćzgłaszania wniosków

dot.

poprawy funkcjonowania dzielnicy.

Wvstąpienie Prezvdenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał przybyłych mieszkańców. Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji,
a po iej zakończeniu głos oddał mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców
Zgłoszony wniosek

odpowiedź

Mieszkaniec, przedstawiciel rady paraf ialnej:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

W imieniu

od tego jestem, żeby takie sprawy załatwiać. Jesteśmy
otwarci na da|szą współpracę, Wiem że to bardzo
ważna sprawa dla mieszkańców osiedla.

proboszcza tutejszej parafii oraz rady
parafialnej sktadam podziękoWania za przekazanie

terenu

dla parafii na

cmentarz. Sprawa była
załatwiana przez długie Iata. Dziękujemy również
za przychyln.: traktowanie osób' które tą sprawą się
zajmowały iIiczymy na daIszą przychyInośćipomoc
przy załatWia niu wszeIkich pozwoleń'

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mam pytanie dotyczące ul. Grabskiego' Rok temu

Jeślichodzi o kwestię ograniczenia

prędkości

wysłaliśmypetycję z prośbą,żeby zaopiekować się na drodze _ mamy na sali naczelnika Wydziału
fragmentem drogi przy ul. Grabskiego 13, 15,9 - Transportu i dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic
naprzeclwko i)oisk i ekstremalnego placu zabaw. i MostóW. Proszę o zajęcie się sprawą iw miarę
Droga jest niewłaściwieoznakowana, była prośba możliwościo montaż czy to wyniesionego przejścia, czy
o montaż progu zwaIniającego Iub czegoko|wiek, kostki jaką stosujemy W strefie tempo 30. W kwestii
co spowodowałoby zwo|nienie jeżdżących ośWietlenia - jeś|ijest moŹliwośćzasilania z lampy
samochodów. Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie drogowej, zloka|izowanej w pobliżu - to można dołożyć
dzieci. DruPa sprawa - kwestia oświetlenia tych boisk punkt świetlny. Natomiast jeś|ichodzi o budowę
w okresie zimowym' Bardzo proszę o wzięcie tego pod nowego oświetlenia boiska, to naIeży najpierW
uWagę.
rozeznać, jak daleko są sieci energetyczne i jakie
to będą koszty. Poproszę dyrektora ZakładU Zieleni
Miejskiej o rozeznanie tematu.

!

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Mam pretensje do straży Miejskiej ido Policji. Prosiłbym o wskazanie adresu komendantowi straży
Mieszkam W k|atce, gdzie jedna rodzina została Miejskiej. Nie Wiem jakie będą możliwościreakcji
eksmitowana, a druga jest patologiczna isą z nią i naprostowa nia tej sytuacji.
problemy. Chciałbym, Źeby była jakaś reakcja służb
mundurowych"

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Mieszkam na odcinku między ul. Bocheńskiego Rozumiem, że są to budynki, które mieszczą się
i KoIońską, mamy tam swoje posesje' Budowany był za Renau|t w kierunku u|' Kolońskiej. Musimy
tu ekran akustyczny, który spowodować miał sprawdzić, jakie są możliwościpoprawy infrastruktury.
wyciszenie hałasu, a jest Wręcz odwrotnie. To znowu wniosek do naczelnika Wydziału Transportu.
Wybudowano dojazd do naszych posesji, takl bardzlej Musimy zobaczyć też, jak to Wygląda od strony
chodnik niż droga. od naszych posesji, gdzieś60 cm, prawne.j, bo wiele działek, które tam biegną
są koryta ściekowe,a na tych korytach stoi krawężnik. są własnościąfirmy Pietrzak. Jeś|i to będzie ś|ad drogi
Pan Pietrzak jeździ lawetami 30 tonowymi, gminnej, tam gdzie moŹemy podjąć działania,
co powoduje potężny hałas. Występowaliśmy to je podejmiemy.
do urzędu o progi zwaIniające, otrzymaliśmy Trudno wymusić ogranlczenie poruszających się
odpowiedź, że takie progi powodują zwiększenie pojazdów bez zastosowania sposobóW które Pan
emlsji spalin, niszczenie infrastruktury podziemnej, wymienlł. odpowiedź, którą Pan otrzymał wynika
a pijany kierowca może spowodować wypadek. z naszego dośwladczenia. W wielu przypadkach, gdzie
zastosowaIiśmy progi zwalniające, musie|iśmy potem
odesłano je likwidować, bo drgania jakie generowały
wniosek, powodowały pęknięcia budynków.

Ta droga cała 5ię rozsypuje' Nikt nie reaguje, chciałem

z panem się umówić, a|e mnie
do Wiceprezydenta. Zgłosiłem tam
ale pozostał bez odpowiedzi'

Mieszkanka:

Mam Wniosek dotyczący zbudowanych schodów
pomiędzy ul. Du|ęby a Grabskiego. stanowią one
barierę architektoniczną dla ludzi starszych, dla

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:
Przyjmuję to jako Wniosek. sprawdzimy dokumenty, jak
wyg|ąda kwestia własnościi trwałościprojektu.

inwa|idów marek z dziećmi i nawet dla rowerzystóW'

Mieszkaniec ad vocem:

W prasie pisali, że przeszkodą dla tego działania jest
koIej piaskor,va, której tereny nie są miasta.
A W innych miastach są wykupywane. Zeby
tą barierę zlikwidować należy wybrać trochę terenu
i

zrobić dla nas przejście.

To co było napisane W prasie dotyczyło Wykupienia
W tych miastach fragmentów terenu przez podmiot
prywatny, z pominięciem miasta. Gminy powinny mieć

prawo pierwokupu, a do niego nie doszło. Notariusz,

który podpisał akt notaria|ny pominął miasto
w możliwościpozyskania tego terenu, a były to grunty
Skarbu Państwa. Decyzja notariusza podparta była
tezą, że teren był z budow|ą. Dopóki były podkłady
i tory - można było tak powiedzieć. Ale po ich likwidacjj
już nle' Tematem z naszej strony zajmuje się Wydział
Gospodarki Mieniem.

Żeby podmiot prywatny mógł cokolwiek zrealizować

na tym obszarze, musi uzyskać pozwo|enie
od miasta na reaIiZację inwestycji, albo będzie

potrzebował miejscowego pIanu' Nie znamy pIanów
właścicieliterenu co do jego przyszłości.A|e miasto ma
możliwośćnp' uchwalenia szczątkowego miejscoWego
pla

n

u,

wprowadzającego przykładowo konieczność

przeprowadzenia

na tych działkach ścieżek

rowerowych albo ciągów pieszo-rowerowych.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka:

Jestem mieszka nką ul. Sławka l nawlązu]ąc Temat połączenia u|. Sławka ciągiem pieszodo poprzedniej wypowiedzi - tamtą górkę na|eży rowerowym z ul. Rataja bYł przedmiotem rozmów.
zIikwidować, a nadmiar materiału można wysypać
U nas - W dół licło szkoły, przez który jesteśmyodcięci
od centrum osied la.

Temat przybIiży naczeInik Wydziału Transportu.

gruntóW na kolejny rok' A nasz teren nle do końca jest

z Właścicie|emgruntóW po byłej kolejce piaskowej, aby

Naczelnik Wydziału TransPortu Bogusław Lowak:

Zapraszam Pana prezydenta na ulicę Sławka, W ramach prac związanych z budową nowej drogi,
w celu zaparkowania samochodu. Mieszkam obsługującej nowe budynki TBsu, jest takie połączenie
w zasobach wspó|noty mieszkanlowej i ostatnio za pro.jektowa ne. Natomiast probIem z jakim się
dostaIiśmy podwyżkę za wieczyste użytkowanie spotka|iśmy, to Własnośćterenu. Jesteśmy w kontakcie

na

naszym, gdyż mieszkańcy TBsu parkują pod naszymi

Wydał nam zgodę

domami. Manly niby postawiony zakaz wjazdu, ale
nikt go nie respektuje, a straż Miejska nie reaguje.

rowerowej, bo nie możemy zastosować tu specustawy.
P|anowany jest ciąg pieszo-rowerowy, łączący ścieżkę

przeprowadzenie ścieżki

na ul. Rataja ze ścieżkąw ul. obroki, Wzdłużul. Witosa,
poniżej nasypu.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:
Projekt mamy, finansowanie róWnież, pozostaje Więc
kwestia pozyskania zgody właścicieIaterenu.

W sprawie parkowania podejmiemy działania _ straż
Miejska oraz Wydział Gospodarki Mieniem. W kwestii
prawnej należy sprawdzić, czy teren .jest przy
publiczne.j drodze, a co za tym idzie jest
ogó]nodostępny. Musimy pamiętać' że na parkingach,
które są budowane z pub|icznych pieniędzy

na

Mieszkanka

ai vocem:

Parkingi stoją puste, bo trzeba płacić.

działkach miejskich, nie możemy ograniczać
możliwościpostoju. Na sali mamy też naczeInika
Wydziału Budynków i Dróg, w którego gestii jest m.in.
TB5 - postaramy się podjąć działania w kwestii
parkowania. Dziwi mnie trochę ta sytuacja, bo jak
pro.jektowa

Iiśmyosiedle, to

Wystarczającą iIośćmiejsc

pa

za

rkingowych.

bezp ieczy|iś my

Mieszkanka:

Jestem mieszkańcem TBsu

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

inie

potwierdzam Pani

zarzutóW' Parkingi przy TBsach są pełne.

Ale moje pytanie jest z innej dziedziny. Korzystam
codziennie z komunikacji miejskiej, bo dojeżdżam
do pracy do Tychów pociągiem. lgdy wysiadam
z pociągu W Katowicach - przede mną jest cięŹka
droga. Schodzę W dół, na dworzec autobusowy
ijeden autobus mam na stanowisku nr 1, a drugi
na stanowisku nr 6 - i muszę biegać między tymi
punktami, l jeszcze inne autobusy mam na placu
Wolności i z tyłu placu Andrzeja. Proszę
o uporządkowanie sprawy dojazdu na osiedle.
Po 16.30 kończy się standardowy, częsty ruch
a

utobusów, llnia jest Wygaszan a i jeździ już rzadziel'

Dziękuję za te pytanie. Mamy na sa|i naczelnika KZK
GoĘ który przyb|iży nam trochę temat' Ale miejmy

świadomość,że na Wie|osta nowiskowym przystanku
pod dworcem nie jesteśmy w stanie zmieścić
wszystkich linii autobusowych.
Z-ca naczelnika Wydzialu organizacji Przewozów KZK

GOP Grzegorz Rutkowski:

Mówimy tutaj o linii 51, która została dołoŹona
do przejazdu przez dworzec. Obecnie pracujemy nad
podziałem stanowisk na dworcu. Najbardziej
efektywnym miejscem odjazdu autobusów w kierunku
osiedla byłoby stanowisko dla linii Lotnisko, które jest
zajmowane z dru8iej strony. Postaramy się zintegrować
odjazdy na osiedle z tego stanowiska nr 10.
Zostaje jeszcze kwestia częstotliwośc1, która Wynosi 10

minut - łącznie dIa Iinii 115 i 193. Nie wszystkie .|ednak
linie odjeżdżająz dworca. 7obaczymy

co z

popołudniami

i jak

wygląda

moż|iwość

przedłużenia cykIu.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Jestem użytkownikiem garaży przy ul. Dulęby. Każde
Większe opady powodują, że z kaŹdej jednej studzienki

Jeś|lchodzi

Wylewają się fekalia do naszych garaży i zalewają
je nawet do wysokości 50 cm. Nie możemy sobie
z tym poradzic jako nabywcy. Druga kwestia _ płacimY
podatki, a przy garażach nie mamy anijednej |ampy'

o kwestlę

kanalizac.ji

-

mamy wśród nas

dyrektora odpowiedzialnego za te kwestie, należy
sprawdzić sytuację. Z gospodarką ściekową idziemy
ciągle do przodu, korzystając róWnież ze środkóW
unijnych. Za ponad 600 mln zł - od początku
perspektywy unijnej - zostały Wykonane prace

w

ramach tzw. Masterplanu.

Czekamy

na uruchomienie kolejnych środków ikolejne miejsca
w Katowicach będą remontowane przez Katowicką
lnfrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną.

Sprawdzimy, czyja jest ta kanalizac.ja i jak
podłączono' Jeś|iwypływa ze studzienek
deszczowych, to naleŹy do kanalizacji ogólnospławnej,

ją

albo należy do kanalizacji sanitarnej. Dziśbudujemy juŹ
rozdzie|ne kanalizacje, osobną do deszczówki, osobną

do

sanitarnej.

Przy

kanalizacji o8ó|nospławnej
po dużych opadach atmosferycznych i przy małej
spustowości czasami dochodzi do WyIewU' Musimy
sprawdzić temat, czy ten odcinek już nie jest w planach

remontowych.

I

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec, przewodniczący Rady osiedla:

Jakiśczas terrlu zwraca|iśmy się - prezes spółdzielni
To, że W wie|u miejscach miasta i|uminacje są - jest
Załęska Hałda oraz radny Pronobis z interpelacją zasługą samych mieszkańców. Kiedyś rady jednostek
o doposażenie osiedIa w iIUminację śWiąteczną. miały do dyspozyc.ji 150 tys. zł na różne wydatki'
Widzę, że choinka się pojawiła' Czy oświet|enie Bardzo mocno nawoływałem do tego rady, aby zakupić
na latarniach, o które Wnioskowaliśmy równieź będzie
stałą iIuminację świetlną,która będŻie odnawiana
rea lizowane?
przez Miejski zarząd Ulic i MostóW. U Państwa nie było
l drugie pytanie - kiedy rozpoczniemy taką naprawdę
takiego wniosku. Mamy budżet obywatelski, niektóre
poważną dyskusję o osiedlu? Pan prezydent
dzielnice - jak np. Giszowiec - składały wnioski
przedstawił dużo liczb, natomiast jako mieszkańcy
o iluminację itam, gdzie zadania wygrały, była ona
osiedla od 16 lat prosimy o szereg inwestyc.ji, które
montowana. Trzeba myślećo tej inicjatywie oddolnie,
wydają się nam słuszne ipotrzebne. Wymienię trzy
właśnieza pomocą budżetu obywatelskiego. Do tego

najważniejsze. Pierwsza to instytucja ku|tury on służy.Nie jesteśmy W stanie ośWiet|ićcałe8o miasta,
na osiedlu. Najbliższy dom kultury z prawdziwego
Wieszamy już ozdoby na co drugiej latarni, aby
zdarzenia to fiIia na Dębie koszutkowego domu
nadwyżki przerzucać do innych dzielnic. Dzisiaj jest już
ku|tury, bo niłodzieżowe domy kultury na Załężu
b|isko śWiąt'a o iluminacjach rozmawialiśmy
i

Tysiąc|eciu nie spełniają f unkcji ku|turaInej.

Druga necz to hala sportowa.

Trzecia,

to jeś|iPan prezydent mógłby konkretnie odnieśćsię
do sprawy n3sypu. od 6 |at Rada osledIa Występuje

o

zakup tego terenu. Chodziły p|otki,

że właścicielchce go oddać za przysłowiową złotóWkę.

Przez wie|e lat urząd nam

odpisywał,

że nie jest Zainteresowany zakupem, ze

wzg|ędu

na to, że niczemu teren słuŹyć nie będzie. Teraz
słyszymy kwestię obiektu budowIanego, który
utrudnia sprawę' Nie przeszkodziło to w ciągu
ostatnich kilku tygodni jednemu z przedsiębiorców
prywatnych w zakupie terenu przy nasyple ikawałka
nasypu irozebraniu go oraz wykorzystaniu tłucznia
do utwardzenia parkingu przy u|. Bocheńskiego
iKoIońskiej'

i

programowali Wczesną Wiosną. Natomiast choinka

stanęła zgodnie z Państwa życzeniem.

']eślichodzi

o koIej piaskową -.jako miasto

byliśmy

do nas
spokojni, bo
przyjśći Wtedy będziemy mog|i wykonać stosowny
ruch. Niestetv tak się nie stało. l dziś,kiedy teren jest
już mocno podzielony, poza regulacją W procesie
planistycznym i nakazem reaIizacji określonych
inwestycji w tym miejscu nie jesteśmyW stanle nic
wiedzieIiśmy, że będą musieIi

zrohić - poza możliwościąpodważenia aktu
notarialnego sprzedaży terenu. Temat nie został
przespany, ale liczy|iśmy na to, że dokumenty trafią do
nas ibędziemy mogli skorzystać z prawa pierwokupu.
Te grunty były własnościąSkarbu Państwa, a pominięto

w sprzedaży najważnie.jszy element jakim są gminy.
Nigdy nie było informacji ze strony kolei piaskowych,
źe chcą teren przekazać miastu za złotówkę. Stało się'

jak się stało, pozostaje kwestia

niezakupionych

obiektóW mostowych.
Jeś|i chodzi o myślenie na temat osiedla - zapewniam

Państwa, że biorąc pod uwagę prezentacje W 16-tu

róŹnych częściachmiasta, które przedstawiałem,
to jesteściejedną z dzielnic, W której się najwięcej
dzieje. oczywiście apetytóW i chęci oraz potrzeb jest
wiele i powinniśmy intensyfikować działania
dzielnicowe. Podjąłem decyzję o rozpoczęciu
projektowania ulicy Nowogliwickiej, a co za tym idzie:
uruchamiamy teren pod budowę hali sportowej. Jeże|i

móWimy

o hall sportowej, to W

pierwsze.j kolejności

tam ona powstanie. Natomlast jeślipowstanie
kompIeks sportowy na Załęskiej Hałdzie, to będzie

Wyposażony W obiekty, z których będzie można
korzystać' Myś|ętu zarówno o boiskach treningowych,
jak i boiskach pod ba|onem. Trzeba też wziąć pod
UWagę siatkarzy, być może trzeba będzie pomyśleć o
ha li

Mieszkanka:

sportowej.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

sUper, że miasto stało się sportowe. Słyszymy To są kwestie, które ciąg|e anaIizujemy. Wiadomo
o halach spo:'towych, boiskach, aIe są to obiekty głównie chodzi o środki finansowe' Problemem jest
dedykowane młodzieży. Nasze osied|e coraz bardziej

i chciałam poruszyć kwestię basenu'
Mamy taki obiekt przY szkole, który jest

się starzeje

ogólnodostępny W godzinach wieczornych. Rozumiem,

że jest duŹo czieci, które korzystają z niego, więc
o8ólnodostępne godziny są róWnież obłożone'czy
byłaby możliwośćŹeby ten basen był czynny W soboty

i
i

niedziele? - ito raczej w godzinach porannych
dopołudniowych? Grono osób starszych nie
Wychodzi Wieazorami z domu, zwłaszcza W okresie
Żimowym. Mamy W Katowicach baseny przy różnych
szkołach, dlaczego nie moŹna ich zrobić jako
ogó|nodostępne?

kwestia posiadania tak dużej ilościobsługi, żeby mogły
być czynne 7 dni W tygodniu i prawie 24 godz. na dobę.

Zobowiązani jesteśmy do przestrze8ania reguIaminu
pracy ikodeksu pracy' Muszą być zachowane dni wolne
od pracy i nie ma możliwościpozyskania pracowników,

którzy by zastąpili tych, którzy wykonują
to w ciągu tygodnia. To wymagałoby zwiększenia

zatrudnienia, pani dyrektor na pewno
ma to przea naIizowane, o ile etatóW. Jest też duży
problem z pozyskaniem ratownikóW którzy pilnowaliby

pływających. Największe apogeum jest W okresie
Ietnim. Pani dyrektor może więcej powiedzieć jako
gospodarz obiektu.
Dyrektor ZSo nf

7 Teresa

Liburska

-

Łój:

Basen ogólnodostępny ocŻywiście jest. Na razie nie
dotarły do mnie informacje o zbyt dużym obłożeniu
basenu, Wręcz przeciwnie _ miałam większe
oczekiwania jeś|ichodzi o sprzedaż biletów.

Natomiast

od kilku lat w okresie ferii

zimowych

i letnich basen jest czynny od godziny 14.00 do 22.00.
Także zapraszam serdecznie o5oby z osiedla.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

TBsy budUją nowe b|oki' Jestem oczywiście,,za'', niech
się osiedIe rczwua. z ul. Sławka będzie wyjazd

Słuszna uwaga, proszę nacze|nika Wydziału Transportu

W uI. Witosa

w

kierunku Lidla, prawoskręt. Jak

to będzie się nriało do sytuacji, gdzie już jest probIem

i
o

dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
przea na |izowanie sytuacji i czy możemy w jakiś

prosty sposób d|a całej organizacji ruchu
momencie wyjazdu rano w ul. Witosa
to zorganizować. Projekt faktycznie zakłada
do skrzyżowairia, zupełnie nie można się włączyć
wyprowadzenie z ul. Sławka W ul' Witosa i potem
do ruchu. 'Ja myślałem,że ,,wbiją się'' do ronda wyjazd aIbo na północ, albo południe.
ina nim wszystko fajnie by się rozbiło. A W tym
momencie lrędzie jeszcze Większy prob|em

w

z wyjazdem.

_

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Wspomniał Pan prezydent, że planowana budowa

Słuszne pytanie,

stadionu miejskiego dotyczy naszej

przestrzeni

i faktycznle tak jest. chciałem zwrócić uwagę na to,
że jest to przestrzeń rekreacyjna, w której wieIu z nas
spędza czas. To teren zielony, do którego mamy
utrudniony dostęp, bo przechodzimy albo przez
przejściepodziemne, aIbo przez ul. Bocheńskiego
naokoło. I proszę sobie wyobrazić, że jeśliteraz
od strony Bocheńskiego powstanie duży stadion
miejski, który zajmie bardzo duży obszar, będziemy
mieli jeszcze dalej. Myś|ę, że w mieście są obszary
postindustriaIne, na których można postawić stadion,

nie niszcząc zieIeni. Tutaj trzeba będzie wyciąć naszą
przestrzeń, v/ której odpoczywamy i postawić
gigantycznego molocha z infrastrukturą. Do tego
dochodzą jeszcze wszelkie inne prob|emy związane
Ż tym,

że będziemy musie|! znosić kibiców jeżdżących

autobusami komunikacji miejskiej

na

mecze.

Czy pomysł |okowania tego akurat, W tym zielonym
miejscu - dla nas ważnym - jest naj|epszym?

bo dośćdługo siedzie|iśmy

i ana|izowaliśmy moż|iwościbudowy nowego obiektu.
A zaczęło się od rozmów na temat remontu obecnego

o inwestycji tak
jej
kosztochłonnej, to musimy
nadać taką formę, która

stadionu. Jeślichcemy mówić

stałaby się symbo|em i WizytóWką miasta. MóWię
tu o stadionie miejskim. Czyli mie.jscu gdzie chcemy
zlokalizować większośćcięŹaru sportu, który jest
uprawiany W naszym mieściew tych dyscyp|inach
o których mówiłem, a więc: hoke1', piłka nożna
i siatkówka. oczywiście lodowiska nie będziemy
budować, bo posiadamy już t zY| Spodek, Jantor

i

Jantor stary, gdzie zakupiliśmy halę po starym
Iodowisku. l analizując obszary miasta, można było
lokaIizować inwestycję na terenach postindustrialnych.

Ale te tereny nie są miejskie, co Żnacznie zwiększyłoby

koszty inwestycji. SzukaIiśmy innych lokalizacji,
ale wbrew pozorom nie jesteśmy aż tak dużym

miastem, że mamy o|brzymie tereny bez zabudowy.
Aby zbudować stadion z obiektami potrzebowaIiśmy

właśnietak dużej przestrzeni, jak

ta po

strzelnicy

wolskowej.

Analizowaliśmy róWnież tereny po drugiej stronie
miasta przy ul. Bagiennej, ale grunt jest tam bardzo

bagnisty. l znów mieIibyśmy podwyższenie kosztóW
inwestycji, bo naIeżałoby ten teren w pierwszej
kolejności osuszyć' Wybraliśmy to miejsce jako obszar
atrakcy.jny dla stadionu miejskiego, widoczny
Ż autostrady

44 i który będzie niejako bramą wjazdową

do miasta od strony zachodniej.

Nie obawiałbym się co do kwestii kibicóW PoIicja
ma to bardzo dobrze zorganizowane. Przy okazji
gratuIuję zatrzymań, które się działy od początku tego

tygodnia' Bardzo dużą pracę wykonaIiście Państwo
na rzecz uchwycenia tego, co jest negatywne w sporcie

kibicowskim,

czyli

pseudokibicowskim. Miejmy

nadzieję, że to trochę uspokoi sytuację W przestrzeni
naszego miasta.

Gdy rozważaIiśmyIokaIizację budowy obiektu, braliśmy
pod uwagę też takie sytuacje. Proszę być spokojnym,

konwoje poIicji będą przemieszczać się od strony
dworca koIe.jowego BrynóW ]ak również Załęźa.
A ta lokaIiZacja umożliwia dostęp grup kibiców

rywalizujących drużyn z różnych stron stadionóW czego
nie mieliśmy możliwościzreaIizowania przy stadionie
na BUkowej. Nie będzie więc mieszania grup kibiców

przeciwnych drużyn' Wydarzenia spod Spodka też
niosą ze sobą konsekwencję. Kara została podzielona
na wszystkich pseudokibiców, którzy uczestniczyli
W tym WydarzeniU. Z tego co pamiętam to było ok 10

tys. zł na głowę każdego uczestnika.

Mieszkanka ad vocem:
Pozostaje kwestia dojścia do tego miejsca nas,
mieszkańców osied la.

Musimy mieć świadomości,że te Wydarzenia sportowe
dzieją się raz na dwa tygodnie iw okreś|onym czasie:
ok 1,5 godz. , gdy kibice idą na mecz oraz 1-1,5 gdy
z niego wracają. Jestem pewien - Wystarczy sprawdzić
na innych stadionach - jeś|i.jest nowy obiekt, mamy

zupełnie inną ku|turę kibicowania. Nie dochodzi

tak często do ekscesów, chociaż ja nie pamiętam, kiedy
ostatnio było,,ostro" pod Bukową lub w oko|icy.
Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom za uczestnjctwo w spotkaniu iza wszystkie pytania
iuwagi. Zaper,rlnił, że Zostaną one rzeteInie przeanalizowane, chociaż może nie Wszystkie uda się zrealizować'
Z okaz]i zbliża1ących się śWiątprezydent złożyłrównież życzenia Wszystkim obecnym oraz zaproslł mieszkańców
na wspólne przywitanie Nowego Roku pod spodkiem.

sporządzil:
Wydział Komunikacji spotecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13,40 0Ll3 Katowice

tel.32 259 36 54
konsultacje@katowice'€u
wwwkonsultacje.katowice.eu
e-mail: konsult.cje@katowice.eu

