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Mieisce spotkania:
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Uczestnicy spotkania:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa;
Radni Miasta Katowice - Krystyna Panek, Maciej Biskupski, Damian Stępień;
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice;
Kierownicy jednostek organizacyjnych M iasta Katowice;
Przedstawiciele służb mundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów s.A. Katowickiej lnfrastruktury Wodno -
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Miejskiego P rzedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Katowickiego ToWarzystWa Budownictwa Społecznego
Mieszkańcy Zawodzia

Przebieg spotkania:

77.oo - rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestników przez Asystentkę Prezydenta Miasta
Katowice
17.05 - wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
17.20 - dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
18.40 - podsumowanie izakończenie spotkania

Dla mieszkańców przygotowdno materiał informacyjny, w którym zawarto done dot.
zaplanowanych na rok 2015 wydatków w dzielnicy, informacje o wnioskach złożonych do Budżetu
obywatelskiego, jak również wykoz wniosków zgłaszanych przez mieszkońców w trakcie
ostątniego spotkdnia poprzedniego Prezydenta w dzielnicy.



Rozpoczęcie spotkania:

Asystentka Prezydenta Miasta Wioleta Niziołek - Ządło przywitała wszystkich uczestników
spotkania, a następnie przedstawiła plan spotkania, obejmujący w pierwszej części wystąpienie
Prezydenta Miasta z zakresu działań prowadzonych na terenie miasta, jak i zadań realizowanych
w obrębie dzielnicy oraz dyskusję, w trakcie której mieszkańcy będą mieli okazję zgłaszać swoje
za pyta nia.
Asystentka Prezydenta przekazała również informację o możliwości złożenia wniosków na piśmie
przy stanowisku obsługiwanym przez pracowników Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent powitał mieszkańców Zawodzia oraz Radnych Rady Miasta Katowice i podziękował im
za przybycie. Następnie, naWiązując do ostatnio opublikowanych rankingów (Forbes, Global
Metro Monitor), w których miasto Katowice plasuje się na wysokich pozycjach' zaprezentował
najwaŹniejsze przedsięwzięcia, wpływające na rangę miasta. W obszarze wielkich inwestycji
przedstawił ukończone zadania inWestycyjne W Strefie Kultury (siedziba Narodowej orkiestry
Symfonicznej PoIskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe), które staty się wizytówką
miasta. omówione zostaty też działania zmierzające do zakończenia przebudowy strefy
centralnej czyli katowickiego Rynku. Kolejno Prezydent odniósł się do imprez spońowych
o randze międzynarodowej (Mistrzostwa świata w Piłce Siatkowej MęŻczyzn 2oL4, turniej
Katowice open, lntel Extreme Masters) oraz imprez kulturalnych, jakie wpisały się na stałe
w kalendarz wydarzeń Katowic (oFF Festiwal, Tauron Nowa Muzyka, Rawa B|ues Festiwal).
Następnie Prezydent naWiązał do swojej ,,umowy z mieszkańcami'' i zaprezentował działania
z sześciu miesięcy swojej prezydentury zmierzające do realizacji zapisóW WW. umowy. Do tej
pory udało się wprowadzić do budżetu miasta zamierzenie inwestycyjne, polegające na budowie
trzech basenów w dzielnicach, jednego z nich przy ulicach BohateróW Monte Cassino i Leopo|da
obsługujący trzy dzielnice, w tym Zawodzie. Wprowadzane zostają również nowe rozwiązania
komunikacyjne - strefa tempo 30 itramwaj na południe. Zgodnie z umową/ podwojono pulę
środkórv przeznaczonych na budżet obywatelski, rozpoczęto też rozmowy z Marszałkiem
Województwa Śląskiego na temat budowy Centrum Nauki, w Strefie Kultury.
W dalszym ciągu prezentacji omówiona została l i ll edycja budżetu obywate|skiego oraz wnioski
składane na Zawodziu w ramach tego procesu.
Na zadania inwestycyjne iremontowe w dzielnicy przeznaczono w tym roku kwotę 10 mln
złotych. Na etapie finalnym znajduje się remont ulicy 1 Maja, trwają też prace związane
z budową węzła przesiadkowego Zawodzie w ramach Zintegrowanych lnwestycji Terytorialnych,
dofinansowa nego ze środków unijnych.

Po prezentacji Prezydent oddał głos mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane W trakcie spotkania przez mieszkańców Zawodzia

Zgłoszonv wniosek odpowiedź
Mieszkaniec:

W Programie z 2OtO roku

,,ochrona środowiska przed

Prezydent:

Zmianie ulegĘ przepisy i miasto musiało przeprowadzić
modyfikacię programu. Inwestvcie iakie ostatnio realizowane



hałasem dla miasta Katowice"
ulica Bagienna była ws kaza na

do zabudowy ekranami a kusty-
cznymi, w międzyczasie zmieniły
się normy dot. natężenia hałasu.

AktuaIizacja dokumentu miała
być co p ięć lat.

byiy w Katowicach przystopowaty prace nad programem, bo
gdyby przeprowadzić badania właśnie te przedsięwzięcia
zniekształciiyby ich wyniki, wskazując na miejsca które
powinny być chronione przed hałasem, a w rzeczywistości
nie ma takiej konieczności, bo doceIowo zostaną np.

wytączone z ruchu samochodowego.
obecnie miasto już jest na etapie aktualizacji programu.
Do tematu ekranów na|eży powrócić po przeprowadzeniu
badań. Trzeba też wziąć pod uwagę przedłużenie Drogowej
Trasy Średnicowej na wschód, które po stronie miast
ościennych jest już realizowana, z pewnością ta inWestycja
zwiększy ruch samochodowy. Tak więc prawdopodobnie
ekrany pojawią się na Bagiennej.
Co do aktualizacji dokumentu - miasto wnioskowało
do Ministerstwa o pro|ongatę terminu i udało się pozyskać
zgodę na to.

Mieszkaniec:

Budowa basenów w dzieln icach
cieszy wszystkich, ale czy
w związku ze starzeniem się
społeczeństwa, również na Za-
wodziu, te inwestycje będą
rozszerzone o funkcje centrum
reha bilitacyj nego dla osób
starszych. obecnie z takich usług
w ramach NFZ można korzystać
tvlko na ul. Ceglanej.

Prezydent:

Planowane baseny nie są dedykowane tyIko ludziom
młodym. oprócz basenu pływackiego, każdy obiekt będzie
wyposażony W strefę spa (basen rekreacyjny z masażami
podwodnymi, sauny). Co do kwestii zatrudnienia
rehabilitantów, jest to kolejny już głos i pomysł będzie
rozważa ny.

Mieszkaniec:

Autobus L2 jeździ tylko do
centrum, prośba o przywrócenie
trasy na Panewniki.

Prezydent:

Do transpońu publicznego miasto dopłaca 85 mln zt rocznie.
Aby obniżyć koszty dopłat postanowiono zrezygnować z tras
najdłuższych, m iędzydzie ln icowych, jako tych najdroższych.
obecnie trasy linii autobusowych rozchodzą się w układzie
gwieździstym, tak aby po przyjeździe do centrum w ciągu
paru minut przesiąść się do kolejnego autobusu. W tej chwili
z dworca podziemnego odjeżdża więcej autobusów niż kiedyś
z placu przed dworcem. W sierpniu wejdzie w obieg Śląska
Karta Usług Publicznych, nie będzie już konieczności
kasowania dwóch bi|etów w przypadku przesiadki na terenie
miasta. Ponadto wsparciem będą linie tramwajowe
obsługujące węzeł przesiadkowy na Zawodziu, tak aby czas
oczekiwania na środek transportu do centrum nie był dłuższy
niż ok 7 minut'

Mieszkaniec: Prezydent:



A jak na ul. Warszawskiej zepsuje
się tramwaj, to w jaki sposób
będ zie zapewniony dojazd na

Zawodzie?

Pojazdy szynowe
transportu i rzadko
KZK GOP o rga n izuje

są najmniej awaryjnymi środ kami
teraz się psują. Przy większych awariach
komunikację zastępczą.

Mieszkaniec:

Czy uruchomione w zeszłym roku
30 nowych tramwajóW można
doposażyć w klimatyzację?

Prezydent:

W umowie KZK GOP na wykonanie ustugi przewozowej jest
zapisane, że jeżeli przewoźnik będzie zwiększał jakość
swojego ta boru, to za wozokilometr będzie otrzymywał
wyższą stawkę. W interesie operatora są więc takie działania.
Prob|emem W taborze z klimatyzacją jest duża częstotliwość
przystanków i konieczność częstego otwierania drzwi, która
sprawia, że powietrze WeWnątrz pojazdu nie wychładza się
do odpowiedniej temperatury. Przy dłuższych przejazdach
między przystankami klimatyzacja spełnia swoją funkcję.

Grzegorz Rutkowski zastępca
organizacji Przewozów KZK GoP:

Naczelnika Wydziału

Kolejny zakup składów tramwajowych Spółki Tramwaje
Śląskie zakłada doposażenie w układ k|imatyzacji.
W użytkowanych 30 sztukach już zakupionych sktadów jest
możliwość zamontowania k|imatyzacji, nie może się to jednak
stać do trzech lat od momentu rozpoczęcia eksploatacji.
Wynika to z zapisów pierwszego programu Spółki dot.
modernizacji torowisk, która zgłosiła bardzo rygorystyczne
kryteria W zakresie ekologii, poboru prądu z układu sieci.

Mieszkaniec dalej:

Dlaczego napędy zwrotnicowe na

rynku mają charakter póła uto-
matyczny?

Prezydent:

PostępoWanie o udzielenie zamówienia pubIicznego dot.
przebudowy układu torowego na Rynku było
skomplikowanym przedsięwzięcie m. Miasto jest w kontakcie
z wykonawcą, elementy układu są objęte gwarancją.
obowiązkiem wykonawcy jest usunięcie wszystkich usterek.
Mechanizm przerzucający zwrotnicę jest niskiej jakości,

zawiesza się izaciera, ale sukcesywnie będzie wymieniany.
Docelowo cały układ ma bVć w pełnizautomatyzowany.

Mieszkaniec dalej:

Przykład ulicy Ha llera, gdzie
droga krzyżuje się z przejazdem
kolejowym, W związku z tym
dochodzi do dużych szkód
w drodze. Tak samo jest w innych
dzieln icach, np. ul. Jankego.

Prezydent:

Przejazdy kolejowe byĘ przedmiotem rozmów z PKP.

Remonty tego, co znajduje się za rogatkami leżą po stronie
tego przedsię b io rstwa. Miasto nie jest w stanie wymusić
na PKP działań remontowych, a|e wie, że przejazd na ul.

Jankego będzie modernizowany. Co do u|. Hallera należy
sprawdzić właściciela terenu, czy jest nim na pewno PKP.

Miasto nie może inwestować na terenie pryWatnvm, chvba że



podpisze porozumienie, na mocy którego będzie możliwosc
jego p rzejęcia.

Mieszkaniec:

Koryto rzeki Rawy jest mocno
zanieczyszczone, prośba o inte r-

Prezydent:

Czyszczenie koryta rzeki i bulwarów będzie w najb|iższym
czasie rozpoczęte. Natomiast dbanie o czystość w tej
przestrze ni naleŹy do wszystkich.
DzieInica Zawodzie będzie również objęta szerszymi
działaniami porządkowymi. W ramach takiego zadania
wszystkie jednostki miejskie (ok. 100-150 osób) przystępują
do porządkowania jednej dzielnicy, a odpowiednia komórka
Straży Miejskiej będzie monitorowała czystość, również
na te re nach prywatnych.

Mieszkaniec dalej:

Przy torach jest mały |as (przy
pętli tramWajowej w kie run ku

torów kolejowych), mieszka ńcy
korzystają z niego przy spa-
cerach, prośba o postaWienie
ławek.

Prezydent:

Zostanie sprawdzona własność terenu i jeśli będzie on
miejski można rozważyć postawienie ławek. W przypadku,
jeśli będzie to teren zarządzany przez inny podmiot, rozważyć
należy możliwości montażu ławek za zgodą zarządzającego.

Mieszkanka:

Prośba o uporządkowanie ścieżki
pomiędzy ulicą 1Maja a osie-
dlem Gwiazdy, z której korzystają
mieszka ńcy (pomiędzy Liceum
ogólnokształcącym a fabryką
żarówek).

Prezydent:

Zgłoszenie zostało przyjęte: zostanie
własnościowy terenu. Ale niezależnie od
należV przy okazji sprzątania bulwarów
uporządkowa ny zostanie i ten teren.

sprawdzony stan
tego do kogo on
nad rzeką Rawą

Mieszkanka- przedstawicielka
rodziców SzkoĘ Podstawowej
nr 31:

W dzielnicy ma powstać nowy
oddział żłobkowy na miejscu
obecnie funkcjonującego przed-
szkola nr 19, natomiast przed-
szkole zostanie przeniesione do
Szkoły Podstawowej nr 3L. Dzieci
uczęszczające do szkoĘ tracą 1,6

przestrzeni placówki.
Rodzice zgłaszali problemy dot.
bezpieczeństwa d zieci, za plecza
sanitarnego, potrzeby remontu

Prezydent:

Nie podejmowane są takie działania które wiązałyby się
z wprowadzeniem w placówkach zmianowości. Jak wiadomo
obecnie dzieci w mieście przybywa, a|e jest to tendencja
okresowa. Miasto nie będzie więc budować nowych
obiektów szko|nych, bo za chwilę będą staty one puste.

Działania miasta idą W stronę łączenia placówek, tak aby
optymaInie wykorzystywać posiadane przestrzenie. Takie
postępowanie objęło już szkołę w Piotrowicach, na Murckach
iw Boguc icach.

Dopłata z budżetu miasta do szkolnictwa, na które miasto
otrzymuje subwencje z ministerstwa, wynosi ponad 100 mln
zł.



p|acóWki, jak również zmiano-
wości na spotkaniu z przedsta-
wicielem Wydzialu Ed u kacj i

p. Grażyną Burek. Z rozmowy
wynikato, że zmia nowość nie

zostanie wprowadzona, ale
trzeba będzie się |iczyć z wy-
dłużeniem czasu pracy szkoty.

30 czerwca rodzice uczestniczyli
w akcji przeprowadzki klas w
szkole na zmn iejszoną prze-
strzeń. Miasto nie przewidziało
remontu placówki, więc rodzice
znowu własnymi środ ka mi
prawdopodobnie będą ma|ować
kla sy.

Rada Rodziców przygotowała 10
punktów z rzeczami, które
chciałaby uzyskać w zamian za

obniżenie komfońu nauki dzieci,
jednakże ze względów fina n-
sowych żadna z nich nie doczeka
się realizacji. Dlaczego szkoła jest
jedyną podstawówką w mieście,
oprócz Gwiazd, gdzie taka
sytuacja ma miejsce?

Mieszkaniec - ad vocem:

Edukacja w szkołach pow-
szechnych, jest ograniczona do
minimum. Szkoiy prywatne
w mieście uzyskują dużo wyższe
wyniki. Rodzice żeby wyrównać
poziomy ed ukacji dzieci angażują
je w zajęcia pozalekcyjne. Jeśli
wprowadzi 5ię system dwuzmia-
nowy W szkołach, odetnie się
możliwości korzystania z zajęć
dodatkowych.

Mieczysław Żyrek Naczelnik Wydziału Edukacji:

Szkoła nr 31 dysponuje 22 pomieszczeniami do nauki
i aktuaInie jest 15 oddziałów. Wskaźnik zmianowości
to ok 0,70 czyli 30% szkoĘ była n iewykorzysta na. Stąd
decyzja o połączeniu placówek. o ile w ogóIe pojawi się
zmianowość w szkole, to zajęcia najpóźniej będą kończyć się
o godz. 15.00, co daje możliwość uczestniczenia dzieci
w zajęciach poza lekcyj nych.

Co do jakości kształcenia - szkoty niepubiiczne pryWatne
rekrutują swoich uczniów spośród wieIu chętnych, po ich

wcześniejszej weryfikacji, wybierają więc tych
najzdoln iejszych. Nie dziwią więc wyższe Wyniki takich
pa Icówek w rankingach szkół.

Mieszkanka:

od 10 miesięcy śledzę remont
ulicy 1 Maja, dwa razy
przekładano już termin od bioru
inwestycji. czy zostanie ktoś

Prezydent:

Zostanie zorganizowane spotkanie w terenie z naczelnikiem
Wydziału lnwestycji i wykonawcą, celem sprawdzenia jakość

wykonanych ro bót.



rozliczony za tą inwestycję? Plany
były zmienia ne niejeden raz,

więc środ ki były wydawa ne

niegospodarnie.

Przy okazji remontu u licy
zniszczono alejkę pomiędzy bu-
dynkiem ul. Łączna 1a ul. 1

Maja. Stare chodniczki łączące
nowe chodniki zniknęły, również
brak krawężników przy traw-
nikach. Na miejscu planowa nej
budowy węzła przesiad kowego
sadzi się obecnie małe drzewka.

Miasto nie płaci za wykonywane prace ponad plan, które nie
wynikają z konieczności przeprowadzenia konkretnych
działań. Powstaje projekt i w oparciu o niego jest
sporządzany kosztorys przez uprawnioną do takich czynności
osobę. Po okreś|eniu wańość inwestycji izakresu inwestycji,
następnym krokiem jest ogłoszenie przetargu do którego
przystępują firmy. Wybierany zgodnie z przepisami,
przedsiębiorca, który wykona inWestycję za najniższą kwotę,
podpisuje umowę, w której ta kwota jest zaWarta. Zdarza się,
że w trakcie realizacji inwestycji pojawiają się probIemy, jak
np. konieczność dodatkowego przełożenia instaIacji, co
pociąga za sobą zwiększenie kosztów zadania. Nie mogą one
być jednak większe niż kilkanaście procent Wartości całej
inwestycji.

Mieszkaniec:

Jaka była różnica pomiędzy
kosztorysem inwestorskim a ope-
ratora?

Prezydent:

Szczegółowymi danymi dysponuje naczelnik Wydziału
lnwestycji. Po części oficjalnej prośba o podjęcie tematu
bezpośrednio z przedstawic ielem wydziału. Tendencja jest
taka, że koszty przetargowe spadają do ok 30% w stosunku
do tych z operatu szacunkowego.

Mieszkaniec:

TBS nie wyraził zgody na zmianę
orga n izacji ruchu pomiędzy
budynkami KSM 6a i 6b a bu-
dynkami TBS - łącznik przy ul.

Boh. Monte Ca ssino. Jest
potrzeba wydłużenia wybiegu
łącznika, żeby można było
swobodnie włączyć się do ruchu
ul. Boh. M onte Cassino.

Brakuje miejsc parkingowych.
TBS zarządza parkinga mi, na

których od lat około 80 miejsc
jest wolnych, niestety koszt
korzystania z parkingu jest
wysoki, bo wynosi ŻIL,2o zł.
Prośba o prze prowadze n ie ana-
Iizy wysokości opłat za korzy-
stanie z miejsc parkingowych
i ich p rzewa ńościowa n ie, bo są
za wysokie.

Prezydent:

Zostaną sprawdzone
miejsc parkingowych.
odpowiedź pisemna.

regulacje prawne
Temat do a nalizy,

dot. uwolnienia tych
będzie przygotowana

Mieszkaniec:

Nasze miasto bardzo mi sie

Prezydent:



podoba. Mieszkańcy osied la

Gwiazdy też przyczyniIi się do po-
prawy estetyki całego m iasta,
ponieś|i koszty ocieple n ia i odno-
wy e|ewacji budynków. W celu
omówienia spraw osied la zapra-
szam Prezydenta do nas na

spotka n ie.

Jako p rzedstawicie Ie wspólnoty
byIiśmy na spotkaniu z W ice-
prezydentem Sobulą, po której
została sporządzona notatka ze
zgłaszanych probIemów, ale
działa ń Źadnych nie podjęto.

Zaproszenie zostało przyjęte, chociaż może pojawić się
problem z terminem takiego spotkania. Prezydent zachęcił
do nawiązywania kontaktów z Radnymi z okręgu, do których
zawsze można z1łaszać swoje wnioski. Również tą droga
informacje z dzielnic trafiają do Urzędu np. poprzez
inte rpe lacje.
Zostanie sprawdzone jakie wnioski zostały zgłoszone
u Wiceprezydenta oraz zbadany stan ich realizacji.

Mieszkanka:

Odcinek od ul. Bogucickiej do ul.

Boh. Monte Cassino BuIwarów
Rawy wymaga interwencji,
rosnące topole zniszczyły trakt
p ieszy.

Prezydent:

Zostanie zwrócona na to uwaga, Urząd postara się poprawić
jakość tra ktu.

Mieszkaniec:

Zgłoszenie konieczności d renażu
przejścia podziemnego łączącego
ulice Racławicką i Hutniczą.

Prezydent:

Prawdopodobnie jest to teren należący do kolei. Trzeba
sprawdzić jak często dochodzi do zalewania. Miasto Wystąpi
do PKP z wnioskiem o remont izabezpieczenie obiektu.

Mieszkanka:

P rośba o rozsądne gospodarowa-
nie środkami finansowymi - po

co kolejny plac zabaw, który jak
widać W materiale informa-
cyjnym jest ujęty W budżecie?
Jeden z placów zabaw na ul.

Łącznej ma ta rta nową nawierz-
ch n ię, która kosztowała ponad
100 tyś zł. Znowu czytamy W

mate ria le informacyjnym, że
nawierzchnia ma być zmie niona,
a przecież jest to własność KSMu
inikt poza spółdzielnią nie ma
prawa tym zarządzać.

Prezydent:

Działania podejmowane przez miasto są racjonalne
i wielokrotnie przemyś|ane' chociaż czasami ich cel dla
postronnych może być nie dość jasny. Prezydent zgodził się,
Źe nie powinno realizować się wielu inwestycji o tej samej
funkcji obok siebie. Natomiast trudno oceniać zadania
zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. To

sami mieszkańcy wybierają w drodze głosowania te zadania,
które chcą mieć realizowane.

Mieszkaniec:

K iedv bedzie miało mieisce

Prezydent:

Funkcionuia 22 iednostki miasta, Prezvdent bedzie sie starał



kolejne spotkanie Prezydenta w
dzie ln icy?

w każdej z nich w trakcie
spotkania. Jeś|i zaistnieją w
to będą one przedmiotem
do kontaktów z Radnymi, ich
mieszkańców.

kadencji zorga n izować dwa
międzyczasie gorące tematy
spotkań. Prezydent zachęcił

zadaniem jest działać na rzecz

Zakończenie spotkania

Asystentka Prezydenta zakończyła spotkanie, zachęcając mieszkańców do skorzystania
z możliwości złożenia indywidualnego wniosku przy stoisku obsługiwanym przez pracowników
Biura Prasowego oraz do kontaktu z obecnymi na spotkaniu przedstawicie la m i komórek
ijednostek Urzędu.

Prezydent Miasta podziękował mieszkańcom za poświęcony czas iwszystkie zgłaszane uwagi.
Urząd postara się sukcesywnie rozwiązywać wskazane na spotkaniu prob|emy. Podejmowane też
będą działania zWiększające zaangażowanie służb miejskich w dzielnicach, po to, by staiy się
takim miejscem zamieszkania, z którego Wszyscy będą zadowoleni.

Na końcu głos zabrał Radny Maciej Biskupski, który przypomniał mieszkańcom o dyżurach
Radnych Rady Miasta. Informacje o ich termiach są wywieszane m.in. w domu ku|tury. Następnie
Radny zainic.jował temat powołania Jednostki Pomocniczej na Zawodziu oraz wyborów do Rady
Jednostki, które prawdopodobnie odbędą się pod koniec tego roku. Zachęcił mieszkańców
do zaangażowania się W sprawy dzielnicy, za inte resowa nyc h pracą społeczną zaprosił
na omówienie spraw formalnych po zamknięciu spotkania.

PBEŻYDaNT [1 iAsłprxAToWlcE

is po rzą dz iło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593654
e-maii : konsultacje@ katowice.eu


