
Strona | 1  

 

   

 
Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 

 
Cel warsztatów:  wypracowanie rozwiązań i rekomendacji do uwzględnienia w aktualizowanym 
dokumencie. 
 
 

 

Czwarte spotkanie konsultacyjne – zespół dzielnic wschodnich 
Data: 26.05.2022 
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lwowskiej 2 
Uczestnicy: 21 osób 

 

 
 
PYTANIE 1 
Co nowego można zrobić w dzielnicach wschodnich w zakresie pól strategicznych?  
 
 

 

 
JAKOŚĆ ŻYCIA 
 

 Monitoring – większa weryfikacja zdarzeń (więcej pracowników do sprawdzenia 
monitoringu) 

 Modernizacja oraz zwiększenie monitoringu miejskiego (Nikiszowiec) 

 Monitoring  (Szopienice, Burowiec) 

 Monitoring w rejonie skrzyżowania Bytkowska/Le Ronda (Dąbrówka Mała) 

 Powołanie lekarza dyżurującego (koroner) (Dąbrówka Mała) 

 Nowe radiowozy (Dąbrówka Mała) 

 Kamizelki kuloodporne (Dąbrówka Mała) 

 Wprowadzenie prohibicji w godzinach nocnych (Burowiec) 

 Ul. Monte Cassino progi zwalniające przy przejściu (tych bez świateł) (Zawodzie) 

 Likwidacja straży miejskiej celem zwiększenia etatów w policji finansowanych przez 
miasto 

 Tworzenie punktów przyjęć dzielnicowego (Nikiszowiec) 

 Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców – policja (patrole) (Giszowiec) 

 Zorganizowanie miejsc/organizacji dla młodzieży i dzieci (wolny czas) (Giszowiec) 

 Poprawianie komunikacji miejskiej między dzielnicami (Giszowiec) 

 Zajęcia dla seniorów (Giszowiec) 

 Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców – policja (patrole) (Burowiec) 

 Utworzenie punktu przyjęć dzielnicowych (Giszowiec) 

 Zwiększenie oraz poprawa jakości monitoringu (Giszowiec) 

 Wprowadzenie dodatku metropolitalnego dla funkcjonariuszy pracujących na 
terenie Katowic 

 Kamery na całym Giszowcu 
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 Zwiększenie ilości żłobków i przedszkoli 

 Rozwój szkolnictwa szczególnie branżowego (zawodowego) w mieście, 
inwestowania w istniejące placówki 

 Sport – nowe boiska przy S.P. 54  

 Basen – dla mieszkańców Giszowca i okolicznych dzielnic 

 Giszowiec – poszerzenie cmentarza 

 Boisko wielofunkcyjne dla Burowca, Borek 

 Dom kultury 

 Zespół sportowy (boiska, siłownie pod chmurką) (Janów Nikiszowiec) 

 Zespół parkowo-kulturalny (Janów Nikiszowiec) 

 Ośrodki wypoczynkowe 

 Zmiana – modernizacja systemu odbioru odpadów komunalnych (np. śmietniki 
podziemne) 

 Systematyczna dbałość o tereny zielone już istniejące (Zawodzie) 

 Adaptacja stawu upadowego do rekreacji (dojście od gospodarczej, ławki, ścieżki) 
(Janów-Nikiszowiec) 

 Zagospodarowanie terenów zielonych Janiny-Barbara 

 Podłączenie budynków starego Giszowca do sieci c.o.  

 Mieszkaniec dzielnicy i jego pomysł na rozwiązania w dzielnicy są priorytetowe dla 
urzędników (to my najlepiej znamy realia w naszych dzielnicach) 

 Ul. Mysłowicka (oświetlenie, kwiaty itd.) 

 Odmłodzenie dzielnicy – nowe budownictwo, przyciągnięcie młodszego pokolenia 
do dzielnicy (Dąbrówka Mała) 

 Dom kultury – pomieszczenia do wykorzystania na działalność mieszkańców (np. 
klub seniora, klub młodzieżowy) 

 Rewitalizacja parków (głównie park Żołnierzy) – odnotowanie przestrzeni wgl 
jednolitego planu zagospodarowania przestrzeni nad nowopowstałymi 
rekreacyjnymi, pozyskiwanie ternów MOSiR w celu właściwego ich 
zagospodarowania 

 Bezpieczeństwo – podłączenie/objęcie całej dzielnicy Dąbrówka Mała 
monitoringiem miejskim 

 Wymiana oświetlenia na energooszczędna (cały Giszowiec) 

 Odświeżenie zasobów KZGM (Dąbrówka Mała) 

 Rewitalizacja stawów i rzek w dzielnicy (Giszowiec) 

 Remonty miejskich kamienic oraz przyłącza do sieci miejskich (Szopienice-
Burowiec) 

 Remont zabytkowego ratusza (Szopienice-Burowiec) 

 Renowacja starej zabudowy i przyległych terenów (Zawodzie) 

 Dalsza rewitalizacja otoczenia bulwarów Rawy 

 Deptak na ulicy Obrońców Westerplatte (Szopienice-Burowiec) 

 Placówki oświaty (nowa szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek) + „Mieszkanie +” 
oraz inne (Szopienice-Burowiec) 

 Dostosowanie infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkole itp.) do inwestycji 
mieszkalnej (Janów-Nikiszowiec) 
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METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 
 
 

 Muzeum K. Kutza (Szopienice-Burowiec) 

 Dolina Pięciu Stawów (Szopienice-Burowiec) 
 
 

 

 
 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY  
 

 Wsparcie przez miasto przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych (Nikiszowiec) 

 Większe zaangażowanie NGO i PES (w kontekście realizacji usług społecznych, 
miejskich, kulturalnych itp.) 

 

 

 
 
TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA 
 

 Transport ciężki – budowa łącznika na granicy Kato - Siemianowice 

 Trasy rowerowe Szopienice, Burowiec, Dąbrówka Mała i połączenie z innymi 
dzielnicami 

 Tramwaj z Sosnowca do centrum 

 Połączenie autobusowe Zawodzia z Osiedlem Paderewskiego 

 Ułatwienie komunikacji pomiędzy Giszowcem a Boliną, utworzenie drogi 
spacerowo-rowerowej (Giszowiec) 

 Parkingi – Szopienice więcej 

 Przejścia dla pieszych lepiej oznakowane 

 Parking wielopoziomowy dla mieszkańców 

 Aplikacja ułatwiająca parkowanie w mieście 

 Dostosowanie infrastruktury drogowej i parkingowej (komunikacja) do zmian 
związanych z postawieniem HUB na Nikiszowcu 

 Wyłączyć rynek na Nikiszowcu, alternatywą jest obwodnica 

 Budowa połączenia kolei miejskiej na istniejących torach 

 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolei do Siemianowic, Chopina 

 Centrum przesiadkowe - złe oznakowania wyjazdu z centrum 

 Zmiana lokalizacji przystanków celem usprawnienia ruchu drogowego w rejonie 
Placu Wyzwolenia) 

 Połączenie autobusu z 1-go Maja do Leopolda (cmentarz) 

 Więcej autobusów nocnych Giszowiec-centrum 

 Głośność tramwaju przy zjeździe w kierunku Zawodzia z górki za kościołem 
(wyciszenie torowiska) 

 Włączenie ul. Gospodarczej do siatki połączeń komunikacji publicznej (Janów-
Nikiszowiec) 

 Utworzenie linii autobusowej łączących baseny otwarte (Giszowiec) 
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INNE  
 

 Przyłączenie Burowca do Dąbrówki Małej (historycznie obszar Burowca należał do 
Dąbrówki Małej, do dzisiaj mieszkańcy Burowca identyfikują się z dzielnicą 
Dąbrówka Mała. Teren został sztucznie podzielony i odłączony w czasie powstania 
DK86) 

 Nowe osiedle przy ul. Wiertniczej (przyłączenie planowanego osiedla, które 
powstać ma na granicy dzielnic Dąbrówka Mała Bogucice, Zawodzie do dzielnicy 
Dąbrówka Mała 

 Przejęcie od PKP ogrodu dworcowego – okolica domu historii Kutza  

 Przejęcie od prywatnego właściciela Skweru Haliny Lerman 

 Więcej spotkań z mieszkańcami i U.M. Katowice 

 Uspołecznienie procesu planowania/zagospodarowania terenów po KWK 
Wieczorek (HUB itp.) 

 Postrzeganie dziedzictwa kulturowego nie tylko przez pryzmat wymiaru 
materialnego, ale też społecznego 

 Zrównoważony charakter przemian wokół Nikiszowca 
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PYTANIE 2  
Co nowego można zrobić z perspektywy całego miasta w zakresie pól strategicznych? 
 
 
 

 

 
JAKOŚĆ ŻYCIA 
 

 Utworzenie amfiteatru z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne (około 1000 
miejsc siedzących) 

 Stworzenie nowych miejsc kultury i inwestowanie w rozwój istniejących 

 Dbanie o wiedze historyczną dotyczącą regionu śląskiego wśród najmłodszych 
mieszkańców 

 Szkolnictwo branżowe ze strukturą 

 Przedszkola, szkoła, żłobki 

 Organizowanie konkursów na projekty miejskie 

 Dbanie o utrzymanie zrealizowanych projektów z B.O. 

 Jednolitość architektury również małej jak ławka, kosze 

 Dbanie o zabytkowe budynki w mieście 

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

 Przejęcia pustostanów – remonty i zagospodarowanie 

 Mieszkania KZGM – zagospodarowane 

 Zakaz dalszej zabudowy Doliny Trzech Stawów 

 Wymiana systemu ogrzewania mieszkań na nowoczesne (z węglowego na 
centralne) 

 Większe inwestycje w południowych/wschodnich dzielnicach Katowic 

 Zabronić imprez na ul. Porcelanowej (P23) na wolnym powietrzu 

 Szpitale, opieka medyczna – wzmocnienie 

 Szybszy dostęp do lekarza specjalisty 

 Lepsze rozlokowanie i utworzenie szpitali/jednostek medycznych miejskich 

 Wysypisko śmieci z dala od aglomeracji miejskiej np. obok A4 Ruda Śląska 

 Problem oczyszczania miasta szczególnie w czasie weekendów 

 Edukacja dzieci o GOZ np. wizyta w punktach segregacji odpadów 

 Więcej punktów gdzie można oddać używane rzeczy np. ubrania 

 Więcej pracowników Policji – więcej patroli  

 Dodatek metropolitalny dla policjantów 

 Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców (Policja-więcej pracowników, patrole, 
działania prewencyjne) 

 Skuteczne reagowanie Straży Miejskiej na zgłoszenia mieszkańców 

 Poszerzenie rezerwatu Murcki  

 Inwestowanie w tereny zielone  

 Parki kieszonkowe 

 Więcej miejsc dedykowanych seniorom – miejsca zielone na społeczne ogródki 
senioralne, pomieszczenia na spotkania Klubów Seniora w każdej dzielnicy 

 Miejsca przygotowane dla organizacji zabaw tanecznych oraz zajęć ruchowych dla 
seniorów  
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 Większa pomoc dla seniorów 

 Sport – dla seniora 

 Spotkania z seniorami 

 Zabawy dla seniorów 

  

 

 
METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

 

 Centrum jako dzielnica studencka – „young professional” 

 Nowe centrum nauki 

 Zwiększenie świadomości o dziedzictwie regionalnym (np. wprowadzenie edukacji 
regionalnej) 

 Zidentyfikowanie wspólnych powiązań i działań na linii miasto – wyższe uczelnie 
jako szansa na ściągnięcie młodzieży 

 Stworzyć wzdłuż Rawy nową przestrzeń publiczną – wykreować „modę” na Rawę – 
„Rawa łączy w Kato” 

 Zwiększenie świadomości o lokalnych artystach i ich dorobku (współczesnych 
i wcześniejszych np. Grupa Janowska) 
 

 

 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY  
 

 Urząd Pracy – przyjazny dla seniorów 

 W każdej dzielnicy punkt usługowy na koszt miasta 

 Tworzenie nowych miejsc pracy – preferencyjne warunki dla przedsiębiorców 

 Większa współpraca firm ze szkołami i uczelniami wyższymi 
 

 

 
 
TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA 
 

 Połączenie tras rowerowych w jedną całość – połączenie dzielnic sąsiednich 

 Dostosowanie autobusów do transportu rowerów  

 Bezpieczne ścieżki rowerowe 

 Panele słoneczne na dachach budynków każdego centrów przesiadkowego 

 Parkingi wielopoziomowe w newralgicznych miejscach (nawet 10 piętrowe i więcej) 

 Centrum wolne od samochodów osobowych – bezpłatny transport na terenie 
miasta 

 Więcej komunikacji miejskiej, większa częstotliwość, połączenia pro mieszkańcy 

 Ograniczenie ruchu komunikacji samochodowej dla śródmieścia  

 Utworzenie nowych linii autobusowych głównie łączących dzielnice wschodnie z 
południowymi  

 Komunikacja (lepsza) między dzielnicami i centrum 

 Budowa metra 
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 Zabudowa tunelem przeszklonym autostradę od Węzła Murckowskiego do Osiedla 
Witosa DK 86 Giszowiec, Zawodzie, Dąbrówka Mała 

 Jeden bilet na autobus i pociąg (cena 100 zł) 
 

 

 
INNE  
 

 Utworzenie nowych alternatywnych źródeł wytwarzania energii – parkingi solarne, 
wiatraki itp. 

 Alternatywne źródła energii – odpady 

 Wspieranie katowickiej młodzieży przedsiębiorczej – grunty, ośrodek nauki typu 
Kopernik  

 Przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu Śląska 

 Wielkie Katowice = małe społeczności 

 Katowice miastem neonów 
 

 
 

 

 

 

 


