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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami dzielnicy Kostuchna
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:
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Miejsce spotka nia:
M'ejs<i Don KuIturV ',Po'ldnie'', -|. T' Boya-ZeIeńskiego 83
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czestnicy spotka nia:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice _ Maciej Biskupski; Marek Chmieliński; Patrycja GroIik; Krzysztof
Pieczyński; Borys Pronobis; Aleksander Uszok
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jed nostek organizacyjnych M iasta Katowice
Przedstawicie|e słuzb mundurowych Straży Miejskiej i Po|icji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów S.A., Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo KanaIizacyjnej Sp' z o'o., Miejskiego Przedsię bio rstwa Gospodarki Komunalnej Sp' z o.o.
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Przebieg spotka nia:

o
.
.
o

rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestnikóW przez Asystenta Prezydenta Mjasta Katowice
Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wnjosków przez mieszkańców)
podsumowanie i zakończenie spotkania

Dla mieszkońców przygotawano moterioł int'ormocyjny, W którym zoworto dane dot' zaplanowonych
no rok 2015 wydatków w dzielnicy oraz informocje o wnioskoch złożonychdo liIl edycji Budżetu
AbywoLelskiego.

Rozpoczęcie spotkania

:

Spotkanie rozpoczęła Wioleta NiZiołek-ZądłoAsystent Prezydenta Miasta Katowice, która przywitała
wszystkich zebranych, a następnie przedstawiła plan spotkania' Pierwsza częśćobejmuje Wystąpienie
prezydenta na temat miasta, najważniejszych inwestycji i wydarzeń' Druga częśćnatomiast to czas na
pytania mieszkańców, do których prezydent, obecni naczelnicy oraz dyrektorzy jednostek miejskich
isłużbmogą się od razu odnieść.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:
Prezydent przywitał mieszkańców dziękując za przybycie i poświęcony czas'
Następnie przystąpił do przedstawienia prezentaCji mUltimediaInej'
Po prezentacji prezydent oddał głos mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane W trakcie spotkania przez mieszkańców

odpowiedź

Zgłoszony wniosek

Mieszkoniec:

Co miasto zamierza
w

zrobić

Prezydent:
Miasto cały czas realizuje swoje zadania np' oferując moŹliwość
wymiany Źródeł ciepła idofinansowanie z budzetu miasta. Jest
to problem złożony,ponieważ naWet podczas kontroIi nie

sprawie redukcli tzw. niskiej
em'sji? My mieszkańcy d zieIa icy
Kostuchna bardzo to odczuwamy, ZaWsZe .jest moż|iwośćsprawdzenia, czym pa1i się w piecu.
a ostatnie dni pokazały, że jest to W tym sezonie grzewczym było przeprowad zo nych już prawie
WręcZ nieakceptowalne' W 1OO0 kontro]i, a około 100 osób zostało ukaranych mandatem
d a lszym ciągu są
domy karnym za spalanie niedozwolonych paliw. Być moze ustawa
Wytwarza]ące bardzo duże iIości antysmogowa wpłynie na popraWę tej sytuacji' PrzY czYm
niskiej emisji. Pojawił się apel zauwaŻmy, że jest to również problem społeczny 'jedni pa|ą
prezydenta mÓwiący o zg1asza n iu śmieci,bo nie stać ich na normaIne paliwo natomiast innym

u do

Straży Miejskiej'
Zgłaszałem to, ale domy które
problem

wydaje się, że jest to tańSu e.

wprowadziliśmy na najblizszy sezon, to Zmiana
najbardziej za n ieczyszczały, dalej dofinansowania i priorytet dla instalacji gazowych,
to robią' Co miasto Zamierza elektrycznych i instalacji zda|aczynnych oraz źrodet
z tyrr zrobic, gdyż wydaje się, odnawialnych. Dofinansowanie wynosi 10O0O zł i wystarczy
prawie w 1O0 proc' na Wymianę całej instalacji grzewczej'
że prob|em jest bardzo poważny?
odchodzimy od dofinansowania pieców opalanych paliwem

To co

stałym idopuszczamy piece, które są o sprawności równiej Iub
powyżej 80 proc' W najbliższym roku na ten ce] przeznaczonych
jest 5 mln Zł'
Chcemy przeznaczyć również środkina edukację i pokazać,
że dobry piec gazowy nie wymaga większych nakładów niz
węgIowy, d i plaCy ]'esL przy nim rrniej'

Mieszkoniec:

Moje pytanie będzie

Prezydent:
związa

n

e

Budowa łącznika pomiędzy u|' Bażantów

iul'

Szarych Szeregów
PIatformie KonsuItacji

z ekoIogią' Chc'albym się odniesc
do sytuac i w nas/ym lesie
i oraż|iwego temat_ budowy d'ogi
przez las, która ma łączyćosiedle

była dwukrotnie konsultowana' Na
Społecznych, gdzie nie Zostały zgłoszone zadne uWagi'
oczywiście po.jawiły się głosy, że spraWa jest konsu|towana

mają nawet około 100 lat zostaną

a częśćjest przeciw. Przeprowadzenie ankiety zlecone zostało
firmie zewnętrznej, aby nie pojawiły Się ZarZUty Wobec

wyłącznie w sposób elektroniczny

inie

każdy miał moż|iwość

Bażantowo z uIicą Sza rych zapoznania się z nią iwypowiedzenia na ten temat.
Szeregów. Tak'e poprowadzeaie
drogi powoduje, że wiele Podję|iśmy decyzję, Że należy jeszcze raz przeprowadzić
gatunków roś|ini drzew, które konsultacje, bo częśćmieszkańców popiera budową drogi,

Wycięte' NaturaIne

szIaki

komunikacji ZWierŻąt Zostaną prezydenta, pracowników urzędu cŻY też radnych
przerwane' Ludzie, na co dzień o stronniczość. Zadaniem firmy było Zapytanie mieszkańców czy
korzystający Ze lego terenu, nie ma zostać wybudowany łącznik pomiędzy u|. Bażantów
będą mogii tego robić' Została iu|' Szarych Szeregów' Po przeprowadzaniu badania Urząd
przeprowadzona ankieta nt. czy Miasta otrzymała wyniki, które są dostępnie na stronie

chcemy drogi czy teŹ nie. Tylko
65% osób odpowiedziało, że chce
drogi, a mimo wszystko projekt
jest przeprowadzany. Nie mogę
się z Lym pogodzić' Rozumiem
problem, ale uważam, że dobrym
ToZWląZanlem

zaproponowa

nie w

prob|em, a

nie

s u

lta cje.

katowice. eu

Badanie przeprowadzone zostało na 5O0 losowo Wybranych
osobach i wyniki pokazują, że 65 proc' badanych popiera
budowę łącznika. W związku z wynikami konsu|tacji droga
powstanie' Podjęliśmy już decyz.1ę o projektowaniu'

chodzi o możliwośćbudowy drogi bez ingerencji w las _
byłoby ']eś|i
w przypadku pojawienia się informacji o budowie drogi w innym
a n kiecie
pojawiłyby się protesty
prezydent miejscu, w okolicy zabudowań, też
mieszkańców'

lternatywy. lak Pan
odnosi się do tej kwestii iczy
zaproponowanie in nej drogi, która
rozwiązywałaby w ten sam sposób
a

kon

niszczyła

jednocześnie lasu jest moŹ]iwe
i czy bierzecie to pod uwagę?

Naszym ce|e było przede wszystkim przeprowadzenia ruchu jak
najdaLej od zabudowań mieszkaInych, aby nie obciążać
dodatkowo centrum Kostuchny i ul' Szarych Szeregów ty|ko
wyprowadzić ruch około 10Om od skrzyzowania
z ul. Tymiankową. Analizowana była moz|iwość poprowadzenia
drogi ulicą Tymiankową, a|e byłaby to jngerencja w osied|e
mieszkaniowe. Tak więc rozwiązaniem najbardziej
akceptowaI nym społecznie było przeprowadzenie drogi traktem
Ieśnym' Nie ingerujemy głęboko w |as, tylko idziemy obrzeżem.
ograniczeniem jest fakt, że przez Ias biegnie duża magistrala
gaZoWa, na której nie moŹna wykonać inwestycji takiej jak
budowa drogi' Konieczne byłoby równiez przebudowanie
magistrali, a to wiązatoby się z ogromnymi kosztami - stąd
przesunięcie drogi o 1O0 m i włączenie w u|' Tymiankową.
RaZem Z drogą poprowadZona zostanie ścieżkarowerowa
łącząca dukty Ieśne,które dzisiaj słuzą do poruszania się
rowerem. Wyprowadzamy zatem ruch z dala od zabudowań
i włączamy do u|. Szarych Szeregów i dalej na Murcki'
W Murckach również będzie wykonywana przebudowa
skrzyżowania z DK 86 w postaci ronda (w miejscu, w którym
dochodzi do wieIu koIizji i stłuczek).

Mieszkonka:

W

badaniu

Prezydent:

ankietowym

Prawdą 1est, że badania były przeprowadzane w CentrUm
miasta, aIe nie robił tego urząd tylko ówcześni radni Platformy
południe nie było pytania iIe osób
obywateIskiej. GaZeta Wyborcza raZem z radnymi prowadziła
chce, a rle nie budowy tramwaju.
dużą akcję dotyczącą budowy tramwaju na południe miasta.
Pojawiło się tyLko pytanie o wybór
Temat był tak mocno nagłośniony'że zaczę|iśmysię
Wal 'antU w związku z tym nie
zastanawiać, czy aby nie jest to właściwerozwiązanie'
mamy moż|iwościoce n ien ia iIe Na początku zostały podjęte działania ZWiąZane z analizą
osób popiera lę bUdoWę, nie przebiegu trasy tramWaju wzdłużul. gen' Jankego, ul. Szewską
mówiąc juz o drodze, o którei n'e
do osiedla odrodzenia, pęt|a miała być za kościołemna osiedIu'

w sprawie budowy tramwaju

na

było wcześniej mowy'

Jak wspominał jeden z obecnych

tu

mieszkańcóW

a n

kieta

AnaIizy pokazały, że w ciągu u icy musiałoby zostać wyburzonych

kilkadziesiąt domów. Mówimy oczywiścieo tramwaju

w wydzie|onym pasie, ponieważ W innym przypadku nie ma to
sen5u. Po tej anaIiZie zaczę|iśmy pracę nad znaIezieniem
miasta ijak na tej podsLawie rÓznych innych rozwiązań. Zaproponowane były cztery
można WysnUc spostrzeże n ia alternatywy przebiegu, ktÓre były dośćmocno dyskutowane na
o polrreb.e budowy tramwaiu. kiIku spotkaniach z mieszkańcami. W ramach tych spotkań
skoro ankietę wypetniły osoby nie przeprowadzane
były ankiety i to już było badanie prowadzone
Znające terenU i nie zdające sobie
przez urząd. Na podStaWie ankiet został wybrany Wariant,
sprawy jak ta linia ma przebiegać'
o którym mówimy _ Wariant tzw. ,,|eśny", przebiegający skra1em
ZarÓwna Spotkania jak i ankieta lasu ochojeckiego. Było to uwarunkowane faktem, ze myślimy
sprowokowały nas do konfrontacji
o tramwaju z małą ilościąprzystanków, czyli tzw. szybkim
z mieszkańcami, którzy m ieszkają tramwa]u do pętIi w Brynowie idaIej do centrum miasta' JeŻeIi
w tej okolicy i nie chcieliby zeby
chodzi o szacunkowy czas prze1azdu, to będzie on atrakcy1ny
tramwaj przebiegał przez środek jeś|ido 30 min' dojedziemy do Centrum miasta wtedy każdy
pod ich oknari się Zastanowi czy korzystać z samochodu' czy może przesiąśćsię
osied la
powodując likwidacje. To Państwa
na tramwaj i dojechać nim na miejsce. Taka idea temu
'ie docierają inforrrac1e, że nie przyświecała.
jesteśmyZainteresowani budową
tego tramwaju w tej wersji jaka Przebieg ten jest oparty o tZW. generatory ruchu, którymi w tym
jest i która Została nam przypadku są BażantoWo, osiedIe odrodzenia, Górnoś|ąskie
przedstawio na. Zatem na jakiej Centrum Medyczne, osiedle domów jednorodzinnych przy
podstawie oceniIi państwo ile ul. SzenwaJda (wschodnia częśćochojca)'
p

rzep rowa dza

na była w centrum

osób jest

Za

interesowa nych

budową tramwaju, a iIe nie?
Ponadto na ja l.,iej podstawie

przeLiczano racjonaIność reaI zacji
tej inwestycjl w takim przebiegu?

Tak poprowadzona trasa skróci czas przejazdu ijest to argument
przemawiający za wyborem tego Wariantu.

Zlecone zostało opracowanie studium

przed p rojektowego
pubIicznego
wskazall, ze
i specjaliści z zakresu tranSportu
Z punktU widzenia społecznego' racjonaIności,kosztów
wykonania, najlepszym przebiegiem jest wariant oparty
na skraju lasu.
Tak Zatem wygLądał sposób wyboru'

Co do pytania, czy mieszkańcy tramwaju chcą czy nie, to już
dawno uzyskaIiśmy odpowiedź. W urzędzie znajduje się petycja
popierająca budowę tramwaju na południe z kiIkoma tysiącami
podpisów i trudno mi to teraz podważać'
ZorganiZoWane były spotkania, w których uczestniczyli ludzie
zani z branŻa transoortowa. bvłv to spotkania otwarte

i

kaŹdy miał mozIiwośćwypowiedzenia się na ten temat'
Na podstawie tych wypowiedzi i uwag Zostało opracowane

studium wykon

a

ln

ościprojektu.

]est to temat poniekąd Zamknięty, poniewaz decyzja o budow e
tramwaju została podjęta. lest to ostatni dzwonek na tego typu
inWestycje, gdyŹ nie wiemy.jakie będą możliwościkorzystania
ze środków unijnych w koIejnych Iatach. Budowa ta będzie
w około 80 proc' pokryta ze środków unijnych'
Mieszkoniec:

Po pierwsze była to kampania
inform a cy.ln a, bo po pierwszym
d niu wycofaIi się państwo
z 'nformacji, le są Lo konsultac1e

Prezydent:

Przede wszystkim nie można poczekać, gdyz nie pozyskalibysmy
środków unijnych na reaIizację tego zadania.
Budowa tramwaju jest zgodna z oczekiwaniami poprzednich
radnych. TramWaj to temat, który prZeWija się dośćmocno
społeczne czyli urząd miasta miał od dwóch lat, aIe pojaWił się znacznie wcześniej,jeszcze
jakąś koncepcje, którą w minionym Systemie. Podobnie jak w mieścieTychy - osiedla
poprzecinane dużymi, szerokimi arteriami drogowymi. Cała
przedstawiał społeczeń stwu '
Tramwaj ma wozić 3 mln ]udzi, u]' Armii Krajowej była przewidziana do przebudowy jako ciąg
a 12 w Chorzowie zamknięto gdyż 2x2 z linią tramwajową' Jeś|ichcemy mówjć o wa|ce ze
woziła 7 mLn i stwierdZono, że jest smogiem, o ochronie środowiska, musimy się przesiąśćna
to n iere ntown e. Pani, która transport zbiorowy, a zrobimy to, jeżeIi będzie on na tyle
zabierała głos wcześniej chod ziło wygodny idostępny, żeby mógł zastąpić podrózowanie własnym
o metody manipulacji stosowa ne pojazdem' Musimy patrzeć w przyszłość.Na południu miasta
pr7ez ur ząd
ma niouIu1ąc jest WieIe terenóW inWestycyjnych i1eżeIi wszystko Zostanie
'óŻnymi do.umenta'ni' a nkietam', zagospodarowane to nie będzie innej alternatywy będziemy
stali w korkach, a transport pub|iczny nie będzie na tyle wydolny
na p uszczając jedną dzielnice/uIicę
aby przewozić Ludzi. Musimy myś|ećo nowych rozwiązaniach
na d rugą'
Wracając do przebiegu drogi i korzystać teraz Z tego dobrodziejstwa jakie daje Unia
Europejska. Nieodłącznym elementem rozwoju jest również
na u|. Szarych SzeregÓw
wystarczyłoby przedłużyću Iice rozwój dobrej komun ikac.ji.
Wieżową 300 m i nie trzeba by Ko|ejnym sprawą jest rozbudowa sieci ko|ejowych, a|e
ubolewam nad tym, że nie mamy ani środków ani moż|iwosci
było wycinać 3 hektarów lasu.
Za dwa tygodnie ma powstać prawnych na realizację tego' Jesteśmyregionem i miastem,
które mają jedną Z najgęstszych sieci dróg ko|e1owych' ]est to
dokument zlecony przez miasto
Studium Transportowe, które ko|ejny element, o którym powinniśmypamiętać, aby
będzie dotyczyło miasta i mówiło wykorzystać równiez moz|iwośćprzemieszczania 5ię
jak rozwiązać problemy tranSportem kolejowym' Aby można było to reaIizować,
komunikacyjne. W tym studium potrzebny jest wspó|ny bilet, co się już dzieje, nie ty|ko na środki
nie ma mowy drodze do trańsportu KZK GoP-u, aIe róWnież na PKP Chciałbym ty|ko
ul. Szarych Szeregóq nie ma drogi przypomnieć, że gdy powstawała karta Śruą ko|ej się nagle
przez |as jak również nie ma drogi wycofała. D atego też marny teraz osoby biIet na kolej, osobny
na transport KZK GOP i osobny na MZK Tychy.
Z tramwajem. Państwo nie czekają
na te dokumenty tylko na szybko Musimy myś|ećo integracji transportu, ale to tego potrzeba
Sam j tworZą rzeczywistość' Moje dróg w formie szynowe.j oraz dróg nie tylko tych duzych, ale
pytanie: d1aczego nie możemy itych |okalnych. Dzisiaj układ drogowy południa jest oparty
poczekać tych dwóch tygodni?
na drogach _ Armii Krajowe.j, trochę SZarych Szeregów
i gen' Jankego, a budynków i mieszkań W tym rejonie przybywa

Ad vocem:

Prezydent:

.]est bardzo wie|e absurdów _ Tramwaj ma startować co 6-10 min z południa i dojeŻdŻac
tramwaj ma jeŹdzić co 6 min na bezpośrednio do centrum miasta bez konieczności przesiadki
pętle brynowską, a stamtąd co 20
min do centrum.
Zaproponowano trasę nie 5'5 km,
ale 3 km gdzie w zasięgu
oddziaływania te'j Iinii byłoby 30
tyślud zi więce.j'
']est też inna koncepcja uWaZana
7a
całkiem
sensoWną
Z Wykorzystaniem 1stniejącej .Ju Z
linii kolejowej (chodzi o dwa

Proszę Państwa, jak chciałbym robić po swojemu i nie pytać
nikogo, to robię to w zaciszu gabinetu, gdyŹ mam większość
i mam urzędników po swojej Stronie' Wychodzę do państwa
z informacją, Z propozycją' wtączając mieszkańców w różnie
działa n ia.

Znam rozwiązania proponowane przez profesora .Jana Piechę,
dotyczące transportu w szIaku Iinil koIe1owej, aIe Iinia koIejowa
nie jest własnościąmiasta inie mamy absoIutnie żadnej
wiadukty - na Jankego i na moż|iwości,aby tam ingerować, gdyż potrzebna jest zgoda
Murckach) zeby szynobusy woziły właśclwegoministra i zgoda samych kolei, ze sz|ak ten
ludz'' Będzie to bez ingerencji przeznacza na konkretne rozwiązanie. Proszę zauwazyć, że Iinia
zgod r ie
z tendencią, że ta idzie w Iesie iten Ias został kiedyś wycięty, aby tę linię

meracja muSi 5ię rozwijać
w oparciu o system szynowy. Ja
iie jestem przeciw rozwojowi
agIo

koIejową wybudować.

i

przeciw budowie dróg. Jestem
zdania, że powlnno się to robić w
oparciU o 'ia kieśdługofalowe
i sensowne rozwiązania _ to ma
być robione z głową dla ludzi,
a nie d|a urzędu' Trzeba się pytać
udzi, bo panuje przekonan:e, Że
urząd może robić co chce bo ma
wię kszośći Wie le pie i'
Mieszkoniec:
Pie rwsza sprawa zlikwidowa ny
został ruch ,,Boze Dary" kopalni
,,Murcki Staszic" iw związku z tym
likwidacji uległo około 1500 1800
miejsc pracy. Czy miasto ma
ja ką kolwie k wizję, perspektywę
stworzenla miejsc pracy w tym
obsza rze?
W kwestii komunikacyjnej około
2 miesięcy temu wystąpiłem do
MZK Tychy o moz|iwość
połączen ia
autobusowego
z ruchem,,Staszic" (u l. Karolinki).

Do chwili obecnej

jakiejkolwiek

od

bra k

powiedzi,

ie jest duże.

a Za interesowa
Sprawa tramwaju - buduje się go
n

na Kostuchnie )uŻ 30
a zakończenie budowy

lat,
|inii

Prezydent:

Z informacji jakie posiadam od prezesa HoIdingu, każdy kto
chciał, mógł podjąć pracę na kopalni ,,Murcki Staszic" i na

kopalni ,,Wesoła". Tak więc poza osobami, które osiągnęły wiek
emerytalny, nikt pracy nie stracił, a osoby które miały taką
mozliwośćprzeszły na emeryturę'ito może być redukcja
o której mowa' Ruch ,,Boże Dary" jest dzisiaj własnościSRK
(Spółki Restrukturyzacji Kopalń) i zobaczymy jak będzie to
wyg|ądało daIej czy będzie to wygaszanie, czy też sZUkanie
inwestora' Zaznaczam, że Został ZaTeZerwowany do dalszej
eksp1oatacji (nie dla przyszłego inwestora) pokład na poziomie
1200 dla Ruchu ,,Staszjc". Nie wiemy jaka będzie przyszłośc,
Więc nie możemy mówić o jakichś wizjach rozwoju tego rejonU.
KoIejna sprawa _ rzeczywiście jest problem z połączenrem
autobusowym pomiędzy Kostuchną a Giszowcem i Kopalnią
Staszjc' W tej sprawie wielokrotnie interpelowała pani radna
Patrycja Grolik' Temat jest omawiany w KZK GoP ponieważ
to się WiąZe z podniesieniem kosztów funkc1onowania tej Iinii
autobusowej. Obecnie jako miasto doptacamy do KZK GOP 95
mIn zł ijesteśmy rekordzistą iako stoLica regionu. Tak Więc nie

tramwajowej na Ba ża ntowie ma mozliwości jeszcze większego dofinansowania. PIanuję
świadczyo ma rgin a Iizacji tej iednak poprzez reorganiZaC'ję doprowadzić autobus w tych
dzie ln icy.

CZy m'aSto ma'akąko|w'ek w'zję
poprawy naszego głównego c 'ągu
komunikacyjnego ul. T. Boya
ZeIeńskiego, bo chyba od czasu
póznego Cierka ric się nie
zmieniło
Mieszkonko:
Wszyscy wiemy, że tra mwa] jest
potrzebny i nie kwestionujemy
tego, aIe chcemy aby trasa była
jak
poprowadzona
w
najrozsąd

jak

n

iejszy sposób. Nie tylko

godzinach, które są najbardzie.j zasadne w związku z godzinami
rozpoczęcia pracy na KopaIni Staszic, a pani radna piInuje mnie
w tym za kresie.
Co to pytania w sprawie tramwaju tramwai iest do Kostuchny.
Tramwaj zahacza o Piotrowice na wysokości osied|a odrodzenia'
Nie 'jest wyk|uczone, że W przyszłościbędzie można wykonać
odnogę i połączenie od pętIi przy Bażantowie do miejsca
w którvm się tera7 znajdujery'
Prezydent:

Zaczną od analizy wykorzystania ul. Koścluszki i terenu przy
u|. Koścjuszki pod budowę tramwaju - przy ul. Kościuszki jest
o wie|e mniej zabudowań, szczególnie na odclnku od u|.
Kolejowej az do osiedla przy ul' Szewskiej, czy|i w zasięgu |inii
m ieszka dużo mniej ludzi.
AnaIizowaIiśmy czy nie przeprowadzić również nitki do LigotyProszę jednak zwrócić uwagę, że podjęta została decyzja

najmniejszym kosztem
budynków, a|e
wybu rza n ia
również lasem, którego my dotycząca przebudowy dworca ko|ejowego

W

Ligocre
i wybudowania centrum przesiadkowego autobus pociąg W taki
sposób, że pod dachem się wysiada i przechodzi na pociąg,

porrzebujemy. Co najwa z n iejsze
jedna, żeby tramwaj woził jak
najw'ęcej udzi' bo pó<i co krązy a pociągiem Z Ligoty do centrum jedzie się około 7 min.
opinia, że jest to tramwaj dIa W związku z tym budowa kolejnej |inii tramwajowe] W tym
dzi<ów' Cz-jemy s'ę oszuka^i _ kierunku nie ma sensu, Źeby nie dub]ować środków transportu.
pyta się naS o tramwa.j, są ankiety Zatem jeś|ichodzi o Ligotę to mamy pociąg i centrum
Z pytaniem o wybór Wariantu, przesiadkowe, również z parkingiem na około 2OO samochodów'
a tramwaj jest też potrzebny Sprawa budowy drogi powiem tak: środków na budowę drogi
mieszka ńcom Ligoty, Panewnik nie ma. Środki tak jak obiecałem, będą na budowę tramwaju
ioni Iiczyli, Ze tramWaj pójdZie i ściezkirowerowej, łącznie z możliwościąpozostawienia
gdzieśw okolicy ul. Kościuszki' rowerów przy przystankach tramwajowych' Będą budowane
Zatem moje pytanie brzmi czy stojaki wraz z zadaszeniem, aby w miarę bezpiecznie można
tramWaj nie może iśćbardziej było zośtawićrower Myś|imy również o podłączeniu tych miejsc
tamtym kieru nkiem ipÓźniej dalej do naszego miejskiego systemu inteligentnego monitoringu,

w
i

kierunk" ul. Armii

zjechać

W

Krajowej
kie ru n ku

południowych

dzielnic.
Mieszkańcom Ligoty i Panewnik
byłoby b|iżej jeże|' tramwa j
poprowadzony zostałby prty
skrzyżowaniu u]' Arm i (raiowe,
i Kościuszki - ]est to duża arteria
i jest tam miejsce.
Kolejna sprawa
chcemy
tramwaj, ale nie chcemy drogi
razem z tym trdmwajerr. bo mija
się to z ce|em' L_dzie nie
przesiądą się na tramwaj jeżeIi

będą mieIi wygodną drogę' Jaka
będzie szerokość takiej drogi jeśli

który ruszy do połowy przyszłego roku.

w

ramach ZRID-u czyli zezwolenia na
reaIizację inwestycji drogowej' W skład zadania wchodzi droga
tramwajowa ita częśćbędzie zrealizowana.
ZRlD działa w ten sposób, Źe w momencie ZatWierdZenia
Zadanie wykonamy

pozwolenia na budowę, inwestor staje się właścicielemterenu'

ma być to połączone z tra mwajem
i ściezka rowerową? Za pewne
będzie to szeroka droga i znowu
Zosta n iemy odcięci od lasu '
Prezydent:

Mieszkoniec:
SpraWa dotyczy u|. Rozmarynów
i dojazdu do posesji chcemy, aby
miała ona jakieś europejskiej
standardy. Na zeszłoroczny
spotkaniu z Panem, jeszcze
kandydatem na prezydenta,
obiecał Pan, że zajmie się sprawą.
16 paŹdziernika br. zostało
wysła n e pismo z lapytanienr,
co zostato w lej spraw.e zrob.one
W c'ągu lego roku i do te'pory ^ie
otrzymałem żadnej odpowiedzi'
lnterweniowałem w u rzęd zie
miasta i pismo podobno jest

Nie wszystkie inwestycje, szczegó nie te drobne, są wpisane do
budżetu, najczęściejUjęte są one w planie budżetu.jednostki,
w tym wypadku Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów'
W tym roku Zostały podjęte działania związane z zakupem tzw'
rozsiewacza o szerokości5m, czy|i takiego, który moze
wvkonywać prace ZWiąZane z wymianą nawierzchni inie
musimy z|ecać tego na Zewnątrz. W związku Z tym Wie|e prac
będziemy realizować własnymi siłami, bez konieczności
wynajmowania niezbędnym urządzen. Skoro mamy sprzęt
będziemy sukcesywnie remontowaIi drogi, które tego
wymaga1ą, poprzez wymianę wyeks pIoatowa n ej n awie rzch n i'

Marek Adomczyk

_

Główny lnżynier Miejskiego Zonqdu Ulic

i Mostów:

jest skomplikowana - tam gdzie nie ma wykonanego
jedrak do mnie ono jeszcze ^ie Sprawa
uZbrojenia podziemnego doceIowego będziemy prowadzić
dotarło. Dzięki radzie jed n ostki
prace przy pomocy rozsieWacza frezu. Jeś|l wykonuje Się to przy
pomocniczej dow edzieIiśrry się.
sprzyjających warunkach atmosferycznych, otrzymuje się
że wriosek został ujęLy w p|anie
powierzchnię asfaltową W miarę komfortową, ale jest to
budżetu, jednak przegląd ając
rozwiązanie do czasu wykonania docelowego uzbrojenia
zamieszczony w Internecie plan
ulicach, gdzie jest kompletne
nie potrafiłem znaleźc Żadnej podziemnego. Natomiast nastarać,
w ramach mozliwości
uzbrojenie, będziemy się
wzmianki na ten temat. Proszę
wymieniać nawierzchnie. Chciałbym ty|ko zwrócić
o informację czy pieniądze są finansowych,
uwagę, że wymiana 1 km drogi to koszt 900 tyśzł, a dróg na
zabezpieczone na tę drogę iczy
południu jest bardzo dużo. Jest jeszcze jeden probIem, za
będ zie to ro bio n e?
każdym razem gdy chcemy od nowa urządzić u icę, trzeba to
robić z pozwo|eniem na budowę i spełnione parametry jeś|i
chodzi o szerokośćpasa drogowego' Na południu natomiast,
szczegó|nie na PodIesiu i w Kostuchnie, w większości
przypadków te warunki nie są spełnione' Cięzko jest nawet

uzyskać zgodę

na

wykonanie ciągu pieszo-jezdnego

o minimaInej szerokości 4,5m, niejednokrotnie między płotami
domów jest odległość3m. W takiej sytuacji, składając wniosek
o pozwolenie na budowę, w Wydzia|e Budownictwa dostanę
odmowę'
Prezydent:
otrzyma Pan pisemną odpowiedź na zadane pytanie.
Prezydent:

Mieszkaniec:

Moje pytanie dotyczy

pana

wypowiedzi w sprawie n iskie.l
eniSji i lal..tu, le miasto próbUje

do

Regionalnej Dyrekcji Och rony
Środowiska ipo a n a Iizie zamierzenia projektowego, wydana
została decyzja, Źe nie jest porrzebna ana|'za oodziaływania na

Złożony został wniosek

tę emisję

ograniczyć

nato

projektując drogę

m

m

iast

iędzy

a u]'
nie
wystąpiło
BaZantóW
o spra wdze ie oddzialywa^ia
ul'

Szarych Szeregów,

środowisko. Czy|i RDoŚ stwierdził, Ze inwestyc.ja nie jest na tye
inwazyjna, Źe Wymaga takiego pozwo|enia. Dokument ten je st
pu bIiczn ie dostęp ny'

n

inWestycji na środowisko. Zatem
moje pytanie w jaki sposób ta

droga moŻe wpłynąć na
pogorszenie warunków I czY
miasto

to

badało, a jak nie to

laczego?
Mieszkoniec:

d

Prezydent:

Droga łącząca Bażantowo

z -l. Szarych Szeregów n'e w^osi

niczego. lestem

ZwrocmY uwagę jak wyjeŹdżając w kierunku centrum
mieszkańcy Bażantowa czy osiedIa odrodzenia korzystają

stałym

z ul. Armii Kra1owej, gen. Jankego iSzarych Szeregów' Natomiast

korek
o 500m' Jak Pan wspomniał są
trzy szlaki komunikacyjne ul. gen.

mieszkaIne. Pana zdanje jest takie, a|e mieszkańców ul. Armii
Krajowej może być całkiem odmiennie' Musimy podejśćdo
sprawy racjonalnie' UWażam, że transport tramwajowy będzie
tak samo wykorzystany przez mieszkańców jak transport
indywidualny.

użytkownikiem tych dróg _ lo, że jeślipowstanie ten odcinek drogi, to ludzie będą korzystali
wybudujemy tę d rogę i wydamy z ul' Radockiego, częsć z u|. BaŹantów i wjadą w u|' Kołodzieja.
6 mln ro niczego komplet^ie nie Zatem cały ruCh Zostanie WyrZucony poza zabudowania

wniesie.

Przesu

n ie

my

lankego' Szarych Szeregów ' Arm'i
Krajowei i coxolwiek zrobimy n e
rozwiąże probIem u, który jest
właśniew tych trzech arteriach
ibudując da Iej będziemy mieć

taką samą sytuację
w Warszawie z dojazdem

jak

do
ul. Pu'awskiej. -ak spytalibys.ny
mieszkańców czy wola noWą
drogę czy zagospodarowany Ias
odpowiedzą że las' Wydajmy te
pien;ądze na Ias, a nie na drogę.
Mieszkonko:
Chciałabym jeszcze raz wrócić do
kwestii tramwaju. Powiedział Pa n,
ze nie ma pieniędzy na budowę
drogi. S\oro mÓwi Pan o el.'ologii,

tramwaju

to

czemu chce

Pan

planować w tym miejscy drogę?
Ponadto w żadnych konsu |tacjach
społecznych nie było o niej mowy'
Ruch się itak póŹniej skumuIuje
przy u'. M.kolowskiel, Brynowie

więc droga iego nie rolwiąle'
mięLajmy rów"iez o reŻerwacie'
który iest W tym miejscu.
Pa

Jesteśmydrugim tej wie]kości miastem w Po]sce, które ma aż
tyle lasów i terenóW zielonych i chce żeby tak zostało' Wycinając
kiIkanaścje drzew na potrzeby drogi nie stracimy aż tak wiele, za
to bardzo dużo możemy zyskać'

Prezydent:

Moi pracownicy są w stałym kontakcie z dr Paruze|em, który
załoŻyłrezerwal ochojecki. Nie do końca jest on zadowo|ony
z budowy tramwaju, ale wie o procedurze i o tym co chcemy
zbudować W tym miejsCU i jest to W stanie uaakceptować. Taką
mam informację od pracowników, którzy spotykali się Z nim
W terenie i przeszli częśćlasu, tę najbardziej ważną z punktu
widzenja ekoJogicznego. Proszę Więc być spokojnym'
ZRID .]est jedną z metod dotyczących realizacji inwestycji takiej
jak tramwaj również, ale nie moŹna tego zrobić bez projektu
drogi, stąd taka decyzja. Pomyś|my o przyszłości- być może po
tej drodze będą jeŹdzić e|ektryczne autobusy? PKM już W tej
dekadzie planuje zakup takich autobusów' Takiego transportu

chcemy

- ekologicznego.

Jest moZIiWość ZreaIizowania tej inWestycji W oparciU o środki
ZeWnętrzne, czyli miasto będzie musiało wydać niewiele
własnych środków.
Proszę o troch ę Zaufania.
Zakończenie spotkania:

Asystent Prezydenta podziękował mieszkańcom za udział w spotkaniu i Wszystkie pytania,
przypomniał również zebranym o możliwościskorzystania ze złoŻenla indywidualnego Wniosku przy
stanowisku obsługiwanym przez pracownikÓw Biura Prasowego. Ponadto poinformował
mieszkańców, że po zakończeniu spotkania można porozmawiać indywidualnie z nacze|nikami,
dyrektorami jednostek organizacyjnych urzędu i przedstawiciela m i służbmiejskich obecnymi
na spotka

n

iu.

Na zakończenie spotkania prezydent również podziękował przybyłym mieszkańcom po

5potka

n

ie

za koń

czono

czym

'

sporządziło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 1.3, 40 003 Katowice
tel. 32 259 36 54
e-mail:

konsultacie@katowice.eu

konsultacje.katowice.eu
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