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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcamiZałęża

Organizator spotkania :

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Data:
7 listopada 201,6, godz. 17.OO

Miejsce spotkania:
sala gimnastvczna Szkołv Podstawowei nr 20, ul. Zarębskiego 2

Uczestnicy spotkania:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radny Borys Pronobis, Jacek Piwowarczuk
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele służb mundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

Mieszkańcy Załęża

Przebieg spotkania:

o rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestników przez naczelnika Wydziału Komunikacji
Społecznej

o WVstQP zespołu KaTosie
. Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
. dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
o zakończen ie spotkan ia

Dla mieszkańców przygotowdno materioł informacyjny, w którym zoworto dane dot. zoplonowonych
no rok 2076 wydotków w dzielnicy oraz informocje o wnioskach złożonych do trzech edycji Budżetu
obvwotelskieąo.



Rozpoczęcie spotkania:
Spotkanie rozpoczął Maciej Stachura naczeInik Wydziału Komunikac'ji Społecznej, który przywitał
wszystkich zebranych, a następnie przedstawił scenariusZ i porządek spotkania. W pierwszej części
prezydent zaprezentuje najWażniejsze inwestycje realizowane na terenie miasta oraz Załęża oraz
prestiżowe wydarzenia odbywające się W Katowicach. Druga cZęść spotkania będzie naIeżeć do
mieszkańcóW którzy będą mieli możliwość zadawania pytań prezydentowi oraz zgłaszania wniosków
dot. poprawy fun kcjonowan ia dzielnicy.
Przed Wystąpieniem Prezydenta swoje umie]ętności zaprezentował zespół KaTosie.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał licznie przybyłych mieszkańców. Następnie przystąpił do przedstawienia
prezentacji, a po jej Zakończeniu g'łos został oddany mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane W trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek odpowiedź

Mieszkoniec:
Jako wspólnota zgłaszaliśmy remont ulicy Skrzeka,
który został przez pana zaopiniowany pozytywnie,
a nie widzę tego do realizacji na przyszły rok. Co
się stało z tym wnioskiem. Ulica jest tak dziurawa,
Źe nie moźna po niej chodzić.
Kolejne pytanie dotyczy budżetu obywatelskiego
_ dlaczego mrasto dopuściło do tego, żeby
Spółdzie In ia Mieszkaniowa Górnik zdominowata
budźet obywatelski' Nawet nie spółdzielnie, ale
radny Pronobis, który Wtrąca się w nasze Źycie na
Załężu i miesza' Spółdzielnia ma monopol na
Załęże. W zeszłym roku zgłosili wniosek na
500 000 zł, ale tylko ul. Janasa. W tym roku
zgłosili projekt Właściwie na cały bu dżet.dzieln icy
tj. na 700 000 zł. W projekt ponownie włączy|i ul.
Janasa dołączyli ul. Wyplera, która jest W całkiem
innym miejscu.
Ponadto Pan Pronobi5 organizuje za pieniądze
miasta festyn na terenie spółdzielni, promuje tym
samYm nie Załęże tylko SM Górnik. Dlaczego,
skoro robi to dla Załęża, nie zrobi tego na terenie
szkoły, jest również Gruszka Plac - teren miasta,
jest Park Załęski' Zrobił to na terenie SpółdzieIni,
żeby za nasze pjeniądze promować swoim
nazWiskiem spółd zieln ię.

Prezydent:
Dziękuje za pytania i odniosę się w pierwszej
kolejności do budżetu obywatelskiego'
Postanowiłem iokreśliłem to jasno na początku -
budżet obywatelski należy bezpośrednio do
obywateli. Co Państwo chcecie - moźecie zgłosić.
Na co zagłosujecie taki _ projekt wygra. Rozumiem
tę nierówną walkę. Mam wie|e takich sygnałów
z różnych innych dzielnic, w których organizu.ją się
społeczności.
Jest to demokratyczny Wybór/ którego nie
będziemy regulować. Jeżeli ja będę na to wpływał
to budźet obywatelski będzie bez sensu, bo wtedy
to ja czy radni rady miasta mogą podzielić ten
budżet wedIe uzna n ia.



Mieszkoniec:
Rozmawiałem z przedstawicielami Spółdzielni,
którzy chcieli zgłosić tylko plac zabaw na ul.
ondraszka i na ten cel potrzebowa|i 150 000 zł.

Chcieli się połączyć z nami. Pan Pronobis
oficjalnie powledział, że chce się po|ączyć z nami,
ze Wspólnotą i zdominować budżet - my mu
jednak odmówiliśmy. Spółdzielnia we współpracy
Z radnym złożyła zatem Wniosek na taką dużą
kwotę izdominowała budżet, a my po raz koIejny
zajęliśmy drugie miejsce.

Prezydent:

Na spotkaniu obecny jest pan radny i zwrócę na to
uwagę przy kolejnych działaniach. Trudno mi za

niego odpowiadać. Będę rozmawiał W tej sprawie
rownież z prezesem spótdzieln i.

Chciałbym to jeszcze raz powtórzyć _ nie
chciałbym w budżet obywatelski w żaden sposób
ingerować.

Proszę pamiętać, źe to mieszkańcy głosują
i decydują jakie wnioski będą realizowane.

W jaki sposób mam ograniczyć w składanju
WnioskóW: czy to jednostki miejskie, czy też
spółdzieInie, skoro to są mieszkańcy naszego
miasta. Zadania realizu.iemy tylko na terenach
miejskich bądź tych, które są udostępnione przez
inne podmioty dla realizacji określonego Zadania.

Nawiązując do ul. Skrzeka _ W trakcie prezentacji
móWiłem tylko o zadaniach realizowanych
w państwa dzielnicy, które są bardziej kosztowne.
Poza tymi zadaniami oczywiście realizowane są
remonty czy działania doraźne przez MZU iM.
JeŹeli wniosek został zgłoszony ichodzi mi tu o ul.
Skrzeka, o którą pan pytał, i został przeze mnie
zaakceptowany powinien zostać realizowany.
Proszę o informację na ten temat dyrektora
MZU iM czy przedmiotowa ulica jest w planie
remontóW czy n ie.

P. Hondwerker - Dyrektor MZUiM:

W planie na Żo17 r' nie ma remontu ul. Skrzeka,

'iedynie Własnymi siłami będziemy mog|i
podremotować ulice.

Prezydent:

Zweryfikujemy jeszcze raz sprawę, a Pana
Dyrektora proszę o ponowne przeanalizowanie czy
jednak uda 5ię ten remont do planu wprowadzić'
a jeżeli nie, to własnymi służbami MZU iM
Wyremontuje d rogę.

Mieszkanka:
jestem mieszkanką Kolonii Mościckiego _ Pan
Prezydent chwali się ścieżkami rowerowymi -
natomiast nie ma żadnych ścieżek rowerowych
przechodzących przez Kolonię Mościckiego. W
piśmie w sierpniu ubiegłego roku poruszyłam ten
temat niestety nie otrzymałam do chwili obecnej
odpowiedzi w tej sprawie.

Prezydent:
Jeszcze raz powtarzam _ nie będzie zmiany zasad
podziału środków w budżecie obywatelskim
i proszę to przyjąć. Pojawiły się Zmiany, ale ty|ko W

samej możliwości wyboru wniosków tzn. pojawił
się internetowy system głosowania, aby ułatwić
możliwość głosowania większej ilości
mieszkańców.



KoIejna sprawa to Włamania ikradzieże oraz brak
patroli i monitoringu.
Budżet obywatelski mamy od 3lat inie zgadzam
się z pana odpowiedzią, że nie będzie się pan do
tego mieszał. Wszyscy zbieramy W tym temacie
doświadczenie _ my jako mieszkańcy, organizacje
pozarządowe, pan prezydent oraz jednostki
organizacyjne. Powinniście pewne rzeczy brać
pod uwagę. Jednostki miejskie w ogóle nie
powinny brać udziału w budżecie - one mają swój
bu dżet-

Mieszkonko:
Mam tylko jedną uwagę do głosowania
internetowego - W tym roku wyglądało to tak, że
urna przychodziła do głosu'jących tzn. w blokach
spółdzielni państwo z laptopami nachodzili, a

wręcz nagabywali mieszkańców, którzy nie znali
się na budżecie obywatelskim, do głosowania.

Mieszkonko:
Chciałabym wrócić jeszcze raz do budżetu
obywatelskiego _ W ubiegłym roku złoźyliśmy
Wnlosek, który zostal pozytywnie zaopiniowany
przez Zakład Zieleni Miejskiej. W tym roku ten
sam wniosek nie został Zaopiniowany pozytywnie,
miał wiele uwag, powiedzmy, merytorycznych. Z
uwag tych wynikało, że osoba zajmują'ca się tą
sprawą W ogóle nie przeprowadziła wizji lokalnej.
Moja sUgestia _ powinien być czas na składanie
zażaleń albo wyjaśnień, co do sposobu weryfikacji
wniosków.

Prezydent:
To jest słuszny wniosek. Taka sytuacja miała
miejsce nie tylko u Państwa, ale jeszcze w ki|ku
innych dzielnicach w mieście' Wprowadzimy
odpowiednie regulacje, co do sposobu
głosowanie. Będzie można np. oddać maksymalnie
5 głosów z jednego komputera. Są to uwagi, które
przyjmujemy i zmieniamy po obecne.j edycji.
Jest to spraWa ścisIe związana z organizacją
i sposobem głosowa n ia '
Jeszcze raz powtarzam nie będę ingerował w
podzlał środkóW z budżetu tzn. blokowanie
jednych jednostek, a popieranie innych co do
możliWości zgłasza n ia wniosków.

Mieszkanka:
Reprezentuje Dom Aniołów Stróżów _ mam
pytanie, kto nam odebrał, a praktycznie wyrzucił
nas z poradni działającej przy Domu Aniołów
Stróżów? Jest to miejsce niezwykle ważne, gdzie

Prezydent:
Rozumiem problem iPaństwa sytuację natomiast
nie ma moźliwości, by ten obiekt dostosować do
obecnych przepisów. Lokal mieści się na drugim
piętrze, ą Więc jest również ograniczona



my kobiety, samotne matki dostajemy pomoc
psychologiczną, pedagogiczną'jak również się
uczymy. W tym czasie nasze dzieci znajdują się
pod fachową opieką W budynku obok poradni.
Dlaczego miasto chce nam zabrać mieszkanie, w
którym poradnia się znajduje pod pretekstem, że
nie ma właściwych warunków przeciw
pożarowych? Będzie to dla nas krzywda gdy
poradnia będzie w innym miejscu np. w innej
dzielnicy. Nasze dzieci, które niejednokrotnie są
małe i potrzebują nas blisko, pozostaną tutaj.
Prosimy, aby nas nie wyrzucać ze tego mieszkania
przecieź można w.jakiś sposób dostosować je do
obowiązujących przepisów.

możliwość korzystania Z nlego przez osoby
n iepełnosprawn e. Tak więc nie ma moż|iwości,
aby prowadzenie przychodni odbywało się W tym
miejscu. W zwiąZku z posiadaną wiedzą na temat
stanu tego lokalu nie Wezmę na siebie
od powiedzia lności np. w przypadku wybuchu
pożaru' Pracujemy na tym, aby przychodnię
przenieść w inne miejsce w Państwa dzieInicy. Jest
już kilka lokalizacji, w których działa urząd miasta
i to są między innymi pomieszczenia Straży
Miejskiej przy ul. Zelaznej. Czekam jeszcze na
propozycje odpowiedniego miejsca ze strony pani
wiceprezydent Marzeny Szuby oraz
wiceprezydenta Bogumiła Sobuli. Znajdziemy
odpowiedni |okal, w którym będziecie Państwo
mogli kontynuować swoją działa ln ość.
Podkreślam, że to nie jest Wyrzucanie Państwa, ale
kon ieczn a zmiana siedziby przychodni.
Nie ma mowy o przeniesienie siedziby w inną
część miasta czy inną dzielnice _ będzie to
w dzielnicy Załęże.

Mieszkonko:
Jestem byłą podopieczną Domu Aniołów Stróżów,
obecnie udzielam się jako wolontariuszka i pomoc
przy jednym projekcie. Poradnia jest miejscem
domu dla rodziców, którzy uczą się tam różnych
rzeczy takich jak np. gotowanie czy szukanie
pracy. czy Pan Prezydent uWaża, że takie miejsce

.jak nasza poradnia jest potrzebne?
CzY nowe mjejsce poradnj będzie
wyremontowane , czy raczej do remontu?

Prezydent:
Mówimy o Zmianie siedziby poradni, nie
likwidacji.
Jeszcze się nigdy nie zdarzyło, abyśmy
przeprowadZali podmiot do miejsca, które nie
spełn ia o kreś|onych Wymagań.

Mieszkonko:

W materiale, który otrzymaliśmy przed
dzisiejszym spotkaniem nie dostrzegłam żadnego
projektu dotyczącego ocieplenia budynku przy
ulicy Wolnego 8. Budynek został przejęty prZeZ

miasto w listopadzie 1"996. Pisma w tej sprawie
były już wielokrotnie kierowane do urzędu miasta
i zawsze dostajemy odpowiedź, że będzie to
reaIizowane W roku następnym i następnym.
Proszę o wyjaśnienia.

Prezydent:
Jeżeli w materiale nie ma takiej informacji tzn. że
w najbliższym czasie nie będzie to realizowane.
Jednak mamy program 10x10 milionów, który jest
dedykowany termomode rn izacji obiektów. Przez
termomodern izację należy rozumieć nie tylko
ocieplenie budynku, ale również wymianę całej
instalacji ciepłowniczej w danym obiekcie bądŹ
podłączenie do sieci zdalaczynnej, która nie
emituje zanieczyszczeń do atmosfery. Takie
działania będą realizowane i chcemy szeroko ob1ąć
miasto tym programem, aby likwidować niską
emisję. Nie wykluczone, że W tym programie
znajdzie slę państwa nieruchomość. Trudno mi
teraz odpowiedzieć konkretnie, ale pan naczelnik
Roman Buła może Pani przedstawić szczegółową
informację.



Mieszkaniec:
W 2010 r. Żostało Wystosowane pismo przez

mieszkańcóW ul. Janasa iZarębskiego W sprawie
ośWietlenie ul. Pośpiecha na odcinku od Wejścia
na cmentarz do ul. Janasa. Do dnia dzisiejszego
nie ma odpowiedzi na to pismo. My jako zarząd
rodzinnych ogródkóW działkowych również
popraliśmy to pismo. Z powodu braku odpowiedzi
umówiliśmy się na spotkanie z pana Zastępcą
i otrzymaliśmy na piśmie odpowiedź, że
ul. Pośpiecha jest wewnętrzną ulica PKP _ to jest
śmieszne.
Na spotkaniach z proboszczem namówiliśmy go

do tego' aby lampY postawić na cmentarZu.
Uzgodniliśmy w których miejscach. Wszystko
zostało zrobione, również dzięki interwencji
radnego, ale co szkodziło zrobić to dalej tzn.
postawić jeszcze jedną lampę na naszym
ogrodzie, bo lampy są tylko do śmietników.

P rezyde nt:
Tereny leżące przy torach najczęściej należą do
PKP isą poza jurysdykcją miasta. Cokolwiek jest
tam robione jest niezgodne z prawem i jest to
nadUżycie dyscypliny finansów publicznych. Jest to
duży problem, bo mamy wiele takich sytuacji
w mieście' Tereny z których na co dzień
korzystamy są bądź własnością prywatną bądź
instytucji takich jak PKP i miasto nie jest w stanie
nic zrealizować na tym terenie. Jeżeli chodzi
natomiast o kwestię oświetlenia to proszę
dyrektora MZU iM o sprawdzenie i jeżeli jest
konieczność dostawienia jednej lata rn i

i podłączenie jej - jeżeliby się udało zrobić to
z oszczędności to jeszcze w tym roku, a jeśli nie to
w przyszłym.

Mieszkanka:

Chciałabym W imieniu rodziców dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 26
zapytać o kwestię poprawy bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ul' Zarębskiego i Gliwickiej. Z racji
torowiska tramwajowego nie ma moźliwości
zainstalowania progów zwaIniających, a czy jest
możliwość zainstaloWania sygnalizacji świetlnej.
W godzinach porannych 

' 
oraz popołudniowych

jest bardzo n iebezpieczn ie.

Kolejna sprawa - zezwolono w tym roku na
wycięcie zdrowych kilku nastoletn ich lip na
terenie Parafii św. Józefa, a w zamjan za to
proboszcz został zobIigowany do nasadzenia 30
róźaneczników' Chciałam zapytać na jakiej
zasadzie 7 zdrowych lip zostało przeIiczone na 30
róźaneczników.

Prezydent:

Kwestia bezpieczeństwa na skrzyżowan iu
ul. Zarębskiego i Gliwickiej _ montaż progów
zWalniających czy budowa sygnalizac'|i świetInej
jest zadaniem inwestycyjnym. Skoro na jezdni
znajdują się znaki informacyjne to trzeba
pomyśleć nad sygnalizacją świetlną, jednak są to
duże koszty itrzeba się zastanowić nad realizacją
tego zadania w zakresie możliwości budżetu
miasta.

Chcemy kilka sygnalizacji likwidować W centrum
miasta i może udałoby się zainstalować je
u Państwa.

Z-co Noczelnika Wydziołu Ksztołtowanio
Środowisko - Romon Kupka:

Zadne drzewo nie jest wycinane bez potrzeby,
a różanecznik jest rośliną, która rośnie do bardzo
dużych rozmiarów.

Dyrektor SP 20:

Mam prośbę W związku z bezpieczeństwem na
skrzyżowaniu ul. Zarębskiego i Gliwickiej i byłoby
to rozwiąZanie najlepsze na tę chwilę. W tym
rejonie jest ograniczenie do 30km/h, ale niestety
jest to nieprzestrzegane przez kierowców, gdyby
od czasu do czasu pojawił się radiowóz poIicyjny
w tym rejonie to problem na jakiś czas by się

P rezyde nt:

Przekażemy sprawę do policji choć WidZę, że na
spotkaniu jest obecny Komendant Tomasz
Wyczesany.

Komendont Komisoriatu Vl! Tomosz Wyczesany:

Problem jest nam znany i rozwiązywany jest przez
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w



rozwiązał. Katowicach.

od 1 września działa Krajowa Mapa Zagrożeń
i Bezpieczeństwa i każdy mieszkaniec może na tej
mapie zaznaczyć problem zwiąZany z rUchem
drogowym.

Komisariat już niejednokrotnie kierował wniosek
o przydzielenie do tego rejonu funkcjonariuszy
Wydzlału Ruchu Drogowego, którzy dysponują
urządzeniami do pomiaru pręd kości.

Moi pracownicy są oczywiście kierowani W ten
rejon i zwraca.ją uwagę przede wszystkim za

zakłócenie ładu i porządku oraz przestrzeganie
przepisów ruch u drogowego.

Prezydent:

Wystosuję pismo do Komendanta Policji Miejskiej
w Katowicach o zwiększenie kontroIi prędkości
w tym rejonie.

Mieszkaniec:
Brak patroli Straży Miejskiej i Policji w dzieInicy.

Prezydent:

Przyjmuję Pana wniosek na sali jest obecny
Komendant Straży Mie.jskiej, którego proszę
o zanotowanie problemu i przeana lizowa n ie go.

Mieszkoniec:
Katowice Miasto ogrodów czy Katowice Miasto
Galerii? Pomiędzy ulica Gliwicką a kościołem na
Dębie powstaje podobno nowa galeria _ po co?

Prezydent:

To nie miasto buduje galerie, ale inwestorzy. JeŹeli
biznes im się opłaca to ja nie widzę prob|emu,
żeby te galerie powstawały. Nie jestem
zwolennikiem galerii handlowych, ale zauważmy,
że nie byłoby ich, gdyby Iudzie nie korzystali z ich
oferty' Chciałbym zaznaczyĆ, że jest to nie tylko
problem, ale i przywilej wielkich miast. Proszę
spojrzeć na duże miasta europejskie _ iIe tam jest
galerii handlowych. Jest to normalne zjawisko.
Póki to się opłaca to ludzi inwestują w to środki.
Powtórzę jeszcze raz _ jeśli nie będziemy chodzić
do galerii może będzie inaczej.

Mieszkąnko:
od około 10 Iat mieszkańcy ul. Grządziela iokolic
walczą jak dotąd bezskutecznie o ekran
akustyczny oddzielający linię kolejową od
budynków mieszkalnych. NormY hałasu są
notorycznie przekraczane, co było badane wiele
razy. Mamy kiIka segregatorów korespondencji w
tej sprawie, co zostało zwieńczone połowicznym
sukcesem ponieważ została Wydana decyzja
administracyjna nakazująca PKP budowę ekranu
akustycznego. Regionalna DVrekcia Ochronv

Prezydent:

Postaram się - będę w Warszawie na rozmowach z

ministrem w sprawach związanych z PKP więc
poruszę również tę sprawę tym bardziej, że jest
decyzja na kazująca budowę ekranu.

Rozumiem problem, bo rozmowy z PKP nie na|eżą
do łatwych.



Środowiska w Katowicach zawiadomiła PKP o

wszczęciu postępowania _ brak reakcji Ze strony
PKP. Jak pan już wspomniał udało się już raz
porozumieć z PKP w sprawie kładki kolejowej ul.

Pukowca-Janasa, to czy możemy liczyć na pana
pomoc w naszej sprawie.
Mieszkaniec:
Przy budowie szkoły na ul. Zarębskiego została
wykonana nitka ciepłownicza i zarówno szkoła jak
i przedszkole zostały przyłączone do centralnego
ogrzewania. Kamienica przy ul. Zarębskiego 5,5a i

7a są budynkami gminnymi inie są przyłączone
do centralnego ogrzewania. od 6 lat staramy się o
termomodern izację tych budynków, a

administracja przekłada to z roku na rok.

Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy mając na

uwadze program dot. termomodern izacji, o
którym pan mówił oraz podkreślając fakt, że część
odpowiednie.j infrastruktury jest: mamy nitkę
ciepłowniczą, wymiennikownie na ogród kach,
trzy kamienice _ jaki problem .|est je podłączyć'

Prezydent:

W pierwszej kolejności będą realizowane
te obiekty, które są najprostsze do uciepłownienia.
Nie mogę dzisiaj obiecać, że będzie to akurat ta
nieruchomość, bo nie chciałbym robić nadziei.

Model pode.jścia do termomod ern izacji i niskiej
emisji - to w pierwszej kole.jności realizacja tych
obiektów, w których problem podłączenia do
centralnego ogrzewania jest na.jmniejszy.

W Państwa przypadku jest najmniejszy, a więc 1est
duża szansa na realizację

Noczelnik Wydziału Budynków i Dróg _ Roman
Buła:

Jeżeli chodzi o dzielnicę Zalęże - to 1eśli cokolwiek
zacznie się dziać w tym temacie to dopiero
w 20].8r. To nie miasto robi uciepłownienie, jeżeli

chcemy się do czegoś podłączyć to musimy mieć
warunki przyłączenia i przede wszystkim zgodę
Tauronu.

Na Załęźu jest to trochę pomieszane, gdyż część
ciepłociągów jest od ul. GliWickiej, a część od
torów. Tauron musi skalkulować, czy dla trzech
czterokondygn acyjnych budynków opłaca 5ię

zrobić nitkę ciepłowniczą, czy może zrobić to w
innym miejscu. Proszę pamiętać, że jest to spółka
prawa handlowego i co byśmy nie chcieli zrobić to
blokuje nas jedna rzecz _ pieniądze. Planowaliśmy,
w przypadku gdyby się nie udało z Tauronem,
wykonanie kotłowni gazowej, jednak to by
Państwa pogrążyło finansowo. Zatem, jeżeli jest
taka szansa to lepiej poczekać niż wykonywać
teraz stację gazową, a za chwilę zastanawiać się
jak to utrzymać, Budynki najpierw trzeba ocieplić,
a później wykonywać instalację WewnątrZ. W
przypadku współpracy z Tauronem 'iest odwrotnie
-.jeśli mamy już warunki przyłączeniowe i wiem,
że na pewno będzie to zrobione to Wtedy
równ ocześn ie zaczyn a my d ziałać.

Tauron ma otrzymać środki z rządu w wysokości 3
mld zł, z czego 1'B chce Zainwestować na śląsku,
więc jest bardzo duża szansa' że W 2018r. to się



uda.

Andrzej Korol _ Przewodniczqcy RJP 7 Załęże:
Chciałbym na Pana ręce przekazać materiał, które
powstał w przeciągu dwóch lat przy udziale
różnych stowarzYszeń i instytucji działa.jących na

Załężu. Materiał obejmuje wiele zagadnień,
problemóW i spraw dot. dzielnicy. Był on naszą
uchwałą zgłoszony do budżetu miasta imamy
nadzieję, że chociaź cześć postulatóW uda się
zrea lizować.
Jest jeden temat, do poruszenia którego zostałem
zobligowany, a jest to sprawa budowy hali na

Załężu i powiązana z tym kwestia budowy ulicy
Nowogliwickiej. Niestety miasto odrzuciła nasz
pomysl aby polączyć to ul. Marcina.
W materiale znajduję się również min. sprawa
dotycząca niszczejącego budynku przy u|.

Gliwickiej 181.

Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej bardzo
ważnej rzeczy i pochwalić Prezydenta _ nasz
wniosek o wykup baru ,,Klopsik" udało się
zrealizować i miasto wykupiło teren. Teraz
czekamy tylko na uporządkowanie tego terenu.

P rezyde nt:

Ważne tematy iwielokrotnie zgłaszane przez radę
jednostki, przez radnych i przez państwa. Przy
uchwalaniu planu zagospoda rowan ia

przestrzennego dla terenu pomiędzy u|. Gliwicką,
a Chorzowską jasno określiłem _ będzie plan to
przystępujemy do projektowania i realizacji
ul. Nowogliwickiej. Będzie zrealizowana
ul. Nowogliwicka startujemy z projektowaniem
i budową hali sportowej. Zgodnie
z przeprowadzonym i ustaleniami i wskazanym
mie'jscem tj. na zachód od u|. BaiIdona bliżej
ul. Gliwickiej przy przebiegu ul. Nowogliwickiej.
obiecuję, że hala sportowa będzie u Państwa
budowana' Nie da jej się zrealizować w tej
kadencji' ale będą przygotowane dokumenty pod
jej realizację na przyszłą kadencję.

Do budowy u|. NowogIiwickiej przystępujemy
w przyszłym roku _ wykup terenóW projekt, który
trzeba uaktualnić oraz rozpoczęcie budowy. Gdyby
nie udało się rozpocząć budowy w przyszłym roku
to na pewno w roku 2018.

Ze względów finansowych zostało to podzielone
na dwa etapy. Po realizacji pierwsrego etapu
będzie już można przystąpić do projektowania
i budowy ha li.

oczywiście zgadzam się,
tego terenu. Decyzja w tej
że uda się to jeszcze W tym

co do u porząd kowa n ia

sprawie już jest i myślę,
roku zrea lizować.

Mieszkaniec:
Kiedy pan ponownie się z nami spotka?

Prezydent:

Chciałbym oczywiście jak najczęściej, ale niestety
czas jest ograniczony. Mamy 22 dzielnice
i w każde.j z tych dzielnic chciałbym w tej kadencji
złożyć wizytę, ale również pod koniec kadencji
chciałbym się u państwa pojaWić i rozliczyć się
z tych działań, które były zgłaszane m.in. na
dzisiejszym spotkaniu, jak iz działań, o których
mówiłem.

Wiem, że jest problem ze spotkaniami



indywidualnymi, a główną przeszkodą jest czas,
a właściwie jego brak'

Mam jednak swoich zastępców i każdy z nich ma
nadzór nad konkretnymi działaniami. Można się
spotykać również z nimi i zgłaszać swo.je problemy
czy uwagi, do czego zachęcam. Wszystkie sprawy
omawiam później ze swoimi zastępcami na
posiedzeniach, które odbywają się trzy razy
w tygodniu

Mieszkoniec:
Kto zdecydował, że do ruchu zostały dopuszczone
tramwaje Helmuty? Starsze osoby ma.ja problem z

wejściem do tramwaju iniejednokrotnie muszą
czekać na kolejny _ niskopodłogowy.

Pros|my też o budowę siłowni na powietrzu.

Prezydent:

Problem jest mi znany. Rozmawiałem
z Naczelnikiem Wydziału Transportu i Dyrektorem
MZU iM. Chcemy wybudować przystanki
wiedeńskie są to takie wyniesione, z których jest
łatwiej wejść do wysokich tramwajóW
a samochody bez problemu mogą przejeżdżać.

W przyszłym roku rozpoczynamy rewitalizację
Parku Londzina, gdzie powstaną również
urządzenia do ćwiczeń na powietrzu.

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował mieszkańcom za obecność na spotkaniu, dyskusję na temat spraw i problemów
dzielnicy. Podkreślił, że wnioski zgłoszone zarówno W trakcie spotkania jak i te indywidualnie tuż po
jego zakończeniu zostaną przeanalizowane i miasto postara się zrealizować te, które wydają się być
najważnie.jsze z punktu widzenia poprawy jakości życia w dzielnicy. Na czym spotkanie zakończono.

5porządzil:
Patrycja Marszałek - Wydział Komunikacji społecznej UrZędu Miasta KatoWice
Rynek 13,40 003 Katowice
tel.32 259 37 44
e-mailr konsultacie@katowice.eu
www.konsultacje.katowice.eu
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