
KHTOWICE
dlo odmiany

Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami Koszutki

Organizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Data:
8 czerwca ŻoL6 godz. 17 .3o

Miejsce spotkania:
sa|a widowiskowa Miejskiego Domu Kultury,,Koszutka", ul' Grażyńskiego 47

Uczestnicy spotkania:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice Krystyna Panek, Maciej Biskupski, Marek Nowara
Radni Rady.Jednostki Pomocniczej nr 12
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele stużb mundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów s'A', Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo -
KanaIizacyjnej sp' z o'o., Miejskiego Przedsię bio rstwa Gospodarki KomunaInej Sp. z o'o.,
Tauron Ciepło Sp. z o'o'
Mieszka ńcy Koszutki

Przebieg spotkania:

o rozpoczęcie spotkania przywitanie uczestnikóW przez Kierownika Biura Prasowego
. Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
. dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
. zakończenie s potka nia

Dla mieszkańców przygotowono moterioł informacyjny, w którym zawarto done dot' zoplonowanych
no rok 2016 wydatków w dzielnicy oraz informacje o wnioskach złożonych do lill edycji Budżetu
Obywatelskieqo.



Rozpoczęcie spotkania:

Spotkanie rozpoczął Maciej Stachura Kierownik Biura Prasowego, który przywitał wszystkich
zebranych, a następnie przedstawił scenariusz i porządek spotkania' W pierwszej części prezydent
zaprezentuje najważniejsze inwestycje iwydarzenia realizowane na terenie miasta oraz Koszutki. Druga

część spotkania będzie należeć do mieszkańców, którzy będą mieli możliwość zadawania pytań
prezydentowi oraz zgłaszania wniosków dot' poprawy funkcjonowania dzielnicy'

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał przybyłych mieszkańców jednocześnIe dziękując za tak liczne przybycie, mimo
zmiany terminu spotkania. Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji, a po jej zakończeniu
głos został oddany mieszka ńcom '

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek odpowiedź

Wojciech Parchański - Przewodniczący Rady
Jednostki Pomocnicze.i nr 12 Koszutka:

Chciałbym Pana serdecznie powitać W imieniu
mieszkańców oraz podziękować za sprawne
i szybkie przesunięcie terminu spotkania.
Gratuluje wszystkich osiągnięć, które Pan
przedstawił w preze ntacji'
Koszutka jest dzielnicą specyficzną, bo jest
potożona blisko Środmieścia - graniczy z nim i ze
Strefą Kultury. Mamy na Koszutce kilka pięknych
miejsc, jak chociażbym Plac Grunwaldzki czy Park
Budnioka, ale gdy wejdziemy w głąb naszych
osiedli jest już trochę gorzej. Pojawia się dość
spory kontrast w stosunku do miejsc, o których
wspomniałem. Zniszczone są ulice, chodniki,
zaniedbane skwery' Brak ścieżek rowerowych oraz
chroniczny brak miejsc parkingowych. My jako
mieszkańcy staramy się jakoś naprawiać tą
rzeczywistość poprzez budżet obywate|ski, dzięki
któremu kilka fajnych projektów zostało
zrealizowanych, bądź jest w trakcie reaIizacji.
Kilka fajnych inwestycji udało się w zeszłym roku
zrealizować z budżetu rady dzielnicy.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Rozumiem, że problem dotyczy miejsc
parkingowych i remontu nawierzchni chodników
oraz ulic wewnątrz osied li?



Czy jest możliwy remont ulicy
i Czerwińskiego w przyszłym roku?

Broniewskiego I Przyjmuję to jako Wniosek'
oczywiście problem ten pojaWia się w wieIu
cZęściach miasta, W szczególności dotyczy
Wewnętrznych dróg i dojazdów do Państwa
bloków' Jest to spory problem z różnych
powodóW. Wszystko byłoby dobrze, gdyby było na
tyle pieniędzy, że można wejść i remontować'
Absolutnie m usimy o tym pomyśleć, bo jest to
temat, który pojawia się na kolejnym spotkaniu
i trzeba do tego podejść systemowo. Wymaga
to pełnej inwentaryzacji w szczególności na tych
nieruchomościach, gdzie jest wtasność miasta
i podjęcia okreś|onych działań. Podobny problem
jest na osiedlu Tysiąclecla, w Szopienicach i wielu
innych. Patrząc Z punktu widzenia gospodarza
muszę spojrzeć na to w całości itak też zrobię'
Mówiłem na naszym pierwszym spotkaniu
przedwyborczym, że ,,czas na dzielnice" i ten czas
na dzielnice przychodzi i jest. Pomalutku
organizujemy różne inwestyc.je i działalności
w dzie ln ica ch.
Zapewne wielu z Państwa mieszka We
wspólnotach czy jest już właścicielem mieszkania.
Prob|emem jest, aby doprowadzić do zgodności
z przepisami stan prawny Państwa nieruchomości
_ kiedyś sprzedawane były nieruchomości po tzw'
obrysie i kupowano tylko to, co jest pod
budynkiem bez terenóW oka Iających.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisaml
prawa budowlanego nieruchomośc| sprzedawa ne
są wraz z terenem znajdującym się w odległości
4 m od nieruchomości, bądź tam gdzie nie ma
okie n - 3m.
często zgłaszane są propozycje wykonania
np. parkingu _ jednak miasto nie może przekazać
za darmo terenu i zgodzić się na budowę,
bo działoby się to na terenie miasta, a n|e Państwa
i praktycznie, z punktu widzenia prawnego,
inwestycja należałaby wtedy do miasta'
Zachęcam do podejmowania działań i jeśli
potrzebujecie Państwo przestrzeni na różne
inwestycje, proszę o zgłaszania takich potrzeb
do miasta - będziemy Wydziela|i grunty
i proponowali określone przestrzenie wokół
Państwa nieruchomości na określone potrzeby.
Natomiast ciągi Wewnętrzne Wymagają
inWentaryzacji, którą będziemy przeprowadzaIi
W tym roku ijak się uda to do p rzyszłorocznego



planu budżetowego Wpiszemy już konkretne
realizacje i będziemy je wykonywali.

Mieszkaniec:
Mieszkam na ul. ordona 22 naprzeciwko słynnych
wentylatorów' Dmucha mi 88 wentylatoróW
o średnicy 1m. Podczas Mś w hokeju były
dodatkowe wentylatory - w sumie 104. Tak jest
codziennie. od trzech dni na szczęście, być może
w związku z Pana Wizytą, Wenty|atory nie pracują.
Na co dzień nie da się wytrzymać' Kiedy te
wentylatory znikną? lnstalacja ta nie powinna
była w ogóle tam być montowana' Proszę sobie to
wyobrazić - 104 wentylatory pracujące całą dobę.

Mieszkanka:
Dlaczego ktoś nie przewidział tego przed

inwestycją' Cały teren było rozkopany, czy nie
można było tego przenieść?
Telefony i nasze interwencje w Urzędzie Miasta
i Miejskim ośrodku spońu iTurystyki były już
w trakcie budowy. Nikt z urzędników nam nie
pomógł. Sprawa zaczeła sie znów po roku, kiedv

Prezydent:

Zdaję sobie sprawę, że jest takie utrudnienie'
Spodek jest od dawien dawna i lodowisko przy
nim również. Rzeczywiście po przebudowie
na instaIacje proekologiczną wentylatorów
potrzebnych do całego systemu i nowej
technologii przybyło. Zgadzam się, że jest to
w pewien sposób utrudnienie' Jest to duży
problem. Nie można pozbyć się tych
Wentylatorów, bo bez nich możemy zapomniec
o lodowisku iklimatyzacji w Spodku. Analizowane
były różne moż|iwości, 'jednak innego miejsca na

zlokalizowanie wentylatorów po prostu nie ma.
Będziemy podejmowali działa nia dotyczące
hermetyzacji tych agregatóW. Hermetyzacja ta ma
znacząco ograniczyć hałas, ale nie wyeliminuje go
do końca. Musimy mieć tego świadomość' Były
robione przymiarki do hermetyzacji wentylatorów
to około 3 mln zł' Szukamy rozwiązania, które
będzie skuteczne ichcemy ograniczyć hałas'

Zobaczymy, jak w naj|epszy sposób da się
to wygłuszyć. Wiem, że projekty były już zlecone
teraz to jest ty|ko kwestia zabezpieczenia środków
na ten cel.

Tak więc będziemy działali, ale podkreślam jeszcze

raz _ nie da się tego w 100% wyeliminować.

Rozumiem Pani irytacje, ale tak wygląda
technoIogia itak została zrealizowana w tej
przestrzeni itrudno dzisiaj z tym polemizować.



sprawę Zgłosiłam do mediów - był Fakt, TVP 3,

którzy to nagłośnili' Całe trzy lata była cisza, po
prostu sprawy nie było. Nie da się żyć w ta kim
budynku' czy może sobie Pan wyobrazić non stop
huk, hałas. Nie można wyjść na balkon, otworzyć
okna. Bardzo proszę zabrać sobie te 104
Wentylatory pod urząd i puścić - zobaczymy czy
urzędnicy wytrzymają '

Panie Prezydencie ja mieszkam w tym miejscu
od 40 lat i przedtem były tylko wentylatory do
lodowiska _ doszło centrum Kongresowe
i Spodek. Wcześniej nie było tego hałasu. Hałas
zaczął się podczas MŚ w siatkówce - w 2014 roku,
kiedy zainstalowano wszystkie 104 wentylator.
czy cisza nocna nie obowiązuje Spodka i centrum
Kongresowego, bo wentylatory pracują także
w nocy.

Rozumiem ten problem ibędziemy robi|i wszystko
żeby to ogra niczyć.

Mieszkanka:
Mieszkam w bloku przy ul. Ordona 22 od 50 lat
i była analogiczna sytuacja w czasie kiedy
zaczęliśmy tam mieszkać. Też był hałas i było to
dokuczliwe' W tei chwiIi to iuż są tortury chińskie'

Prezydent:
Ja to przyjąłem i rozumiem, ale jak 'już wcześniej
powiedziałem działa nia zostaną podjęte'

Mieszkaniec:
Czy istnieje szansa, aby zmienić politykę miasta W

zakresie zwartych osiedli pokrytych zabudową
mieszkaniową, żeby oddać je tylko do dyspozycji
mieszkańców. Ja mieszkam na południowym
skraju Koszutki naprzeciwko Spodka iw zasadzie
to już nie jest osiedle _ to jest parking. W ciągu
dnia jest to parking d|a osób z innych miast
przyjeżdzających do pracy, popołudniami dla osób
przy jeżdzających na imprezy do Spodka. Dla
mieszkańców miejsca tam nie ma'
Druga kwestia _ czy Państwo planujecie
porozumieć się w jakikolwiek sposób z GTL-em
(Górnośląskie ToWa rzystwo Lotnicze) w sprawie
remontu ciągu pieszego wzdłuż Al' Końantego
naprzeciwko Spodka. Jak Pan sam wspomniał jest
to miejsce odwiedzane przez setki tysięcy ludzi
i to, co tam pokazujemy można nazwać tylko
jednym słowem _ że nada.

Prezydent:
Pierwsza kwestia - absolutnie istnieje taka
możliwość, tak jak mówiłem, w szczegó|ności przy

wspólnotach, aby więcej terenu brały pod swoją
opiekę. Kwestią sporną prawnie jest infrastruktura
drogowa. To są drogi publiczne, których nie można
zamykać w żaden sposób i ograniczać na nich
ruchu' oczywiście wniosek w sprawie zakazu
postoju może Pan złoŻyć i sprecyzować, w których
przestrzeniach miałby obowiązywać, a my to
rozpatrzymY.
Zgodzę się Z Panem, Że wiele osób
przyjeżdzających do Katowic parkuje w różnych
przestrzeniach, w szczegó|ności w czasie różnych
imprez czy to spońowych, czy ku|turalnych
w Spod ku czy MCK.
Miasto poczynił działania dotyczące infrastruktury
parkingowej na całej przestrzeni Strefy Kultury _

są tam trzY parkingi do dyspozycji osób
odwiedzających Strefę Kultury.
JeżeIi ma Pan pomysł na konkretne rozwiąZania to
proszę to okreś|ić w formie pisemnej czy to dzisiaj
czy W terminie późniejszym złożyć do urzędu
miasta. My to rozpatrzymy i zaproponujemy
kon kretne rozw iąZa nia.



Jestem za tym, aby tworzyły się przestrzenie
przyjazne mieszkańcom i ruchowi pieszych aniżeli
parklngi utrudniające ruch i jak to jest na

Koszutce.
Jeżeli chodzi o sprawę chodnika przy GTL-u _

ta dyskusja już trwa jakiś czas' GTL zakładał
możliwość wyprowadzenia się i sprzedaży tej
nieruchomości. Jesteśmy w trakcie porozumienia.
Podejmujemy działania w tym zakresie, żeby miało
to iakiś wvg|ad nawiazuiacv do Strefv Ku|tury

Ewa Piskor - Z-ca Przewodniczącego RJP 12:

W imieniu Rady Jednostki Pomocniczej złożyłam
W tym roku projekt do budżetu obywatelskiego o
charakterze ogó|nomiejskim, który dotyczy
ul. Chorzowskiej i odcinka Al. Końantego od ul.

Morcinka do Ronda. Zwróciliśmy się do GTL-u
o pomoc. Gdy GTL usłyszał o projekcie
poinformował nas, że ba rdzo możliwe, iż uda się
im wpisać w swój budżet na rok 2017 remont
przynajmniej części tego chodnika. To przekazuję
Państwu w ramach uzupełnienia informacji w tym
temacie.
Mam natomiast jedno pytanie dotyczące
przystanku tramwajowego tzw. ,,przy Spodku".
W ramach złożonego do Bo (budżetu
obywatelskiego) projektu chcemy wyremontować
ul' Chorzowską i zrobić tam deptak przedłużając
Strefę Kultury zostaje nam ty|ko ten przystanek,
który jest przystankiem okresowym i mało kto
z niego korzysta. Czy chcemy ten przystanek
remontować, czY lepiej za te
wyremontować ul. Czerwińskiego?

pieniądze

Prezydent:
Założenie, co do dalszego istnienia przystanku jest
takie, żeby przystanek utrzymać i Wynika to
z wniosku jaki złożyli mieszkańcy. JeżeIi Państwo
mają odmienne zdanie to trzeba taki wniosek
złoŻyć.

Mieszkanka:

Na Koszutce mieszka wiele starszych osób.
Przystanek przy Spodku jest tak krótki, że mieści
się tam tylko tramwaj jednowagonowy. Zamiast
likwidować można by wydłużyć przystanek jak
będzie remontowana ul. Chorzowska. Winda
znajdująca się przy przystanku jest brudna,
niechlujna inie działa _ dla ludzi starszych
chodzenie po schodach jest uciążliwe'

Prezydent:

Pochylimy się nad tym i sprawdzimy, ja kie są
od|egłości pom iędzy poszczególnymi
przysta n ka mi.
Jeżeli chodzi o windę to proszę pana dyrektora
MZUiM o sprawdzenie stanu tej windy.

Konrad Wronowski - Z-ca Dyrektora Miejskiego
Żarządu Ulic i Mostów (MzU iM):
To nie jest typowa winda - jest to podnośnik dla
osób nie pełnosprawnych. Wchodząc do tego
podnośnika muszą Państwo nacisnąć guzik,
przytrzymać go i chwi|ę odczekać, aby się
uruchomił.
Podnośnik ten iest codziennie doB|ądanV ijeżeliby



nie działał WZyWane są służby. Na 99% mogę
powiedzieć, że ta Winda zawsze działa.

Prezydent:
Tak więc jest wydłużony czas reakcji' Na instrukcji
obsługi podnośnika należy to dokładnie zaznaczyć,
aby wszyscy mieli wiedzę i mogli z tego korzystać.

Mieszkaniec:
Moje pytanie jest krótkie - chodzi o stan zieleni
na Koszutce. Fatalne Wrażenie robią nie koszone
traWniki i zaniedbane żywopłoty' Tylko trzy
koszenia trawy sezonowo. Mamy miasto ogrodów
_ jak się ma jedno do drugiego' co miasto ma

zamiar zrobić, aby trawniki w mieście ogrodów
były w przyzwoitym stanie. Chodzi o tereny
gospodarowa ne przez KZGM.

Prezydent:
staramy się dbać o zieleń i jest to chyba
zauważalne _ myślę np' o ilości kwiatów czy

krzewóW które sadzimy. Zaczynamy to
sukcesywnie wprowadzać W przestrzeń miejską,
aby rzeczywiście ta zieleń dominowała'
Ma Pan oczywiście racje i trzeba dołożyć starań
żeby to Iepiej wyglądało.
Terminowość i iIość koszeń jest niestety
ograniczona ze względu na ilość środków' Jest ona
zwiększona z3 do 4 razy w ciągu roku'
Poleciłem w tym zakresie kilka zmian tZn. nie
sadzenia w pasach drogowych trawy, ale krzewów
niskopiennych, które nie wymagają takiej
pielęgnacji, jak to 'jest w przypadku trawy.
Będzie się to pomalutku zmieniało.

Jolanta Bańkowska - z-ca Dyrektora ds.

technicznych Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej:
Ja już pan prezydent zaznaczyl, faktycznie
zwiększy|iśmy już liczbę koszeń i średnio wypada
to 3-4 razy w roku' Zdajemy sobie sprawę, że nie
jest to Wystarczająca iIość. Jednak póki pewnych
rzeczY nie możemy spiąć finansowo
ta częstotliwość n|e zostanie zwiększona.
Będziemy o tym oczywiście myśleć ijest to nasz

wspólny ceI. Administracje poszczególnych osiedli
również same własnymi środkami koszą, tam gdzie
jest taka potrzeba. Nie wszystkie przestrzenie
są opanowane W takim stopniu, jak np'
przydomowe ogródki. Niemniej wydaje mi się,

że sytuacja się poprawia.

Mieszkaniec:

co miasto robi z własnej inicjatywy, aby poszerzyć
naszą Strefę Kultury czyli od Al' Korfantego
w drugą stronę nie Iicząc działań prowadzonych
z ramach budżetu obywatelskiego, czyli inicjatyw
z którymi wychodzą mieszkańcy.

Prezydent:

Myślimy nad kwestią odwrotną, czyli podobnie jak

w Warszawie wprowadzenia karty mieszkańca,
a w zamian za tę kartę określonych przywilejów
dla Iudzi tu Zameldowanych i tu płacących
podatki' Patrząc z punktu Widzenia metropolii
troche popsuie to pewne szvki, ale mam nadzieję,



Druga sprawa to parkingi isamochody. Nie mamV
przestrzeni na budowę nowych parkingów oraz
gdyby nie było,,napływowych'' ludzi - mieszkańcy
poradziliby sobie.

czy miasto nie zastanawiało się nad tym, aby

wprowadzić strefy. Ludzie p(zYjeżdzającY

z zewnątrz do pracy, na imprezy - wnosiliby jakąś

opłatę żeby zaparkować, nie roĄeżdżać
chodników, bo to jest główny problem Koszutki
i całego Centrum.

że uda nam się to W jakiś sposób określić.

Wiele razy powtarzałem _ nam się coś jeszcze

należy jako miastu centralnemu, jako stolicy
metropolii ze względu na obciążenia, które na nas

ciążą. Przykładem jest komunikacja miejska, którą
poruszają się wszyscy mieszkańcy aglomeracji,
a Katowice są miastem najwięcej do tego
dopłacającym ze wszystkich 29 miast - tj' około 91

m ln.

Wprowadzamy powoli strefę płatnego parkowania
i będzie ona w przestrzeniach najbardziej
obciążonych'

Mieszkanka:
Mieszkam na ul. Morcinka 15a, są to tylne bloki
od ul. Morcinka i od ul. Sokolskiej. Tylna

ul. Sokolskiej i Morcinka to ulice gdzie panują

straszne warunki jeżeli chodzi o chodniki i drogi.
Chciałabym jednocześnie podziękować za

umożliwienie wykupu mieszkań pozbawiając
jednocześnie siebie wszystkich obowiązków z tym
związanych, zrz]cając to na właścicieli.
Wtaściciele osiedlili się tu W Iatach 60-tych, 70-
tych, a więc są emerytami inie zawsze stać ich
na takie inwestycje, które byłyby niezbędne'
Rozumiem obowiązek utrzymania czystości, ale
wykonywanie remontóW ulic czy chodników,
co robiliśmy wokół bloku. czy miasto zechce
przekazać jakieś pieniądze na te cele oraz
na upiększenie tego osiedla, które jest szare,

brzyd kie, koszarowe.

Prezydent:

Musimy sobie zdawać sprawę z tego,
że posiadanie własności wiąże się nie tylko
z korzyściami, ale też z obowiązkami' Reguła ta
obowiązuje bez względu na to czy ktoś środki
posiada, czy nie - mam własność muszę o nią

zadbać. Tak jest plzY budownictwie
indywidualnym - miasto tam nie wchodzi i nie

buduje podjazdów do domu, czy chodników na

terenie pryWatnym. Ta własność daje możliwość
szybszego reagowania w sprawie np. remontóW
niż jakby było to w gestii miasta' Państwo jak

wspólnota możecie zaciągnąć kredyt na renowacje
np. fasady czy remont klatki schodowej, a

następnie ten kredyt spłacać' Jeżeli chodzi, o
remont ulic to jak już wspominałem wymaga to
podejścia systemowego. To jest problem nie tylko
Państwa dzielnicy. Mogę obiecać, że z roku na rok
zakres prac remontowych miasta będzie się
rozszerzał.

Mieszkaniec:
Chciałem zaproponować pewne zadania do
z robie n ia :

_ jeśli chodzi o uIice Stęślickiego to kiedyś otwarty
był prze'jazd w stronę Tauronu iz powrotem, a

teraz jest zamknięty' Czy nie naleŹałoby rozważyć
otwarcie tego ruchu w obie strony, co
poprawiłoby ja kość powietrza;
_ jeśli chodzi o organizację ruchu - jest zielona
strzałka na ul' Warszawskie przy skręcie w ul.

Szkolną pod samym niebem' Kierowcy którzy
wiedza o niei to skręcaią, a ci którzy nie Wiedzą to

Prezydent:

Dziękuje za te uwagi. Zostaną one zapisane
i przekazane odpowiednim służbą'



czekają. Można by przenieść strzałkę na

zwyczajoWą wysokość;
_ na ulicy Górniczej Wisi stary transparent, który
zasłania nazwę ulicy - naIeżałoby usunąć ten
tra nspa re nt.

Mieszkanka:
Mieszkam na ul. Grażyńskiego 48 naprzeciwko
Tauronu iDomu Lekarza' Działam w nieformalnej
grupie mieszkańców, która od lat walczy, różnymi
metodami, ze zbyt pochopną wycinką drzew
na Koszutce. Na terenie Domu Lekarza będzie
inwestycja, polegająca na wybetonowaniu
kolejnego odcinka terenu, na którym znajdują się
dwa drzewa - jedno drzewo w części, gdzie
znajduje się duży parking. oba drzewa są do
wycięcia natomiast my posiadamy opinię
dendrologa, że są to zdrowe, dorodne drzewa'
czy Pan Prezydent przychyli się do naszych starań,
żeby wycinka zdrowych drzew nie była taka
prosta. Suche drzewa stoją, a zdrowe są wycinane
- Koszutka ma być zie|ona

Prezydent:

Rzeczywiście czasami zdarza się tak, że przY

realizacji określonych inwestycji dochodzi
do wycinki drzew. Każde zgłoszenie do Wycinki jest
poddawane ocenie ekspertów, ale nie z nasŻego
miasta, bo tego Wymagają przepisy. W wielu
przypadkach to mieszkańcy składają wnioski
o wycinkę przeszkadzających im drzew. staramy
się chronić przed tą wycinką, nie zawsze to
wychodzi' Drzewa, które są już dobrze rozwinięte,
aIe nie za stare staramy się przesadzać'

Mieszkaniec:
Zgłaszałem już do Rady wniosek o naprawę tej
ulicy, którą Pan tu przyjechał _ chodzi o około
150 m ul. Grażyńskiego'

Prezydent:

Co roku tworzymy w MZUiM plan remontowy ulic
i sukcesywne remontujemy ulice, które są w
najgorszym sta nie.

Przyjmuję to jako ponowienie wniosku.

Proszę MZUiM o ujęcie tego W przyszłorocznym
budżecie, jeżeli w tym roku nie damy rady tego
zrea lizować_

Mieszkaniec:
Mieszkam naprzeciwko Wydziału Psychologii
iPedagogiki gdzie mamy bardzo duży problem.
Na wszystkich dojazdach do naszych podwórek
ina ulicach stoją znaki zakazu ruchu z tabliczkami
,,nie dotyczy mieszkańców". co miasto i służby
miejskie powołane do przestrzegania prawa robią
z tymi, którzy łamią ten zakaz. My jako
mieszkańcy nie możemy zaparkować samochodu
ponieważ studenci nie mają gdzie parkować
izajmują nasze miejsca' Teren Uniwersytetu jest
zagrodzony tylko dla kadry, a nie d|a k|ientów
iakim są stude nci.

Prezydent:

Rozezna m sprawę. Z racji tego, że ma my pewien
problem prawny, na wszystkich drogach
pubIicznych nie ma możliwości stosowania tego
znaku' Zatem jest pytanie, co to jest za przestrzeń.

Jak tu podpowiada mi przedstawiciel Wydziału
Transportu UM - prob|em dotyczy dróg nle
publicznych ty|ko wewnętrznych, gdzie możemy
staWiać ta kie zna ki'

Rozumiem zatem, że należy zwiększyć kontrolę
osób pa rkujących w podwórkach'

Mieszkanka:
Dlaczego zlikwidowano tramwaj 14, który skręcał
w ulicę Warszawską i efekt jest taki, że aby
dojechać do Sosnowca czy Mysłowic musimy się
przesiadać i czekać na następny tramwaj.

Prezydent:

Po przebudowie rynku ruch tramwajowy musiał
zostać ograniczony ze wzg|ędu na przesunięcie
torowisk W określo ne przestrzenie
i wvgenerowanie przestrzeni, po którei moea



Poza tym chciałam Zapytać, czy jest u nas Straż
Miejska, bo oprócz Panów stojących i pilnujących
źle zaparkowanych samochodów - straży
Miejskiej nie widać, a ulice są brudne, krawężniki
zasypane, chodniki zarośnięte trawami' od czego
jest Straż Miejska? Budynki są nie oznakowane'

swobodnie poruszać się mieszkańcy pieszo.
W związku z tym został z|ikwidowany lewoskręt -
patrząc od Państwa dzielnicy W kierunku
ul. Warszawskiej. Wcześniej cała przestrzeń była
dość mocno pocięta torami tramwajowymi, dzisiaj
udało się to ograniczyć _ zniknął tramwaj
z ul. Pocztowej, jest podwójne torowisko
w ul' św. Jana, |ewoskręt z ul.3 Maja w kierunku
Państwa dzielnicy. cały system związany z obsługą
pasażerską będzie oparty na systemie, który
polega na dojeździe do określonych miejsc i

konieczności przesiadki' Taki system funkcjonuje w
całej Europie i chcemy to również u nas tak
realizować.

W kierunku Zawodzia tramwaje jeżdŻą
z priorytetem iw dużej częstotliwości.

Docelowo w rejonie Zawodzia powstanie centrum
przesiadkowe

Mieszkanka:
Katowice to miasto wielkich wydarzeń, ale na

skrzyŹowaniu na ul. Sokolskiej gdzie jest 6 przejść
dla pieszych jest mnóstwo śmiecl (papiery
wypalone papierosy).
Poza tym w okolicy Rowu Wełnowieckiego
samochody rozjeżdżają trawniki'

Prezydent:

oczywiście to rozumiem, a|e jak my sami nie
będziemy dba|i o czystość w naszym mieście,
otoczeniu to jej nie będziemy mie|i.

Straż Miejska stosuje kary w postaci mandatów
dla osób śmiecących.

Musimy jedna zacząć przede wszystkim od siebie.

Proszę naszą Straż Miejską o pilnowanie miejsc
gdzie jest zakaz wlazdu i parkowania tj. np. parki.
Jest to teren przewidziany pod ruch pieszy
i rowerowy.

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyĘm mieszkańcom za uczestnictwo w spotkaniu iza tak liczną obecność.
obiecał również, Że wraz z odpowiednimi służbami Urzędu Miasta podejdzie systemowo to spraw
poruszonych na spotka niu.

sporządziło;
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel' 32 Ż59 37 44
e-mail: konsultacie@ katowice.eu
konsultacje. katowice.eu
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