Spotkania w dzielnicach na
półmetku
Zagospodarowanie centralnej części miasta, wymiana starych
pieców na ekologiczne ogrzewanie oraz problemy z parkowaniem –
takie tematy najczęściej poruszali dziś uczestnicy spotkania z
prezydent miasta Grażyną Dziedzic, dotyczącego spraw Nowego
Bytomia i Chebzia.

Było to już czwarte zebranie dzielnicowe tej jesieni. Władze
Rudy Śląskiej takie spotkania organizują regularnie co pół
roku już od 8 lat.

Na początku uczestnicy spotkania zapoznali się z sytuacją
finansową miasta oraz problemami, z jakimi władze samorządowe
będą musiały zmierzyć się z powodu ustawowych zmian w prawie.
Te zaś będą skutkowały ograniczeniem dochodów z podatków oraz
zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia oraz ponoszonych na
bieżące utrzymanie miasta. Następnie omówiono zakończone,
realizowane i planowane inwestycje w ich dzielnicach.

– Zarówno w dzielnicy Nowy Bytom jak i Chebzie prowadzone są
działania związane z rewitalizacją – przypomniała prezydent
Grażyna Dziedzic. To właśnie w ramach tych działań 26 września
br. Na dworcu w Chebziu została oficjalnie otwarta „Stacja
Biblioteka”. To klimatyczne miejsce stało się siedzibą
Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której znalazła się:

wypożyczalnia ogólna, mediateka, wypożyczalnia historyczna,
czytelnia oraz galeria. Jest też miejsce na kawiarnię.

Zakończone w ostatnim czasie prace związane z umeblowaniem i
montażem sprzętu audiowizualnego to koszt ponad 1,1 mln zł, z
czego ponad połowę stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.
Prócz działalności bibliotecznej obiekt nadal spełnia funkcje
hali dworcowej. Zainstalowano tam ogrzewanie podłogowe oraz
ławki. Za budynkiem wybudowano nowy parking na kilkadziesiąt
miejsc.

Poza tym trwa rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia.
Finalizowana jest przebudowa „Florianki”, a także prowadzona
jest rewitalizacja budynku obok, która powinna zakończyć się w
grudniu 2020 roku.

Trwa też konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania
Wielkiego Pieca. Spośród 28 koncepcji Sąd Konkursowy wyłonił 5
najlepszych prac, które zakwalifikowały się do ostatniego
etapu. Jego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w grudniu.
Wtedy też wybrany zostanie autor zwycięskiej pracy. Oprócz
przyznania głównej nagrody finansowej zostanie on zaproszony
do podpisania umowy na wykonanie projektu architektonicznobudowlanego zagospodarowania Wielkiego Pieca.

W dalszej części spotkania mieszkańcy dopytywali o plany
związane z Parkiem Dworskim i rynkiem. Prezydent miasta
Grażyna Dziedzic poinformowała, że rewitalizacja parku
związana będzie z budową kolejnego etapu Traktu Rudzkiego,
który obejmie także ten teren.

– Tę inwestycję będziemy realizować w przyszłym roku –

powiedziała. – Jeżeli chodzi o rynek, to faktycznie skończyła
się już tzw. trwałość projektu i moglibyśmy plac Jana Pawła
przebudować, ale ze względu na ograniczony budżet musieliśmy
ograniczyć inwestycje do tych najbardziej potrzebnych. W
większości będziemy realizować tylko te, na które będziemy
mieć przyznane dofinansowanie zewnętrzne. Jak tylko będą
środki w budżecie miasta, to zabierzemy się za przebudowę
rynku – tłumaczyła prezydent Dziedzic.

Podobnie wygląda sytuacja z budową węzła przesiadkowego w
dzielnicy Chebzie. W tym roku opracowano dokumentację budowy
parkingu PARK & RIDE, budowy połączeń komunikacyjnych, ścieżek
pieszo-rowerowych oraz budowy przejścia podziemnego. – Na
razie jednak nie wiemy, kiedy będziemy tę inwestycję
realizować. To zależy od tego jakie będą wpływy do budżetu –
mówił wiceprezydent Mejer.

Podczas jesiennych spotkań z mieszkańcami powraca temat
ekologicznego ogrzewania. Uczestnicy dopytują o dofinansowanie
wymiany systemu ogrzewania oraz o inwestycje związane z
możliwością podłączenia do sieci. Wiceprezydent Krzysztof
Mejer przypomniał, że aby otrzymać dofinansowanie, należy
najpierw podpisać umowę z miastem, a dopiero później dokonać
zakupu i wymiany urządzenia. Z kolei prezydent miasta Grażyna
Dziedzic zapewniła mieszkańców Chebzia, że będą mieli
możliwość przyłącza gazu. – Do roku gazowania powinna
przeprowadzić stosowną inwestycję i umożliwić mieszkańcom
podłączenie do sieci – powiedziała.

Jednym z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców tematów był
problem małej liczby miejsc parkingowych w centrum Nowego
Bytomia. – Mamy koncepcję i wstępną wycenę na parking i garaże
przy ul. Grochowskiej, jednak na razie nie zrealizujemy tej
inwestycji z powodu ograniczeń budżetowych – powiedział

wiceprezydent Michał Pierończyk. – Przypomnę, że w tym roku
powstały 42 nowe miejsca parkingowe przy ul. Objazdowej i
Ofiar Katynia – dodał.

Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 14 października
o godz. 17:00 w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul.
Oświęcimskiej 90 w dzielnicy Kochłowice.

