Osiedle pod Kasztanami –
pierwsze mieszkania z opcją
dojścia
do
własności
realizowane przez Katowickie
TBS
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS)
zakończyło prace budowlane w Giszowcu, gdzie w ramach
inwestycji „Osiedle pod Kasztanami” powstały 24 mieszkania
przy ulicy Górniczego Stanu. Klucze odebrali już pierwsi
mieszkańcy tego osiedla. Jest to pierwsza inwestycja KTBS w
ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do
własności”.

– Katowice przyciągają nowych mieszkańców wysoką jakością
życia i atrakcyjnymi miejscami pracy. Uzupełnieniem tego musi
być dobra oferta mieszkaniowa – mówi Marcin Krupa, prezydent
Katowic. – Stawiamy na tworzenie zdywersyfikowanej oferty
mieszkaniowej – atrakcyjnej dla rodzin, singli, osób
zamożniejszych, a także tych, które dopiero są na dorobku. Z
jednej strony aktywnie działają deweloperzy, którzy sprzedają
mieszkania. Z drugiej strony podejmujemy wiele działań jako
miasto. Katowice aktywnie działają na rynku mieszkaniowym i
posiadają szeroki wachlarz możliwości uzyskania własnego
lokum. Podjąłem decyzję o zmianie kryteriów w programie
mieszkanie za remont, w którym nowością jest także możliwość
wykupienia mieszkania. Zbudowanych zostanie także 1000 lokali
w ramach programu Mieszkanie Plus. Świetnym uzupełnieniem tej
oferty są mieszkania Katowickiego TBS, który w ramach
inwestycji na Giszowcu wprowadza bardzo atrakcyjną ofertę
wynajmu mieszkania, dla osób które nie mogą kupić mieszkania

na wolnym rynku. Chcemy, by te wszystkie działania stały się
impulsem dla osób, które uczą się i pracują w Katowicach, aby
tu także zamieszkały, założyły rodziny – dodaje prezydent.

Formuła „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”
umożliwia systematyczną spłatę ceny mieszkania w ramach
czynszu oraz wykupienie go w okresie od 5 do 20 lat od momentu
przystąpienia do programu. Osoby, które podpisują umowę z
KTBS, wpłacają opłatę partycypacyjną w wysokości 50 procent
kosztów budowy mieszkania (śr. 4 410zł/m2 pow. użytkowej
mieszkania). Pozostałą część zobowiązania spłacają w ramach
czynszu najmu (ok. 20 zł za m2). – Około 66% czynszu
przeznaczone jest na spłatę zaciągniętego przez nas kredytu.
Jego warunki są dużo lepsze, niż otrzymałaby osoby fizyczna,
dlatego też cena mieszkań w stanie deweloperskim, do których
mamy przynależny ogródek i przynajmniej jedno miejsce
parkingowe jest bardzo konkurencyjna. To pierwsza, ale nie
ostatnia nasza inwestycja w tej formule – mówi Janusz
Olesiński, prezes Katowickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego i dodaje, że w podobnej formule będą dostępne
mieszkania w ramach
Krasińskiego.

inwestycji

realizowanej

przy

ul.

Osiedle pod Kasztanami to
łącznie 24 mieszkania, z czego 5 jest jeszcze wolnych.
Wielorodzinne budynki
mieszkalne wybudowane są u zbiegu ulic Górniczego Stanu i Pod
Kasztanami,
nawiązują do zabytkowej zabudowy Giszowca. Na osiedlu mamy 2,3
i 4-pokojowe
mieszkania. Największe lokale z oferty mają prawie 99 m2. Co
istotne i niezwykle atrakcyjne dla
mieszkańców – wszystkie lokale mają również przydomowy ogródek
oraz miejsce
postojowe w cenie. Przy osiedlu powstał również parking z 36

miejscami
postojowymi oraz plac zabaw. Największe atuty inwestycji to
świetna lokalizacja
w południowo-wschodniej części miasta, położonej pomiędzy
lasami, a oddalonej od
centrum Katowic zaledwie o 5 minut jazdy samochodem. Dużą
zaletą jest
niezmienna cena lokalu mieszkalnego, dużo niższa niż u
komercyjnego dewelopera
w porównywalnej lokalizacji. Koszt nabycia mieszkania łącznie
z udziałem w
gruncie, miejscem postojowym i marżą KTBS oscyluje w kwocie
ok. 6 000 zł/m2
brutto (koszt wyliczony na dzień niniejszego artykułu).

Jak skorzystać z formuły „Mieszkanie na wynajem z
dojściem do własności”?

Aby wynająć mieszkanie w
formule „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” należy
rozliczać się z
podatku dochodowego w Katowicach oraz wykazywać odpowiedni
dochód na
gospodarstwo domowe (minimalny i maksymalny). Szczegółowe
kryteria dochodowe
określa
regulamin:
http://tbs.katowice.pl/wp-content/uploads/2017/12/Regulamin_in
westycji.pdf.

Osoby zainteresowane
wynajmem mieszkania przed zawarciem umowy najmu są obowiązane
do wpłaty
partycypacji, która stanowi 50 proc. kosztów budowy. Przy
podpisywaniu umowy

najmu, najemcy wnoszą jeszcze kaucję zabezpieczającą najem w
wysokości 6 –
krotności czynszu podstawowego.

Inwestycja w liczbach

Realizacja inwestycji:
2017-2019

Powierzchnia użytkowa
mieszkań: 1 786,51 mkw

Powierzchnia działki: 6
279 mkw

Katowickie TBS Sp. z o.o.
jest lokalnym liderem
wprowadzającym nowe,

w

sektorze

mieszkań

na

wynajem

pożądane formy zamieszkania w Katowicach. Najwyższy standard
obsługi klientów,
zamieszkałych w ponad 2200 komfortowych lokalach mieszkalnych,
osiągamy poprzez
wzajemne zrozumienie, życzliwość i etykę biznesową. Po 20
latach istnienia
Katowickie TBS Sp. z o. o. może pochwalić się wieloma udanymi
i nagradzanymi
obiektami mieszkalnymi, funkcjonując w Katowicach nie tylko
jako podmiot
wynajmujący mieszkania w standardzie „pod klucz”, ale również
jako odważny
inwestor i profesjonalny zarządca nieruchomości mieszkalnych i
komercyjnych.

Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.tbs.katowice.pl
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Rekordowa frekwencja w VI
edycji budżetu obywatelskiego
w Katowicach
Szósty rok z rzędu w Katowicach rośnie frekwencja w
ramach
głosowania do budżetu obywatelskiego – w tym roku
wyniosła 18,89% – częściej
głosowały kobiety, a najstarszy głosujący mieszkaniec
miał 101 lat!
Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskały
kolejno:
modernizacja schroniska dla zwierząt, zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa wodnego placu
zabaw
Decyzją prezydenta Marcina Krupy mieszkańcy mieli do
dyspozycji
31,5 mln zł – to największy budżet obywatelski per
capita wśród miast
wojewódzkich w Polsce

Szósta edycja katowickiego budżetu obywatelskiego (BO)
obfitowała
w rekordowe dane. Mieszkańcy głosowali na 255 zadań lokalnych
(najwięcej w
historii) i 32 ogólnomiejskich. Tegoroczna pula BO wynosiła
31,5 mln zł i tym
samym po raz kolejny była największa w Polsce w przeliczeniu
na mieszkańca
wśród miast wojewódzkich. W tegorocznym głosowaniu odnotowano
rekordową
frekwencję – wyniosła ona 18,89%, co oznacza, że w porównaniu
do zeszłorocznej
edycji wzrosła ona o 2,09 punkty procentowe (w V edycji
frekwencja wyniosła
16,8%).

Spośród wszystkich osób, które zagłosowały większość stanowiły
kobiety – 56%. Frekwencja była mocno zróżnicowana w różnych
grupach wiekowych.
Największa (25%) została odnotowana wśród mieszkańców w wieku
35-44 lata. W
pozostałych grupach wiekowych wyglądała następująco: osoby do
16. roku – 16%, 17-24
lat – 6%, 25-34 lat – 24%, 35-44 lat – 25%, 45-54 lat – 17%,
55-64 – 15%, 65 i
więcej lat – 13%. Warto dodać, że najstarszy mieszkaniec,
który zdecydował się
oddać głos na projekty miał 101 lat, a najmłodszym
uczestnikiem głosowania – za
pośrednictwem rodziców – było niespełna miesięczne dziecko.

– Dziękuję za duże zaangażowanie zarówno katowiczanom, którzy
pisali projekty, jak i wszystkim głosującym, których było aż
52 296. Osoby te udowodniły, że budżet obywatelski jest
świetnym narzędziem rozwijania dzielnic Katowic i wpływu na

życie społeczności lokalnych – mówi prezydent Marcin Krupa,
który w 2015 roku podniósł pulę środków na budżet obywatelski
z 10 do 20 mln zł, a w zeszłym roku realizując zapowiedź
wyborczą – do 30 mln zł. – Przez ostatnie pięć lat
zrealizowaliśmy w Katowicach ponad 500 projektów zgłoszonych
przez mieszkańców. Pomaga nam to budować i wzmacniać
społeczeństwo obywatelskie. Jeśli ktoś korzysta z wodnego
placu zabaw, drogi rowerowej czy ławeczki osiedlowej, na którą
wcześniej głosował, to później chętniej uczestniczy w
następnych edycjach budżetu obywatelskiego i namawia do tego
samego swoich sąsiadów – dodaje prezydent.

Tradycyjnie w dzielnicach frekwencja była bardzo zróżnicowana.
Najchętniej głosowali mieszkańcy Murcek (42,68%), Kostuchny
(39,26%) i Dąbrówki Małej (33,64%). Tym samym do tych
najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z decyzją prezydenta,
trafią w przyszłym roku dodatkowe, bonusowe środki – prawie 60
tys. zł dla Murcek, 36 tys. zł dla Kostuchny oraz 24 tys. zł
dla Dąbrówki Małej.

Katowiczanie wybrali do realizacji łącznie 152 projekty. –
Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskała
koncepcja polepszenia warunków bytowych psów w katowickim
schronisku dla bezdomnych zwierząt, która zebrała aż 19 727
głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 700
tys. zł. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący zakupu
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach, na który oddano 18 442
głosów (wartość zadania 1,2 mln zł), natomiast trzecie
miejsce, dzięki 15 958 głosom, przypadło dla zadania o
wartości 2,1 mln zł polegającego na stworzeniu wodnego placu
zabaw na Osiedlu Tysiąclecia – mówi Maciej Stachura, naczelnik
wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Najwięcej głosów wśród projektów lokalnych, tj. takich, na
które mogli głosować wyłącznie mieszkańcy danej dzielnicy,
otrzymał z projekt z Osiedla Tysiąclecia „Budowa i remont
chodników na Osiedlu Tysiąclecia”, który otrzymał aż 5 457
głosów. Warto dodać, że ten projekt lokalny otrzymał
największą liczbę głosów mieszkańców w historii katowickiego
budżetu obywatelskiego. 16 spośród 152 zadań wybranych do
realizacji określone zostały jako zadania dwuletnie, co
oznacza, że zdecydowana większość zostanie zrealizowana już w
przyszłym roku.

Rowerzystów
na pewno ucieszy fakt, że mieszkańcy zdecydowali o realizacji
5 nowych stacji
wypożyczalni rowerów, które zostaną ulokowane w czterech
dzielnicach Katowic: Śródmieście
(1), Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (1), Dąb (2), Bogucice
(1). Powstaną także
nowe ścieżki rowerowe – dzięki projektowi ogólnomiejskiemu
połączenia rowerowego
Strefy Kultury z Koszutką oraz projektowi lokalnemu dla
jednostki pomocniczej
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec polegającego na rozbudowie
ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Granicznej i wyznaczeniu sierżanta rowerowego do
ul. Krasińskiego.

Zadowoleni mogą się też właściciele i miłośnicy czworonogów.
Poza wybranym
największą ilością głosów projektem ogólnomiejskim, powstaną
również nowe psie
wybiegi: przy ulicy Wczasowej i Bieszczadzkiej na LigociePanewnikach, Dąbrówce
Małej i Murckach. Mieszkańcy poparli też wniosek powiększenia
psiego parku przy

ul. 11 Listopada w Szopienicach-Burowcu.

Wśród
mieszkańców aktywny udział w BO brali także miłośnicy sportu.
Już niedługo
będzie można skorzystać z pumptracku, czyli zapętlonego toru
do jazdy na
rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. To za sprawą
projektu z pierwszego
miejsca w dzielnicy Koszutka – „Pamp-Pong Park Koszutka.
Strefa sportu dla
każdego”, którego koszt wyniósł 150 000 zł. Natomiast projekt
„AKTYWNIE NA
MAROKO. Zajęcia rekreacyjne KAJAK POLO” posłuży aktywizacji
lokalnej
społeczności Osiedla Tysiąclecia.

Zadanie z zakresu szeroko rozumianej kultury wybrali m.in.
mieszkańcy Piotrowic-Ochojca, gdzie w Miejskim Domu Kultury
„Południe” zostanie utworzona Wypożyczalnia Gier Planszowych.
Będzie to dodatkowe wsparcie tej inicjatywy, wybranej również
w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie (M/18/VI). Z kolei
mieszkańcy Osiedla Witosa będą mogli uczestniczyć w kolejnych
imprezach kulturalnych, a to za sprawą sprawdzonego już cyklu
wydarzeń zawartych w projekcie #LOOK 3 / Dom Kultury na Witosa
(2020).

Pełne wyniki
głosowania dostępne są na stronie www.BO.Katowice.eu. Do
8 października trwa etap zbierania uwag i propozycji zmian w
procedurze Budżetu
Obywatelskiego.

Zadania o charakterze
ogólnomiejskim wybrane przez mieszkańców do realizacji:

LICZBA
GŁOSÓW

1 19 727

NR ID ORAZ TYTUŁ ZADANIA

WARTOŚĆ
ZADANIA

M/21/VI – Polepszenie warunków
bytowych psów w
katowickim schronisku dla bezdomnych
zwierząt

700 000 zł

M/02/VI – „Bezpieczne Katowice” –
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
2 18 442
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

1 200 000
zł

Kostuchnie w Katowicach
3 15 958
5

9 107

M/37/VI – Wodny Plac Zabaw na Osiedlu
Tysiąclecia
M/23/VI – Zielone Załęże i 100 drzew
dla Witosa

2 100 000
zł
350 000 zł

10 4 232

M/05/VI – II Piano Tężnia Festiwal

25 000 zł

11 2 407

M/58/VI – Doposażenie Wodnego Placu
Zabaw w

75 000 zł

Dolinie Trzech Stawów
12 2 281

M/18/VI – Wypożyczalnia Gier
Planszowych w
Katowicach

30 000 zł

14 2 263

M/13/VI – Połączenie rowerowe Strefy
Kultury z
Koszutką

250 000 zł

17 1 815

M/14/VI – Toaleta miejska w Parku
Budnioka –
„WC na ASZY”

250 000 zł

23 1 112

M/11/VI – Zakup nowości książkowych
dla Filii 35
Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach

12 000 zł

29

M/01/VI – Dzień Seniora (na) Fest –
dwudniowy
festyn dla Seniorów z Bogucic i
Zawodzia

16 400 zł

581
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Nagrody Prezydenta Miasta
Katowice
w
dziedzinie
kultury: Kierunek – kultura!
Alexander Liebreich, Mona Tusz, Marta Fox, Adam Godzien i Adam
Pomian zostali tegorocznymi laureatami nagrody prezydenta
Katowic w dziedzinie kultury. Wszyscy zgodnie potwierdzali
konieczność rozwoju miasta „w tym samym kierunku”.

– Wśród wielu atutów naszego miasta szczególnym wyróżnikiem
stała się w ostatnich kilku latach kultura. Ukończenie Strefy
Kultury w latach 2014-2015 oraz przyznanie tytułu Kreatywnego
Miasta Muzyki UNESCO w 2015 roku stało się kamieniem milowym
rozwoju naszego miasta. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się
muzyka – NOSPR przyciągający setki tysięcy gości rocznie,
prężnie działająca Akademia Muzyczna, nasze markowe Festiwale

– jak OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa Blues. Wielu
wybitnych muzyków związało swoje życie z Katowicami – powiem
tylko, że wczoraj prof. Andrzej Jasiński został nagrodzony
tytułem Honorowego Obywatela Miasta Katowice. Ale kultura w
Katowicach to nie tylko muzyka. Prężnie rozwija się w
Katowicach teatr zarówno ten instytucjonalny, jak i
niezależny. Katowice są nazywane polska stolicą murali –
każdego roku na katowickich murach rozkwitają piękne obrazy.
Katowice to też silny ośrodek literatury i poezji – mówił
podczas wręczania Marcin Krupa, prezydent Katowic. –
Sprawdziła się nasza strategia polegająca na inwestowaniu w
kulturę i jesteśmy z tego dumni. Ale KULTURY – przez duże K –
by nie było – gdyby nie osoby które ją tworzą. Spotykamy się
dzisiaj, by w szczególny sposób podziękować osobom, dzięki
którym kultura w mieście żyje, rozkwita i można ją spotkać w
każdym zakątku Katowic. Są dzisiaj z nami zarówno wybitni
artyści różnych dziedzin – muzyki, poezji sztuki ulicznej, ale
też menedżerowie kultury, którzy choć sami nie tworzą – to
jednak kreują przestrzeń i platformę dla profesjonalnych i
amatorskich twórców – kontynuował prezydent.

Uroczystość wręczania nagród w dziedzinie kultury
zawsze zbiega się z rocznicą nadania Katowicom praw miejskich.
Wyróżnienia te
przyznawane są od 1984 r. – za wybitne osiągnięcia artystyczne
oraz
organizacyjne, mające wpływ na rozwój i upowszechnianie
kultury w mieście. Co
roku wybór laureatów potwierdza nie tylko trafność decyzji,
ale pokazuje, że
jako miasto mamy to ogromne szczęście, że – jak powiedział
prezydent Marcin
Krupa – ciągle mamy wielu kandydatów do tej nagrody i naszym
jedynym kłopotem
jest to, kogo z tej tak długiej listy wybrać.

Biogramy laureatów:

Alexander
Liebreich – Laureat International Classical Music Awards,
dwukrotnie
nominowany do nagrody Grammy (2018). Do czerwca 2019 r. pełni
funkcje
pierwszego dyrygenta i dyrektora artystycznego Narodowej
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach.

W zakresie sztuki dyrygenckiej kształcił się w
Hochschule für Musik und Theater w
Monachium i Mozarteum w Salzburgu. Koncertował z wieloma
wiodącymi orkiestrami
i solistami o międzynarodowej renomie. W latach 2006–2016
pełnił funkcję
pierwszego dyrygenta i dyrektora artystycznego Münchener
Kammerorchester, z
którą dokonał licznych nagrań płytowych.
W październiku 2016 r. Bawarskie Ministerstwo Edukacji,
Kultury, Nauki i
Sztuki przyznało mu nagrodę specjalną w dziedzinie kultury.

Jest dyrektorem artystycznym Richard Strauss
Festival w Garmisch‑Partenkirchen
i przewodniczącym
Towarzystwa Richarda
Straussa jako następca Wolfganga Sawallischa
i Brigitte Fassbaender. W
październiku 2018 r. otrzymał nagrodę Opus Klassik.

Marta Fox – Poetka,
powieściopisarka, eseistka, dziennikarka i felietonistka.

Jedna
z najważniejszych osobistości życia
kulturalnego współczesnych Katowic. Redaktorka pism
i
wydawnictw.
W swoim dorobku ma ponad 40 książek, do których zaliczają się
zarówno
powieści, opowiadania, eseje, jak i wiersze (te ostatnie,
przetłumaczono na
wiele języków).

Członkini rozlicznych stowarzyszeń i
towarzystw literackich – między innymi Towarzystwa Kultury
Teatralnej,
Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego czy Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich.
Autorka znanego katowiczanom cyklu spotkań z pisarzami w
Miejskiej Bibliotece
Publicznej pod hasłem „Mistrz Słowa”.

Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury.
Odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
(2006). Dwukrotna
zdobywczyni Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Literatury
Miłosnej
(Statuetka Miedzianego Amora, 1989, 1994). Laureatka licznych
nagród, między
innymi Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia
w
literaturze (2014), Nagrody Narcyza (2013),
Nagrody Hanysa (2013), Nagrody na XX Międzynarodowym
Listopadzie Poetyckim (za
książkę „Zdarzyć się mogło. Zdarzyć się musiało. Z Wisławą
Szymborską spotkanie
w wierszu”).

Wyróżniona w plebiscycie Dziennika Śląskiego

jako jedna z „50 najbardziej wpływowych kobiet” (2016). Jej
powieści zostały
uhonorowane przez Polską Sekcję IBBY w konkursie „Książka
Roku” 1995 i 2000.
Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieszka
i pracuje w Katowicach.

Mona Tusz – Jedna z
najbardziej znanych artystek street-artu w Polsce. Absolwentka
Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Od 2007 roku tworzy murale, instalacje
i obiekty
artystyczne w przestrzeni miejskiej, a
także fotoreportaże społeczne, grafiki, rzeźby, kostiumy i
scenografie. Jest współorganizatorką i
uczestniczką licznych akcji i projektów kulturalnych. Brała
udział w Katowice
Street Art Festiwalu,

Industriadzie

festiwalach
street-artowych.

prace

Swoje

indywidualnych i zbiorowych
działa również

oraz

prezentowała

wielu
na

innych

wystawach

w kraju i zagranicą. Artystka

na polu edukacji artystycznej – prowadzi warsztaty twórcze dla
dzieci, młodzi
eży oraz grup wykluczonych społecznie. Prace Mony Tusz można
zobaczyć w niemal
wszystkich miastach na rodzimym Śląsku, a także w Łodzi,
Warszawie czy
Berlinie.

Adam
Pomian i Adam Godziek – Związani ze Śląskiem zasłużeni twórcy
kultury, event managerowie, biznesmeni, właściciele założonej
w 2008 roku
agencji artystycznej „More Music Agency”, łączącej
doświadczenia i kompetencje

kultowych śląskich klubów jazzowych, w tym katowickiego Jazz
Clubu Hipnoza
(Adam Pomian) i Agencji Artystycznej Fantomas (Adam Godziek),
odpowiadającej
swego czasu za m.in. cieszyński festiwal „Nowe Horyzonty”.
Dwukrotnie (2014, 2015)
nominowani do na nagrody „Design Alive Awards” doceniającej
wybitne osobowości
za kreatywność i kulturotwórcze oddziaływanie.

Pomysłodawcy i organizatorzy jednego z
najbardziej uznanych i docenianych w Europie festiwali muzyki
elektronicznej –
festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który od 2014 roku odbywa się w
Katowickiej
Strefie Kultury.

Ta jedna z

najważniejszych imprez muzycznych w Polsce już trzykrotnie
wygrała plebiscyt na
najlepszy mały festiwal w Europie (nagroda „European Festival
Awards”).

Tauron Nowa Muzyka od 2006 roku pokazuje polskiej publiczności
to, co najciekawsze we współczesnej muzyce z pogranicza jazzu,
elektroniki i tanecznych rytmów, przyciągając do Katowic sporą
grupę fanów niebanalnej
muzyki z Polski i nie tylko. Adam Pomian i Adam Godziek
mieszkają i działają na
Śląsku.

Katowice
gospodarzem
Światowego Forum Miejskiego w
2022 roku!
Podczas wtorkowej konferencji prasowej Jerzy Kwieciński,
Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Marcin Krupa, prezydent
Katowic poinformowali, że Katowice otrzymały status miastagospodarza Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w
czerwcu 2022 roku.

– Z niecierpliwością oczekiwaliśmy decyzji w tej sprawie i
spodziewaliśmy
się, że dowiemy się o niej dopiero w przyszłym tygodniu
podczas oficjalnego
spotkania UN Habitat, agendy ONZ odpowiedzialnej za Światowe
Forum Miejskie.
Katowice miały bardzo silną konkurencję i pokonały Petersburg,
Meksyk, a na
samym finiszu Dortmund – podkreślał minister Jerzy Kwieciński.
– Aplikując
o możliwość organizacji Forum przedstawiliśmy dynamiczną
transformację naszego
kraju w ostatnich latach. Jako symbol tych zmian pokazaliśmy
Katowice, które
przeszły metamorfozę z ośrodka przemysłowego w nowoczesne
miasto kultury, biznesu
i spotkań. Dziś Katowice mają swoje miejsce na mapie Polski i
świata –
podkreślał minister Jerzy Kwieciński.

– To ogromne wyróżnienie nie tylko dla naszego miasta, ale dla
całego

kraju. ONZ już drugi raz doceniło potencjał i możliwości
Katowic do goszczenia
tak dużego wydarzenia, bo w grudniu zeszłego roku byliśmy
gospodarzem Szczytu Klimatycznego.
Warto podkreślić, ze to dwa najważniejsze globalne wydarzenia
organizowane
przez ONZ, a sprawne zorganizowanie Szczytu Klimatycznego bez
wątpienia
wpłynęło na decyzję ONZ w sprawie Forum Miejskiego. Ogromnym
wsparciem przy
realizacji tej inicjatywy wykazała się strona rządowa – a
przede wszystkim
minister Jerzy Kwieciński. Jestem przekonany, że bez wsparcia
strony rządowej
nie byłoby dzisiejszego sukcesu. To pokazuje, że współpraca na
linii rząd –
samorząd przynosi realne efekty dla mieszkańców – podkreślał
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Do naszych największych
atutów, które
zrobiły wrażanie na delegatach
aplikacyjnego należy przede

ONZ

podczas

procesu

wszystkim udana transformacja, do której doszło w Katowicach w
ostatniej
dekadzie. Przedstawiciele ONZ zauważyli, że do tej przemiany
doszło przy ścisłej
współpracy z mieszkańcami. Ucieszył mnie fakt, że rosnąca
partycypacja
mieszkańców w sprawy miasta, zaangażowanie katowiczan np. w
budżecie
obywatelskim czy też prężny sektor NGO i stymulowanie tych
aktywności przez
miasto zostało wysoko ocenione przez delegatów ONZ.
Wysłuchaliśmy też wiele
pozytywnych komentarzy o naszym zaangażowaniu na rynku
mieszkaniowym – m.in.
pod kątem realizacji programu „Mieszkaniu Plus” czy
„Mieszkanie za remont”.

Poruszaliśmy też kwestie m.in. elektromobilności i polityki
rowerowej –
dodał prezydent Marcin Krupa.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum, WUF) to prestiżowa
międzynarodowa konferencja, którą organizuje agenda ONZ ds.
urbanizacji i
osiedli miejskich UN-Habitat. Najbliższa edycja wydarzenia
odbędzie się w 2020
r. w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi,
natomiast poprzednie
dwa spotkania, które zorganizowano w Kuala Lumpur w Malezji i
w Quito w
Ekwadorze, zgromadziły w każdym z tych miast ponad 20 tys.
uczestników w każdym
z miast. Wydarzenie trwa tydzień. – Światowe
Forum Miejskie to najważniejsze globalne wydarzenie dla ludzi
zajmujących się
polityką miejską, transformacją i rozwojem miast. Będzie to
dla nas dobra
okazja do wymiany doświadczeń i pokazania naszych osiągnięć w
tym zakresie
– podkreślał minister Jerzy Kwieciński.

Zabiegi o przyznanie Katowicom
możliwości organizacji WUF rozpoczęły się w zeszłym roku przy
współpracy
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Miasta Katowice. Wśród
polskich miast,
obok Katowic, strona rządowa rozważała także wskazanie
Warszawy, Poznania lub
Łodzi. W ramach dalszych działań minister Jerzy Kwieciński
wspólnie z
prezydentem Marcinem Krupą prezentowali w marcu tego roku
kandydaturę Katowic w

Kenii, a następnie delegaci ONZ wizytowali Katowice.

Nowe miejsca
żłobku

w

katowickim

Dla wielu rodzin jednym z wyznaczników wysokiej jakości życia
w każdym mieście jest możliwość posłania dzieci do żłobka i
przedszkola. Czynnik ten ma także duże znaczenie przy wyborze
miejsca stałego zamieszkania.

– Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy,
że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u
dziadków. By wspierać
młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe
miejsca w
żłobkach i przedszkolach. To kolejna dobra wiadomość –
uruchamiamy 20
dodatkowych miejsc w żłobku miejskim – mówi Marcin Krupa,
prezydent
Katowic i przypomina, że w latach 2015-2019 powstało aż 322
nowych miejsc w żłobkach (przy ul.
Ordona, ul. Uniwersyteckiej, ul. Marcinkowskiego, ul. Boya
Żeleńskiego i ul.
Krzywoustego) – łącznie jest ich dziś 941.

Żłobek Miejski w Katowicach
uruchomił 20 dodatkowych miejsc opieki żłobkowej w Oddziale
Żłobka Miejskiego w

Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego
30A. Do 30 kwietnia tego roku placówka zapewniała 60 miejsc w
ramach realizacji
projektu pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność
zawodową
rodziców-Etap II”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 maja br., po
zakończeniu realizacji
projektu, liczba miejsc została zwiększona o 20. Zapewnienie
dodatkowych miejsc
opieki żłobkowej umożliwi powrót na rynek pracy rodzicom
korzystającym z
urlopów macierzyńskich lub wychowawczych, jak również osobom
nieaktywnym
zawodowo.

Katowice są także jednym z
niewielu miast w Polsce,
dofinansowuję opiekę dla

które

w

szerokim

zakresie

dzieci w żłobkach niepublicznych – a w 2018 roku zwiększono
wysokość
dofinansowania do pobytu
niepublicznych z kwoty

katowickich

dzieci

w

żłobkach

400 zł na 600 zł miesięcznie. Na terenie Katowic
zarejestrowanych jest łącznie
30 żłobków niepublicznych oraz dwa kluby dziecięce, które
łącznie posiadają
1164 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3.

Przypomnijmy,
że Katowicach obowiązują też od ubiegłego roku dodatkowe
kryteria przy naborze
do oddziałów żłobka miejskiego. – Podjąłem
decyzję, by podczas przyjmowania dzieci do żłobka preferować

naszych
mieszkańców. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub
opiekunów prawnych
odprowadza w Katowicach podatek – to podczas ubiegania się o
miejsce w żłobku
przyznamy dodatkowych 50 punktów na dziecko. Jeżeli ktoś w
Katowicach płaci
podatki – to te środki możemy przeznaczać później na budowę
nowych placów
zabaw, rewitalizację skwerów osiedlowych lub inne ważne dla
katowiczan
inwestycje. Z drugiej strony zakładam, że takie działanie
będzie zachętą dla
osób, które w Katowicach już mieszkają – by także tutaj się
zameldowały –
mówi prezydent Marcin Krupa i
dodaje, że na jego wniosek przygotowywano jest także uchwała
ws. premiowania
dodatkowymi punktami w rekrutacji do katowickich żłobków
szczepionych dzieci. –
Zdrowie maluszków jest dla nas wszystkich
kluczowe, a pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają
realne
zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dlatego
przygotować projekt dotyczący

poleciłem

rekrutacji do katowickich żłobków. Zaznaczam, że oczywiście
jeśli – wyłącznie
ze względów medycznych – były przeciwwskazania do szczepienia
dziecka to
będziemy uwzględniać takie przypadki – mówi prezydent.

Poniższa
tabela przedstawienia wzrost liczby miejsc w żłobkach w
Katowicach w ostatnich
latach.

Rok

Liczba
Łączna ilość
oddziałów żłobka miejsc w żłobku

2014

10

619

2015

10

619

2016

11

789

2017

11

789

2018

13

921

2019

13

941

Źródło: UM Katowice

Siejemy
Łąki
Katowicach

Kwietne

w

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach
posieje w tym roku ok. 20 tys. m. kw. łąk kwietnych. Pierwszą
już w najbliższą
sobotę przy ul. Sokolskiej. Mieszkańcy mogą wskazywać tereny,
które należy
rzadziej kosić, żeby dać szansę dziko rosnącym gatunkom
roślin.

Łąki nie tylko poprawiają estetykę miasta,
ale także wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze
i glebę z
zanieczyszczeń, kumulują wilgoć, dają schronienie pszczołom i
innym zapylaczom.

Istotnym walorem łąk w mieście jest też brak potrzeby
nawadniania i regularnego
koszenia, co przekłada się na oszczędności finansowe i
korzyści ekologiczne.
Łąki mogą stać się m.in. elementem adaptacji miast do zmian
klimatu.

Więcej łąk na wiosnę

Dlatego rok temu Urząd Miasta we współpracy m.in. z “Fundacją
Łąka” posiał Łąkę Centralną przy Rynku, między ulicami Skargi
i Wincklera. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni
również mieszkańcy.

– Założyliśmy od razu, że będzie to projekt długofalowy,
służący włączeniu katowiczan w działania związane z
zakładaniem miejskich łąk kwietnych. Przyzwyczailiśmy się do
trawników, tymczasem łąki mają pozytywny wpływ na ekosystem
miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W tym roku Zakład Zieleni Miejskiej
wysieje 20 tys. m. kw. łąk w kilku lokalizacjach: pierwszą już
w najbliższą sobotę, w godz. od 9 do 11, na Placu
Przyjaciół z Miszkolca przy ul. Sokolskiej w Śródmieściu. Do
wspólnego
siania łąki Urząd Miasta zaprasza mieszkańców, a fachowych
porad na miejscu
udzielać będą pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej.

Kolejne łąki powstaną przy stawie Maroko
(ul. Piastów) na osiedlu Tysiąclecia, na rondzie Zenktelera
przy ul. Granicznej

na os. Paderewskiego i terenie w okolicy Banku PKO przy ul.
Chorzowskiej. W
Giszowcu łąka zostanie posiana przy ul. Batalionów Chłopskich,
między szkołą a
kościołem. Będzie też łąka na skarpie przy ul. Kościuszki, w
pobliżu ulicy
Kłodnickiej. Jakich kwiatów możemy się spodziewać na
katowickich
łąkach? To m.in: komosy, rumiany, chabry, maki, rozchodniki,
rojniki, goździki,
koniczyna biała i czerwona, pięciorniki czy kąkole.

Łąka Centralna ma się dobrze. W poprzednim
roku pomimo dużej suszy zakwitły na niej kwiaty jednoroczne a
rośliny
wieloletnie zawiązały rozety liściowe i wykształciły mocne
systemy korzeniowe.
Dziki temu już na koniec kwietnia są dobrze rozwinięte i
szykują się do
wytworzenia kwiatów. Wśród wielu atrakcyjnych dla owadów i
bardzo pięknych
gatunków, które

niebawem

zakwitną,

są

m.in.

żmijowiec

zwyczajny, szałwia
łąkowa, koniczyna czerwona, krwiściąg mniejszy, chaber łąkowy
czy ślaz
dziki.

Natura zamiast koszenia

Mieszkańcy zostaną też zaproszeni do wskazywania miejsc, które
Zakład Zieleni Miejskich mógłby rzadziej kosić, żeby dać
możliwość wzrostu dziko rosnącym gatunkom roślin i zwiększyć
ich różnorodność.

– W mieście mamy wiele roślin rosnących naturalnie np.
podbiał, babka, bluszczyk kurdybanek, stokrotki, fiołki czy
mniszek lekarski. Szkoda je wykaszać – mówi Magdalena Biela,
zastępca dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej.

– Jeśli mieszkańcy widzą, że mają taką naturalną łąkę w
okolicy, to na ich prośbę możemy ją zachować. Raz, że to
najprostszy sposób działania proekologicznego, czyli jak
najmniej ingerować w naturę. Dwa, że dzięki temu małe
zwierzęta, jak jeże czy ptaki, łatwiej znajdują sobie
siedliska w mieście – dodaje Biela.

Warto również wspomnieć o aspekcie
ekologicznym takiego rozwiązania: im rzadziej wykorzystujemy
kosiarki
spalinowe, tym mniej paliwa spalamy, a w domu także zużywamy
mniej prądu. Łąki
kwietne wystarczy kosić dwa – trzy razy w roku, żeby jak
najdłużej cieszyły
oko.

Gdzie nie kosić?

Propozycje terenów, które mają być
rzadziej
wykaszane,
należy
wysyłać
na
adres:
katoobywatel@katowice.eu do końca maja, wpisując w tytule
maila: “łąka kwietna”.
Zgłoszenie powinno zawierać dokładną lokalizację terenu i jego
opis, najlepiej
ze zdjęciem.

Propozycje mieszkańców będą wskazówką dla Zakładu Zieleni

Miejskiej, do wykorzystania w tym lub w kolejnym sezonie.
Niezależnie od tego ZZM sam wyznaczy tereny, gdzie koszenie
będzie mniej intensywne, np. w parkach. Pierwszych efektów
należy się spodziewać w pełni lata, ale już teraz w mieście
można zaobserwować niektóre dziko rosnące kwiaty, takie jak
podbiał czy stokrotki.

Źródło:www.katowice.eu

Katowice
biją
rekordy
naprawianiu miasta

w

W ciągu roku od
uruchomienia Naprawmyto.pl w Katowicach mieszkańcy zgłosili za
pośrednictwem
serwisu ponad 8 tys. problemów a ponad 4,5 tys. z nich zostało
rozwiązanych.

Katowice uruchomiły aplikację Naprawmyto.pl w połowie
kwietnia 2018 roku, jako element projektu KATOobywatel.
Aplikacja służy do
mapowania usterek w mieście. Mieszkańcy zaznaczają „alert” na
mapie, opisują go
i dodają zdjęcie. Miejskie służby rozwiązują zgłoszone
problemy tak szybko, jak
to możliwe. W efekcie w ciągu roku od startu aplikacji, w
bazie Naprawmyto.pl
jest w sumie ponad 8 tysięcy „alertów”,

z czego ponad 4,5 tysiąca naprawionych. Dla porównania Lublin
pochwalił się
w tym roku wynikiem 10 tys. rozwiązanych spraw, ale miasto
korzysta z tego
samego narzędzia od 2012 roku. W sumie „w sieci” Naprawmyto.pl
jest 30 miast.

– Potwierdzeniem skuteczności Naprawmyto.pl są nie tylko
statystyki, ale przede wszystkim pozytywne opinie mieszkańców,
których spotykam w rożnych częściach Katowic. Serwis pozwala
na stały kontakt z użytkownikami, a przez to umożliwia naszym
służbom bliską współpracę z nimi i reagowanie na najpilniejsze
potrzeby w dzielnicach – mówi prezydent Marcin Krupa.

Do najczęściej zgłaszanych alertów należą te związane
z uszkodzoną infrastrukturą, głównie
jezdniami i chodnikami. W kategorii „bezpieczeństwo”
najpopularniejsze
(przekrzywionych,

alerty

dotyczą

znaków

drogowych

uszkodzonych) a w kategorii „przyroda”
– utrzymania zieleni i dzikich wysypisk. Do popularnych należą
też alerty
związane z uszkodzoną infrastrukturą wodociągową (studzienki),
oświetleniem czy
graffiti. Sprawy mają różny stopień skomplikowania, od którego
zależy termin
„naprawy”.

– Większość spraw dotyczy terenów miejskich, zdarza się
jednak, że alerty przekazujemy prywatnym właścicielom czy
instytucjom zewnętrznym, a w takich przypadkach naprawa może
potrwać dłużej. Nawiązaliśmy jednak wiele skutecznych
współpracy np. ze spółdzielniami mieszkaniowymi czy Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Wioleta Niziołek –

Żądło, koordynator projektów społecznych w Urzędzie Miasta w
Katowicach.

Codziennie za
pośrednictwem aplikacji mieszkańcy zgłaszają po kilkanaście,
kilkadziesiąt
nowych alertów. Zajmuje się nimi specjalnie
powołany zespół, złożony z pracowników wydziałów Urzędu Miasta
i jednostek
miejskich, takich jak Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Komunalny
Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej, Zakład Zieleni Miejskiej czy spółek: Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Katowickich Wodociągów. Serwisem
administruje Straż
Miejska.

Aplikacja pozwala
na śledzenie alertów,

a

zalogowani

użytkownicy

dostają

automatyczne
powiadomienia w ich sprawie. Mogą też współpracować ze
służbami miejskimi,
sugerować możliwe rozwiązania czy komentować efekty napraw.

– To znakomite narzędzie, jakiego do tej pory brakowało.
Niepotrzebne są oficjalne pisma, maile, pieczątki do
poszczególnych instytucji, a tylko zdjęcie, kliknięcie i
naprawia się – mówi Marcin Zawadzki, największy aktywista w
serwisie, który sam zgłosił blisko 750 alertów. Na Facebooku
prowadzi profil NaprawiaMy Koszutkę, gdzie m.in. dokumentuje
na zdjęciach sytuację przed i po zgłoszeniu na Naprawmyto.pl.

– Miejsc, które wymagają naprawy w mojej dzielnicy (Koszutka)

jest wiele, ale w ciągu roku udało się doprowadzić do
sytuacji, że dziś nie znajdziecie już tutaj np. nieświecących
rzędów latarni, zapadniętych chodników, zapadniętych
studzienek, czy dziur w jezdni – dodaje Zawadzki.

Ranking naprawionych alertów (w tych kategoriach
miasto naprawiło najwięcej):

niedziałające oświetlenie – 710
uszkodzona
jezdnia – 542
uszkodzony
chodnik – 481
zatkana,
uszkodzona studzienka uliczna – 249
uszkodzona
studzienka, wpust – 445
złe znaki drogowe
– 377
zniszczona zieleń
– 342
dzikie wysypisko
– 309
porzucony pojazd
– 152
graffiti – 106

Alerty
można
zgłaszać
https://naprawmyto.pl/katowice
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31,5 mln zł na projekty
mieszkańców. To VI edycja
Budżetu
Obywatelskiego
w
Katowicach
Już po raz szósty mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość
zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu
miasta. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nałożyła
obowiązek dokonania zmian w katowickim Budżecie Obywatelskim
(BO), które ujęto w uchwale Rady Miasta przyjętej w marcu tego
roku. Natomiast szczegółowe zapisy dotyczące terminów, kwot i
zasad znajdują się w podpisanym dziś zarządzeniu prezydenta
Katowic.

Nabór wniosków do Budżetu
Obywatelskiego rozpocznie się już po Świętach Wielkanocnych i
zakończy się 24
maja. Najwygodniej złożyć wniosek korzystając z internetowego
kreatora wniosków
dostępnego pod adresem www.bo.katowice.eu. Wnioski można także
dostarczyć osobiście do Wydziału
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, II
piętro, pok. 205)
lub wysłać drogą mailową, wraz z załącznikami, na adres:
wnioskiBO@katowice.eu. Najpóźniej do 19
sierpnia zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji wniosków, a
głosowanie na wybrane
projekty potrwa dwa tygodnie i odbędzie się w dniach od 9 do
22 września.

31,5 mln zł na projekty mieszkańców

Katowicki Budżet Obywatelski z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Przez pięć
kolejnych lat
frekwencja stale rosła. O ile w 2014 roku swój głos oddało
4,4% uprawnionych
mieszkańców, to w 2016 r. już 12,1%, a w zeszłorocznym
głosowaniu – rekordowe 16,8%,
co stanowiło 3. najlepszy wynik w Polsce wśród miast
wojewódzkich. To właśnie
dzięki głosom mieszkańców w tym roku powstaną m.in. nowe place
zabaw, 12 stacji
wypożyczania roweru miejskiego w sześciu dzielnicach miasta,
zostanie
kompleksowo zmodernizowane boisko w Kostuchnie, a w Zawodziu
odbędzie się cykl
festynów integracyjnych. Przypomnijmy, że dzięki kreatywności
mieszkańców w
Katowicach powstały już m.in. liczne skwery osiedlowe, drogi
rowerowe,
chodniki, miejsca postojowe, siłownie „pod chmurką” czy boiska
wielofunkcyjne.

– Mieszkańcy Katowic chętnie włączają się w działania związane
z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– W ramach pięciu poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali
łącznie aż 599 projektów, z których prawie 450 zostało
zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe,
zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw w
Katowicach, czy lodowisko w Murckach, a kilka dni temu, w
Parku Zadole, uruchomiona została największa w regionie tężnia

solankowa. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do
wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i sprawnie z
niego korzystają – dodaje prezydent, który od 2015 r.
zdecydował o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego do 20 mln
zł, a w tym roku, realizując zapowiedź z programu wyborczego,
zwiększył pulę w sumie do 30 mln zł. BO w Katowicach jest
największym w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast
wojewódzkich.

Od tego roku pula Budżetu
Obywatelskiego wynosi 31,5 mln zł. Tak jak w ubiegłych latach,
do Budżetu
Obywatelskiego zgłaszać będzie można projekty zadań
publicznych należących do
kompetencji gminy lub powiatu,
ogólnomiejski i lokalny. Na

które

mają

charakter

pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 5 mln
zł, a 20 mln zł
rozdzielono na projekty dzielnicowe. Dodatkowo do kwoty
przeznaczonej na
realizację zadań wybranych przez mieszkańców dolicza się
środki pozostałe po
ubiegłorocznym głosowaniu (1,5 mln zł).

– W poprzednich latach wprowadziliśmy do wniosków pozycję
dotyczącą kosztów utrzymania projektów. Miała ona charakter
edukacyjny. Zależy nam na tym, by mieszkańcy wiedzieli, że w
mieście nie wystarczy coś zbudować, ale należy również mieć
zabezpieczone środki na utrzymanie takiej inwestycji – mówi
Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej.

– Przykładowo roczne utrzymanie placu zabaw kosztuje ok. 7
tys. zł, a wybiegu dla psów 6 tys. zł. Dlatego od tego roku,
w ramach puli 30 mln zł, 5 mln zł przeznaczonych będzie

właśnie na utrzymanie projektów zlokalizowanych na gruntach
znajdujących się we władaniu miasta. W budżecie miasta na 2020
rok kwoty na utrzymanie zostaną precyzyjnie przypisane do
poszczególnych projektów – dodaje Maciej Stachura.

Kwoty do dyspozycji mieszkańców
poszczególnych dzielnic są zróżnicowane i zależą od liczby
mieszkańców. Podczas
wrześniowego głosowania najwięcej do dyspozycji będą mieć
mieszkańcy Ligoty-Panewniki
(1,6 mln zł), Śródmieścia (1,5 mln zł) oraz Piotrowic-Ochojca
(1,3 mln zł).

Zmiany w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim

Szereg zmian w budżecie obywatelskim zostało
narzuconych nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. W marcu
tego roku Rada
Miasta Katowice przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i
trybu Budżetu
Obywatelskiego w Katowicach jest tak obszernym dokumentem.

– Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy to umożliwienie
udziału w BO wszystkim mieszkańcom Katowic – bez względu na
ich zameldowanie, uzależnienie wymogu minimalnej liczby
podpisów osób popierających projekt do BO od liczby
mieszkańców dzielnicy, której zadanie dotyczy oraz
wprowadzenie procedury odwoławczej od negatywnego wyniku
weryfikacji wniosku – wyjaśnia Maciej Stachura i dodaje, że w
związku z głosami mieszkańców w Regulaminie BO znalazły się
zapisy dot. m.in. obniżenie maksymalnej wartości dla
pojedynczego zadania o charakterze lokalnym do 60% puli

środków danej dzielnicy (było 75%), czy zwiększenie
minimalnych progu poparcia dla projektów lokalnych do poziomu
50 głosów (było 45), a dla projektów ogólnomiejskich 200
głosów (było 135).
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Rusza
akcja
informacyjna
przypominająca
zasady
parkowania w Strefie Kultury
Strefa Kultury powstała na terenach pokopalnianych kosztem
ponad miliarda złotych. Jest to przykład rewitalizacji
terenów, które zyskały nową, kulturalną funkcję. Zapleczem
siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia,
Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, a
także Spodka jest parking. W związku z łamaniem przepisów,
niszczeniem zieleni i terenu, który powinien być wizytówką –
Urząd Miasta Katowice oraz Straż Miejska w Katowicach rusza z
nietypową akcją informacyjną pn. „Parkuj kulturalnie. Jesteś w
strefie kultury”.

– Strefa Kultury jest naszą wizytówką. Chętnie chwalimy się
obiektami, których architektura doceniana jest na całym
świecie. Dlatego jesteśmy zdeterminowani w regularnych
kontrolach tego miejsca i
podejmujemy kolejne działanie
przeciwko rozjeżdżaniu zieleni, zastawianiu chodników i drogi
rowerowej. Cieszymy się, że większość kierowców szanuje to

miejsce, natomiast wciąż zdarzają się kierowcy, którzy łamią
przepisy prawa, rozjeżdżają zieleń. Dlatego akcja
informacyjna, którą dzisiaj rozpoczynamy ma na celu
przypomnieć kierowcom o kulturalnym zachowaniu – wyjaśnia
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– W ramach akcji „Parkuj kulturalnie. Jesteś w strefie
kultury.” w Strefie Kultury ustawimy dodatkowe oznakowanie na
trawnikach, pojawią się także na znakach drogowych muszki
nawiązujące do smokingów, które mają w sposób nietypowy
zwrócić uwagę kierowców na sposób w jaki parkują w tym miejscu
– dodaje prezydent.

Akcja „Parkuj kulturalnie. Jesteś w strefie kultury” to
z jednej strony nowe tabliczki informacyjne na terenach
zielonych, które były
zastawiane przez kierowców, z drugiej strony muszki, które
pojawiają się na znakach
drogowych. W sumie montaż 30 muszek i 50 tabliczek zakończy
się w środę w
godzinach porannych. Dodatkowo straż miejska przeprowadzi
akcje ulotkową, z
których kierowcy dowiedzą się o możliwych konsekwencjach złego
parkowania.

– Kierowcy pozostawiający samochód na trawniku muszą się
liczyć z mandatem do 500 zł lub grzywną nawet do 1000 zł. W
przypadku gdy samochód pozostawimy na przejściu dla pieszych
to mandat do 300 zł i 1 punkt karny, natomiast niestosowanie
się do znaków zakazu zatrzymywania się lub zakazu postoju oraz
zastawianie dróg rowerowych i chodników to mandat do 100 zł i
1 punkt karny – wylicza Paweł Szeląg, komendant Straży
Miejskiej, który jednocześnie przypomina, że teren Strefy
Kultury jest objęty specjalnym nadzorem strażników.

– Staramy się reagować na bieżąco, jednak nie zawsze jesteśmy
w stanie być w każdym miejscu. W przypadku łamania przepisów
prawa podejmujemy czynności. W tym roku było to 323
interwencji, które w 196 przypadkach zakończyły się nałożeniem
mandatu – dodaje.

Koszt realizacji akcji informacyjnej to 12,4 tys. zł. Jej
głównym celem jest zwrócenie uwagi na sposób parkowania,
często niestety na terenach zielonych, których rekultywacja
sięga nawet 20 tys. zł.
Akcja przypomina także o tym, że
parking w Strefie Kultury dedykowany jest przede wszystkim
osobom korzystającym z oferty obiektów, które się w niej
znajdują. Obecnie urząd miasta jest na etapie przygotowywania
nowej polityki parkingowej dla Katowic, której ważną częścią
będzie transport zrównoważony – w tym budowa centrów
przesiadkowych z parkingami, a także zmiany w strefie płatnego
parkowania, a także wprowadzenie karty mieszkańca, która
będzie zapewniała m.in. tańsze parkowanie. Droższy parking dla
osób spoza Katowic, wraz z powstającymi centrami
przesiadkowymi, ma stanowić element polityki transportowej
ukierunkowanej na zachęcanie gości do podróżowania do Katowic
komunikacja publiczną. Do tego dojdzie szereg zniżek m.in. w
zakresie dostępu do wydarzeń kulturalnych organizowanych przez
miasto i miejskie instytucje, jak również wejść do budowanych
basenów. Karta będzie też scalać wiele dodatkowych korzyści –
z których niektóre już dziś funkcjonują, jak np. dodatkowe
punkty w rekrutacji dzieci do żłobka.
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Kolejny
etap
prac
na
skrzyżowaniu ulic Kościuszki
z Armii Krajowej w Katowicach
Wykonawca przystępuje do kolejnego etapu prac na skrzyżowaniu
ulic Kościuszki i Armii Krajowej w ramach inwestycji
przebudowy węzła drogowego na DK81. W związku tym konieczne
jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, które będą
obowiązywać od czwartku 18 kwietnia do końca lipca.

– Wykonawca kontynuuje prace związane z wykonaniem m.in. murów
oporowych, podpór wiaduktów oraz sieci uzbrojenia podziemnego,
które pozwolą zrealizować w tym miejscu dwupoziomowe
skrzyżowanie – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

– W związku z zakresem prac od czwartku 18 kwietnia zawężona
zostanie ul. Kościuszki do jednego pasa ruchu na wjeździe do
Katowic od strony Mikołowa. Zwężenie będzie wprowadzone na
odcinku o długości kilkuset metrów od Szkoły Policji do
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, na którego wjazd już z
powrotem będzie poprowadzony dwoma pasami – dodaje.

W ramach opisywanej inwestycji powstaje dwupoziomowe
skrzyżowanie. Prace budowlane trwają od początku 2018 roku i
zakończą się na początku przyszłego roku.

– Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po zakończeniu
przebudowy odczują ogromną poprawę. Jedną z podstawowych
kwestii jest oddzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji
lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach przebudowy powstanie tunel, dzięki któremu jadąc z
centrum w kierunku Mikołowa nie będziemy zatrzymywać się na
tym skrzyżowaniu oraz dwupasowe rondo, które będzie
bezpiecznym rozwiązaniem dla poruszających się pomiędzy
Piotrowicami, a Ligotą. To wszystko docelowo sprawi, że po
Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej
komfortowo.

W Katowicach duży nacisk kładzie się na rozwój transportu
zrównoważonego – czyli takiego, który jest przyjazny zarówno
dla pieszych, kierowców, rowerzystów, jak i osób
korzystających z komunikacji publicznej.

– Zdaję sobie także sprawę, że aby komunikacja miejska mogła
prawidłowo funkcjonować ważna jest też infrastruktura drogowa.
Nie każdy może zrezygnować z podróży samochodem, a duża część
pojazdów – jako ruch tranzytowy – przejeżdża przez Katowice,
dlatego ważną inwestycją jest przebudowa wąskich gardeł na
drodze krajowej nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu – dodaje
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przypomnijmy, że na DK81 trwa przebudowa dwóch dużych węzłów
drogowych o wartości ponad 310 milionów złotych, z czego 260
milionów złotych – to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne. W
najbliższych tygodniach rozpocznie się także nowy etap prac
przy przebudowie węzła DK81/DK86.
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