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Egzemplarz bezpłatny

Jarosław Caputa, Anna Jacher:  
Na początku tej rozmowy w imie-
niu członków Stowarzyszenia 
„REVITA” chcielibyśmy serdecznie 
Panu Prezydentowi podziękować 
za dotychczasową współpracę 
i wspieranie działań naszego Sto-
warzyszenia na rzecz mieszkań-
ców naszej dzielnicy przez Miasto 
Katowice na różnych płaszczy-
znach, zwłaszcza przy organi-
zacji Dni Wełnowca-Józefowca.  
W odniesieniu do tegorocznych 
obchodów Dni Wełnowca-Józe-
fowca, na których mieliśmy za-
szczyt Pana gościć, chcieliśmy za-
pytać jakie są Pana wrażenia, czy 
święto naszej dzielnicy się Panu 
podobało? 
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Wywiad z Prezydentem Miasta Katowice Marcinem Krupą „Dni Wełnowca-Józefowca 2018” już za nami.

 W dniu 2 czerwca 2018 r. 
odbyły się na terenie naszej dziel-
nicy „Dni Wełnowca-Józefowca 
2018”. Była to trzecia edycja im-
prezy inicjowanej przez miesz-
kańców dzielnicy. W tym roku 
odbyła się na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kole-
jarz” przy ul. Alfreda 1 w Katowi-
cach. Współorganizatorami byli: 
Urząd Miasta Katowice, Miejski 
Dom Kultury „Koszutka”, Stowa-
rzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół 
i Sympatyków Wełnowca-Józe-
fowca „REVITA”, Program Aktyw-
ności Lokalnej MOPS Wełnowiec-
-Józefowiec i Dąb, Rada Jednostki 

Pomocniczej Nr 11 Wełnowiec-
-Józefowiec, GPP Buisnes Park 
S.A. oraz SILESIA NOVA Sp. z o.o. 
Festyn współfinansowany był ze 
środków budżetu Miasta Katowi-
ce. 

Sponsorami imprezy byli m.in.: 

• TRANSCOM Sp. z o.o., 

• FASING S.A., 

• BOMBARDIER  
TRANSPORTATION (ZWUS)  
Polska Sp. z o.o., 

• BUDROL Sp. z o.o.

• RESTAURACJA   
LUNITA-BIELSKO-BIAŁA,

• Pensjonat  
MARANG-SZCZYRK ,

• BAR U SZEKIEGO, 

• „OWOCOWY RAJ U ANI”,

• RONI KEBAB ,

• WARZYWA-OWOCE  
”U ADIKA”, 

• HURTOWNIA ZNICZY  
przy ul. Józefowskiej,

• AUDIOPLEKS,

• KOLPORTER-SABINA  
SERAFIN,

• ZAKŁAD   
POGRZEBOWY – KUJAWA,
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„Dni Wełnowca-Józefowca 2018” 
już za nami.

Marcin Krupa:   Każda wizyta 
w dzielnicy jest dla mnie cen-
na i ważna. Bardzo się cieszę, 
że mogłem także uczestniczyć 
w święcie dzielnicy Wełno-
wiec-Józefowiec. Było to fan-
tastyczne wydarzenie dzięki 
któremu mogłem się z Pań-
stwem – mieszkańcami okolicy 
spotkać, porozmawiać, a także 
doskonale wspólnie się bawić. 
Zawsze podkreślam, że to wła-
śnie mieszkańcy tak naprawdę 
tworzą nasze miasto i często in-
spirują nas do nowych działań. 

J.C., A.J: W dniu 27 czerwca ra-
zem z przedstawicielami służb 
miejskich, Radnymi Dzielnicowy-
mi, Radnym Miasta Katowice Pa-
nem Maciejem Biskupskim od-
był Pan „spacer diagnostyczny”,  
a inaczej mówiąc wizytę gospo-
darską w dzielnicy. Rozmawiał 
Pan z mieszkańcami o sprawach                          
i problemach, które należałoby 
załatwić w dzielnicy. Z jakimi pro-
blemami i sprawami zwrócili się 
do Pana mieszkańcy? Co udało 
się już zrobić, co zostanie zreali-
zowane w późniejszym czasie,  
a czego zrealizować Miasto Kato-
wice nie może?

Marcin Krupa:   Specjaliści od 
zarządzania miastami nazywają 
to „spacerem diagnostycznym”. 
Nazwa dość zagadkowa, a cho-
dzi po prostu o wizyty w dzielni-
cach, rozmowy z mieszkańcami 
i ustalenie listy drobnych spraw, 

które można załatwić niemal 
od ręki. Takie wizyty prowadzę 
od początku kadencji i jedna 
z ostatnich rzeczywiście odbyła 
się w dzielnicy Wełnowiec-Józe-
fowiec. Na spacerze ustaliliśmy 
kilka spraw, takich jak napra-
wę parkingu przed Przedszko-
lem Miejskim nr 82 im. Dzieci  
z Leszczynowej Górki, komplek-
sową przebudowę kanalizacji 
i nawierzchni ulicy Modelarskiej 
(realizacja w 2019 r.), konserwa-
cję nawierzchni „Arena Wełno-
wiec” oraz naprawę chodników 
i drogi przy Przychodni Zdrowia 
(ul. Kotlarza). 

J.C., A.J:  W związku z tym, że roz-
mawiamy o poprawie funkcjono-
wania życia w dzielnicy, chcemy 
zapytać o inwestycje i remonty 
jakie Miasto Katowice przewidzia-
ło do wykonania jeszcze w roku 
bieżącym oraz w kolejnych latach 
na terenie dzielnicy Wełnowiec-
-Józefowiec.  

Marcin Krupa:  Centrum nasze-
go miasta przeszło w ostatnich 
latach ogromna metamorfo-
zę – mamy dziś piękny rynek 
i Strefę Kultury. Obecnie na-
sze działania ukierunkowali-
śmy na dzielnice i rewolucję 
transportową, która polega 
na realizacji szeregu inwesty-
cji takich jak budowa centrów 
przesiadkowych, wymianie ta-
boru autobusowego, czy też 
przebudowie „wąskich gardeł”.  

W przypadku transportu na 
północy naszego miasta pra-
cujemy obecnie nad nowym 
rozwiązaniem, które roboczo 
nazywamy „DTŚ Północ”. Pod 
koniec zeszłego roku rozpo-
częliśmy prace projektowe 
nad przedłużeniem ul. Stę-
ślickiego do Al. Korfantego, 
a część ta miałaby powstać 
do 2020 roku. Docelowo ma 
być zrealizowany również 
drugi etap, czyli przebudowa  
ul. Stęślickiego oraz budowa 
nowej drogi od ul. Konduktor-
skiej do granicy z Siemiano-
wicami Śląskimi, przez tereny 
Górnośląskiego Parku Przemy-
słowego, gdzie ma powstać 
nowa dzielnica. Dodatkowo 
mocno stawiamy na rewitali-
zację terenów zielonych – kilka 
tygodni temu zakończyliśmy 
lifting skweru na Józefowcu, 
a także prace na Placu Fojkisa.

J.C., A.J:  Serdecznie dziękujemy 
Panu Prezydentowi, że znalazł 
Pan czas na rozmowę.

Marcin Krupa:  Również bardzo 
dziękuję za rozmowę a za Pań-
stwa pośrednictwem pozwolę 
sobie pozdrowić Mieszkańców 
Wełnowca-Józefowca i życzyć 
im wszystkiego dobrego!

Wywiad przeprowadzili:  
Jarosław Caputa, Anna Jacher 
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• SKLEP  ODZIEŻOWY-  
STEFANIA DROŻDZOK,

• „PIEROGI U BABUNI”

• OLIMP BAR, 

• SALON  KWIATOWY –  
JOLANTA  CIEŚLA,

• SALON  FRYZJERSKI – ANIA,

• SALON  FRYZJERSKI  
„PASSION”.

Honorowy patronat nad impre-
zą objął Prezydent Miasta Kato-
wice Pan Marcin Krupa. 

Patronat medialny nad impre-
zą objęły: TVP S.A. o/Katowice, 
Dziennik Zachodni oraz Nasze 
Miasto. W programie artystycz-
nym znalazły się między innymi: 
występy uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 17 i 19 oraz I Szczepu 

Harcerskiego ZHP im. Obrońców 
Katowic, zespołu tanecznego 
„Karmenki” z MDK „Koszutka” filia 
„Dąb”, chóru „FUSION”, występy 
Klubu Sportowego „Capoeira Ca-
mangula”, zespołu „ALT”. Gwiaz-
dami wieczoru byli: kabareciarz 
i satyryk Grzegorz Halama oraz 
zespół „AKURAT”. Oprócz wy-
stępów na scenie, organizatorzy 
zapewnili również wiele atrakcji 

po za nią: turniej piłkarski „Weł-
nowiecki Mundial Russia 2018”, 
darmowe dmuchańce dla dzie-
ci, konkurs plastyczny i literacki 
z nagrodami, animacje dla dzie-
ci, „Zabawy Śląskie” prowadzone 
przez Ignacego Nendze, pokaz 
wozu bojowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach 
oraz Ambulansu Wojewódzkiego 

Pogotowia Ratunkowego  w Ka-
towicach. Ponadto swoje stoiska 
mieli:                  

• I Szczep Harcerski ZHP im. 
Obrońców Katowic – na któ-
rym sprzedawano domowej 
roboty ciasta,

•  Miejska Biblioteka Publiczna 

filia Nr 6         w Katowicach 
– na której odbył się kiermasz 
taniej książki, 

• RJP Nr 11 Wełnowiec-Józe-
fowiec, Związek Górnośląski 
oraz Stowarzyszenie „REVITA” 
- na których rozdawane były 
różnego rodzaju materiały 
promocyjne. 

• Zapewniona została również 

strefa gastronomiczna.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 

również podczas tegorocznej 

edycji „Dni Wełnowca-Józefow-

ca”, odbyła się charytatywna lo-

teria fantowa, na rzecz chłopca 

– Macieja Ślosarczyka, będące-

go pod opieką Fundacji Iskier-

ka. W roku 2014 u chłopca zdia-

gnozowano ostrą białaczkę limfo 

blastyczną. Po leczeniu w szpitalu 

Maciek został poddany rehabili-

tacji po przebytej chemioterapii. 

W dniu 23.06.2018r. Wiceprezes 

Stowarzyszenia „REVITA” Jaro-

sław Caputa wraz z Prezesem 

Silesia Nova Sp. z o. o. Panem 

Piotrem Uszokiem, mieli przy-

jemność gościć w domu Państwa 

Ślosarczyk, rodziców Maćka. Pod-

czas spotkania wręczyli Maćkowi 

w imieniu organizatorów Loterii 

– GPP Business Park oraz Sile-

sia Nova Sp. z o.o. – symboliczny 

czek na kwotę 2790,00 zł. Środki 

pieniężne w tej wysokości zostały 

wcześniej przelane na konto Fun-

dacji Iskierka, której chłopiec jest 

podopiecznym. 

W imieniu Państwa Ślosar-

czyk oraz organizatorów Loterii 

dziękujemy wszystkim dobrym 

ludziom, którzy podczas „Dni 

Wełnowca-Józefowca 2018” ku-

pili los  i wsparli leczenie chłop-

ca.

Opracował: Jarosław Caputa 
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V edycja Budżetu Obywatelskiego 
w Katowicach - już niedługo 
GŁOSOWANIE!

 Z roku na rok w dzielnicy 
Wełnowiec - Józefowiec rośnie 
zainteresowanie Budżetem Oby-
watelskim. Mieszkańcy naszej 
dzielnicy coraz częściej korzysta-
ją z tej formy partycypowania, 
która umożliwia mieszkańcom 
dyskusję i bezpośredni wpływ na 
decyzje o przeznaczeniu części 
budżetu publicznego na przed-
sięwzięcia zgłoszone bezpośred-
nio przez mieszkańców. Ta forma 
daje mieszkańcom możliwość 
zgłaszania ciekawych pomysłów 
i projektów, które oddziaływają 
na kształt Miasta Katowice oraz 
dzielnicy Wełnowiec -Józefowiec. 
Wiele z nich udało się już zrealizo-
wać, bądź są w trakcie realizacji, 
a wspólnym mianownikiem jest 
poprawa jakości życia na terenie 
naszego miasta oraz dzielnicy. 
Oczywiście należy pamiętać, że 
wiele jest jeszcze do zrobienia. 
W związku z powyższym, jest 
o co walczyć, w końcu to nasze 
miejsce zamieszkania, o które 
powinniśmy wszyscy dbać. Bu-
dżet Obywatelski daje nam moż-
liwość pozyskania dodatkowych 
funduszy na realizację nawet 
bardzo ambitnych celów. Dzięki 
temu demokratycznemu proce-
sowi mieszkańcy mają możliwość 
współdecydowania o wydatkach 
publicznych w mieście w per-
spektywie kolejnego roku budże-
towego.
W tym roku mieszkańcy naszej 
dzielnicy zgłosili następujące pro-
jekty:

1. Wymiana nawierzchni 
drogi dojazdowej do budynku
Numer ID: L11/01/V, koszt projek-
tu: 259 600zł, autorem jest Wa-
lenty Tomecki. Celem projektu 
jest wymiana nawierzchni drogi 
dojazdowej do budynku przy uli-
cy Józefowskiej 101,101a, 101b,101c.

2. Renowacja chodnika ul. 
Kotlarza 5-5F
Numer ID: L11/03/V, koszt pro-
jektu 70 400 zł,wnioskodawca 
Tadeusz Oczko. Projekt zakłada 
renowacje chodnika przy ulicy 
Kotlarza 5-5F,chodnik prowadzi 
do targu a jedna z jego odnóg 
biegnie w kierunku ulicy Krzyżo-
wej.

3. Ogólnodostępne mini-
-miasteczko ruchu drogowego 
wraz z matematycznymi gra-
mi podwórkowymi przy Szkole 
Podstawowej nr 19 im. Wojcie-
cha Korfantego w Katowicach
Numer ID:L11/04/V, koszt pro-
jektu wynosi 239 500 zł, wnio-
skodawca Sylwia Blacha. Celem 
zadania jest budowa przy Szkole 
Podstawowej nr 19, ul. Krzyżowa 
12 miniaturowego układu dro-
gowego (jezdnie, skrzyżowania, 
rondo, sygnalizacja świetlna), 
wyposażonego w mini znaki dro-
gowe dałaby możliwość edukacji 
dzieci w zakresie bezpiecznego 
poruszania się po drogach pu-
blicznych, nauki zasad ruchu 
drogowego. Matematyczne gry 
podwórkowe np.: żółw, twister z 

planszą, taniec hopla, klasy smok, 
naśladuj mnie itp. dałyby możli-
wość doskonalenia kompetencji 
matematycznych z wykorzysta-
niem wykonanych z materiału 
termoplastycznego plansz.

4. „Zielony Zakątek” Mini 
Skwer + Parking dotyczy bu-
dynków Józefowska 88, 86, 84
Numer ID:L11/05/V, koszt projek-
tu 259 950 zł, autor projektu Jaro-
sław Caputa. Celem projektu jest 
budowa 20miejsc parkingowych 
pomiędzy ul. Józefowską 84,86, 
88 oraz 
ul. Józefowską 72a, 72b.Projekt 
również zakłada budowę mini-
-skweru wraz z rewitalizacją zie-
leni.

5. Modernizacja terenu 
sportowo-rekreacyjnego Szko-
ły Podstawowej nr 17 im. T. Ko-
ściuszki w Katowicach przy ul. 
Dekerta 1
Numer ID: L11/06/V, koszt pro-
jektu 163 900 zł, wnioskodawca 
Tomasz Jeż. Celem projektu jest 
modernizacja szkolnego tere-
nu sportowo-rekreacyjnego, a w 
szczególności istniejącej bieżni 
poprzez wykonanie nowej na-
wierzchni poliuretanowej wraz z 
pomalowaniem i wytyczeniem 
torów, wybudowaniem nowej 
zeskoczni do skoku w dal z od-
wodnieniem wraz z belką oraz 
wymianie uszkodzonej siatki po-
lipropylenowej, „piłkochwytu” i 
zakupie siatek łańcuchowych do 

obręczy koszy. Dla posadowienia 
zeskoczni potrzebna będzie wy-
cinka drzew. Realizacja projektu 
ma na celu poprawę jakości infra-
struktury szkolnego terenu spor-
towo-rekreacyjnego, a przez to 
bezpieczniejsze i atrakcyjniejsze 
spędzanie przez dzieci czasu na 
terenie placu szkolnego w trakcie 
zajęć szkolnych i świetlicowych 
oraz poza zajęciami szkolnymi.

6. Rowery Wełnowiec-Jó-
zefowiec. Montaż dwóch stacji 
wypożyczenia rowerów miej-
skich na terenie dzielnicy
Numer ID:L11/07/V, koszt projek-
tu 95 000 zł, wnioskodawca Kamil 
Lasończyk. Założeniem projektu 
jest utworzenie dwóch stacji ro-
werów miejskich w rejonie ulicy 
Nowowiejskiego na trawniku pod 
Dog Parkiem oraz przy Skwerze 
ks. Bolesława Kałuży – zbieg ulic 
Bytomskiej i Józefowskiej.

7. Zakup książek i audiobo-
oków oraz malowanie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w 
Katowicach
Numer ID: L11/08/V, szacunko-
wy koszt 30 000zł, wnioskodaw-
ca Anna Jacher. Celem projektu 
jest zakup książek i audiobooków 
oraz malowanie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Filii nr 6 w Kato-
wicach. Projekt zakłada również 
zakup zestawu komputerowego 
oraz stojaka 
na prasę oraz malowanie biblio-
teki.

8. Słoneczna Strefa Rekreacji
Numer ID: L11/09/V, szacunkowy 
koszt 400 000zł, wnioskodawca 
Łukasz Hankus. 
Celem projektu jest wybudowa-
nie przy ulicy Słonecznej 20 strefy 
rekreacji dla osób w każdym wie-
ku. Projekt zakłada powstanie 
placu zabaw dla dzieci oraz si-
łowni zewnętrznej dla młodzieży 
i osób dorosłych.

W dniach 10-23 września odbę-
dzie się głosowanie drogą elek-
troniczną z wykorzystaniem for-
mularza internetowego, bądź w 
jednym ze stacjonarnych punk-
tów głosowania. W tym roku 
głosować mogą wszyscy bez 
względu na wiek! Ma to na celu 
pobudzić aktywność społeczną 
już najmłodszych obywateli i po-
kazać, że każdy głos jest bardzo 
ważny. Głosować może każdy, 
kto jest zameldowany w Katowi-
cach na stałe lub czasowo. Jest 
to bardzo ważny etap, ponieważ 
jako mieszkańcy dzielnicy mamy 
bezpośredni wpływ na jej kształt. 
Warto dodać, że osoby będące 
cudzoziemcami, ale zameldowa-
nymi w Katowicach i nieposiada-
jące numeru pesel również mogą 
wziąć udział w głosowaniu, gdyż 
system wygeneruje go automa-
tycznie.

Osoby, które nie mogą, bądź nie 
chcą zagłosować drogą elektro-
niczną, mogą skorzystać 
z pomocy urzędników w wyzna-

czonych punktach stacjonarnych 
do głosowania. Wykaz miejsc, w 
których będzie można głosować 
od 3 września będzie się znaj-
dował na stronie internetowej 
http://www.bo.katowice.eu/ oraz 
w Dzielnicowych Punktach infor-
macyjnych. Punkty 
do głosowania nie są przypisa-
ne do konkretnych dzielnic, głos 
można oddać w każdym, wybra-
nym przez siebie punkcie na te-
renie miasta.

Formularz do głosowania zawie-
ra również instrukcje jak zrobić to 
poprawnie, aby głos był ważny. 
Tak jak w roku ubiegłym, każdy 
głosujący ma do rozdzielenia 3 
punkty na projekty lokalne oraz 
3 punkty na projekty ogólnomiej-
skie. Zasady głosowania dla pro-
jektów lokalnych i ogólnomiej-
skich są takie same.

Możemy, więc zagłosować na na-
stępujące sposoby:
• na jeden projekt, przyznając 

mu 3 punkty,
• na dwa projekty, przyznając 

im odpowiednio 1 i 2 punkty,
• na trzy projekt, przyznając 

każdemu po 1 punkcie.

Podczas głosowania na projekty 
lokalne musimy pamiętać o przy-
znaniu punktów tylko projektom 
przypisanym do naszej dzielnicy 
oraz Jednostki Pomocniczej. Na-
sza Jednostka Pomocnicza posia-
da numer 11.
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Projekty, które otrzymają naj-
większą liczbę głosów i osiągną 
minimalny próg poparcia zosta-
ną przeznaczone do realizacji. 
Projekty, które zdobędą niższe 
poparcie nie zostaną zrealizowa-
ne nawet, jeśli w puli ogólnomiej-
skiej lub lokalnej zostaną jeszcze 
środki finansowe.

Oto progi minimalne dla projek-
tów:

• projekt lokalny - 45 punktów,
• projekt ogólnomiejski - 135 

punktów.

Warto głosować oraz zachęcać 
innych do głosowania. Dzielni-
ce, w których zostanie odnoto-
wana najwyższa frekwencja w 
głosowaniu otrzymają nagrodę, 
którą będzie powiększona pula 
dodatkowych środków finanso-
wych na zadania w jednostkach 

pomocniczych.

Pomysłodawcom projektów 

życzymy realizacji zamierzo-

nych celów, a mieszkańców 

Wełnowca - Józefowca gorąco 

zachęcamy do zapoznania się 

z projektami oraz do licznego 

głosowania!

V edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach - już niedługo GŁOSOWANIE!

Opracowała: Anna Jacher 
Źródło: www.bo.katowice.eu


