
 
 

Wybudowana została również od nowa ul. Kokociniec. 

 
Basen w Parku Zadole 

Na spotkaniu RJP nr 6 z Prezydentem Piotrem Uszokiem, które odbyło 
się 28.08 radni poruszyli m.in. kwestię modernizacji basenu w Parku 
Zadole. Poniżej przedstawiamy oficjalną odpowiedź w tej sprawie. 
„Zgodnie z wybraną koncepcją modernizacji obiektu ORW ZADOLE 
przewidywana jest wymiana niecek basenów z rozbudową dodatkowych 
atrakcji wodnych oraz zmiana ukształtowania terenu wokół niecek. Została 
podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji na podstawie 
wybranej koncepcji. Prace projektowe wraz z wyceną niezbędnych kosztów 
będą wykonane w roku bieżącym. W planie wydatków i zakupów 
inwestycyjnych MOSiR na 2015 rok uwzględniono zadanie pn „Wymiana 
niecek basenów z rozbudową dodatkowych atrakcji wodnych oraz zmianą 
ukształtowania terenu wokół niecek na O.R.W. ZADOLE” na kwotę 
7.000.000.00 zł. Jednocześnie pragnę poinformować, iż podstawą do 
realizacji ww. zadania będzie przyjęta uchwała budżetowa miasta Katowice 
na 2015 rok.” 

Już w grudniu ruszy oficjalna strona 
internetowa RJP nr. 6 Ligota-Panewniki. 
Obecnie trwają prace końcowe. Na stronie 
będą mogli Państwo znaleźć bieżące 
informacje o aktualnych wydarzeniach w 
dzielnicy oraz działaniach RJP. O 
szczegółach poinformujemy w 
grudniowym numerze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet obywatelski 2015 miasta Katowice 

 W ostatnim numerze pisaliśmy o 
wielkim sukcesie mieszkańców Ligoty 
i Panewnik, którzy złożyli najwięcej 
wniosków spośród wszystkich 
dzielnic. Dziś możemy pochwalić się 
największą frekwencją podczas 
głosowania na poszczególne projekty! 
Ze złożonych 33 wniosków, 
weryfikację formalną przeszły 22, z 

których zrealizowanych zostanie aż 15. Poniżej przedstawiamy listę 
projektów wyłonionych przez mieszkańców. 
   Nazwa projektu Wartosć 

1 
Fit Parki – SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE.Realizacja 6 Fit-Parków na 
terenie Ligoty i Panewnik 

400 tys. zł 

2 
Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie Kołobrzeska - Świdnicka - 
Zielonogórska 

130 tys. zł 

3 
Odtworzenie zieleni na osiedlu „Sadyba” przy ul. Szafirowej, Uroczej i 
Jutrzenki po pracach rewitalizacyjnych 

80 tys. zł 

4 
Usytuowanie luster drogowych na ulicy Kłodnickiej w Katowicach 
naprzeciw wylotu ulic: B.Mierzejewskiego (2 wyloty), Z. Cybulskiego, 
T.Kalinowskiego 

11 tys. zł 

5 
Czytelniku do dzieła! Kupujemy książki dla Filii nr 7 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach 

15 tys. zł 

6 
Wybrukowanie ok. 75 mb (120 mkw) do tej pory niewybrukowanego 
odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami 
Gdańska 18, Gdańska 2 

27 tys. zł 

7 Odnowienie alei głogów 30 tys. zł Wydawca: Rada Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki, ul. Franciszkańska 25  
Projekt graficzny: Andrzej Brol; Zdjęcia: Andrzej Najdrowski, Adam Łęski 

Red. Rafał Konieczny rm.konieczny@gmail.com; Nakład: 1500 egz. 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki 
B  e  z  p  ł  a  t  n  y Nr 3/14 (48) Listopad/ 2014 r. 



 
 

8 
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty 
Polskiej w budynku przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach – Ligocie 

40 tys. zł 

9 
Zakup sprzętu multimedialnego, zgodnego z nowoczesnymi 
standardami kształcenia dzieci i dorosłych, dla Filii nr 38 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Medyków 16 

20 tys.zł 

10 
Zakup sprzętu na filię szpitalną – laptop wraz z potrzebnym 
oprogramowaniem dla filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Katowicach przy ul. Medyków 14 

2 tys. zł 

11 Budowa parkingu dla samochodów osobowych 25 tys. zł 

12 
Ptaki Ligoty i Panewnik – 600 budek lęgowych dla skrzydlatych 
przyjaciół 

11 tys. zł 

13 Domki dla pożytecznych owadów zapylających 3 tys. zł 
14 Aktywny Senior 2,5 tys. zł 
15 Ułożenie chodnika przy ul. Zadole 24-26 7 tys. zł 

Możemy być z siebie dumni, gdyż poprzez swoje zaangażowanie 
możemy zmieniać naszą najbliższa okolicę o czym świadczą 
zakwalifikowane projekty. Wykonanie ich planowane jest na 2015r.  

 
Wydarzenia 

Jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w ostatnim czasie, w 
naszych dzielnicach był bez wątpienia koncert operetkowy w Auli Św. 
Franciszka w Domu Parafialnym przy ul. Związkowej 20 
współorganizowany przez RJP nr. 6. Pełna sala oraz owacje świadczą tylko 
o tym, że mieszkańcy pragną tego typu wydarzeń i chętnie na nie 

przychodzą.  
Również we wspomnianej wyżej 

sali w dniu 15.10 miało miejsce 
spotkanie Prezydenta Miasta p. 
Piotra Uszoka oraz W-ce 
Prezydenta p. Marcina Krupy z 
mieszkańcami naszych dzielnic. Po 
spotkaniu Przewodniczący RJP nr 6 
p. Andrzej Najdrowski oraz 
Przewodniczący Zarządu p. 

Bogdan Nowak podziękowali ustępującemu prezydentowi Katowic za 
wieloletnią owocną współpracę na rzecz naszej dzielnicy.  

 

13 września na Placu Miast Partnerskich w Ligocie z okazji 20-lecia 
partnerskich relacji między Katowicami i Saint-Etienne (Francja) 
zapoczątkowano tradycję sadzenia „Drzewka Przyjaźni”. 
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Delegacji francuskiej przewodniczył Wicemer Saint-Etienne – Pan Denis 
Chambe, a nasze miasto reprezentowała W-ce Prezydent Miasta Katowice 
Pani Krystyna Siejna. Uroczystość uświetnił występ zespołu 

„Mali ligocianie” ze SP nr 34 .  
W sierpniu na Osiedlu Bema 

oddano do użytku nowy plac 
zabaw. Długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja w końcu 
została zrealizowana i dzieci 
mogą bawić się bezpiecznie.  
Nowy plac zabaw powstaje 
również w Parku Zadole. Prace 
nad jego realizacją już trwają i 

mają zakończyć się w 2015 r. 
Koniec chodzenia w błocie! Po wielu latach oczekiwania mieszkańcy 

doczekali się nowej ul. Śmiłowickiej. Wraz z nową drogą oddano do użytku 
kanalizację, zatoki parkingowe oraz chodniki. 
 

DYŻURY RADY 
Radni dyżurują w poniedziałki i piątki w godz. 11.00–12.00 oraz  

czwartki 17.00-18.00 (Przewodniczący Rady) 
ul. Franciszkańska 25 (I piętro), tel. 32 705 45 01  


