Rośnie Osiedle FRANCISZKAŃSKIE w Ligocie! W szybkim
tempie przybywa budynków na nowo budowanym osiedlu, z dala
od miejskiego zgiełku, w otoczeniu zieleni. Z informacji od
dewelopera TDJ Estate, który realizuje tą inwestycję, docelowo
powstanie 1300 mieszkań, w obrębie całej inwestycji. Planowane
zakończenie rozpoczętego w kwietniu br. III etapu inwestycji,
nastąpi pod koniec grudnia 2017 roku. Równocześnie
z budową nowego, dużego osiedla, nasuwają się pytania: Jak
miasto zmodernizuje układ komunikacyjny, by ci wszyscy nowi
mieszkańcy mogli wyjechać z osiedla swoimi samochodami, ile
żłobków, przedszkoli i szkół powstanie w okolicy? Czy trwają
już prace nad rozbudową przychodni zdrowia w Ligocie lub
budową nowej - na osiedlu Franciszkańskim? To poważne
problemy, z którymi będzie się trzeba zmierzyć!
Dzień 27 Sierpnia br. był ostatnim dniem koncertów z cyklu
"Lato w Amfiteatrze Park Zadole". Przez dwa wakacyjne
miesiące - w każdą sobotę, bawiły nas na scenie amfiteatru różne
zespoły i różni wykonawcy, m.in. Kabarety, Operetka, Biesiada
Śląska, Mistrzowie Stepowania, Zespół Podlesianki i Orkiestry.
Było dużo dobrej i popularnej muzyki, śpiewu, tańca i humoru.
Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu wspaniałej Orkiestry
Dętej KWK "Wujek" pod kierunkiem Henryka Marcinczyka,
a następnie zaprezentowali się na scenie hip-hopowej Skorup &
Jaz Brothers + Muchaviolin. Wiele osób uczestniczących we
wszystkich koncertach stwierdziło, że było to dziewięć sobót
relaksu, połączenie spaceru z rozrywką w cudownej scenerii.
Szkoda, że to już koniec, że musimy czekać do lipca przyszłego
roku. Takie opinie cieszą nas - inicjatorów tych imprez RJP nr 6,
jak i organizatorów, czyli MDK Ligota oraz Stowarzyszenie
Blok Aktywni Razem. Dopingują nas one do dalszej pracy oraz
do podnoszenia poziomu artystycznego przyszłych imprez.
Należy podkreślić, że wszystkie te koncerty były finansowane
z Budżetu Miasta Katowice, za co należą się podziękowanie. Nie
wiadomo czy imprezy będą kontynuowane w 2017 r. Niestety
zbyt mała liczba mieszkańców zagłosowała we wrześniu br. na
projekt w ramach BO pn. "Imprezy Kulturalno-Rozrywkowe
w Amfiteatrze Park Zadole" co może skutkować tym, że w 2017
r. nie odbędzie się szereg imprez w naszym Amfiteatrze.
W dniu 10.09 br. z inicjatywy RJP nr 6 zorganizowany został
przez Radnego Tomasza Kozłowskiego przy współpracy
Radnego RM Katowice Tomasza Maśnicy, jak i dzięki wsparciu
Urzędu Miasta Katowice: II turniej w koszykówce ulicznej
o Puchar RJP nr 6 STREETBALL-LIGOTA 2016. Był to juz II
turniej tego typu organizowany w naszej jednostce. Turniej
spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców oraz
zainteresowaniem wielu drużyn z Katowic i nie tylko. W trakcie
turnieju odbyły się również warsztaty koszykarskie dla
najmłodszych. Organizatorzy turnieju wyrażają wdzięczność
podmiotom, które wsparły nasz turniej finansowo oraz
organizacyjnie. W imieniu zawodników, mieszkańców i Rady,
dziękujemy sponsorom i partnerom: Osiedle Franciszkanskie,
Panorama Fitness, Midori Sushi, Gigi Sport, Ellgoth, Extreme
Sounds, Wycinka Drzew, Gimnazjum nr 23 w Katowicach,
UKS 27 Katowice - Krzysztof Kręglicki, Centrum Ratownictwa
i Bezpieczeństwa, MDK Ligota, Infomati.pl.

Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki
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Grudzień 2016 r.

Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wielu sukcesów w Nowym 2017 roku życzą
Rada i Zarząd Rady Jednostki Pomocniczej nr 6
Ligota-Panewniki

W środę 14 września 2016 roku przeżywaliśmy
uroczystość POŚWIĘCENIA NOWEGO KRZYŻA
w Lasach Panewnickich w 77 rocznicę wybuchu II
wojny
światowej.
Po
okolicznościowym
przemówieniu, odbyła się Msza Polowa w intencji
Powstańców Śląskich, Harcerzy, Mieszkańców
Katowic i Żołnierzy AK, pomordowanych
i poległych w Lasach Panewnickich. Następnie
wmurowano akt posadzenia Lasu Dębowego przez
uczestników programu ERASMUS jako żywego
pomnika dla uczczenia ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGPOL-ZW"
spółka zoo. przystąpiła do wykonania kanalizacji
deszczowej na ulicy Kijowskiej. W dalszej kolejności,
zostaną wymienione krawężniki, wykonane również
będą nowe chodniki po lewej i prawej stronie ulicy
oraz wymieniona będzie nawierzchnia asfaltu warstwa ścieralna .Roboty powyższe, drogowcy
zrealizują na odcinku drogi, od sklepu /pawilonu/"
Biedronka " do rz. Kłodnica. Koniec inwestycji
planowany jest na koniec bieżącego roku.
Budowa nowej drogi łączącej ulicę Kijowską z Piotrowicką
zbliża się ku końcowi. Pozostały do położenia dwie
warstwy asfaltu, ułożenie dalszych części chodnika oraz
wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
i oświetlenia (słupy już stoją). Dla mieszkańców
budowanego osiedla „Franciszkańskie” nowa droga będzie
znaczącym skrótem dla jadących w kierunku centrum
Katowic, jak również w drodze powrotnej do domu.

Tak wygląda gotowy już peron przystanku linii 46 na ulicy
Zadole po przebudowie, o co wnioskowała Rada Jednostki
Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki na prośbę naszych
mieszkańców. Jest wypoziomowany i znacznie szerszy.
Poszerzony został w kierunku osi jezdni. Kierowca nie powinien
teraz mieć trudności z zaparkowaniem blisko krawężnika. Mając
na uwadze osoby starsze i niepełnosprawne wnioskowaliśmy
również, o podwyższenie krawężnika, co ułatwi wsiadanie do
autobusu, jak również wysiadanie z autobusu. Wniosek nasz
został uwzględniony i został on podwyższony o ok. 10cm.
Za wszystkie wykonane remonty na ulicy Zadole - dziękujemy
Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach.
Nowy parking z 43 miejscami postojowymi wraz z szerokim,
wybrukowanym chodnikiem na ulicy Zadole w Ligocie został
oddany do użytku, ku zadowoleniu okolicznych mieszkańców.
Należy w tym miejscu podkreślić, że wykonawca prace wykonał
szybko i starannie.

Głosowanie na projekty do BO w roku bieżącym trwało od 19 do
25 września. W sumie do realizacji w roku 2017 wyłoniono 126
projektów lokalnych oraz 3 ogólnomiejskie. Mieszkańcy
wybrali w głosowaniu trzy zadania ogólnomiejskie. Największa
liczbę głosów otrzymał projekt pn. „Tężnia solankowa dla
Katowic” (15 151 punktów), który zostanie zrealizowany
w naszej dzielnicy! Zakwalifikowano do realizacji także projekty
pn.: „Budowa boiska z trawy syntetycznej do piłki nożnej na
Osiedlu Witosa” (6 481 punktów) oraz „Bezpieczne Katowice” Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach (3 816 punktów).
Projekty lokalne, które zwyciężyły to min. przedsięwzięcia
dotyczące monitoringu w Śródmieściu, na Os. Paderewskiego
i w Janowie. W naszej dzielnicy do realizacji zakwalifikowano
projekty lokalne pn: „Strefa aktywności fizycznej Małpi Gaj Kokociniec - Siłownia plenerowa typu FIT PARK z parkiem
STREET WORKOUT”; „Rower miejski dla Ligoty i Panewnik”;
„Strefa Rekreacji w Starych Panewnikach- budowa placu zabaw
dla najmłodszych mieszkańców oraz modernizacja istniejącego
boiska piłkarskiego”; „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna
Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika wraz
zagospodarowaniem”; „Franciszkańska
dobry adres!
Wspomagamy biblioteki”.
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Piękny mural wykonano na ścianie budynku sali
gimnastycznej VII Liceum Ogólnokształcącego im.
Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach-Ligocie.
VII LO to Szkoła z długoletnią tradycją, która w tym
roku świętowała 70 rocznicę swojego istnienia.

W dniu 4 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie
organizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6
Ligota - Panewniki pn. Bezpieczeństwo w Ligocie
i Panewnikach". Głównymi prelegentami spotkania
byli: Grzegorz Kasprzyk - Komendant III
Komisariatu w Ligocie, Dorota Brzegowska Kierownik Terenowego Punktu Pomocy Społecznej
nr 7 w Ligocie, Przedstawiciele Straży Miejskiej i
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Katowice oraz Bolesław Bobrzyk – Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice i Grzegorz
Skurczak - Inżynier Nadzoru ww. Nadleśnictwa.
Każdy z zaproszonych gości przedstawił raport dot.
działalności i zakresu obowiązków służbowych
podległych jednostek (Policji, Straży Miejskiej,
MOPS oraz Nadleśnictwa Katowice). Następnie głos
zabrali mieszkańcy, zadając pytania zgodnie
z przyjętą konwencją spotkania. Pytania dot. min.
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Os.
Kokociniec,
kwestii
uciążliwości
rajdów
samochodowych na ul. Śląskiej; skalę przesiedleń
z centrum Katowic to Ligoty (ulice Słupska i
Piotrowicka); problemu palenia w piecach
węglowych zakazanym paliwem; sprawie związanej
z uciążliwą obecnością dzików na terenie dzielnicy
(realizowanych przez myśliwych odstrzałach na
częściach czynnych obwodów łowickich i odstrzale
redukcyjnym zarządzonym przez Prezydenta Miasta
Katowice poza tymi częściami). Aktualnie
odstrzelonych jest 120 sztuk dzików (od 11.2015 do
11.2016). Dodatkowo miasto częściowo wywiozło
dziki pod Pszczynę. Podsumowując: odstrzelono na
części użytkowej 800 sztuk + 200 sztuk w odstrzale
redukcyjnym.
Na koniec należy zadać sobie pytanie: Czy na
terenie Ligoty i Panewnik jest aż tak bezpiecznie,
że frekwencja na spotkaniu była taka niska?
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

ulica Kaszubska – remont ulicy;
ulica Studencka – remont odcinka od końca ul. Studenckiej do Parku Zadole;
generalny remont ulic wewnątrz osiedli Gromadzka i Bałtycka;
remont ul. Bieszczadzkiej i ul. Harcerskiej.

-

PROPOZYCJA RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 6
LIGOTA – PANEWNIKI
DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2017 r.
INWESTYCJE

4. CHODNIKI
poszerzenie istniejącego chodnika od ul. Śląskiej do drogi prowadzącej do Parku
Zadole;
- budowa chodnika przy ul. Gromadzkiej od nr 49 do nr 55 (niebezpieczny
odcinek drogi);
- dokończenie budowy chodnika od ul. Ludowej do ul. Smoleńskiej (strona pół);
remont chodnika przy ul. Koszalińskiej od ul. Panewnickiej do baru Sielanka;
- remont chodnika przy . ul. Grunwaldzkiej;
remont odcinka chodnika przy ul. Grunwaldzkiej od Panewnickiej Tylnej
do Panewnickiej;
- remont chodnika przy ul. Warmińskiej;
- remont chodnika przy ul. Panewnickiej od ul. Kijowskiej do ul. Kruczej
( strona pół);
- remont wjazdu z ul. Świdnickiej do ul. Zielonogórskiej;
- remont nawierzchni chodnika ul. Bronisławy( strona nieparzysta);
od ul. Panewnickiej do ul Poleskiej ( pochyłość chodnika , liczne zapadliska);
- remont chodnika i schodów oraz budowę pochylni dla rowerów , wózków
na łączniku pomiędzy ul. Zagrody i ul. Bromboszcza;
- remont chodnika przy ul. Małopolskiej – strona lewa i prawa;
- remont chodnika od ul. Bałtycka 66 do Os. Bema 47-49;
- remont chodnika na ul. Gdańskiej ( strona północna do ul. Zadole);
- remont schodów za wiaduktem kolejowym ul. Kłodnicka łączącym
Ligotę ze Starą Ligotą.
-

1. Budowa nowego Domu Kultury wraz z salą widowiskową;
2. Rozbudowa sali gimnastycznej dla oraz Gimnazjum nr 23
przy ul. Medyków;
3. Budowa łącznika od ul. Kijowskiej do ul. Gościnnej;
W/w budowa łącznika umożliwi mieszkańcom bezkolizyjny przejazd do
Obwodnicy;
4. Budowa nowego Przedszkola w Panewnikach;
5. Zagospodarowanie pasa zieleni przy Alei Zaruskiego od ul. Medyków do
ul. Stolarskiej (Uzgodnienie z Radą Jednostki nr 6);
6. Budowa boiska na Oś. Bema;
7. Budowa biblioteki dziecięcej na zapleczu U M przy ul. Franciszkańskiej 25.

REMONTY

1. BUDYNKI
- remont budynków K Z G M - ocieplenie, nowe elewacje - kontynuacja.

2. SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
- kontynuacja remontów szkół, przedszkoli, żłobków (remonty budynków, boisk,
ogrodzeń).

5.

3. ULICE
remont łącznika (ulicy) od ul. Świdnickiej 33 do ul. Zielonogórskiej;
oraz wjazdu z ul. Świdnickiej do ul. Zielonogorskiej 2, 2a ,4 ,3;
- ulica Smoleńska – remont od parkingu SIMPEY do ul. Gromadzkiej;
- ulica Wietnamska – remont ulicy od zaplecza Szkoły Arki Noego
do ulicy Panewnickiej;
- ulica Nizinna – remont ulicy;
- ulica Bema – remont ulicy;
- ulica Bałtycka od nr 34 do nr 41- ułożenie asfaltu;
remont ulicy Wymysłów Tylna;
- remont ulicy Franciszkańska Tylna;
remont ulicy Książęcej bocznej od nr 17 do nr 21;
remont ulic Płochy, Wybickiego, Ogrodowej oraz Sielskiej;
- remont nawierzchni ul. Panewnickiej od nr 2 a do wieżowca;
-

-

OŚWIETLENIA

- wymiana oświetlenia lub doświetlenia Placu Miast Partnerskich;
- oświetlenie chodnika od ul. Bałtycka 66 do Oś. Bema 47 – 49 3 pkt. świetlne
- 1 punkt świetlny na końcu ul. Ludowej;
- oświetlenie ul. Panewnickiej 374 b – 2 pkt. świetlne;
przesunięcie słupów oświetleniowych umiejscowionych w chodniku przy
ul. Panewnickiej od Szkoły nr 9 do ul. Bojanowskiego w Panewnikach lub
ich zabezpieczenie;
wykonanie 2 pkt. świetlnych na przystanku autobusowym przy ul. Piotrowickiej
( kierunek Katowice ) na skrzyżowaniu z ul. Panewnicką;
1 pkt świetlny na początku ul. Smoleńskiej.

6. KANALIZACJA
-

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z zabudową kratek ściekowych na
odcinku ul. Panewnickiej od nr 319-325; UZASADNIENIE: Na w/w odcinku
ulicy tworzy się zalewisko po opadach deszczu.

zabudowanie 1 kratki ściekowej przy ul. Franciszkańskiej wjazd do Akademików
Uniwersytetu Ekonomicznego (tworzy się potężne rozlewisko);
wykonanie 2 kratek ściekowych w ul. Gromadzkiej od nr 49 – 49 k;
( brak w/w kratek powoduje zalewanie garaży)
zabudowa kratki ściekowej u zbiegu ulic Panewnicka – Cieszyńska 1 szt.;
ułożenie nowego wodociągu na ul. Wybickiego 23 - 61

-

10. LUSTRA
- przy ul. Koreańskiej u wylotu z ul. z ul. Ludowej;
- przy ul. Zarańskiego (wyjazd);
- przy ul. Grunwaldzkiej u wylotu z ul. Tylnej Panewnickiej.

11 . RÓŻNE
7. ALEJE - PARKI – ŚCIEŻKI ROWEROWE
-

-

wykonanie projektu dla zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy
ulicami Medyków - Ludową przy ul. Zaruskiego;
zagospodarowanie placu w kwartale ulic Koszalińska, Słupska, Świdnicka;
Kołobrzeska (na przedłużeniu Placu Miast Partnerskich w kierunku
Południowym);
wykonanie ścieżki rowerowej prowadzącej od Medyków do ul. Ludowej, dalej
do ul. Bałtyckiej, dalej przez Lasy Panewnickie, do ul. Śląskiej (około 15 km);
zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Gromadzkiej 47-49 (teren UM)

8. DRZEWA.
wycięcie topól za budynkiem UM ul. Franciszkańska 25 wysokość drzew
zagraża budynkowi;
- prześwietlenie drzew na Alei Zaruskiego od ul. Medyków do ul. Stolarskiej
(tylko drzewa klony);
- prześwietlenie drzew przy ul. Piotrowickiej od ul. Poleskiej do ul. Śląskiej;
- prześwietlenie drzew przy ul. Kijowskiej od boiska do mostu nad Potokiem Kokociniec;
- prześwietlenie drzew przy ul. Wietnamskiej od nr 57 – 57 k;
- prześwietlenie drzew przy ul. Kokociniec przy słupach oświetleniowych.

-

9. ZATOKI PARKINGOWE
- wykonanie parkingu na końcu ul. Żeromskiego;
- wykonanie parkingu przy ul. Panewnickiej nr 9, 9a , 9b i 11, 11a, 11;
- wykonanie parkingu przy ul. Zagrody numery parzyste 6-16;
- wykonanie parkingu na łączniku ulic Warmińska- Medyków
( przy Gimnazjum nr 23) ulica Zarańskiego;
- wykonanie parkingu przy ul. Bromboszcza od nr 13 do końca ulicy;
- przebudowa parkingu (ułożenie skośne) na ul. Panewnickiej Tylnej od nr 2- 16;
- wykonanie parkingu przy ul. Stara Kłodnicka 43 do nr 35 ułożenie skośne;
- wykonanie parkingu przy ul. Stolarskiej (EUROKLINIKA).

-

wykonanie progów wyniesionych na ul. Partyzantów 2 szt., ul. Bałtycka 39,
ul. Świdnicka nr 1;
cykliczne imprezy w Amfiteatrze Parku Zadole w m – cach lipiec- sierpień
w roku 2017 100.000 zł.(9 sobót );
wydawnictwo Rady Jednostki nr 6 Ligota - Panewniki „Biuletyn Informacyjny”
kwartalnik (nakład 2 0000 szt.);
kontynuacja turnieju koszykówki ulicznej – 5.000 zł;
dotacja w wysokości 8 .000 zł dla C S K dla dzieci na imprezy kulturalne
( Dzień Dziecka , Mikołaj, Święta Bożego Narodzenia);
remont kładki nad rz. Ślepiotka wraz wykonaniem chodnika prowadzącym
od ul. Bema do kładki.

