Wnioski naszych mieszkańców oraz Radnych Rady Jednostki Pomocniczej były przekazywane do Rady
Miasta Katowice w formie Uchwały pod tytułem „Propozycje Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota Panewniki do budżetu Miasta Katowice” na każdy kolejny rok. Rada i Zarząd Rady od początku powołania za
bardzo ważną sprawę uznawała bezpieczeństwo i porządek w dzielnicach. W tym temacie organizowane były
spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej oraz Radnymi Miasta Katowice. Należy podkreślić
szczególnie dobrą i owocną współpracę ze Strażą Miejską, która pozwoliła nam rozwiązać wiele problemów.
Przewodniczący Rady i Zarządu naszej Rady obecni byli na wszystkich Sesjach Rady Miasta oraz brali czynny
udział na posiedzeniach różnych Komisji Rady Miasta, podnosząc problemy dotyczące naszej dzielnicy.
Zarząd Rady na bieżąco interweniował we właściwych jednostkach administracji miejskiej i lokalnej,
w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. Współpracowaliśmy ze Związkiem Kombatantów i Więźniów
Politycznych koło Ligota - Panewniki, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (Koło Ligota, Koło
Panewniki), szkołami i przedszkolami, MDK w Ligocie, z którym podjęta została wspólna inicjatywa
zagospodarowania naszym mieszkańcom wolnego czasu poprzez zorganizowanie imprez kulturalno rozrywkowych dla dzieci i dorosłych. Wydarzenia te miały miejsce w „ Amfiteatrze Zadole” w miesiącach
wakacyjnych. W każda środę odbywały się imprezy dla dzieci, a w każdą sobotę dla dorosłych.
Odbyło się 18 takich imprez. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem zarówno ze
strony odbiorców, jak i wykonawców, co znalazło wyraz w wypełnionych przez uczestników ankietach. Dla
dzieci i młodzieży Radni RJP nr 6 podjęli się organizacji cyklicznego Turnieju Koszykówki, przy
współudziale Wydziału Sportu i Edukacji Urzędu Miasta Katowice. Dotychczas zrealizowano trzy turnieje,
które spotkały się z dużym zainteresowaniem drużyn szkolnych i innych grup zorganizowanych z terenu
naszych dzielnic. Radni Jednostki Pomocniczej nr 6 byli współorganizatorami i uczestnikami różnych
uroczystości i spotkań odbywających się na terenie Ligoty i Panewnik z udziałem przedstawicieli władz
miasta, takich jak:
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
Święto Kwitnących Głogów
Biesiady w Gimnazjum nr 23
Festiwal Pieśni i Piosenek Maryjnych zorganizowanych przez Dyrekcję Szkoły nr 12
w kościele na Zadolu
- Spotkania z mieszkańcami Ligoty i Panewnik.
Częściowym odzwierciedleniem naszej działalności był wydawany przez Radę „Biuletyn Informacyjny”
(Redaktor Naczelny - Radny Rafał Szostak) oraz strona internetowa www.ligotapanewniki.pl (prowadzący
stronę www. - Radny Adam Kłos), w których staraliśmy się przekazać mieszkańcom Ligoty i Panewnik
plany w zakresie inwestycji i remontów, jak również przedstawić wydarzenia, jakie miały u nas miejsce oraz
osiągnięcia i zrealizowane cele. Oto kilka przykładów projektów zrealizowanych, bądź w trakcie realizacji
w okresie V kadencji Rady w latach 2014-2018, sfinansowanych z budżetu Miasta Katowice (również
w ramach Budżetu Obywatelskiego):
zadaszenie sceny „Amfiteatru Zadole” w Ligocie
boiska wielofunkcyjne na os. Zadole i przy ul. Śmiłowickiej
place zabaw przy ul. Śmiłowickiej i ekologiczny w Parku Zadole wraz z siłownią
sześć siłowni pod chmurką w Ligocie i Panewnikach
fontanna podświetlana na Placu Miast Partnerskich w Ligocie
nowe przystanki autobusowe na ul Panewnickiej ”Bazylika” i na ul. Kłodnickiej
„Femina” oraz wiaty na istniejących przystankach autobusowych
chodnik z oświetleniem z os. Gromadzka do ul. Panewnickiej
wymiana oświetlenia na Placu Miast Partnerskich na ledowe
dodatkowe punkty świetlne od Alei Zaruskiego do ul. Chodkiewicza wraz z zagospodarowaniem
terenów zielonych
liczne remonty ulic i chodników wraz z montażem progów zwalniających
i oznaczeniem przejść dla pieszych
- prześwietlenie drzew i krzewów na terenie naszej Jednostki
- oświetlenie tunelu wraz z montażem osłon chodników od ul. Franciszkańskiej
do ul. Kłodnickiej
- osłony chodnika na skrzyżowaniu ulic Medyków - Panewnicka
- rozpoczęcie budowy krytej pływalni w „Parku Zadole”
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I tak dotarliśmy do końca V kadencji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki, która trwała
w latach 2014-2018. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Najdrowski dziękuje mieszkańcom oraz Radnym
za współpracę. Była to owocna działalność na rzecz naszych dzielnic. Chcąc dalej kontynuować pracę
i realizować pomysły mieszkańców oraz Radnych RJP apelujemy do kandydowania oraz głosowania
w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 6, które odbędą się w dniu 13 maja 2018 r. (szczegóły dot.
kandydowania, jak i głosowania w wyborach znajdują się w ulotce będącej załącznikiem do Biuletynu). Poniżej
przedstawiamy Państwu Sprawozdanie z działalności RJP nr 6 za okres od 23.03.2014-06.03.2018 r.
Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki odbyły się 23 marca 2014 roku. Spośród
42 kandydatów do Rady wybranych zostało 21 Radnych: Bańczyk Andrzej, Dobosz Leszek (pisemna
rezygnacja w trakcie kadencji), Jarosz Dariusz, Kapka Wojciech (pisemna rezygnacja w trakcie kadencji), Kłos
Adam, Komorowski Karol, Konieczny Rafał, Kozłowski Tomasz, Łęski Adam, Masiewicz Andrzej, Maśnica
Tomasz, Mielewczyk Jakub, Najdrowski Andrzej, Niewiadomski Paweł, Nowak Bogdan, Nowak-Jeżewska
Barbara, Płonka Grzegorz, Szmurło Kazimierz, Szostak Rafał, Tomaszewski Jacek, Zimoch Jacek. W ciągu
kadencji, w związku z dwiema rezygnacjami z mandatów Radnych do Rady weszli kolejni Radni z Listy,
tj. Kielesz Jacek i Smyłła Aleksandra. Na pierwszej inauguracyjnej Sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6
w obecności przedstawicieli Rady Miasta Katowice: Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Marka
Chmielińskiego, Radnych P. Stanisławy Wermińskiej i P. Mariusza Skiby, wybrano władze Rady Jednostki
Pomocniczej nr 6 w składzie:
Przewodniczący Rady
Andrzej Najdrowski
Wiceprzewodniczący Rady
Adam Kłos
Przewodniczący Zarządu
Bogdan Nowak
Wiceprzewodniczący Zarządu
Kazimierz Szmurło
Sekretarz Zarządu
Barbara Nowak - Jeżewska
Powołane zostały trzy Zespoły problemowe:
- Zespół I d.s. Zdrowia, oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa. Przewodniczący Zespołu Andrzej
Bańczyk, Wiceprzewodniczący Grzegorz Płonka
- Zespół II d.s. Inwestycji, remontów, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, przestrzennej oraz
eksploatacji górniczej. Przewodniczący Zespołu Dariusz Jarosz, Wiceprzewodniczący Paweł
Niewiadomski
- Zespół III d.s. Komunikacji społecznej Przewodniczący Zespołu Rafał Konieczny (po zmianie Adam
Łęski), Wiceprzewodniczący Adam Łęski (po zmianie Tomasz Kozłowski).
Ze względu na liczne interwencje mieszkańców powołano Biuro Rady i Zarządu. W okresie V kadencji
Przewodniczący Rady zwołał 32 Sesje Rady, na które zaproszeni byli w zależności od omawiającej
problematyki Radni Rady Miasta Katowice, Dyrektorzy MDK Ligota, Zakładu Zieleni Miejskiej, Miejskiego
Zarząd Ulic i Mostów, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Katowice, Kierownictwo Komunalnego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej. Problemy omawiane na posiedzeniach Zarządy Rady oraz wnioski i interwencje
zgłaszane przez naszych mieszkańców były przedstawiane na każdej Sesji RJP nr 6 w formie Sprawozdania.
Na Sesjach podjęto 54 Uchwały. Przewodniczący Zarządu RJP nr 6 w okresie V kadencji zwołał 50 posiedzeń
Zarządu, na których w zależności od omawianych problemów zapraszani byli Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Zespołów. W siedzibie Rady w okresie V kadencji pełniono
dyżury trzy dni w tygodniu po dwie godziny, w czasie których wpłynęło 336 wniosków i interwencji
mieszkańców Ligoty i Panewnik, dotyczących istotnych problemów w zakresie inwestycji i remontów oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wnioski dotyczyły m.in. infrastruktury drogowej, kanalizacji,
oświetlenia ulicznego, zmiany organizacji ruchu kołowego, zabudowania windy lub platformy na perony
Dworca PKP w Ligocie dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, remontów ulic i chodników, zabudowy
luster drogowych, budowy nowych przystanków autobusowych na ul. Panewnickiej i Kłodnickiej, ocieplenia
budynków mieszkalnych, budowy krytej pływalni, budowy nowego Domu Kultury wraz z salą widowiskową
dla MDK Ligota, budowy przedszkola w Panewnikach.

- budowa Centrum Przesiadkowego przy Dworcu PKP w Ligocie. Z ostatnich informacji pozyskanych z Urzędu
Miasta wynika, iż Miasto Katowice na wniosek Pana Prezydenta Marcina Krupy wykona windy dla osób
niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, które umożliwią dojście do peronów Dworca PKP w Ligocie. RJP nr 6
w roku 2017 podjęła działania w sprawie wykonania przedmiotowych wind na Dworcu PKP. Na spotkaniu
z Prezydentem padł wniosek w tej sprawie, który został zaakceptowany przez Pana Prezydenta.
rozpoczęcie budowy tężni solankowej w „ Parku Zadole”. Obiekt za 2,6 mln zł powstanie dzięki środkom
Miasta Katowice w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt otrzymał 15 tyś głosów mieszkańców Katowic.
Inicjatorem powstania Tężni był Radny RJP nr 6 - Pan Adam Łęski.

Budowa Tężni Solankowej
w Parku Zadole

Oddana do użytku droga łącząca ul. Piotrowicką
z ulicą Kijowską

Warto zaznaczyć, iż szereg powyższych inwestycji ma charakter strategiczny dla dzielnicy. W związku
z powyższym proponujemy Państwu zapoznanie się z naszą galerią zdjęć.

Budowa Centrum Przesiadkowego przy
Dworcu PKP w Ligocie

Budowa Basenu Krytego w Parku Zadole na
miejscu byłego kąpieliska przy ul. Wczasowej
Oddane do użytku miejsca parkingowe na
ulicy Zadole
Oddane do użytku siłownie na świeżym powietrzu

Oddana do użytku zadaszona scena
w Parku Zadole

Oddany do użytku Plac Zabaw przy ul.
Śmiłowickiej w Panewnikach
Przy współudziale Rady (dzięki środkom pozyskanym z Miasta) zorganizowano także wiele imprez:
Cykliczny Turniej Koszykówki

Lato z Amfiteatrem Zadole, w ramach którego odbył się
cykl koncertów w miesiącach lipiec-sierpień

Nowopowstały przystanek autobusowy
Panewniki „Bazylika”

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
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