
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

     

 

 

 
Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Ligoty i Panewnik! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki  
 

B  e  z  p  ł  a  t  n  y          Nr 1/2  Sierpień 2017 r. 

Oddano do użytku nową drogę, która połączyła 

ulicę Kijowską z ulicą Piotrowicką w Ligocie. 

Droga biegnie od skrzyżowania przy siedzibie 

Nadleśnictwa Katowice, poprzez Osiedle 

Franciszkańskie, wzdłuż III Komisariatu 

Policji, Osiedla Książęcego aż do 

skrzyżowania przy supermarkecie Netto (wjazd 

na ulicę Piotrowicką).  

 

 

 

Dzięki tej inwestycji, zleconej przez Urząd 

Miasta Katowice, mieszkańcy Osiedla 

Kokociniec oraz wciąż rozbudowującego się  

Osiedla Franciszkańskiego mają w znacznym 

stopniu ułatwiony dojazd do centrum Katowic. 

Wzdłuż drogi wykonano chodnik                                

z nowoczesnym ledowym oświetleniem oraz 

ścieżkę rowerową, która cieszy się dużą 

popularnością mieszkańców zwłaszcza, że na 

Osiedlu Franciszkańskim znajduje się jedna ze 

Stacji Rowerów Miejskich.  

  

 

 

 

 

Równocześnie dokonano remontu odcinka              

ul. Kijowskiej. Wykonano kanalizację 

deszczową, wymieniono krawężniki, 

wykonano chodniki po obu stronach ulicy oraz 

wymieniono asfaltową nawierzchnię. 

Całkowicie nowa droga to niebagatelna sprawa 

dla mieszkańców pobliskich osiedli. Nie ulega 

wątpliwości, że dzięki ww. drodze dużo 

bardziej korzystniejsze będzie poruszanie się 

po dzielnicy. Kierowcy z kolei cieszyć się 

mogą z faktu ominięcie zatłoczonej ulicy 
Panewnickiej.  
 

Rok bieżący jest trzecim rokiem V kadencji działalności RJP nr 6 Ligota-Panewniki. 

Informujemy, iż naszą Radą kieruje Pan Andrzej Najdrowski i jego Zastępca Pan 

Adam Kłos. Organem wykonawczym jest wyłoniony z niej trzy osobowy Zarząd                  

w składzie: Pan Bogdan Nowak - Przewodniczący, Pan Kazimierz Szmurło - Zastępca 

Przewodniczącego oraz Pani Barbara Nowak-Jeżewska - Sekretarz. Zarząd wspierają 

trzy Zespoły: 

- Ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa pod kierownictwem Radnego 

Grzegorza Płonki, 

- Ds. Inwestycji, Remontów, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i 

Przestrzennej oraz Eksploatacji Górniczej, kierowany  przez Radnego Darusza Jarosza, 

- Ds. Komunikacji Społecznej, pod wodzą Radnego Adama Łęskiego. 

Wszyscy Radni, wsłuchując się w głos naszych mieszkańców, aktywnie działają na rzecz 

rozwiązywania tych często nawet drobnych problemów, a tak uciążliwych dla naszej 

licznej Społeczności, współpracując z Radą Miasta Katowice i Prezydentem Miasta, 

zgłaszając im stosowne problemy do rozwiązania. Najwięcej czasu i wysiłku zajmuje 

nam angażowanie się w drobne, codzienne sprawy i kłopoty związane                                     

z bezpieczeństwem na terenie dzielnicy, a konkretnie np. z  naprawą uszkodzonych 

chodników, przycinką drzew tam rosnących i poprawą oświetlenia alejek spacerowych, 

czy koniecznych zmian w organizacji ruchu kołowego na naszych ulicach. Każda z tych 

drobnych nawet spraw, jeśli uda się rozwiązać sprawia, że nasza praca ma głęboki sens. 

Szczególnie aktywnym i poświęcającym najwięcej czasu tym zagadnieniom jest Pan 

Bogdan Nowak, Przewodniczący Zarządu. Społecznik od lat i wzór dla członków naszej 

Rady! Nie tylko te drobne sprawy stanowią o naszej działalności w Radzie, niewątpliwie 

wspomnieć należy tu o znaczących  inwestycjach planowanych/realizowanych w naszej 

Dzielnicy przez Miasto Katowice, takich jak budowa krytego Basenu Kąpielowego                 

i Tężni Solankowej w Parku Zadole i rozpoczynającej się budowy Centrum 

Przesiadkowego w Ligocie obok Stacji PKP. Zachęcamy do współpracy naszych 

mieszkańców, poprzez odwiedzanie siedziby naszej Rady w czasie pełnienia dyżurów. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców (w tym Radnego 

RJP Pana Andrzeja Najdrowskiego) oraz środkom                 

z Budżetu Obywatelskiego powstała na 

reprezentacyjnym Placu Ligoty, tj. Placu Miast 

Partnerskich fontanna przepięknie podświetlona                

w kilku kolorach. Fontanna otoczona została brukiem, 

jak i postawiono ławki. Inwestycja w całości została 

sfinansowana ze środków Miasta Katowice z puli 

przeznaczonej na tzw. Budżet Obywatelski. 

Przypomnijmy - Budżet Obywatelski, jest procesem, 

w ramach którego mieszkańcy poszczególnych 

dzielnic Miasta współdecydują o wydatkach 

publicznych w mieście. Bardzo dziękujemy 

mieszkańcom naszej dzielnicy za udział                          

w głosowaniu oraz za zaangażowanie obywatelskie. 

przy tworzeniu projektów. 
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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  

 

Katowice wzbogaciły się o 30 stacji Rowerowych! 20 Stacji 

to stacje sfinansowane przez Miasto Katowice, pozostałe 10 

to inwestycje prywatne. Warto zaznaczyć, iż część stacji na 

terenie Ligoty i Panewnik zostały wykonane z Budżetu 

Obywatelskiego dzięki zaangażowaniu Radnego Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 6  - Pana Jacka Tomaszewskiego, 

który przedłożył projekt do Budżetu Obywatelskiego. 

Serdecznie dziękujemy Miastu oraz prywatnym inwestorom 

za tę inwestycję oraz mieszkańcom naszej dzielnicy za 

udział w  głosowaniu. Poniżej prezentujemy rozmieszczenie 

stacji rowerowych na terenie naszej dzielnicy: 

1.Skwer Bolesława Szabelskiego; 

2.ul. Zielona 5 – przed SP nr 67; 

3. ul. Panewnicka – rejon przystanku autobusowego 

„Ligota Dworzec PKP” w kierunku Panewnik/Rudy Śl.; 
4. zbieg ulic Armii Krajowej i Wczasowej; 

5. ul. Medyków – przystanek autobusowy „Ligota 

Medyków” w kierunku Akademików UŚ; 

6. ul. Zadole – przy kościele Matki Bożej Różańcowej; 

7. ul. Braci Mniejszych, Osiedle Franciszkańskie (stacja 

sponsorska). 

 

 

 

 

Plac Miast Partnerskich wzbogacił się o nowe, 

piękne oświetlenie. Rada Jednostki Pomocniczej nr 6 

zawnioskowała o modernizacje oświetlenia lamp. 

Wykonano  wymianę zużytych lamp sodowych na 

nowe w technologii LED. Nie ulega wątpliwości,              

iż przedmiotowa inwestycja spowoduje, że Plac 

Miast Partnerskich stał się jaśniejszy, co 

bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jego 

użytkowników. Serdecznie dziękujemy za realizację 

przedmiotowej inwestycji MZUiM oraz ZZM. 

 

20 maja br. odbyła się XXIII edycja Święta 

Kwitnących Głogów, corocznie organizowanego 

święta w dzielnicy Ligota - Panewniki. Impreza 

miała charakter uroczysty, gdyż była połączona                        

z 35-leciem działalności MDK ”Ligota”. Jak co roku 

ulicami naszej dzielnicy przeszła kolorowa parada 

przepełniona występami naszych Mażoretek przy 

akompaniamencie Orkiestr Dętych.  Całość imprezy 

(współfinansowanej przez Miasto Katowice) 

zwieńczona została szeregiem występów 

artystycznych zorganizowanych w Amfitearze Parku 

Zadole.  Wystąpili min. Soul Hunters Gospel Choir, 

a jako gwiazda wieczoru - zespół Macieja Lipiny                          

z aranżacją piosenek legendarnego Zespołu Dżem                

i Ryszarda Riedla. Wieczór zakończył pokaz 

sztucznych ogni i taniec ognia grupy OKB. 

 

 

 

Ruszyła budowa Centrum 

Przesiadkowego w Ligocie. Umowę              

na realizację węzła przesiadkowego                             

w Ligocie przedstawiciele Miasta 

Katowice podpisali w czerwcu tego 

roku. Wykonawca ma rok                               

na zakończenie inwestycji 

  


