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Na wniosek RJP nr 6 Ligota – Panewniki dodatkowo wykonano:

Grudzień 2015 r.

Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów
w Nowym 2016 roku życzą Rada i Zarząd
Rady Jednostki Pomocniczej nr 6
Ligota-Panewniki

- ustawienie pięciu nowych ławek, wymianę tablic do koszykówki oraz siatek na bramki na boisku
sportowym na Placu Ojca Widucha;
- nowe przejście dla pieszych przy ul. Kruczej na wysokości ul. Radomskiej;
- chodnik oraz schody pomiędzy ul. Panewnicką a ul. Panewnicką Tylną nr 2;
- remont chodnika przy ul. Kruczej na odcinku od ul. Panewnickiej do ul. Kruczej 1

Budżet obywatelski Katowice 2016

Wydarzenia

Przedstawiamy Państwu listę projektów lokalnych, które zostały wybrane do dofinansowania
i zostaną zrealizowane na terenie naszej dzielnicy w roku 2016 zgodnie z zapewnieniami Urzędu
Miasta Katowice:
1. Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska
- ul. Wczasowa;
2. Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz
od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem
do budynku Zadole 44a;
3. Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach;
4. Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników Spółdzielni
Mieszkaniowej "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie współczesnych, ekologicznych
technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjno-sieciowej;
5. Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie;
6. Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska – Zielonogórska.

Serdecznie dziękujemy za udział w głosowaniu i za oddane przez Państwa głosy!
Wydawca: Rada Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki, ul. Franciszkańska 25
www.ligotapanewniki.pl
Projekt graficzny: Andrzej Brol; Zdjęcia: Andrzej Najdrowski
Red. Rafał Szostak: r.szostak@poczta.fm; Nakład: 2500 egz.

B e z p ł a t n y

Zdjęcia: Andrzej Najdrowski

Dworzec kolejowy w Katowicach-Ligocie został
udostępniony podróżnym.
W dniu 25 września 2015 r., po przebudowie
i znaczącej modernizacji został udostępniony podróżnym
dworzec kolejowy w Katowicach-Ligocie. Cieszy oczy
nowa elewacja budynku dworca z tradycyjnym zegarem,
przestronny hol główny z nowym sufitem, jasny i czysty.
Na elektronicznych tablicach wyświetlane są informacje
o godzinach przyjazdów i odjazdów pociągów. Nie
zapomniano o podróżnych oczekujących na przyjazd
pociągu. Udostępniono dla nich wygodną i estetyczną
poczekalnię. Oddano do użytku nowe, o wysokim
standardzie toalety. Tunel prowadzący na perony również
oczyszczono i odnowiono. Ściany tunelu zabezpieczono
farbą odporną na graffiti. Natomiast na peronach zostały
odnowione wiaty, wymieniono oświetlenie, ustawiono
nowe ławki i kosze na śmieci. Przed budynkiem dworca
wykonano nowy, szeroki chodnik z ławkami i koszami
na śmieci. Obok dworca powstał parking na kilkanaście
samochodów. Budynek biurowy również zyskał nową
elewację.
Należy dodać, że w budynku dworca
planowane jest powstanie apteki oraz pomieszczenia dla
Straży Miejskiej (salonik prasowy już funkcjonuje).
Mieszkańcy naszej dzielnicy a także podróżni są
usatysfakcjonowani wyglądem nowego dworca a pytani
o wrażenia, odpowiadają: To jest szok ! Cieszy oko. Oby
było to uszanowane. PKP bardzo dziękujemy! Teraz
czekamy na następną inwestycję w okolicach dworca„Centrum Przesiadkowe”, która ma ruszyć w przyszłym
roku.

W Panewnikach koło Ronda Ojca Euzebiusza Huchrackiego
zakończono budowę jednej z kilku siłowni zewnętrznych
tzw. „fit-parków”, które
realizowane są z Budżetu
Obywatelskiego z 2014 roku (pozostałe pięć siłowni zostało
otwartych w następujących lokalizacjach: na placu Ojca
Widucha, na os. Kokociniec przy ul. Radomskiej,
na os. Zadole, przy ul. Słupskiej oraz przy ul. Zaruskiego).
Siłownia jest zlokalizowana w sąsiedztwie przystanku
autobusowego pomiędzy ulicą Owsianą a rzeką „Ślepiotką”.
Dzięki tej inwestycji zostaną zagospodarowane nieużytki
wokół ronda. Okolica, która w ostatnim czasie jest
intensywnie zasiedlana zyska na atrakcyjności. Osoby, które
licznie i chętnie biegają w Panewnikach z pewnością będą
korzystały z tej formy aktywności fizycznej.

Ruszyła oczekiwana przez nas inwestycja
wnioskowana przez Radę Jednostki Pomocniczej
nr 6 Ligota-Panewniki, dot. zadaszenia sceny
amfiteatru w "Parku Zadole". Zakończenie robót
w miesiącu grudniu br. wg informacji Zakładu
Zieleni Miejskiej w Katowicach - inwestora tego
projektu. Na zdjęciu: montaż konstrukcji
zadaszenia sceny amfiteatru.
Zdjęcie: Andrzej Najdrowski
Na wniosek Rady
Jednostki
Pomocniczej nr 6
Ligota-Panewniki
wykonano
skwer przy
ul. Kazimierza
Wielkiego

Zdjęcia: Andrzej Najdrowski

Zdjęcia: Andrzej Najdrowski

Zdjecia: Andrzej Najdrowski
Na wniosek mieszkańców
bloku przy ul. Koszalińskiej
37 oraz przy wsparciu RJP
nr 6 wykonano kapitalny
remont chodnika na
ul. Koszalińskiej (strona
wschodnia)

Na wniosek RJP
nr 6 oraz
wsparcia
Radnego RM
Katowice Pana
Tomasza
Maśnicy
wykonano dwa
chodniki oraz
oświetlenie wraz
z osłonami pod
wiaduktem PKP
nieopodal ul.
Franciszkańskiej

Zdjęcia: Dariusz Jarosz
Zdjęcie: Andrzej Najdrowski
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

W dniu 19.09.2015 roku odbyły się
biegi przełajowe „Grand Prix MOSiR
Katowice” edycja 2015/2016. Impreza
odbywała się w Parku Zadole. Celem
była popularyzacja sportowego trybu
życia oraz organizacja czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży miasta Katowice.
Organizatorem biegów był Miejski
Ośrodek
Sportu
i
Rekreacji
w
Katowicach.
Trasa
biegów
wyznaczona została na terenie parku
leśnego przy Ośrodku SportowoRekreacyjnym
„Zadole”
Biegi
zorganizowane były w 4 kategoriach
wiekowych
dla
dziewcząt
i 4 kategoriach dla chłopców.
W rywalizacji uczestniczyli uczniowie
okolicznych
szkół
podstawowych
i gimnazjalnych. Wyniki dostępne są na
stronie internetowej MOSiR Katowice.
Frekwencja na imprezie dopisała.
Po zakończeniu biegów wszyscy
uczestnicy
otrzymali
napój,
drożdżówkę oraz prezent w postaci
słodyczy.

PROPOZYCJA RADY JEDNOSTKI NR 6 LIGOTA – PANEWNIKI DO BUDŻETU MIASTA
KATOWICE NA 2016 r.
INWESTYCJE
1. Budowa nowego Domu Kultury wraz z przedszkolem lub budowa sali widowiskowej przy obecnym
Domu Kultury
2. Budowa boiska na Oś. Bema w Panewnikach
3. Rozbudowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 34 oraz Gimnazjum 23 przy ul. Medyków
4. Kontynuacja budowy małej obwodnicy odciążającą ul. Panewnicką biegnącą od ul. Panewnickiej do
ul. Medyków (projekt UM)
5.Budowa łącznika od ul. Kijowskiej do ul. Gościnnej
6. Budowa nowego Przedszkola w Panewnikach
7.Budowa biblioteki dziecięcej na zapleczu budynku UM przy ul. Franciszkańskiej 25
8. Budowa nowego Placu zabaw przy ul. Franciszkańskiej ( Plac O. Widucha)
9. Zagospodarowanie 2 stawów przy ulicy Śląskiej
10. Rewitalizacja skweru wraz z urządzeniem placu zabaw między ul. Grunwaldzką a ul. Grunwaldzką
Tylną
REMONTY:
1. BUDYNKI:
- remont budynków K Z G M - nowe elewacje , ocieplenie - kontynuacja
2. SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
Kontynuacja remontów szkół, przedszkoli, żłobków (remonty budynków, boisk., ogrodzeń,
wycinka drzew)
3. ULICE
- remont łącznika (ulicy) od ul. Świdnickiej 33 do ul. Zielonogórskiej
- 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 Ziembowa – remont ulicy
- ulica Bałtycka od nr 34 do nr 41- ułożenie asfaltu
- ulica Radomska – generalny remont ulicy wraz z zabudową chodnika
- remont ulicy Wymysłów Tylna
- remont ulicy Franciszkańska Tylna
- remont ulicy Książęcej bocznej od nr 17 do nr 21
- remont ul. Płochy i Wybickiego
- remont ulicy Ogrodowej
- ulica Kaszubska – remont ulicy
- ulica Studencka – remont odcinka od końca ul. Studenckiej do Parku Zadole
- remont wjazdu do wnętrza osiedla przy ul. Bronisławy
- generalny remont ul. Gromadzka 47-49 wraz z zabudowaniem kratek ściekowych (kostka brukowa)
- remont ulicy Bałtyckiej od ul. Partyzantów do Oś. Uroczysko
- remont ul. Bieszczadzkiej i ul. Harcerskiej
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
- remont chodnika przy ul. Koszalińskiej od ul. Panewnickiej do baru Sielanka
- remont chodnika przy . ul. Grunwaldzkiej
- remont chodnika przy ul. Warmińskiej
- remont chodnika przy ul. Panewnickiej od ul. Kijowskiej do ul. Kruczej
- budowa chodnika od końca ul. Ludowej do granicy terenu Akademii Medycznej
- remont chodnika od ul. Japońskiej do ul. Kruczej (strona południowa)
- remont nawierzchni chodnika ul. Bronisławy( strona nieparzysta) od ul. Panewnickiej do ul Poleskiej
- remont chodnika pod wiaduktem kolejowym (strona północna)
- remont chodnika przy ul. Małopolskiej – strona lewa i prawa
- budowa chodnika od ul. Bałtycka do Os. Bema

5.

OŚWIETLENIA
- wymiana oświetlenia lub doświetlenia Placu Miast Partnerskich
- oświetlenie chodnika od ul. Bałtycka 66 do Oś. Bema 47 – 49 : 3 pkt. świetlne
- oświetlenie drugiej strony wiaduktu (strona północna) kolejowego w Ligocie (słaba widoczność)
- 1 punkt świetlny na końcu chodnika ul. Ludowej
- oświetlenie ul. Panewnickiej 374 b – 2 pkt. świetlne
- przesunięcie słupów oświetleniowych umiejscowionych w chodniku od SP nr 9 do ul. Kruczej
w Panewnikach lub ich zabezpieczenie
- wykonanie 2 pkt. świetlnych na przystanku autobusowym przy ul. Piotrowickiej
(kierunek Katowice) na skrzyżowaniu z ul. Panewnicką
6. KANALIZACJA
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z zabudową kratek ściekowych na
odcinku ul. Panewnickiej od nr 319-325
- zabudowanie 1 kratki ściekowej przy ul. Franciszkańskiej wjazd do Akademików
- wykonanie kanalizacji wraz z zabudową 2 kratek ściekowych przy ul. Gromadzkiej od nr 49 – 49 k
- zabudowa kratki ściekowej u zbiegu ulic Panewnicka – Cieszyńska 1szt.
- ułożenie nowego wodociągu na ul. Wybickiego 23 - 61
7. ALEJE - PARKI – ŚCIEŻKI ROWEROWE
- wykonanie projektu dla zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy ulicami Medyków – Ludową
- zagospodarowanie placu w kwartale ulic Koszalińska, Słupska, Świdnicka, Kołobrzeska (na
przedłużeniu Placu Miast Partnerskich w kierunku południowym)
- modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Owsianej prowadzącej od ul. Panewnickiej do ośrodka
Starganiec (niebezpieczny przejazd)
- wykonanie ścieżki rowerowej prowadzącej od Medyków, do ul. Ludowej, dalej do ul. Bałtyckiej,
Bema przez lasy panewniki do ul. Ślaskiej (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 (działka M. Katowice nr 60/19 ) na Oś. Zadole pomiędzy blokami przy skarpie
rz. Ślepiotka
- prześwietlenie drzew wzdłuż ul. Świdnickiej od Panewnickiej do Kołobrzeskiej
- prześwietlenie drzew przy ul. Piotrowickiej od ul. Poleskiej do ul. Ślaskiej
- prześwietlenie drzew na ul. Gdańskiej przy słupach oświetleniowych
- 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
- remont zatok parkingowych w ciągu ul. Zadole od nr 12 do nr 24
- wykonanie parkingu na łączniku ulic Warmińska- Medyków (przy Gimnazjum nr 23 ) ulica
Zarańskiego
- wykonanie parkingu przy ul. Bromboszcza od nr 13 do końca ulicy
- wykonanie parkingu ( ułożenie skośne) na ul. Panewnickiej Tylnej od nr 2- 16
- wykonanie parkingu przy ul. Stara Kłodnicka (ułożenie skośne)
- wykonanie parkingu przy ul. Stolarskiej (EUROKLINIKA)
10. LUSTRA
- przy ul. Bronisławy u wylotu z ul. Poleskiej (kierunek od ul. Śląskiej)
- przy ul. Koreańskiej u wylotu z ul. K. Wielkiego
- przy ul. Panewnickiej u wylotu z ul. Grunwaldzkiej ( kierunek od dworca PKP)
- przy ul. Kłodnickiej u wylotu ul. Rzeszutki (z kierunku od tunelu PKP)
- przy ul. Zarańskiego (wyjazd)
- przy ul. Kłodnickiej u. wylotu ul. Stoińskiego
- przy ul. Grunwaldzkiej u wylotu z ul. Tylnej Panewnickiej
- przy ul. Panewnickiej u wylotu z ul. Grunwaldzkiej
11 .ROŻNE – min. remonty dróg i chodników, MDK – Ligota cykliczne imprezy kulturalnorozrywkowe w Amfiteatrze, „Biuletyn Informacyjny” RJP nr 6, turniej koszykówki.
Szczegóły dot. Planu Inwestycji i Remontów RJP nr 6 znajdują się na stronie: www.ligota-panewniki.pl.

