Następnie odbył
się
drobny
poczęstunek oraz
zabawa. Jesteśmy
przekonani,
iż
każde
dziecko
znajdzie tu dla
siebie
wiele
atrakcji.
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B e z p ł a t n y

Sierpień 2015 r.

Z

W dniu 30 kwietnia 2015 r.
oddano do użytku mieszkańców
długo
wyczekiwany
chodnik
w Panewnikach. Wreszcie będzie
można bezpiecznie i wygodnie
przejść z osiedla przy ulicy
Gromadzkiej do ul. Panewnickiej.
Nowy i oświetlony chodnik
zrealizowany został na wniosek
oraz ze środków finansowych RJP
nr 6 Ligota – Panewniki. Zastąpił
on dotychczasowe, prowizoryczne
przejście.

Wydarzenia
- Trwa cykliczna impreza LATO 2015 w Amfiteatrze Zadole. Za nami już siedem
sobót z muzyką. 22.08 oraz 29.08 br. od godz. 17, odbędą się ostatnie koncerty,
w tym min. koncert Śląskiej Listy Szlagierów, koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„KATOWICE” oraz występ Zespołu „Ligocianie”;
- 19 września br. od godz. 11 na Placu Miast Partnerskich w Ligocie rozpocznie się
katowicka edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pn. „Piekła baba chlyb”, czyli
przywracamy utraconą tradycję rodzinnego śpiewania (od godz. 16 kontynuacja
imprezy w MDK Ligota);
- na ulicy Grunwaldzkiej oraz Wietnamskiej wykonano remont kanalizacji oraz
nową nawierzchnię;
- na ulicy Bałtyckiej wykonano dodatkowe oświetlenie.
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Budżet obywatelski w Katowicach - Idź i zagłosuj !
Idea Budżetu obywatelskiego w Katowicach rozwija się systematycznie. Spośród
86 zwycięskich projektów z I edycji budżetu dotychczas zakończono 16 zadań
w Katowicach (w tym kilka na terenie naszej dzielnicy). Trwają prace związane
z realizacją kolejnych zwycięskich projektów z I edycji budżetu. Dziękujemy
za zaangażowanie zarówno Wnioskodawcom, jak i wszystkim mieszkańcom
biorącym udział w głosowaniu w roku poprzednim. Wrzesień 2015 to kolejna
szansa na obywatelską inicjatywę mieszkańców Ligoty i Panewnik. W dniach
pomiędzy 18-21 września 2015 r. w kilku punktach naszej dzielnicy (punkty
do głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w odpowiednim
terminie) zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami, które przeszły
pozytywną ocenę merytoryczną w Urzędzie Miasta w ramach budżetu
obywatelskiego na rok 2016 (szczegóły dot. głosowania załączamy wraz z wkładką
do Biuletynu). Poniżej prezentujemy także listę projektów, które na terenie Ligoty
i Panewnik zostały przekazane do II etapu oceny. Z pewnością pozwoli to Państwu
na przeanalizowanie zgłoszonych propozycji i wybór najwłaściwszych:
- Tężnia solankowa z zagospodarowaniem terenu w zieleń i elementy małej
architektury w Parku Zadole w Katowicach (projekt ogólnomiejski);
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Dolinie Ślepiotki na wysokości MOSIR
i ulicy Harcerskiej w Ligocie (projekt ogólnomiejski);
- Zakup nowych książek, audio-booków i kopiarki z funkcją druku dla Filii nr 18,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Studencka 16;
- Remont wjazdu (droga + chodnik) od ulicy Bronisławy, prowadzącego
do kwartału pomiędzy ul. Śląską oraz ul. Bronisławy;
- Modernizacja małej architektury osiedlowej na ulicy Uroczej w Katowicach;
- Modernizacja sali zabaw dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 34;
- Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 34;
- Rozbudowa i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej
nr 34;

- Ligota czyta! Zakup książek dla Filii nr 7 MBP;
- Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych
w rejonie ul. Śląska - ul. Wczasowa;
- Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu
na Ślepiotce oraz do budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem
Zadole 44a) wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a;
- Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska;
- Przebudowa parkanu oddzielającego MDK ”Ligota” od parkingu
samochodowego mieszkańców przy ul. Franciszkańskiej 35;
- Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego Ligota Panewnicka
(kierunek: Katowice dworzec) przy Liceum Ogólnokształcącym nr 7;
- Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy oraz uroczystości przedszkolne
Miejskiego Przedszkola nr 17 w Katowicach;
-Wymiana drenażu i nawierzchni 4 kortów tenisowych na ośrodku MOSIR Zadole;
- Ligota czyta dzieciom. Zakup książek dla Filii nr 5 młodzieżowa;
- "Zielone Parkingi wraz z aranżacją zieleni - 15 lokalizacji na terenie Ligoty
i Panewnik";
- Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej Katowice Ligota-Panewniki;
- Obiekt wielofunkcyjny dla potrzeb organizacji pożytku publicznego z terenu
Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki;
- Zielona Zielonogórska;
- Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach;
- ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE MYŚLENIE PRZESTRZENNE 3D dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
- Sadzimy głogi na Święto Kwitnących Głogów 2016;
- Modernizacja ogrodu i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 17;
- Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie;
- Rewitalizacja skweru Piotrowicka - Słupska, uporządkowanie miejsc postoju
samochodów mieszkańców, wybudowanie śmietnika dla mieszkańców zasobów
gminy 100%;
- Zakup profesjonalnego sprzętu multimedialnego dla dzieci i rodziców Miejskiego
Przedszkola nr 17;
- Rewitalizacja placu przy ul. Koszalińskiej 1, 1a, 1b;
- Renowacja placu zabaw między blokami przy ul. Koszalińskiej 2-10;
- Odczarujmy Bibliotekę dla dzieci przy ulicy Franciszkańskiej 33*.
*Ww. lista projektów może ulec zmianie, w związku z trwającą oceną projektów
przez Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta w Katowicach. Zapraszamy
do bieżącego śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego:
bo.katowice.eu.
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

Wydarzenia
Osiedle Zadole wzbogaciło się
po kilku latach oczekiwań o nowe,
wielofunkcyjne boisko ze sztuczną
nawierzchnią (do piłki nożnej
i ręcznej, koszykówki oraz
siatkówki). Wnioskowała o te
boisko
Rada
Jednostki
Pomocniczej nr 6 Ligota Panewniki.
Przedmiotowa
inwestycja została sfinansowana
w całości przez Miasto Katowice
i przekazana w administrowanie
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Górnik” w Katowicach w dniu
3 czerwca 2015 r. Tak długo
wyczekiwana inwestycja sprawi
zapewne dużo radości dzieciom
i
młodzieży.
Jednocześnie
informujemy, iż w dniu 5 września
2015 r. od godz. 9-00 RJP nr 6
organizuje I Turniej Koszykówki
Ulicznej o Puchar RJP LigotaPanewniki. Serdecznie wszystkich
zapraszamy! Kontakt – Tomasz
Kozłowski, Tel. 665 001 344.
W dniu 24.04.2015 r. w Parku Zadole
w Ligocie został uroczyście oddany
do
użytku
naszym
dzieciom
przebudowany od podstaw ekologiczny
plac zabaw wraz z wydzieloną częścią
edukacyjną. Uroczystego otwarcia
nowego
placu
zabaw
dokonał
wraz z dziećmi Prezydent Miasta
Katowice Pan Marcin Krupa.

