
 
 

19.07 – występ kabaretowo-operetkowy oraz koncert zespołu „Enader” 
23.07 – przedstawienie edukacyjne pt. „Opowieść o Ziarenku” w 
wykonaniu Teatru „Elefant” 
30.07 – zabawy muzyczno-integracyjne  w wykonaniu grupy „Duo-Fix” pt. 
”Mistrzem świata zostać chcę”  
23.08 – koncert Orkiestry Dętej KWK „Wieczorek” oraz występ chóru 
Towarzystwa Śpiewaczego „Modus Vivendi” 
30.08 -  Pokazy zespołów folklorystycznych  w ramach XXVII 
Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, koncert 
Orkiestry Dętej KWK „Murcki-Staszic”, Ruch Boże Dary” oraz zespołu 
„Reanimacja” 
 
09.06 – na placu przy MDK odbyło się czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza 
wspólnie z osobistościami kultury i miasta 
28.08 – miało miejsce spotkanie radnych RJP z prezydentem Uszokiem i 
ustalenie planów na 2015 rok. 
13.09 – odbyła się uroczystość  na Placu Miast Partnerskich z okazji 20-
lecia współpracy Katowic z Saint-Etienne oraz posadzono symboliczne 
„Drzewko Przyjaźni” 

 
 Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Rozbłysnęła 
już choinka na Placu Miast Partnerskich przy ul. Koszalińskiej, jak również 
świecą dekoracje wzdłuż ul. Panewnickiej. Zrobiło się nastrojowo i miło. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
Z okazji nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia, życzymy 
wszystkim, aby były one  
wypełnione radością i miłością, 
niosąc spokój i odpoczynek, a w 
nowym 2015 roku spełnienia 
najskrytszych marzeń i niech 
każdy kolejny dzień przeżyty w 
zdrowiu, będzie pełen optymizmu. 

 
życzą 

Radni Rady Jednostki Pomocniczej 
 nr 6. Ligota-Panewniki 

 
 

Drodzy mieszkańcy Ligoty i Panewnik! Zbliża się koniec grudnia, a więc 
czas podsumowania tego co w mijającym roku udało się zrobić w naszych 
dzielnicach. Za nami dużo zrealizowanych przedsięwzięć oraz interwencji 
w Państwa sprawach. Nie mniej jednak dużo jeszcze jest do zrobienia w 
dzielnicach i w przyszłym roku dołożymy wszelkich starań w ramach 
naszych możliwości, aby rozwiązać najbardziej palące tematy oraz 
zaktywizować lokalne społeczeństwo. 
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Wydarzenia 
Ruszyła budowa nowego placu 

zabaw w naszej dzielnicy.  
W miejscu starego w Parku Zadole 
(za Amfiteatrem) powstaje nowy, 
który bez wątpienia będzie wielką 
atrakcją dla naszych dzieci. Na 
zdjęciu roboty ziemne i stawianie 
konstrukcji pod urządzenia.  

Przybyło miejsc parkingowych. 
Na ulicy Mazurskiej w Ligocie 
wybudowano nową zatokę 
parkingową. 
 Po naszej wielokrotnej 
interwencji, chodnik ten został 
wyremontowany przez 
administratora "AKCES", za co 
dziękujemy. Można już po nim 
bezpiecznie chodzić. 

Na początku obecnej kadencji 
powołano Zespół Komunikacji 
Społecznej, którego celem jest 
usprawnienie komunikacji między 
Radą Jednostki Pomocniczej a 
mieszkańcami. Dzięki temu w 
minionym okresie 2014 r. udało się 
już przygotować: nową 
elektroniczną wersję herbów Ligoty 
i Panewnik, roll-up promocyjny, 3 
numery biuletynu informacyjnego. 
Trwają prace "wykończeniowe" dot. uruchomienia strony internetowej. 
Warto dodać, iż radni RJP nr 6 podjęli uchwałę o zakupie ze środków 
budżetowych akcesoriów komputerowych / tj. laptop, rzutnik, ekran, które 
będą wykorzystywane na sesjach Rady oraz na spotkania z mieszkańcami w 
nadchodzącym 2015 r. 

 
 

Chcielibyśmy w tym miejscu przedstawić w dużym skrócie 
podsumowanie tego co się działo w naszych dzielnicach w minionym roku.  

 
Inwestycje i remonty 

- trwa generalna przebudowa dworca kolejowego w Ligocie 
- wybudowana została obwodnica odciążająca ul. Panewnicką od ul. 
Panewnickiej do węzła Batorego 
- wybudowano toaletę publiczną na Placu Miast Partnerskich 
- zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz podłączeń do 
budynków ulic: Kijowska, Panewnicka, Śmiłowicka, Kuźnicka 
- dokonano generalnych remontów ulic: Śmiłowickiej, Kokociniec, 
Grunwaldzkiej, częściowo Wietnamskiej i Smoleńskiej oraz Ludowej 
- utworzono parkingi oraz zatoki parkingowe przy ulicy: Śmiłowickiej, 
Panewnickiej przy Kościele Św. Antoniego, Mazurskiej 
Ponadto wykonano: 
- plac zabaw na Oś. Bema  
- boisko tartanowe przy Zespole Szkół Specjalnych w Ligocie 
- oświetlenie ul. Panewnicka Tylna od nr.2-16 oraz Rybackiej  
- nowe przejścia dla pieszych przy ul. Panewnickiej 380, Panewnickiej przy 
wyjeździe ul. Mazurskiej oraz na ul. Bałtyckiej 
- na wniosek mieszkańców zostały zabudowane lustra dla bezpiecznego 
wyjazdu z bocznych ulic 
 

Wydarzenia kulturalne 
lipiec-sierpień – Lato w Amfiteatrze Zadole 

02.07 – zabawy muzyczno 
integracyjne w wykonaniu 
grupy „Duo Fix” pt. „Klaun 
Tirulek na wakacjach” 
05.07 – X piknik z kulturą – 
występ zespołów z MDK 
Ligota oraz koncert 
orkiestry dętej KWK 
„Murcki-Staszic”, Ruch Boże Dary” 
09.07 – spektakl teatralny pt. „Bajkomat” w wykonaniu „Teatru Gry i 
Ludzie” 
16.07 – zabawy z klaunem Rupertem i Rico 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  


