W dniu 9 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Prezydenta
Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z mieszkańcami
Ligoty i Panewnik. Wśród poruszanych tematów znalazły się
m.in. plany miasta odnośnie połączenia Kokocińca
z północnymi dzielnicami, problem tąpnięć odczuwalnych
w dzielnicach, sprawa bezpieczeństwa i porządku na Placu
Miast Partnerskich w Ligocie oraz kwestie związane
z promocją sportu i rekreacji w dzielnicach.
Poniżej link do relacji telewizyjnej ze spotkania Prezydenta Katowic z mieszkańcami Ligoty
i Panewnik:
http://katowicetv.eu/spotkanie-z-mieszkancami-ligoty-i-panewnik,501,nws.html
oraz link do protokołu ze spotkania z Prezydentem:
https://katowice.eu/Konsultacje/Shared%20Documents/Protok%C3%B3%C5%82%20LigotaPanewniki.pdf
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SENIORZE UWAŻAJ !

W dniu 17 marca br. na nasze zaproszenie gościliśmy
w naszej siedzibie Komendanta III Komisariatu Policji
Pana Grzegorza Kasprzyka. Spotkanie to miało charakter
informacyjno - roboczy, podczas którego zapoznano Radnych
z sytuacją w naszych dzielnicach w zakresie bezpieczeństwa
oraz o istniejących zagrożeniach. Z naszej strony przekazano
postulaty min. o częste patrolowanie Placu Miast Partnerskich
i Parku Zadole oraz dokonywania pomiaru prędkości
pojazdów zwłaszcza na ul. Śląskiej i Zadole. Postanowiono
organizować takie spotkania raz na pół roku.
Zatroszczmy się o bezpieczeństwo seniorów, porozmawiajmy
z naszymi dziadkami i rodzicami, na czym polega działanie
oszustów metodą na tzw. wnuczka i jak należy zachować się
w takiej sytuacjach. Oszuści działający metodą "na
wnuczka" wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się
za członka rodziny. Coraz częściej podszywają się także pod
osoby zaufania publicznego - policjantów, prokuratorów,
księży. Telefonują, by poinformować o rzekomym wypadku,
zatrzymaniu kogoś z rodziny, oferując pomoc w „załatwieniu
sprawy”. Zdarza się także, że oszuści najpierw dzwonią podając
się za "wnuczka", a chwilę po tym za policjanta, informującego,
że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia
pieniędzy. Fałszywy mundurowy twierdzi że oszust został
namierzony i prosi o pomoc w jego zatrzymaniu. Nalega, aby
senior wypłacił pieniądze z banku i przekazał je wyznaczonej
osobie lub przelał na wskazany numer konta. Przekonuje, że
pomoże to w schwytaniu przestępców. Jak nie paść ofiarą
oszustów? Pamiętajmy, w żadnym wypadku prawdziwi
policjanci nie mogą żądać ani przyjmować pieniędzy za
korzystne zakończenie sprawy. Funkcjonariusze również nigdy
nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach
telefonicznie. Podejrzewając próbę oszustwa, jak najszybciej
skontaktujmy się z Policją pod numerem telefonu 997 lub
112.

Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki
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Inwestycje i remonty w naszej dzielnicy zaplanowane w roku 2016 !
- wykonanie progów wyniesionych na ul. Partyzantów i ul. Bałtyckiej oraz wykonanie wysepki przy
ul. Kruczej przy wjeździe na ul. Panewnicką; remont łącznika (ulicy) od ul. Świdnickiej do ul.
Zielonogórskiej; remont ul. Smoleńskiej na odcinku od parkingu SIMPLY do ul. Gromadzkiej;
remont ul. Wietnamskiej na odcinku od zaplecza Szkoły Arki Noego do ul. Panewnickiej; remont
ul. Nizinnej; remont ul. Bema; remont ul. Ziembowej; remont ul. Bałtyckiej; remont generalny
ul. Radomskiej wraz z zabudową chodnika; remont ul Wymysłów Tylnej; remont
ul. Franciszkańskiej Tylnej; remont ul. Książęcej bocznej na odcinku od nr 17 do nr 21; remont ul.
Płochy i Wybickiego; remont ul. Ogrodowej; remont ul. Kaszubskiej; remont ul. Studenckiej na
odcinku od końca ul. Studenckiej do Parku Zadole; remont wjazdu do wnętrza osiedla przy
ul. Bronisławy; generalny remont ul. Gromadzkiej na wys. nr 47-49 wraz z zabudowaniem kratek
ściekowych; remont ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Partyzantów do Oś. Uroczysko; remont
ul. Bieszczadzkiej i ul. Harcerskiej; poszerzenie istniejącego chodnika od ul. Śląskiej do drogi
prowadzącej do Parku Zadole; budowa chodnika przy ul. Gromadzkiej na wysokości nr 49-55;
dokończenie budowy chodnika na odcinku od ul. Ludowej do ul. Smoleńskiej; remont chodnika przy
ul. Koszalińskiej na odc. od ul. Panewnickiej do baru „Sielanka”; remont chodnika przy ul.
Grunwaldzkiej oraz Warmińskiej; remont chodnika przy ul. Panewnickiej na odc. od ul. Kijowskiej
do ul. Kruczej; budowa chodnika od końca ul. Ludowej do granicy terenu ŚUM; remont chodnika na
odc. od ul. Japońskiej do ul. Kruczej (str. południowa); remont nawierzchni chodnika ul. Bronisławy
(str. nieparzysta) na odc. od ul. Panewnickiej do ul. Poleskiej; remont chodnika pod wiaduktem
kolejowym przy ul. Kłodnickiej (str. pólnocna); remont chodnika przy ul. Małopolskiej; budowa
chodnika od ul. Bałtyckiej do ul. Bema nr 47-49; remont dróg i chodników wewnętrznych osiedli
przy ul. Bałtyckiej, Gromadzkiej, Smoleńskiej, Zielonogórskiej-Świdnickiej,Bronisławy
- Warmińskiej oraz w kwartałach Słupska - Piotrowicka oraz Koszalińska-Piotrowicka; wykonanie
jednego pkt. świetlnego na końcu chodnika ul. Ludowej; wykonanie dwóch punktów świetlnych na
przystanku autobus. przy ul. Piotrowickiej (kier. Centrum) na skrzyżowaniu z ul. Panewnicką.
W roku bieżącym zostanie również wykonany montaż luster drogowych przy następujących
lokalizacjach na terenie Miasta:
- przy ul. Bronisławy z wylotu z ul. Poleskiej (kier. od ul. Śląskiej); przy ul. Koreańskiej z wylotu
z ul. Kazimierza Wielkiego; przy ul. Kłodnickiej u wylotu ul. Rzeszutki (z kierunku od tunelu PKP);
przy ul. Zarańskiego (wyjazd); przy ul. Grunwaldzkiej u wylotu z ul. Tylnej Panewnickiej.
Część wniosków nie została zaakceptowana w ramach budżetu Miasta Katowice na rok 2016 z uwagi
na zaangażowanie Miasta w liczne inwestycje o charakterze publicznym oraz status własnościowy
części terenów.
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Swoje 70- lecie obchodziło VII LO im. Harcerzy
Obrońców Katowic w Katowicach - Ligocie.
Odbyła się okolicznościowa akademia, następnie
uroczysta Msza Św. w Bazylice Franciszkanów
w Panewnikach, a na końcu spotkanie z około
600 absolwentami w murach szkoły, które trwało
do późnych godzin wieczornych. Było wesoło
i morze wspomnień. Z tej okazji RJP złożyła na
ręce Pani Dyrektor VII LO gratulacje i życzenia
dla całego grona pedagogicznego dalszych
sukcesów w pracy z młodzieżą.
Po wielu latach starań matki z wózkami, jak
i również osoby niepełnosprawne doczekały się
podjazdu do Urzędu Pocztowego przy
ul. Słupskiej w Ligocie. Projekt z inicjatywy
RJP nr 6
Ligota - Panewniki został
zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego. Jest
to jeden z licznych przykładów, że warto
zaangażować się w tę formę realizacji
pomysłów,
ku
zadowoleniu
lokalnej
społeczności.

Zadaszenie sceny Amfiteatru w Parku Zadole
z inicjatywy Rady Jednostki Pomocniczej nr 6
Ligota-Panewniki zostało wykonane!

Na Placu Miast Partnerskich
w Ligocie zainstalowano
dwie kamery monitorujące
cały Plac, co wpłynie na
poprawę
bezpieczeństwa
w tym rejonie.
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Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach na rok 2017!
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017:
Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego do 13 maja 2016
Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2016
Ogłoszenie wyników weryfikacji do 24 sierpnia 2016
Dzielnicowe prezentacje projektów od 5 do 15 września 2016
Głosowanie od 19 do 25 września 2016
Publikacja wyników głosowania do 30 września 2016.
Przypominamy Państwu listę projektów, które zostały wybrane do realizacji przez mieszkańców naszych
dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.:

Wykonano remont schodów i chodnika
od ulicy Panewnickiej nr 2 prowadzących
w
kierunku
akademików
Uniwersytetu
Ekonomicznego.

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
od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem
do budynku Zadole 44a;
Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach;
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 instalacyjnosieciowej;
Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie;
Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska.

DYŻURY RADY
Zdjęcia: Andrzej Najdrowski

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

Sprawozdanie Zarządu RJP nr 6 Ligota-Panewniki z wykonania inwestycji i remontów za rok
2015
Inwestycje:
1. Wykonanie zadaszenia sceny amfiteatru w Parku Zadole;
2. Ulica Mazurska - wykonanie zatoki parkingowej wraz z chodnikiem;
3. Ulica Wietnamska - remont kanalizacji sanitarnej, ulicy oraz chodnika;
4. Tunel pod torami, łączący ulice Franciszkańską i Kłodnicką - zabudowano osłony plastykowe,
oświetlenie oraz przebudowano chodniki;
5. Ulica Bałtycka - wykonano nowy odcinek chodnika, próg zwalniający oraz przejście dla
pieszych;
6. Osiedle Gromadzka, ul. Panewnicka - wybudowano nowy chodnik wraz z oświetleniem
(5 pkt. świetlnych);
7. Ustawienie 6 szt. luster przy ul. Kłodnickiej u wylotu ul. Stoińskiego, Grunwaldzka u wylotu na
ul. Panewnicką, ul. Bronisławy, ul. Koreańska z wyjazdu z ul. K. Wielkiego, Koreańska z wylotu
ul. Kokociniec;
8. Rewitalizacja zieleni na Alei Zaruskiego u wylotu ul. K. Wielkiego;
9. Zbudowano boisko wielofunkcyjne na Oś. Zadole.
Remonty:
1. Remont chodnika przy ul. Koszalińskiej strona północna;
2. Remont fragmentu chodnika przy ul. Kruczej od ul. Panewnickiej do nr 1 ul. Kruczej;
3. Generalny remont ul. Wymysłów w Panewnikach;
4. Remont chodnika oraz schodów od ul. Panewnickiej do Panewnickiej Tylnej.
Ponadto wykonane zostały:
1. Przejścia dla pieszych na ul. Zadole, Krucza. Radomska, Panewnicka 380;
2. Ustawiono ławki na przystankach Panewnicka (Kościół Św. Antoniego oraz przy
ul. Wietnamskiej 81);
3. Ustawiono ławki dla mieszkańców w parku O. Widucha (5 ławek);
4. Wymiana koszy do gry w koszykówkę na Placu O. Widucha;
5. Nowe znaki drogowe na ulicach: Rybackiej, Cieszyńskiej, K. Wielkiego, Japońskiej, Gromadzkiej
i Ludowej;
6. Oświetlenie 2 pkt. ul. Panewnicka, 1 pkt. na ul. Rybackiej;
7. Zabudowano 3 kratki ściekowe na ul. Gdańskiej;
8. Postawiono 3 kosze na śmieci na ul. Panewnickiej , ul. Zadole 3 szt., ul. Bronisławy 2 szt.
9. Nastąpiło otwarcie ulicy Smoleńskiej dla ruchu kołowego;
Biuro Rady i Zarząd podejmował działania w związku z licznymi interwencjami mieszkańców
w następujących sprawach (ok. 100 interwencji):
Drzewostan - Parki - Skwery
1. Usunięto drzewa przy ul. Franciszkańska 24-26 - 3 szt., ul. Świdnicka - 1 szt. ul. Panewnicka
374 - 1 szt.;
2. Oczyszczono koryto rzeki Ślepiotka w okolicy Oś. Zadole;
3. Prześwietlono drzewostan ul. Bałtycka do Oś. Bema 47-49;
4. Ulica Wietnamska - prześwietlenie drzewostanu;
5. Oczyszczono przejście dla pieszych z O. Gromadzka 36 do ul. Wietnamskiej 57.

Budżet Obywatelski
Rada aktywnie działa na rzecz popularyzowania wśród mieszkańców Budżetu Obywatelskiego.
Członkowie Rady złożyli projekty w ramach BO 2014, które uzyskały akceptację mieszkańców
Ligoty i Panewnik i zostały zrealizowane w 2015 r.
1. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych do Urzędu Pocztowego przy ul. Słupskiej;
2. Zbudowano 7 obiektów siłowni pod chmurką: przy ul. Owsianej, Koszalińska - Słupska,
Zadole, Oś. Kokociniec, Plac O. Widucha, Aleja Zaruskiego i Radomska.
Należy dodać, że w ramach BO w 2015 r. na terenie naszej Jednostki wykonano rewitalizację zieleni
wraz z zabudową alejek spacerowych i oświetlenia w kwartale ulic: Świdnicka- Kołobrzeska Zielonogórska (projekt zgłoszony przez mieszkańca dzielnicy).
Imprezy Sportowe - Kulturalne i Uroczystości wsparte finansowo przez RJP nr 6
"Ligota-Panewniki" dzięki środkom przyznanym z budżetu miasta Katowice:
1. W miesiącach lipiec - sierpień z inicjatywy i funduszy RJP (wydzielonych z budżetu miasta)
zorganizowano imprezy (w każdą sobotę) kulturalno - rozrywkowe w Amfiteatrze Park Zadole
(organizator MDK „Ligota”);
2. W m-cach lipiec- sierpień z inicjatywy MDK "Ligota" zorganizowano w każdą środę imprezy dla
dzieci w Amfiteatrze Park Zadole;
3. 19.09 2015 r. na Placu Miast Partnerskich w Ligocie MDK "Ligota" zorganizował Europejskie Dni
Dziedzictwa;
4. Zorganizowane zostały przez MDK „Ligota” 2 imprezy dla dzieci z okazji Św. Mikołaja w dniu
6 grudnia:
- Dom Parafialny przy ul. Związkowej (Aula św. Antoniego);
- Filia biblioteki nr 8 dla dzieci GCZD (Szpital Dziecięcy) w Ligocie;
5. Zorganizowany został I turniej koszykówki na Os. Zadole (przez RJP nr 6 - organizator
p. T. Kozłowski) oraz turniej siatkówki - organizator p. T. Maśnica);
6. Wydano Przewodnik po Ligocie i Panewnikach (red. Grzegorz Płonka);
7. Sfinansowano stroje ludowe dla zespołu "Mali Ligocianie".
Przedstawiciele Rady i Zarządu uczestniczyli w uroczystościach z okazji 3- Maja, 1-go września oraz
11 go - listopada.
Ponadto na terenie naszej dzielnicy wykonano:
1. Rada od kilku lat zabiegała o generalny remont dworca, który ostatecznie wykonano w 2015 r.
W ramach remontu przebudowano: hol, poczekalnię, ubikację i inne pomieszczenia dworcowego
budynku oraz perony (wraz z wiatami) i wybudowano samochodowy parking;
2. Ulica Kokociniec - generalny remont wraz z zabudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
3. Wybudowano od podstaw ekologiczny plac zabaw w Parku Zadole.
Współpraca:
Rada i Zarząd Rady współpracowały z Radą Miasta , Zarządem Miasta, Wydziałami UM oraz Strażą
Miejską.
W dzielnicy Rada i Zarząd Rady współpracowały z MDK „Ligota”, Związkiem Kombatantów,
P K P S, Szkołami i Przedszkolami , KWK Wujek - Śląsk oraz mieszkańcami.
W/w inwestycje, remonty, spotkania jak i uroczystości odbyły się z inicjatywy Rady Jednostki
Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki i Radnych Miasta oraz mieszkańców Ligoty i Panewnik.

