Ponadto miło nam poinformować, iż Zakład Zieleni
Miejskiej w Katowicach ogłosił przetarg na budowę
tężni solankowej w Parku Zadole. Przypomnijmy projekt wygrał w głosowaniu mieszkańców Katowic
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inicjatorem
projektu był Pan Adam Łęski - Radny RJP nr 6
Ligota-Panewniki. Ta spektakularna inwestycja
szacowana jest na kwotę 2 mln 600 000 zł.
Planowane zakończenie inwestycji to 2018 rok.
Inwestycja w 100 procentach zostanie sfinansowana
przez Miasto Katowice.
Na ulicy Śmiłowickiej w Panewnickach powstał
Plac Zabaw. Inwestycja została zrealizowana dzięki
środkom Miasta Katowice pochodzącym z puli
przeznaczonej na Budżet Obywatelski. Koncepcja
projektu jest autorstwa mieszkańców Panewnik,
natomiast finansowanie pochodzi ze środków
miejskich. Odbiór został dokonany przez Komisję,
która wniosła o dodatkowe ławki oraz dwa nowe
urządzenia.
Informujemy, iż na ulicy Świdnickiej na wysokości
Placu Miast Partnerskich, Miejski Zarząd Ulic
i Mostów zamontował na wniosek Rady oraz
naszych mieszkańców próg zwalniający na drodze.
Powyższe spowoduje większe bezpieczeństwo
zarówno użytkowników Placu Miasta Partnerskich
jak i pobliskich mieszkańców. Serdecznie
dziękujemy Miastu za wykonaną inwestycję.
W dniu 6.10 2017 odbył się już III Turniej Koszykówki
organizowany przez RJP nr 6 Ligota-Panewniki (dzięki
wsparciu ze środków Urzędu Miasta w Katowicach).
Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację
turnieju byli Panowie Tomasz Kozłowski - Radny RJP nr
6 oraz Tomasz Maśnica - Radny Rady Miasta Katowice.
Ze względu na warunki pogodowe Turniej odbył się
w Hali SP nr 9 przy ulicy Panewnickiej 172 w godzinach
9-16. Impreza
dedykowana była uczniom szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu
Miasta Katowice. Łącznie w Turnieju wzięło udział
około 90 osób razem z opiekunami i trenerami.
Sponsorem strategicznym Turnieju była firma
TDJ/Osiedle Franciszkańskie. Bon na sprzęt sportowy
w kwocie 800 zł dostarczył sklep Decathlon. RJP nr 6
przeznaczyła kwotę 1000 zł (dzięki środkom
pozyskanym z Urzędu Miasta). WEiS Urzędu Miasta
Katowice zapewnił 3 puchary dla zwycięzców oraz 80
medali dla wszystkich uczestników zawodów. Oprócz
turnieju głównego odbyły się warsztaty organizowane
przez Partnera Turnieju: Katowicki Alarm Smogowy,
który zapewnił również opiekę medyczną, poczęstunek,
jak i nagrody dodatkowe/gadżety.
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Budowa
centrum
przesiadkowego
postępuje
zgodnie
z przyjętym harmonogramem. W ramach przedmiotowej
inwestycji - strategicznej dla naszej dzielnicy, ale również dla
wszystkich dzielnic południowych Katowic powstanie parking
dla 110 samochodów. W pobliżu parkingu powstaną z kolei
zadaszone perony dla oczekujących na przesiadkę na autobus
podróżnych. Zakłada się również budowę postoju dla taksówek
oraz peronów do pozostawienia rowerów. W ramach
nowopowstałego centrum przesiadkowego proponuje się
zwiększenie liczby linii autobusowych dojeżdżających
do centrum. Finalne rozwiązanie jest konsultowane i zostanie
przedstawione w roku 2018.
Rozpoczęła się budowa krytej pływalni w parku Zadole
na miejscu byłego kąpieliska otwartego. Realizacja basenu
ma potrwać od 22-24 miesięcy. W części basenowej powstanie
25 metrowy basen składający się z 6 torów, głęboki na 2 metry
oraz osobna strefa z basenem do nauki pływania.
Zaprojektowano również część rekreacyjną: jacuzzi, gejzery
wodne oraz bicze. W części sportowej powstaną min. gabinety
rehabilitacyjne. Pomysłodawcy założyli również możliwość
wyjścia na zewnątrz (uchylna ściana) z części basenowej na
– PANEWNIKI
powstałą na zewnątrz plażę, możliwą do wykorzystania
w miesiącach letnich.

PROPOZYCJA RADY JEDNOSTKI NR 6 LIGOTA- PANEWNIKI
DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 r.
INWESTYCJE
1. Budowa nowego Domu Kultury wraz z salą widowiskową
2. Rozbudowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków
3. Budowa nowego Przedszkola w Panewnikach
4. Wykonanie na ul. Zaruskiego na odcinku od ul. Kokociniec do ul. Ludowej, nawierzchni asfaltowej
wraz z oświetleniem (3 pkt.).
REMONTY
1. BUDYNKI:
- remont budynków K Z G M - ocieplenie, nowe elewacje – kontynuacja.
2. SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
a. Kontynuacja remontów szkół, przedszkoli, żłobków (remonty budynków, boisk, ogrodzeń)
b. Szkoła Podstawowa nr 64 - remont całego ogrodzenia wokół szkoły.

3. ULICE
- remont łącznika (ulicy) od ul. Świdnickiej 33 do ul. Zielonogórskiej oraz wjazdu z ul. Świdnickiej do
ul. Zielonogórskiej 2, 2a ,4 ,3
- kapitalny remont nawierzchni chodników na ul. Radomskiej wraz z kanalizacją deszczową
- ulica Nizinna – remont ulicy
- ulica Bema – remont ulicy
- ulica Bałtycka od nr 34 do nr 41- ułożenie asfaltu
- remont ulicy Wymysłów Tylna
- remont generalny ul. Koreańskiej (od ul. Panewnickiej do ul. Smoleńskiej)
- remont ulicy Książęcej bocznej od nr 17 do nr 2
- ulica Kaszubska – remont ulicy- nawierzchnia
- generalny remont ulic wewnątrz osiedli Gromadzka
- remont ul. Bieszczadzkiej i ul. Harcerskiej.
4. CHODNIKI
- wyjazd z ulicy Płochy/Zielona na ul. Kruczą - zamontowanie barierek w miejscu dwóch miejsc
parkingowych
- 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)
- budowa chodnika (ok 150 mb) umożliwiającego dojście od budynków nr 49 i 51 przy ul. Kijowskiej
do boiska sportowego przy ul. Kijowskiej
remont chodnika przy ul. Koszalińskiej od ul. Panewnickiej do baru Sielanka
- remont chodnika przy . ul. Grunwaldzkiej – strona nieparzysta
- remont odcinka chodnika przy ul. Grunwaldzkiej od Panewnickiej Tylnej do Panewnickiej
- remont chodnika przy ul. Warmińskiej
- remont chodnika przy ul. Panewnickiej od ul. Kijowskiej do ul. Kruczej (strona północna)
- remont wjazdu z ul. Świdnickiej do ul. Zielonogórskiej
- remont nawierzchni chodnika ul. Bronisławy (strona nieparzysta) od ul. Panewnickiej do ul Poleskiej
(pochyłość chodnika , liczne zapadliska)
- remont chodnika i schodów oraz budowę pochylni dla rowerów, wózków na łączniku pomiędzy
ul. Zagrody i ul. Bromboszcza
- remont chodnika przy ul. Małopolskiej - strona lewa i prawa
- remont chodnika na ul. Gdańskiej (strona północna do ul. Zadole).

5. OŚWIETLENIA
- oświetlenie chodnika od ul. Bałtycka 66 do Oś. Bema 47 – 49 (3 pkt. świetlne)
- oświetlenie ul. Panewnickiej 374 b (2 pkt. świetlne)
- przesunięcie słupów oświetleniowych umiejscowionych w chodniku przy ul. Panewnickiej od Szkoły
nr 9 do ul. Bojanowskiego w Panewnikach lub ich zabezpieczenie
- wykonanie 2 pkt. świetlnych na przystanku autobusowym przy ul. Piotrowickiej (kierunek Katowice )
na skrzyżowaniu z ul. Panewnicką
- 1 pkt. świetlny na początku ul. Smoleńskiej
- wykonanie 2 pkt. świetlnych pomiędzy ul. Ludową a ul. Kokociniec (przejście dla pieszych).

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 Uniwersytetu
Ekonomicznego (tworzy się potężne rozlewisko)
- wykonanie 2 kratek ściekowych w ul. Gromadzkiej od nr 49 – 49 k (brak w/w kratek powoduje
zalewanie garaży)
- zabudowa kratki ściekowej u zbiegu ulic Panewnicka - Cieszyńska (1 szt.)
- zabudowa kratki ściekowej na ul. Zadole (przy Kościele)
- wymiana instalacji wodnej na Osiedlu Kokociniec przy ul. Wybickiego.
7. ALEJE - PARKI - ŚCIEŻKI ROWEROW
- Zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy ulicami Medyków - Stolarska przy ul. Zaruskiego.
8. DRZEWA
- wycięcie topól za budynkiem UM ul. Franciszkańska 25 (wysokość drzew zagraża budynkowi)
- prześwietlenie drzew przy ul. Piotrowickiej od ul. Poleskiej do ul. Śląskiej.
9. ZATOKI PARKINGOWE
- wykonanie parkingu przy ul. Panewnickiej nr 9, 9a , 9b i 11, 11a, 11
- wykonanie parkingu na łączniku ulic Warmińska- Medyków przy Szkole Podstawowej nr 64 ( ulica
Zarańskiego).
10 . RÓŻNE
- W ramach projektu BO 2018 Miasta Katowice pn. "Muzyka marzeń na Zadolu", o wartości 150.000 zł
(pomysłodawca P. Adam Łęski - Radny RJP nr 6) odbędzie się w soboty lub niedziele miesiąca lipcasierpnia-września roku 2018 cykl 8 koncertów z różnych gatunków muzycznych. W momencie
wydawania Biuletynu trwają jeszcze uzgodnienia na ten temat.
- wydawnictwo Rady Jednostki nr 6 Ligota - Panewniki „Biuletyn Informacyjny” kwartalnik (nakład
2 000 szt x 4 kwartalniki) – kolor = 3000 zł
- kontynuacja turnieju koszykówki ulicznej - 5.000 zł
- dotacja w wysokości 2 .000 zł dla C S K dla dzieci na imprezy kulturalne ( Dzień Dziecka ,
Mikołaj, Święta Bożego Narodzenia)
- remont schodów róg ul. Koszalińska/Słupska.
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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

