
PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Inicjatywa Mieszkańców Osiedla Kokociniec – grupa nieformalna 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

31.12.2016

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Województwo śląskie , Katowice , Dzielnica Ligota Panewniki .   

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

4 osoby 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji

Masz Głos? 

W ramach Akcji Masz Głos , przystąpiliśmy do działań społecznych na rzecz mieszkańców
osiedla Kokociniec w dzielnicy Ligota Panewniki w Katowicach . Po uzyskaniu bardzo 
dobrego wyniku w ramach Budżetu Obywatelskiego ( I miejsce – projekt lokalny ) , 
postanowiliśmy podjąć dalsze działania na rzecz poprawy jakości życia na wyżej 
wskazanym osiedlu. Osiedle to powstało w latach 70- dziesiątych . Ze względu na brak 
inwestycji i mijający czas ( 40 lat ) cała infrastruktura skupiona wokół tego osiedla została 
poważnie uszkodzona i zniszczona . Problemów jednak na tym osiedlu jest bardzo wiele . 
W związku z tym postanowiliśmy wspólnie wyznaczyć sobie cele i zaangażować 
mieszkańców do działania w tej okolicy. 
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2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze 

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. 

ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

W dniu 03.11. zorganizowaliśmy wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Bona Fides  
pierwsze spotkanie robocze z zainteresowanymi do dalszych  działań mieszkańcami , w 
wyniku którego wspólnie zostały wyznaczone dwa zadania wokół których skupiliśmy naszą
uwagę : poprawa bezpieczeństwa na ul. Płochy oraz ustawienie tablic informacyjnych na 
terenie osiedla. 
04.11.br przedstawiciele naszej grupy wzięli udział w spotkaniu  przez Jednostkę 
Pomocniczą nr 6 w Ligocie , w którym wzięli udział między innymi radni , komendant 
komisariatu w Ligocie , ale również przedstawiciel UM Katowice .  Tematem tego 
spotkania było „ Bezpieczeństwo w Ligocie i Panewnikach ”, gdzie podjęliśmy dyskusję 
odnośnie bezpieczeństwa na Osiedlu Kokociniec. Zwróciliśmy uwagę na niebezpieczną 
drogę Płochy , którą każdego dnia przemieszczają się dzieci w drodze do szkoły. W tym 
temacie zaproponowano spotkanie Urzędników Policji , mieszkańców z zarządcą drogi. 
Jest to dla nas sprawa pilna , gdyż otrzymywaliśmy od Państwa niepokojące sygnały 
dotyczące tej drogi.   
Na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami , które miało miejsce 17.11br. zdecydowaliśmy o 
wystosowaniu  petycji do właścicieli działek obejmujących ul. Płochy  w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i ich opiekunów , korzystających
z drogi przy ul. Józefa płoch prowadzącej do budynków szkoły i przedszkola oraz 
modernizację chodników prowadzących do tej drogi na osiedlu Kokociniec od ul. Kruczej 
i Kijowskiej. 
Nawiązaliśmy kontakt z jednym z Radnym Miasta Katowic, który zaoferował nam pomoc w
zorganizowaniu wspólnego  spotkania mieszkańców osiedla z właścicielami działek na 
terenie ul. Płochy , wraz z policją i przedstawicielami UM , w celu wypracowania 
wspólnych rozwiązań i zbudowania dobrych relacji , unikając tym samym wprowadzenia 
rozwiązań bez konsultacji z mieszkańcami . 
W chwili obecnej , mamy przygotowaną treść petycji , jednakże jesteśmy jeszcze w trakcie
ustalania odbiorców ( właścicieli działek ) . Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów poparcia. 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w 

jakiś sposób na te relacje? 
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BO 2017  wsparł Inicjatywę Mieszkańców Osiedla Kokociniec  Radny Miasta Katowice 
Aleksander Uszok. Również  współpracę zaoferował Radny Pan Tomasz Maśnica i Radny 
dzielnicy Pan Paweł Niewiadomski . Myślę ,że swoimi działaniami na rzecz mieszkańców 
osiedla zwróciliśmy uwagę przedstawicielom Rady Miasta na jego problemy wcześniej 
nigdzie nie zgłaszane.  

5. Jak  oceniacie  zaangażowanie  przedstawicieli  władz  samorządowych  w

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-

brak zaangażowania,  2-niskie zainteresowanie,  3-trudno powiedzieć,  4-dostrzegam

zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie) 

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Pan  Aleksander Uszok  wziął udział w pierwszym  przez nas  zorganizowanym spotkaniu 
z mieszkańcami osiedla Kokociniec na temat BO 2017 . W wyniku czego zdobyliśmy  
pierwsze miejsce jako projekt miejski.    Natomiast  Pan Tomasz Maśnica zaoferował 
swoją współpracę oraz swoją  pomoc  w zorganizowaniu spotkania mieszkańców z 
przedstawicielami UM , policji i właścicieli działek ul. Płochy , prowadzącej dzieci do szkoły
podstawowej na 67 . Spotkanie również zaproponował Pan Paweł Niewiadmoski , który 
jest Radnym Rady Dzielnicy Ligota Panewniki. Pan Paweł posiada wiele informacji dot. 
zmian ruchu drogowego ulic przy S.P. Podstawowej nr 67.  

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli 

tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne,

eksperci) i na czym ta współpraca polegała? 

Rozpoczęliśmy współpracę z Stowarzyszeniem Bona Fides , które wspiera aktywnych 
mieszkańców w swoich działaniach społecznych . Został nam przydzielony opiekun , który 
został poinformowany o problemach z jakimi borykają się mieszańcy osiedla Kokociniec. 
Wspólnie wyznaczyliśmy sobie cele , które chcemy zrealizować w tej dzielnicy : poprawa 
bezpieczeństwa na ul. Płochy oraz ustawienie tablic informacyjnych na terenie osiedla. 
Ponadto przedstawiliśmy przygotowaną przez nas petycję dot. bezpieczeństwa na ul. 
Płochy Dyrekcji Szkoły nr 67 i uzyskaliśmy poparcie. 
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7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z 
akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak 

zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 
zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie) 

1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Mieszkańcy są ostrożni  w wypowiadaniu swojego zdania  temat zniszczonego przez 
upływający czas  osiedla , ale widzimy zainteresowanie , gdyż bardzo dobry wynik BO 
2017 daje nam wyraźny sygnał ,że to czas na zmianę i poprawę jakości życia na tym 
osiedlu. 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 
zadania w ramach akcji Masz Głos?

Wspólne spotkanie z mieszkańcami i wyznaczenie sobie celów na zmianę i poprawę 
jakości życia mieszkańców na osiedlu Kokociniec. Na osiedlu Kokociniec nigdy nie było 
takiej inicjatywy ze strony mieszkańców . 

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach

akcji? 

W chwili obecnej mamy dwa cele : poprawa bezpieczeństwa na ul. Płochy oraz ustawienie
tablic informacyjnych na terenie osiedla. Następnym celem jest modernizacja jedynego na 
tym osiedlu boiska , które znajduje się na osiedlu Kokociniec . Działka tego boiska należy 
do  Katowickiego Holdingu Węglowego. W związku z tym ,że ma możliwości , aby 
zmodernizować to boisko w ramach BO. Będziemy chcieli podjąć takie działania , aby 
zarządca zechciał zainwestować w modernizację boiska . Problem zniszczonego boiska 
został również przedstawiony na jednej z sesji Rady Miejskiej przez Radnego Pana 
Maśnicę , w wyniku czego otrzymaliśmy pismo od Straży Miejskiej , informujące że boisko 
owszem jest zniszczone ale też nie użytkowane przez dzieci z czym się nie zgadzamy.  

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
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