
                                     Katowice, 30.05.2021 

Dorota Żywica  

Ul. Krucza 74 / 10 
Katowice 40-756 
Telefon kontaktowy: 607 261 011 
 

Do Pana Dyrektora Piotra Handwerkera 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów    

w Katowicach , Ul. Kantorówny 2 a 

 

dot. wymiany oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kijowskiej w Katowicach w dzielnicy Ligota – 

Panewniki  

Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort  życia mieszkańców zwracamy się do Pana 

Dyrektora  prośbą o podjęcie działań, mających na celu wymianę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 

Kijowskiej trzynastu słupów oświetleniowych oraz montaż jednego w miejscu uszkodzonego na 

zakręcie ulicy Kijowskiej i Wybickiego.  

Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Wybickiego, Kijowskiej i Kruczej oraz osiedla Kokociniec znajdującego 

się pobliskiej okolicy Lasu Panewnickiego  było montowane w latach 70 tych.  

W związku z ich kiepskim stanem technicznym w 2018 roku dokonano inwentaryzacji, w efekcie 

wymieniono większości słupów oświetleniowych na nowe wzdłuż wspomnianych ulic oraz na osiedlu 

Kokociniec. W wymianie nie uwzględniono dziesięciu słupów oświetleniowych znajdujących się 

wzdłuż ul. Kijowskiej, tym samym wzdłuż Lasu Panewnickiego oraz trzech słupów, znajdujących się 

po drugiej stronie ulicy, przy sklepie „Rabat”. 

Wspomniane oświetlenie uliczne jest w złym stanie technicznym i może zagrażać bezpieczeństwu 

mieszkańców, gdyż  słupy te mają spękany beton i widocznie jest jego uzbrojenie. Dodatkowo, oprawy 

części z nich osłonięte są gałęziami drzew, w wyniku czego nie dają wystarczająco dużo światła aby 

mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie w tym miejscu wieczorową porą. Informujemy jednocześnie, że 

a wspomnianej części drogi znajduje się przejście dla pieszych oraz dwa przystanki autobusowe.  



Kiepsko oświetlona ulica powoduje, iż trudno jest dostrzec wychodzące wieczorem z lasu sarny czy też 

dziki, co może być również powodem nieszczęśliwych wypadków zderzenia samochodów z dziką 

zwierzyną. Na zakręcie ulicy Kijowskiej z ulicą Wybickiego prawdopodobnie w wyniku wypadku 

komunikacyjnego został zniszczony i usunięty jeden słup oświetleniowy. W związku z brakiem 

oświetlenia w tym miejscu dochodzi często do wypadków samochodowych, gdzie kierowcy wjeżdżają 

do lasu niszcząc przy tym barierki ochronne.  

Prosimy o pozytywne rozparzenie naszej prośby i podjęcie działań , które pozwolą rozwiązać opisany 

problem.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

                                                                       Dorota Żywica 


