
Ligota 
is a dormitory city



Ligota 
has a lot of  

public spaces...



... but its inhabitants 
don’t use them



We want to explore their 
GREAT potentials



How to transform  
them into 

SOCIAL places??

?



What could bring people 
TOGETHER??



FOOD!!



In Katowice 
people like 

to cook 
and eat  

together...



... Let’s  
do  
it 

OUTSIDE!!





where and when??

16-sept

14-oct16-dec

11-nov



PLAC_PAŃSTW PARTNERSKICH



ULICA_WIELKOPOLSKA



STACJA KOLEJOWA_KATOWICE LIGOTA



ULICA_PANEWNICKA



Promotion material
Flyer



Skosztuj wypieków Twojego sąsiada

Naucz nas jak robisz swoje ulubione pierogi

Zdobądź nowe doświadczenia kulinarne

Poznaj ta
jniki kulinarnych mistrz

ów

Szukasz pomysłu na prosty i smaczny posiłek?

Rozwiążemy Twój problem

Poczuj atmosferę rodzinnego pikniku

Poka
ż s

ię
 z 

najsm
aczn

ie
jsz

ej s
tro

ny

Pokaż swojemu dziecku jak upiec ciasto

16
Jak się do nas dostać

PKP, stacja Katowice Ligota
- relacja Katowice - Bielsko Biała
- relacja Katowice - Rybnik

BUS: 10, 12, 13, 48, 51, 292, 657, 912

PODĄŻAJ ZA NASZYM LOGO

10:00 - 20:00

w
rz

e
si

e
ńPlac Miast Partnerskich



Weź udział w konkursie gotowani razem

ze swoimi dziećmi

Gotuj z nami i wygrywaj nagrody

Zabierz ze sobą meble turystyczne (stolik, krzesła)

Przygotuj i podziel się swoimi potrawami

Zasady zabawy

zaSMAKuj Lig   ty

Kontakt

e - mail:   zasmakujligoty@gmail.com

tel:           500 555 500

5505555

zaSMAKujligoty

wwww.facebook.com/zaSMAKujligoty

SARP

DYREKCYJNA 9

40-013 KATOWICE

IMIĘ:

NAZWISKO:

TEL:

WIEK:

ILOŚĆ OSÓB:

TAK, CHCĘ UCZESTNICZYĆ W 
FESTIWALU „zaSMAKuj” Ligoty



Poster











zaSMAKuj Ligoty in Plac Miast Partnerskich

?



zaSMAKuj Ligoty in Plac Miast Partnerskich



zaSMAKuj Ligoty in Plac Miast Partnerskich

?



zaSMAKuj Ligoty in Plac Miast Partnerskich



Initial intervention in Plac Miast Partnerskich



AIMS
-to encourage community life in Ligota

-to reveal the potentials of many degraded 
public space in Ligota

-to be a catalyst for the regeneration of 
those public spaces

-to generate interest from different parties



Ligota could start a nice 
tradition of food festivals ...



... in Katowice



... in Silesia



... and in whole Poland!



come and join us in
zaSMAKuj LIG    TY 
on September 16!!


