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Nakład : 5 500 egzemplarzy       październik 2008                                                                                              
                       

     Gazetka  
   dla mieszkańców Łabęd 

 

Szanowni Mieszkańcy Łabęd, 
 Kierujemy do Państwa czwarty numer naszej 

gazetki. Poprzedni został wydany w maju. Jak 
każdy wcześniejszy, zawierał wiele istotnych 
informacji o tym, co dzieje się na terenie 
dzielnicy. Mamy nadzieję, że dotarł  
do większości mieszkańców Łabęd.  

 Serdecznie prosimy o pomoc w dystrybucji 
gazetki. Osoba, która dociera na każdą ulice  
i do każdego domu czasem ma kłopot  
z zostawieniem gazetki we właściwym miejscu, 
zdarzają się różne kłopoty i trudności,  
ale doświadczenie zdobywane przy dystrybucji 
kolejnych wydań gazetki zapewne spowoduje, 
że jej dostępność będzie pełna, a i Państwo 
przyzwyczaicie się do jej istnienia.  

  Zamiarem Rady Osiedlowej Łabędy jest,  
aby gazetka ukazywała się aż do końca obecnej 
kadencji, a więc do roku 2011. 

  
  Przewodniczący Zarządu Osiedla – Jacek Tarkota  

         Przewodnicząca RO Łabędy -  Krystyna Sowa 
 

Konsultacje w sprawie 
zamiaru zmiany nazw ulic 

 
Rada Miejska  

na wniosek Prezydenta 
Miasta podjęła  

18 września uchwałę  
w sprawie 

przeprowadzenia 
 

konsultacji z mieszkańcami Gliwic dotyczących 
przemianowania ulic będących symbolem 
okresu PRL-u. 

Ewentualna zmiana miałaby dotyczyć 20 
ulic, cztery z nich znajdują się w Łabędach. Są 
to ul. 22 Lipca, 15 Grudnia, R. Luksemburg  
i K. Marksa. 
     Osoby, które chciały wyrazić swoje 
stanowisko w tej sprawie mogły wypełnić 
ankietę i złożyć ją w Urzędzie Miejskim do 30 
października.  

     Członkowie Rady Osiedlowej, aby dotrzeć 
do najbardziej zainteresowanych, osobiście 

odwiedzili mieszkańców ulic 22 Lipca, 15 
Grudnia i R. Luksemburg i pozostawili im 
ankiety do wypełnienia. Ankiety dla 
mieszkańców ul. K. Marksa odebrał ich 
przedstawiciel. Kto nie chciał wybierać się  
do urzędu  mógł wypełnioną ankietę 
przekazać nam w czasie dyżurów lub wysłać 
ją pocztą lub pocztą elektroniczną - 
bpr@um.gliwice.pl. 

Informacje o konsultacjach zamieszczone 
były trzykrotnie w Miejskim Serwisie 
Informacyjnym i na stronie internetowej 
urzędu.  

W sprawie zamiaru zmiany nazw ulic  
w Gliwicach mogli się wypowiedzieć wszyscy, 
także Ci, którzy nie mieszkają na żadnej  
z wymienionych ulic. 

 

Dlaczego Prezydent Miasta podjął działania, 
które mają prowadzić do zmian nazw ulic ? 
Kto był ich wnioskodawcą ? 

Takie pytanie zadał Z. Frankiewiczowi jeden 
z radnych – Prezydent Miasta odpowiedział: 
„[…]Światowy Związek Żołnierzy AK Oddział 
Gliwice się do nas zwrócił w tej sprawie, 
Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd 
Oddziału w Gliwicach i Pan Mieczysław 
Majewski kapitan rezerwy, weteran II Wojny 
Światowej z Gliwic […] Oprócz tego są 
również rozmowy, to nie jest tak, że te 
sprawy ludzi nie interesują, wręcz przeciwnie 
szczególnie starszych ludzi interesują. Moja 
inicjatywa jest efektem takich właśnie 
rozmów.” 

 

  Na jaką pomoc będą mogli liczyć 
mieszkańcy ulic, jeśli nazwy niektórych z nich 
zostaną zmienione ? I takie pytanie zadawali 
radni podczas trwania sesji.  

     Władze samorządowe mogą bowiem 
zapłacić w imieniu mieszkańców za bardzo 
konkretne rzeczy : 
 istnieje ustawowe zwolnienie z opłaty  

za wydanie nowego dowodu osobistego,  
 Rada Miejska może w drodze uchwały 

zwolnić z opłaty / bądź zmniejszyć jej 
wysokość / za dowód rejestracyjny, prawo 
jazdy i  wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej,  

 część pozostałych opłat może być 
indywidualnie obniżana albo wręcz 
eliminowana, ale to  wymaga specjalnych 
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procedur i adresowane jest do ludzi, którzy 
mogą się wykazać najniższym dochodem 
w przeliczeniu na osobę. 
 

    I jeszcze jedna ważna informacja. Podczas 
dyskusji na sesji Rady Miejskiej Prezydent 
Miasta powiedział, że :  

„[…] dyskusja będzie tym trudniejsza im 
więcej głosów będzie przeciwnych po 
rozpropagowaniu ankiety. Proponuję pytać 
wszystkich mieszkańców, a nie tylko 
mieszkańców danej ulicy, bo to jednak jest 
sprawa wszystkich mieszkańców i trzeba im 
dać szansę się wypowiedzieć, przy czym my, 
oceniając wyniki tej ankiety, możemy różnie 
traktować głosy oddane przez mieszkańców 
zainteresowanych, jak mieszkańców, których to 
nie dotyczy materialnie. Ale to od nas może 
zależeć, jak będziemy to traktowali. A bardziej 
precyzyjnie od Państwa radnych.” 

   Na stronie internetowej RO znajdują się 
wszystkie dokumenty związane z uchwała Rady 
Miejskiej w sprawie konsultacji.  

    

Stanowisko Rady Osiedlowej  
w sprawie zmiany nazw ulic 

  
    Rada Osiedlowa na swym posiedzeniu, 

które odbyło się 20 października uznała,  
że winna w sprawie zamiaru dokonania zmiany 
nazw ulic w Łabędach zająć stanowisko.  

   W konsultacjach mieli prawo wziąć udział 
tylko mieszkańcy miasta, jednak Statut Rady 
daje jej prawo do opiniowania spraw 
dotyczących osiedla. 

   Rada po przeprowadzeniu dyskusji 
odpowiedziała  na pytanie zawarte w ankiecie : 
Czy jest Pan/Pani za zmianą obowiązujących 
na terenie miasta Gliwice nazw ulic będących 
symbolem okresu PRL?  

Radni Rady Osiedlowej opowiedziała się 
przeciw zmianie nazw ulic w Łabędach. Wyniki 
głosowania : za zmianą 1 osoba, przeciw – 10 
osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
       Stanowisko RO zostanie przekazane  
przeprowadzającym konsultacje.  
                                                    

    Spotkania  
    z mieszkańcami Łabęd 

 
      Zgodnie ze Statutem, w oparciu o który działa 
Rada Osiedlowa, ma ona obowiązek organizować raz 
w roku zebranie mieszkańców. Chętnie wywiązaliśmy 
się z tego obowiązku, bo zależało nam  
na bezpośrednim kontakcie z tymi, na rzecz których 
staramy się działać. Aby uczestnicy spotkań mieli 
możliwość rozmawiania o sprawach dotyczących 
miejsc ich zamieszkania  

spotkania te zostały 
zorganizowane  

w kilku  miejscach : 
 w SP 38, 

 w Gimnazjum 19 
 w SP 29 

 i w Domu Kultury. 
 

W trakcie spotkań : 
1. przedstawiliśmy najważniejsze informacje  

o Radzie Osiedlowej Łabędy, 

2. zaprezentowaliśmy dotychczasowe efekty 
działań, m.in. liczbę i efekty interwencji 
mieszkańców, sprawy podjęte z inicjatywy RO, 

3. pokazaliśmy zmiany zachodzące w naszej 
dzielnicy, 

4. nazwaliśmy problemy, które muszą zostać 
podjęte i rozwiązane. 

 Uczestnicy spotkań otrzymali materiały,  
w których znalazły się między innymi informacje  
o interwencjach mieszkańców, tych, które zostały 
przyjęte od początku działalności Rady obecnej 
kadencji, czyli od 22 czerwca do oraz tych, które 
zgłaszali uczestnicy spotkań.  
        Rada Osiedlowa liczy 15 radnych, którzy 
mieszkają w różnych częściach dzielnicy, znają oni 
problemy i bolączki mieszkańców, jednak 
bezpośrednia rozmowa, wymiana informacji,  
co miało miejsce podczas spotkań, były dla nas 
bardzo cenne. Dzięki pozyskanej wiedzy będziemy 
mogli mieć pewność, że działamy zgodnie z tym, 
czego oczekują od nas  mieszkańcy.  
     Oczywiście wszystkich oczekiwań nie będziemy 
w stanie z różnych powodów spełnić, ale ważne 
jest, abyśmy we wszystkich sprawach zgłoszonych 
przez mieszkańców podejmowali działania. 
       Wszystkim, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie na spotkania i wzięli w nich 
udział serdecznie dziękujemy za obecność, 
ale przede wszystkim za żywą dyskusję  
i wskazanie spraw ważnych dla nas 
wszystkich.  
 

Z jakimi sprawami 
zgłaszają się  

do nas mieszkańcy ? 
   
        Nieprzerwanie przyjmujemy od Państwa 
zgłoszenia, interwencje, wnioski dotyczące 
spraw, które powinny zostać podjęte.  
      Tych spraw jest bardzo dużo. Dotyczą one 
problemów indywidualnych, czasem nawet 
mają charakter osobisty – tych oczywiście nie 
upubliczniamy, załatwiamy je poza przyjętą 
procedurą, przewidująca dokumentowanie 
prowadzonych działań. Jednak większość  
z nich dotyczy całej dzielnicy lub jej części. 
      Niektóre ze spraw można załatwić 
natychmiast, w czasie kilku dni lub tygodni. 
Są jednak i takie, które wymagają czasu, 
przygotowań, przekonania tych, którzy 
podejmują decyzje. Czasem trzeba czekać 
kilka lat na moment zrealizowania wniosku, 
który był formułowany wielokrotnie. Takim 
przykładem może być chodnik przy  
ul. Rzeczyckiej. Długo czekał na realizację,  
ale za to teraz można się nim zachwycać. 
         Zgłaszane problemy są dla nas 
podstawą do działania. Wskazują nam, co jest 
ważne. 

 

Interwencje przyjęte  
przez RO w ramach dyżurów 

 
       W okresie od 22.06.2007 r., kiedy Rada obecnej 
kadencji rozpoczęła pracę do 14.05.2008 r., czyli  
do pierwszego z czterech spotkań z mieszkańcami 
przyjęliśmy 81 interwencji. Świadczy to o istnieniu 
wielu problemów, ale także o przekonaniu, że dzięki 
naszym staraniom coś się zmieni.  
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     Czego dotyczyły interwencje ? W warunkach 
naszej gazetki, ze względu na znaczną liczbę 
zgłoszonych spraw, nie jesteśmy w stanie przekazać 
pełnej informacji na ich temat. Znajdzie się ona  
na stronie internetowej RO. W tym wydaniu „Naszych 
Łabęd” przekażemy jedynie kilka informacji  
o charakterze ogólnym : 
1. Najpoważniejszą i najtrudniejszą sprawą,  

bo dotyczącą wielu osób, było odniesienie się  
do wniosku mieszkańców ul. Partyzantów  
o zlikwidowanie przystanków autobusu linii 32  
na ul. Partyzantów i Wolności. Problem ten 
wymagał przeprowadzenia przez RO konsultacji 
społecznych. W ich wyniku w poważnym zakresie 
ograniczona została liczba kursów autobusu, ważne 
jest też to, że w soboty i niedziele jeździ on 
wyłącznie ul. Przyszowską. 

2. Równie trudnym problemem było i jest 
ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych. RO 
włączyła się w prace nad koncepcją nowej 
organizacji ruchu, aby wywalczyć tyle, ile się da. 
Spotykaliśmy się wielokrotnie z projektantem,  
a także z dyrektorem i pracownikami Zarządu Dróg 
Miejskich, starając się mieć wpływ  
na podejmowane decyzje. Aktualna sytuacja 
ulegnie poprawie, choć ze względów obiektywnych 
nie wszystkie nasze oczekiwania zostaną spełnione  
Lada moment rozpocznie się wprowadzanie zmian. 

3. Najczęściej interwencje dotyczyły : 
 nadmiernej uciążliwości ruchu samochodów 

ciężarowych,  
 bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci, 

oznakowania przejść, uzupełnienie znaków 
poziomych na jezdniach, montażu progów, 

 porządkowania terenów zielonych, wycinki 
drzew, prześwietlania drzew,  

 likwidacji obiektów handlowych nieprowadzących 
działalności, np. kiosków przy ul. Głównej  
i Wolności, 

 braku lub zniszczenia chodników, 
 remontów dróg, uszkodzeń nawierzchni, 
 zakłócania ciszy nocnej przez osoby opuszczające 

lokale gastronomiczne, 
 braków  w oświetleniu ulicznym, 
 złego stanu przystanków autobusowych, 
 czystości ulic, braku koszy na śmieci. 

4. Pojawiły się i takie interwencje, które wymagają 
analizy stanu obecnego, spotkań w terenie, decyzji 
inwestycyjnych, np. : 
 niewystarczająca liczba studzienek kanalizacji 

deszczowej na ul. Staromiejskiej, 
 podmakanie terenów prywatnych w rejonie  

ul. Strzelców Bytomskich, 
 przyłączenie domów do miejskiej sieci 

ciepłowniczej. 
 

Interwencje zgłoszone podczas 
spotkań RO z mieszkańcami 

 
Spotkanie w SP 38 – 14 maja 

       

       Uczestnicy spotkania zgłosili 31 spraw. 
 Dotyczyły one m.in.: 
 wykonania przyłączy indywidualnych do nowo 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 
 wycofania ciężkich samochodów z Łabęd, 

nadmiernej prędkości, 
 ograniczenia szybkości, montaż progów,  
 remontów ulic, szczególnie Kosmonautów, 

Piaskowej, poprawy i uporządkowania stanu 
dróg w tym rejonie, braku parkingów, 
poboczy, 

 zabezpieczenia zaniedbanych terenów przy 
ul. Kosmonautów, 

 zanieczyszczania lasu w rejonie działek, 

 poszerzenia jezdni, np. ul. Nałkowskiej, 
 odprowadzania wód deszczowych, 
 przykrycia cieku wodnego w rejonie  

ul. Kosmonautów, 
 przycięcie drzew przy ul. Partyzantów, 
 wzrostu opłat za wieczyste użytkowanie 

gruntów, 
 parkowania samochodów w niedozwolonych 

miejscach, np. przed SP 32, 
 losów sceny obrotowej w Domu Kultury, 
 wzmocnienie nadzoru ZDM nad pracami 

wykonywanymi na drogach. 
 

Spotkanie w Gimnazjum nr 19 – 28 maja 
  

       Na kolejnym spotkaniu RO przyjęła 29 
spraw zgłoszonych przez mieszkańców. 
Dotyczyły one m.in. : 
 likwidacji Zorzy, 
 remontu ul Głównej, 
 organizacji ruchu drogowego, oznakowania, 

czystości, stanu ul. Oświęcimskiej, 
 zmiany lokalizacji przystanku na Placu 

Niepodległości, 
 obowiązku likwidacji szamb, 
 remontu chodników, 
 czyszczenia studzienek kanalizacyjnych, 
 stanu placu zabaw przy ul. Zawadzkiego, 

przejeżdżania samochodów przez plac, 
 braku oznakowania drogi rowerowej  

przy ul. Portowej, 
 stanu terenu wzdłuż działek w rejonie  

ul. Kosmonautów, 
 stanu terenu w okolicy niestrzeżonego 

przejazdu kolejowego, 
 kałuży tworzącej się na ul. Strzelców 

Bytomskich koło ciastkarni. 
 

Spotkanie w SP 29 – 11 czerwca 
 

      Uczestnicy spotkania zgłosili 23 sprawy. 
Dotyczyły one m.in. : 
 zwiększenia liczby pojemników na odpady 

segregowane, 
 uporządkowania rejonu przystanku przy  

ul. Portowej – złe warunki, brak przejścia, 
 czystości ul. Portowej, 
 złego stanu ul. Pszennej, skutków 

poruszania się samochodów ciężarowych 
dojeżdżających na budowę w Strefie, 

 ruchu samochodów ciężarowych, 
 korków przy wiadukcie kolejowym, 
 wykonania nowych nawierzchni na ul. Sojki, 

Murarskiej, Pokoju, Wiosennej, Wspólnej, 
 zniszczeń domów przy ul. Staromiejskiej  

na skutek ruchu samochodów ciężarowych, 
 zbyt małej liczby studzienek deszczowych 

na ul. Staromiejskiej. 
 

Spotkanie w Domu Kultury – 25 czerwca 
 

      Uczestnicy spotkania zgłosili 13 spraw. 
Dotyczyły one m.in : 

 stanu kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolności, 
 remontu ul. Głównej, 
 ograniczenia miejsc do parkowania w rejonie 

skrzyżowań z ul. Wolności – zła widoczność, 
 prześwietlenia skrzyżowania ul. Wolności  

z ul. Strzelców Bytomskich, 
 stawki opłat za grunt pod garażami, 
 usunięcia wad projektowych i wykonawczych 

związanych z budową kanalizacji sanitarnej, 
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 wycinki drzew przy ul. Wolności i Domu 
Kultury, 

 wyburzenia budynków przy ul. Zawadzkiego 
36 i 38, 

 zapadających się fragmentów jezdni ulicy 
Przyszowskiej – po pracach kanalizacyjnych. 
 

Kolejne spotkanie Rad 
Osiedlowych 

z Prezydentem Miasta 
  

      23 września odbyło się kolejne spotkanie 
przedstawicieli Rad z Prezydentem Miasta. 
Wziął w nim udział Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Jacek Tarkota.  
 

Co zgłosiliśmy ? 
 

      Ponieważ uważamy, że to, co zgłaszamy  
w imieniu mieszkańców do omówienia podczas 
spotkania z Prezydentem Miasta powinno być 
wszystkim znane, niżej cytujemy w pełnej 
wersji wykaz wskazanych problemów : 
 

1. Utrzymanie czystości na terenie miasta : 
 

1.1. Zamiatanie ulic w Łabędach. 
Rada Osiedlowa Łabędy zajmuje się zamiataniem ulic 
regularnie, począwszy od 1 kwietnia 2008 r., a więc 
od 7 miesięcy. Od momentu, w którym otrzymaliśmy 
dzienny harmonogram zamiatania ulic sprawdzamy, 
czy usługa została wykonana. Robimy zdjęcia 
pokazujące stan czystości poszczególnych ulic. 
Przesyłamy je pocztą elektroniczną do Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.  
Z zebranych i uogólnionych informacji oraz zebranej 
dokumentacji fotograficznej wynika, że Remondis  
nie realizuje zadania zgodnie z zawartą umową  
w zakresie liczby i terminów zamiatania. Dotyczy to 
wszystkich ulic z terenu Łabęd. Sporadycznie zdarza 
się, że zamiatarka przejedzie po dzielnicy,  
ale w żadnym wypadku nie jest to realizacja 
przyjętego harmonogramu ani w zakresie liczby 
zamiatań, ani w zakresie terminów. Firma od kilku 
miesięcy ma pełną świadomość, że Rada Osiedlowa 
Łabędy sprawdza, czy ulice są zamiatane i pomimo 
tego nie wywiązuje się z obowiązków. W piśmie 
dotyczącym poprzedniego spotkania z Prezydentem 
Miasta zapytaliśmy, w jaki sposób gmina sprawuje 
nadzór nad wykonywaniem zadań przez Remondis  
i jaki jest wynik tego nadzoru. Niestety nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi na te pytania. Prosimy o to 
ponownie. 
 

1.2. Sprzątanie przystanków autobusowych. 
Przystanki autobusowe są brudne. Wnioskujemy,  
aby : 
 sprzątać je częściej, 
 rozszerzyć teren podlegający sprzątaniu – wokół 

przystanku, bezpośrednio przy sprzątanym 
obszarze zalegają duże ilości śmieci, szczególnie 
niedopałki i pudełka po papierosach, co psuje efekt 
wykonywanych prac. 

 

1.3. Utrzymywanie czystości chodników przyległych 
do terenów gminnych. 

Na terenie miasta jest wiele chodników, które 
przylegają wyłącznie do terenów gminnych. Nikt o 
nie dba, są, zarośnięte, brudne, nieuporządkowane. 
Po poprzednim spotkaniu z RO sformułowane zostały 
zapowiedzi konkretnych działań gminy w tym 
zakresie, w związku z tym wnioskujemy  
o zinwentaryzowanie chodników przylegających  

wyłącznie do terenów gminnych i objęcie ich usługą 
zamiatania, na początek choćby tylko kilka razy  
w roku. 

 

 1.4. Opróżnianie koszy. 
Kosze są opróżniane nieregularnie, rozrzucone 
śmieci często zanieczyszczają otoczenie. Za nie  
do przyjęcia uważamy stanowisko wyrażone  
w piśmie PU-0057/113/73/08 z 30 lipca 2008 r.: 
„sugeruję zlikwidowanie ławki oraz pozostałości po 
koszu, co uniemożliwi organizowanie w tym 
miejscu „spotkań towarzyskich” okolicznych 
mieszkańców, a co za tym idzie ograniczy 
zaśmiecanie terenu”. Ławek i koszy nie należy 
likwidować lecz ustawiać nowe !   

 

1.5.Mała liczba koszy na śmieci. 
Rada Osiedlowa pismem z 18 lutego 2008 r. 
zwracała się z wnioskiem o ustawienie 
dodatkowych koszy w konkretnych miejscach 
dzielnicy. Prosimy o aktualną informację w sprawie 
terminu uzupełnienia aktualnego stanu. Brak koszy 
jest niezmiernie uciążliwy i powoduje nadmierne 
zaśmiecenie. 
 

2. Rozwiązanie problemu „Zorzy”. 
     Sprawa ciągnie się co najmniej od 2004 r. Znane 
są nam dotychczasowe działania różnych instytucji. 
Niestety nie przynoszą one oczekiwanych 
rezultatów. Rada Osiedlowa zwracała się  
do Prezydenta Miasta z wnioskiem o podjęcie 
działań, w  wyniku których obiekt zostanie 
zlicytowany. Otrzymaliśmy informację, że : „21 
lipca 2008 tutejszy urząd otrzymał informację od 
Komornika Sądowego przy sądzie Rejonowym w 
Gliwicach, iż dla przedmiotowej nieruchomości 
została wszczęta egzekucja[…].Komornik 
poinformował tutejszy urząd, iż 13.08. 2008 r. 
zostanie dokonany opis i oszacowanie 
nieruchomości położonej przy Placu Niepodległości 
1. Po dokonaniu tej czynności Komornik będzie 
mógł przystąpić do jej zlicytowania.” Ponieważ 
pismo, w którym znalazł się powyższy fragment 
pochodzi z 29 lipca 2008 prosimy o informację o 
aktualnym stanie sprawy. 

 

3. Ograniczenie ciężkiego transportu drogowego. 
Opracowana została koncepcja organizacji ruchu 
drogowego w Łabędach. W jakim terminie zostaną 
wprowadzone tak bardzo oczekiwane przez 
mieszkańców ograniczenia ruchu dużych 
samochodów ciężarowych, poruszających się 
szczególnie ulicami: Staromiejską, Starogliwicką, 
Główną Strzelców Bytomskich, Przyszowską, 
Portową, Zawadzkiego, Oświęcimską. 
      Wnioskujemy podjęcie działań mających na celu 
przejęcie od Bumaru ul. Mechaników,  
co zapewniłoby lepszą organizację ruchu w tym 
rejonie Łabęd. 
  

4. Roboty gwarancyjne w rejonie robót 
kanalizacyjnych. 
     W których miejscach, w jakim zakresie i w jakim 
terminie zostaną wykonane prace gwarancyjne ? 
 

5. Gospodarowanie środkami gminnymi – 
niewykorzystywanie lokalu przy ul. Gojawiczyńskiej 
/budynek dawnej szkoły/ wyremontowanego  
z zaangażowaniem 200 tys. z budżetu gminy 
Gliwice. 
     Są nam znane wszystkie szczegóły związane  
z przeprowadzonymi pracami remontowymi. 
Interesuje nas, kiedy i w jaki sposób mieszkańcy 
dzielnicy i miasta będą korzystać z obiektu,  
na którego remont zostały wydane nasze wspólne 
pieniądze. 
 

6. Segregacja odpadów. 
     Pomimo zapowiedzi, w ostatnich miesiącach nie 
można było zauważyć prowadzenia akcji 
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informacyjnej skierowanej do mieszkańców.  
      Pojemników na segregowane śmieci wciąż jest  
za mało. Rytm ich opróżniania nie zgadza się  
z rytmem zapełniania, oznacza to, że często śmieci 
leżą obok pojemników. Wywożenie odpadów powinno 
ulec poprawie.  
    Największym problemem jest to, że mieszkańcy 
miasta nie mają motywacji, aby segregować śmieci. 
Ci, którzy to robią działają z własnych pobudek, 
wynikających z ich świadomości ekologicznej, a nie 
dlatego, że to się opłaci lub istnieje taka realna 
konieczność. 
     Ważny problem – jak miasto zamierza pozytywnie 
wpłynąć na upowszechnienie segregowania śmieci? 
 

7. Wykorzystanie wolnych lokali użytkowych  
na terenie Łabęd z przeznaczeniem ich na lokale 
mieszkalne. 
    Po poprzednim spotkaniu z Radami Osiedlowymi 
sporządzony został wykaz takich lokali. Ponieważ 
minęło kilka miesięcy chcielibyśmy uzyskać 
informacje dotyczące ich stanu aktualnego. 
 

8. Naprawa wiat na przystankach autobusowych. 
    Zdajemy sobie sprawę z problemu, jakim jest 
dewastacja wiat autobusowych. Jednak niektóre  
z nich są od wielu miesięcy nieremontowane, pomimo 
stosownych wniosków, np. jest to przystanek  
na Placu Niepodległości i na ul. Zygmuntowskiej.  

 

9. Uporządkowanie stanu drzew na terenie dzielnicy. 
   Na terenie dzielnicy znajduje się wiele drzew 
suchych /np. w parku obok Kanału Gliwickiego, 
wzdłuż  
ul. Starogliwickiej i Portowej/, z przysuszem, 
nadmiernie rozkrzewionych /np. przy ul. Wolności/ 
zasłaniającyh widoczność /ul. Portowa/. Jakie prace 
w tym zakresie będą przeprowadzone w bieżącym 
roku? 
    Konieczne jest też wykonanie oceny stanu drzew  
i przyjęcie planu ich porządkowania. Taki wniosek był 
wcześniej do miasta kierowany. Kiedy takie prace 
mogą zostać podjęte ? 

 

10. Usuwanie wraków samochodów 
  Jak okazało się w praktyce, usunięcie wraku 

samochodu jest bardzo trudne, a może nawet 
niemożliwe. Ktoś na ul. Zacisze porzucił sprawny 
samochód, który z czasem stał się wrakiem. Zagrażał 
bezpieczeństwu, straszył wyglądem. Podobny pojazd 
stoi przy ul. Wolności / Fiat 125 /. 

  Ponieważ takich miejsc i takich wraków jest  
w mieście sporo wnioskujemy o rozważenie 
wprowadzenia takich zmian, w wyniku których stare, 
porzucone, zniszczone pojazdy nie będą stały  
na naszych drogach. 

 

Jaką otrzymaliśmy odpowiedź ? 
 

       Rada otrzymała pisemne informacje  
w sprawach, które zgłosiła do omówienia. 
Przytoczymy najważniejsze fragmenty pism, 
których autorami są : Urząd Miejski, Zarząd 
Dróg Miejskich, Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji. 
 
 

1. Zamiatanie ulic. 
     

    Miasto sprawuje nadzór nad wykonywaniem 
usługi. Jeżeli wyniki kontroli w terenie, 
względnie skargi mieszkańców lub interwencje 
służb miejskich wskazują na to, że ulice nie 
zostały zamiecione, wówczas wykonawca 
zostaje obciążony kara finansową. Taka 
sytuacja miała miejsce w maju bieżącego roku. 
/ UM / 
 

 
2. Czystość przystanków autobusowych. 

 

     Przystanki autobusowe będą sprzątane   
ze zwiększoną częstotliwością od 1.01.2009 r.  
tj. codziennie, również w dni ustawowo wolne    
od pracy. Sprzątanie przystanków to : 
opróżnianie koszy, zamiatanie przystanku 
oraz usuwanie odpadów komunalnych  
z terenu znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie przystanku, tj. do 15 m w każdą 
stronę, licząc od słupka lub pionowej osi 
wiaty. / UM / 
 

3. Sprzątanie terenów zielonych, chodników.      

     W przetargu na ręczne sprzątanie terenów 
zielonych, skarp, chodników i parkingów 
uwzględniono do ręcznego zamiatania 
niektóre odcinki chodników w mieście,  
o których wiadomo, że są zaniedbane, 
znajdują się w uczęszczanych miejscach  
i przylegają do terenów gminnych.  
W przyszłości planowana jest inwentaryzacja 
terenów należących do gminy, zwłaszcza 
nieużytków, co pozwoli na rozszerzenie listy 
chodników objętych sprzątaniem. / UM / 
 

4. Opróżnianie koszy.      

     Ogólna liczba koszy na terenie Łabęd, 
poczynając od stycznia 2009 r. zwiększy się  
o 30 sztuk. W ramach tej liczby ustawione 
zostaną także nowe kosze w rejonie Placu 
Niepodległości w ilości 8 sztuk. / UM / 
 

5. Zorza      

     Zgodnie z informacją uzyskaną  
w Kancelarii Komorniczej, w której toczy się 
postępowanie egzekucyjne w stosunku  
do właściciela budynku, 13.08. 2008 r. odbył 
się jej opis i oszacowanie. Do końca roku 
Komornik planuje zlicytować nieruchomość. 
/UM/ 
 

6. Ograniczenie ruchu ciężkich samochodów       

      Projekt stałej organizacji ruchu dla Łabęd 
jest na ukończeniu. Jego wprowadzenie 
przewidywane jest po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Policji i uzyskaniu zatwierdzenia  
w październiku 2008 r. /ZDM/ 
 

7. Prace pogwarancyjne       

       Z robót pozostałych do wykonania  
w ramach gwarancji pozostała naprawa 
nawierzchni ul. Starogliwickiej na odcinku  
od skrzyżowania z ul Wyczółkowskiego  
do budynku nr 38. Roboty związane  
z naprawą nawierzchni zostaną wykonane  
do 30.09. 2008 r. / PWiK/ 
 

8. Usuwanie wraków 
    Pojazd pozostawiony bez tablic lub pojazd, 
którego stan wskazuje na to, że nie jest 
używany, powinien zostać usunięty z drogi 
przez straż gminną lub policję na koszt 
właściciela. / UM / 
 

9. Obiekt przy ul. P. Gojawiczyńskiej      

      Parter budynku został wydzierżawiony Sp.  
z o.o. Meden z siedzibą przy ul. Zabrskiej 6. 
Umowa została zawarta na okres od 
29.09.2006 r. do 31.12.2018. Przychodnia 
świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ.  
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    Przychodnia jako jedyna w dzielnicy spełnia 
wszystkie wymogi. Dzierżawca poniósł nakłady 
w celu uruchomienia działalności w wysokości 
350 tys. zł. Lekarz rodzinny przyjmuje 
codziennie od 8.00 do 15.30./ UM / 
 

10. Segregacja odpadów. 
    Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach do obowiązków 
właścicieli nieruchomości należy wyposażenie  
nieruchomości w urządzenia służące  
do gromadzenia odpadów, w tym odpadów 
segregowanych. W związku z tym,  
o zwiększenie liczby pojemników 
segregacyjnych mogą zdecydować sami 
mieszkańcy. W celu podniesienia świadomości 
ekologicznej mieszkańców Wydział PU planuje 
przeprowadzenie w roku 2009 akcji edukacyjno 
– informacyjnej. / UM / 
 

11. Lokale użytkowe. 
    Urząd wskazał 3 lokale, które będą 
przeznaczone na cele mieszkalne – na ul. 
Metalowców 2, Staromiejskiej 16, Zawadzkiego 
1b/1. / UM / 
 

12. Naprawa przystanków autobusowych. 
    Naprawa przystanku przy Pl. Niepodległości 
zostanie zlecona po zakończeniu postępowania 
przetargowego, natomiast wiaty przy ul. 
Zygmuntowskiej ujęte są w wykazie  
do wymiany ze względu na zły stan techniczny, 
która będzie realizowana do końca 
października 2008 r. / UM / 
 

13. Uporządkowanie stanu drzew 
    W dniu 21.08. br. zawarta została umowa  
na wycinkę drzew oraz dokonanie cięć 
sanitarno – pielęgnacyjno – korekcyjnych  
w koronach drzew rosnących w pasach 
drogowych. Do dnia dzisiejszego /15.09./ 
wykonano przycięcie drzew i krzewów  
w skrajni ulicy Portowej. Harmonogram robót 
przewiduje między innymi usunięcie drzew  
na ulicach Portowej, Starogliwickiej, Strzelców 
Bytomskich oraz cięć pielęgnacyjnych  
przy ulicach Olimpijskiej i Wolności. Prace  
w przedstawionym zakresie będą również 
prowadzone w latach następnych,  
aby sukcesywnie poprawiać bezpieczeństwo  
na drogach i estetykę zieleni przyulicznej. Są to 
prace bardzo kosztowne, czasochłonne, 
wykonywane w trudnych warunkach, które 
mogą być realizowane tylko przez specjalistów. 
/ZDM/ 

 

Przykłady pozytywnych 
zmian 

 

  Wszystkie prace wykonane na terenie 
Łabęd, które prezentujemy poniżej, zostały 
wykonane na skutek zabiegów podejmowanych 
przez Radę Osiedlową we współdziałaniu  
z mieszkańcami. Większość z nich ma swoje 

źródło w interwencjach 
mieszkańców. 
 

Remont drogi 
do Plusa. 

 

Po długich staraniach Rady Osiedlowej 
wykonany został remont drogi łączącej  
ul. Wolności z Plusem. 

    Jej stan był bardzo zły, chodziło się  
po niej z ogromnym trudem. Kłopot ze zmianą 
jej stanu wynikał z faktu, że nie jest ona 
drogą miejską i nie można było koniecznych 
prac wykonać ze środków miasta. 

     W tej skomplikowanej sytuacji 
niezmiernie pomocna okazała się PSS 
„Społem” Gliwice, która jest dzierżawcą 
drogi, wykorzystywanej przez sklep Plus.  
   Te dwie firmy wykonały remont, na który 
tak długo czekaliśmy. 
    Rada Osiedlowa serdecznie dziękuje 
wszystkim, dzięki którym zostały wykonane 
tak bardzo potrzebne prace. Szczególnie 
ciepło dziękujemy Prezes Zarządu „Społem” 
PSS Gliwice Pani Krystynie Tyczyńskiej za Jej 
osobiste zaangażowanie się w rozwiązanie 
problemu.  
 

Wykonanie nowych chodników. 
 

 
 

 W ostatnim czasie wykonano nowe 
chodniki. Powstały na ul. Przyszowskiej, 
Rzeczyckiej i Olimpijskiej. Cieszymy się  
z wykonania łącznika prowadzącego do Placu 
Morcinka. Dodatkowe prace /chodniczek nie 
należy do ul. Przyszowskiej/ wykonano  
na skutek działań mieszkańców, którzy 
zabiegali o takie rozwiązanie. Serdecznie 
dziękujemy im za współpracę. 

 

Wycinka drzew.  
     Po przerwie w wycince drzew  / okres 
wylęgu ptaków / miasto wykonało kolejne 
cięcia. Wycięto liczne 
topole w rejonie ulic  
Wolności i Waryńskiego. 

Przycięcie drzew. 
 

Po długim 
oczekiwaniu 

wykonano przycinkę 
konarów drzew przy ul. Wolności.  
     Na konieczność prześwietlenia zieleni 
wskazywali mieszkańcy tej ulicy biorący 
udział w spotkaniu z RO. Informowali o czasie 
oczekiwania i zwracali uwagę na konieczność 
zaangażowania się RO w tę sprawę.  
   Drzewa przycięto także na ul. Olimpijskiej, 
a także krzaki przy ul. Portowej. 

 

 
Budowa placu 
zabaw przy ul. 

Tuwima 
 

Czekaliśmy długo, 
ale jest efekt. 
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Likwidacja kolejnego kiosku. 
 

   Jedną z pierwszych spraw, jakie zgłosili nam 
mieszkańcy na początku kadencji była 
likwidacja opustoszałych kiosków znajdujących 
się przy ul. Wolności.  Jesienią poprzedniego 
roku zniknął jeden z nich, ostatnio kolejny. Dziś 
nie ma już nawet podłogi, którą utrwaliliśmy  
na zdjęciu. Robi się ładniej.  

 
Czystość ulic.  
 

     Kilkumiesięczne, cotygodniowe kontrole 
prowadzone przez RO sprawiły, że stopniowo 
poprawia się stan czystości naszych ulic.  
Do zachwytu jeszcze daleko, ale powolutku, 
cierpliwie wymuszamy zmiany. Coraz częściej 
można w Łabędach zobaczyć zamiatarkę 
czyszczącą ulice. To wynik naszej konsekwencji  
i determinacji.  

 

 
 

Ogłoszenie przetargu na projekt ciągu 
pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Strzelców 
Bytomskich 

 
Z ogromną radością 

informujemy,  
że niebawem  
rozpocznie się 

projektowanie ciągu 
pieszo – rowerowego 
wzdłuż ul. Strzelców 

Bytomskich. 
Starania w tej sprawie mają wieloletnią 
historię. Zadania nie podejmowano ze względu 
na trudności techniczne i duże koszty. To 
kolejny przykład zadania, które czasem musi 
„dojrzewać” kilka lat, ale w końcu przychodzi 
jego kolejka.  
     To niezmiernie ważna inwestycja, o którą 
zabiegamy wspólnie z RO Czechowice. 

 

„Światełko w tunelu” w sprawie Zorzy. 
 

 
 

     Kilka miesięcy temu Rada Osiedlowa 
wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem 
  

o przeprowadzenie licytacji. Z posiadanych 
przez nas informacji wynika, że komornik 
przygotowuje licytację na styczeń 2009 r. 

 

Dalsze prace nad zakupem części Domu 
Kultury ze środków miejskich 
 

Od końca ubiegłego 
roku Rada Osiedlowa 
bardzo intensywnie 

zabiega o wykup 
części pomieszczeń 

Domu Kultury. 
    Mogłaby w nich 
być prowadzona 

różnorodna działalność adresowana do dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Taka namiastka tego, 
co było dawniej. 
    Warunkiem ewentualnych decyzji 
podejmowanych przez miasto jest wykonanie 
inwentaryzacji obiektu. Właściciele Domu 
Kultury zapewniają nas, że stanie się to  
w najbliższym czasie. Wtedy wystąpimy  
do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zakup 
konkretnych pomieszczeń. 
 

Warto wiedzieć, że … 
 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
p.w. św. Jerzego 

będzie w przyszłym 
roku obchodzić 

jubileusz 70- lecia 
istnienia. 

Główne uroczystości 
odbędą się 

najprawdopodobniej 21 czerwca 2009 r. Rada 
Osiedlowa włącza się w to ważne dla naszego 
środowiska wydarzenie. Wspólnie z ks. 
Proboszczem A. Pleśniakiem zwróciliśmy się  
do Marka Pszonaka, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej z prośbą o objęcie patronatu nad 
obchodami jubileuszu. Przewodniczący złożył 
wizytę w Parafii. Z radością przyjął złożoną 
mu propozycję. 

 
18 września  

w Gimnazjum nr 19  
odbyła się uroczystość 

nadania imienia 
Powstańców Śląskich. 

Szkoła otrzymała 
sztandar. 

     Przygotowania do tego ważnego 
wydarzenia trwały długo. Patrona wybrano  
w wyniku konsultacji ze środowiskiem 
szkolnym i lokalnym. 
     Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę 
w sprawie nadania szkole imienia 24 kwietnia 
2008 r.  
     Patronat nad uroczystością objął 
Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz. 
     Gratulujemy szkole sukcesu. Cieszymy się, 
że utrzymano imię, które miała zlikwidowana 
Szkoła Podstawowa nr 30.  
       Życzymy wszystkim pracownikom  
i uczniom G 19 wielu kolejnych pięknych lat 
pracy na rzecz naszej dzielnicy. 
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Wnioski do budżetu miasta 
Gliwice na rok 2009 

 
Podstawą 

sformułowania 
wniosków były  

propozycje zadań 
przyjęte przez Radę 
Osiedlową Łabędy, 

 
a także uwagi i postulaty mieszkańców Łabęd. 
Wnioski zostały złożone u Skarbnika Miasta, 
zgodnie z obowiązującą procedurą 15 września 
br. Dotyczą one następujących zadań : 
1. Remont ul. Kosmonautów. 
2. Remont ulicy 22 Lipca. 
3. Budowa ciągów pieszo – jezdnych  

na ulicach : Murarskiej, Pokoju, Sojki, 
Wiosennej, Wspólnej. 

4. Remont chodników przy ulicach : Strzelców 
Bytomskich, R. Luksemburg, Oświęcimskiej, 
Zawadzkiego, Metalowców. 

5. Remont ul. Głównej od ul. Z. Nałkowskiej  
do Placu Niepodległości. 

6. Remont chodników na mostach – Kłodnica, 
Kanał Gliwicki. 

7. Budowa parkingu przy ul. Gorkiego. 
8. Remont domów mieszkalnych / TBS II ZBM 

/ przy ul. Staromiejskiej i Głównej. 
9. Renowacja terenów zielonych – park  

w rejonie Kanału Gliwickiego. 
10. Renowacja terenów zielonych – renowacja 

terenu wokół pomnika przy ul. Wolności. 
11. Wykonanie alejek z kostki chodnikowej  

na terenie cmentarza przy ul. Wrzosowej. 
12. Wykonanie oświetlenia na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Wrzosowej . 
13. Budowa kolumbarium na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Wrzosowej. 
14. Renowacja placu zabaw - ul. Zawadzkiego. 
Przypominamy, że do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2009 – 2012 zgłosiliśmy 
wniosek o „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem 
sanitarnym i aulą przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów”. 
Wniosek ten ujęty jest w wykazie zadań 
przygotowywanych do realizacji. Znaczy to, że został 
zaakceptowany. 
 

          Harmonogram pracy 
Rady Osiedlowej Łabędy 

 
Posiedzenia Rady 

Osiedlowej Łabędy 
organizowane są 

zwyczajowo co dwa 
tygodnie. Częstotliwość 

spotkań jest bardzo duża.  
Od początku kadencji,  

Najbliższe posiedzenia odbędą się :  
 3 listopada 2008 r. 
 17 listopada 2008 r. - posiedzenie w SP 29 
 1 i 15 grudnia 2008 r. 
 5 stycznia 2009 r. 
 19 stycznia 2009 r. - posiedzenie w G nr 19 
 2 i 16 lutego 2009 r. 
 2 marca 2009 r. - posiedzenie w SP 38 
 16 i 30 marca 2009 r. 
 20 kwietnia 2009 r. – posiedzenie w Klubie 

Iskierka 
 11 i 25 maja 2009 r. 
 8 i 29 czerwca 2009 r. 

      RO postanowiła, że niektóre z posiedzeń, będą 
się odbywały poza siedzibą. Chcemy w ten sposób 
osobom zainteresowanym naszą bieżącą pracą 
ułatwić wzięcie udziału w posiedzeniu.  
 RO pełni też cotygodniowe dyżury według 
następującego harmonogramu : 3.11. S. Gorczyca, 
10.11. S. Grzechca, 17.11. R. Jaros, 24.11. S. 
Kurczab, 1.12. R. Michalski, 8.12. E. Mizera, 15.12. 
K. Sowa, 5.01.2009 J. Szubert, 12.01. J. Tarkota, 
19.01 T. Barcik, 26.01 R. Dec 
    Posiedzenia RO odbywają się zawsze  
w poniedziałki o godz. 18.00, dyżury pełnimy 
również w poniedziałki w godz. 16.00 – 17.00  
w siedzibie Rady / ul. Wolności 1a, pok.108 /.    
 
                                                                   

Imprezy przygotowywane 
przez Radę Osiedlową 

 

       Rada Osiedlowa zaprasza łabędzkie 
placówki oświatowe do udziału w imprezach 
mikołajkowych. Będą to: Turniej dla szkół  
i Liga Talentów dla przedszkoli, Klubu 
Iskierka i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 
                                                                                                       

Jak skontaktować się  
z Radą Osiedlową ? 

 

 
Przypominamy, że można: 
1. wziąć udział w całości lub części posiedzenia RO, 

już kilkakrotnie gościliśmy mieszkańców Łabęd, 
którzy obserwowali posiedzenie Rady, a także 
włączali się w jej przebieg, 

2. odwiedzić siedzibę RO, gdy odbywają się dyżury 
radnych i zgłosić problem, 

3. wysłać emaila na adres : rada@labedy.net ,  
4. nawiązać kontakt z wybranym radnym -  

na naszej stronie www.rada.labedy.net znajdują 
się potrzebne informacje,  

5.    zatelefonować do RO w godzinach dyżurów  
i posiedzeń Zarządu Osiedla – 032  231 – 05 – 74. 
Poza tymi godzinami członkowie RO nie 
przebywają na terenie siedziby, nie mogą więc 
odbierać telefonów, uprzejmie prosimy o tym 
pamiętać, bo zdarza się, że ktoś telefonuje  
w dowolnym momencie i denerwuje się, że nikt 
nie odbiera telefonu.                                                                                                             
      

   Rada Osiedlowa Łabędy                 
czyli od 22.06.2007 r. odbyły się już 32 posiedzenia, 
w tym 4 spotkania z mieszkańcami. 
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