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Nakład : 6. 000 egzemplarzy              listopad 2010 r. 
  

  
                  

 

Dziesiąty numer „Naszych 
Łabęd” 

 

Szanowni Mieszkańcy Łabęd, 
 

Poprzedni numer gazetki osiedlowej 
skierowliśmy do Państwa w marcu.  
W miedzyczasie zaszły zmiany, które 
chcielibyśmy Państwu zaprezentować albo 
tylko przypomnieć.  
   
     Spróbujemy odpowidzieć na pytania : 
1. Jakie pozytywne zmiany zaszły  

w Łabędach w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy ? 

2. Jakie zadania są w trakcie realizacji ? 
3. Jakie zadania są przez różne jednostki 

gminy przygotowywane do realizacji  
i będą podjęte w roku 2011 i w latach 
następnych. 

 

Przekażemy także informacje m.in. o : 
1. wynikach spotkań z mieszkańcami, 

które RO zorganizowała w maju  
i czerwcu, 

2. wnioskach złożonych do budżetu 
miasta na rok 2011, 

3. sprawach podejmowanych przez Radę 
Osiedlową w ramach bieżącej  pracy, 

      
     Przewodnicząca Zarządu Osiedla –              

Sabina Gorczyca 
Przewodnicząca RO Łabędy -   

Krystyna Sowa 
 

Strona internetowa RO 
 

W ostatnich miesiącach mieliśmy 
techniczne kłopoty z prowadzeniem strony 
internetowej. Niestety z tego powodu nie 
mogliśmy na bieżąco informować 
mieszkańców Łabęd o pracy rady  
i bieżących sprawach dzielnicy. 

 Zmiany wymagały czasu i wysiłku. 
Niebawem zakończy się przebudowa 
strony i powrócimy do regularnego jej 
uzupełniania.       
                                           Sabina Gorczyca 
 

Spotkania z mieszkańcami 
 

 
 
      Zgodnie z przyjętym zwyczajem odbyły 
się 4  spotkania z mieszkańcami w różnych 
rejonach Łabęd : 
 19 maja w SP 29 - ul. Staromiejska 24, 
 26 maja w SP 38 - ul. Partyzantów 25, 
 16 czerwca w 19 - ul Główna 30, 
 30 czerwca przy ul. Fiołkowej. 
      Uczestnicy zgłosili wiele wniosków, 
dotyczących m .in. : 
1. usuwania suchych drzew, 
2. parkowania na wąskich ulicach, 
3. odśnieżania bocznych uliczek, 
4. uporządkowania terenów zielonych, np. 

przykrycie cieku wodnego, biegnącego 
wzdłuż ul. Kosmonautów, 

5. remonty chodników, naprawy jezdni,  
6. usunięcie porzuconych samochodów, 
7. uporządkowanie Szuwarka, 
8. usunięcie zapadlisk - ul. Przyszowska, 
9. drożnośc kanalizacji deszczowej, 
10. uporządkowanie rejonu ul. Wazów – 

oświetlenie, wykonanie nawierzchni, 
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zagopodarowanie działek sąsiednich, 
odprowadzanie ścieków, … 

11. bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, 
12.  utwardzenie ul. Pszennej, Pokoju  

i innych w rejonie cmentarza w Starych 
Łabędach, 

13. usunięcie usterek związanych z budową 
kanalizacji – ul. Starogliwicka. 
Wszystkie te sprawy już są przedmiotem 

działania Rady lub zostaną podjęte. 
                                               Krystyna Sowa 
  Jej przebudowa wymagała czasu.                                          

Pozytywne zmiany  
 

   Remont ulicy Głównej.  
Przebudowa Placu 

Niepodległości  
 

  
                                   Było     
 

                                   
Jest 
 

Przebudowa ulicy Głównej rozpoczęła 
się 11 grudnia 2009 r. a zakończyła latem 
2010 r. Na początku września z inicjatywy 
Gimnazjum nr 19 odbyła się uroczystość 
pod hasłem „Nową drogą w nowy rok 
szkolny”, w jej trakcie uroczyście oddano 
drogę do użytku. 

 Przypominamy, że zadanie, które 
objęło ul. Głowną /I część/, Plac 
Niepodległości, ul. Metalowców i wloty  
w uliczki boczne  było niezmiernie 
rozległe. W jego ramach wykonano nowe : 
 sieci – deszczową, sanitarną, gazową, 

wodociągową, energetyczną, 
 oświetlenie uliczne, 
 miejsca parkingowe,  

 nawierzchnię jezdnie i chodniki 
 zatokę autobusową,  
 zasilanie dla chionki, 
 pasy zieleni. 

    Przebudowę wykonała Skanska S.A.  
w Warszawie i firma podwykonawcza FIL-
BUD Sp.z o.o.  za kwotę około 5 mln zł.  

Wykonawca utrzymywał stały kontakt  
z Radą Osiedlową. Nasz przedstawiciel 
miał nawet możliwość uczestniczenia  
w cotygodniowych naradach roboczych  
na terenie budowy. 

Dzięki zaangażowaniu RO udało się 
znacząco poszerzyć zakres robót, np.  
o remont ul. Metalowców, wykonanie 
indywidualnych przyłączy do kanalizacji  
w obiektach gminnych. Udało się nam 
także zadbać o to, że w okresie 
światecznym będzie możliwe nie tylko 
ustawienie choinki, ale także jej 
oświetlenie. O miejsce dla choinki i jej 
zasilania elektrycznego zabiegaliśmy  
w środku lata, podczas największych 
upałów, pamiętając, że od lat mamy 
problem z odpowiednim przyozdobieniem 
tego rejonu Łabęd.  Mamy nadzieję, że już 
go nie będzie. 

Dzięki wykonanej inwestycji zyskaliśmy 
nowe, ładne ulice - Główną i Metalowców, 
przebudowany Plac Niepodległości. 

 Pozytywnie zmieniła się w tym miejscu 
przestrzeń publiczna.  

No i nie ma Zorzy!!! 
Ktoś, kto po przebudowie po raz 

pierwszy wjeżdża w rejon Rynku czuje się 
zdezorientowany, bo tak bardzo zmienił 
się wygląd tego miejsca.                           
 

I co dalej ? 
II etap remontu ul. Głownej 

 
Zrealizowane prace cieszą, ale nie 

kończą naszych zabiegów o kolejne 
pozytywne zmiany w rejonie ul. Głównej.  
     Najintensywniej zajmujemy się 
przystąpieniem do remontu pozostałej 
części ul. Głownej – od numeru 8  
do wiaduktu kolejowego. 

Odbyliśmy w tej sprawie kilka spotkań 
z zastępca Prezydenta Miasta Piotrem 
Wieczorkiem i dyrektorem Zarządu Dróg 
Miejskich Elżbietą Tomaszewską.  

Piotr Wieczorek w piśmie z 19 
października 2010 r. napisał :„Rozpoczęcie 
remontu drugiej części ul. Głównej 
uwarunkowane jest zakończeniem 
przebudowy ciągu ulic Pionierów  
i Perseusza planowane jest na przełomie 
trzeciego i czwartego kwartału przyszłego 
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roku, zadanie ujęto w planie budżetu  
na rok 2011. 

Dokumentacja projektowa dla remontu 
ul. Głównej jest w opracowaniu, powinna 
zostać ukończona w drugim kwartale 
przyszłego roku.” 

Realizacja zadania będzie utrudniona,  
bo zamknięcie ul. Głównej zbiegnie się  
w czasie z remontem mostów na Kanale 
Gliwickim i Kłodnicy i budowa estakady 
pomiędzy ul. Portową i Persuesza. 
                                                Renata Jaros 
 

Nowy skwer 
przy ul. Narutowicza  

     

 
 

       Po wycięciu około 140 drzew, 
przeprowadzeniu prac instalacyjnych, 
ułożeniu alejek, wykonaniu piaskownicy, 
boiska do koszykówki, stołów do gier, 
zamontowaniu licznych urządzeń, 
ustawieniu ławek, nasadzeniu setek 
krzewów i drzew, zasianiu trawy, 
zakończyły się prace na nowym skwerze 
przy ul. Narutowicza, kosztujące niemal  
1 mln 200 tys. zł. 

 

 
 

   Jego użytkownicy pojawili się jeszcze 
przed oficjalnym przekazaniem terenu 
budowy Miejskiemu Zarządowi Usług 
Komunalnych. 

     Odbiór techniczny odbył się 30 kwietnia 
2010 r.  
     Teraz ważne jest, abyśmy potrafili 
uszanować to piękne i tak potrzebne 
mieszkańcom miejsce.  
      Niestety mamy już przykłady 
niewłaściwych zachowań. Na szczególne 
uciążliwości skarżą się sąsiedzi skweru, 
którzy narażeni są na wrzaski, awantury, 
bójki, urządzane przez osoby korzystajace 
ze skweru w godzinach wieczornych  
i nocnych. 
      Zwróciliśmy się do Policji z pisemną 
prośbą o wzmocnienie nadzoru  
nad obiektem. 

 
 

I co dalej? 
Uzupełnienie wykonanych prac  
 

     Już latem 2009 roku wnioskowaliśmy  
poszerzenie zakresu planowanych prac. 
Niestety nie było to możliwe w ramach 
zawartej umowy.  
      Jednak uzgodniliśmy z dyrektorem 
MZUK, że do sprawy uzupełnień i zmian 
wrócimy na początku roku 2011, gdy po 
kilku miesiącach użytkowania skweru 
ujawnią się różne problemy i braki.  
      Przypominamy, że wnioskowaliśmy  
o wykonanie siedzisk przy boisku, 
zadaszenie widowni, zapewnienie dostępu 
do toalety.  
     Ponadto użytkownicy zwracali nam 
uwagę na zbyt małą liczbę urzadzeń 
zabawowych i niewystarczającą liczbę 
ławek parkowych. 
                                             Krystyna Sowa 
 

Wykonanie ulicy Zamkowej 
 

 
                              
      Tak wyglądała ul. Zamkowa jeszcze  
w czerwcu bieżącego roku. Korzystali  
z niej mieszkańcy z rejonu ul. Rzeczyckiej, 
przemierzała tędy procesja Bożego Ciała.  
      Starania o zmianę stanu drogi były 
długie, bo wymagały załatwienia kilku 
spraw jednocześnie.  
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     Zacząć należało od pozyskania gruntu, 
którego właścicielem była opolska Agencja 
Nieruchomości Rolnych.  
      W międzyczasie, przy ogromnym 
zaangażowaniu Tadeusza Barcika – 
zastępcy przewodniczacego Zarządu 
Osiedla, miasto zabiegało o przyznanie 
przez ANR dotacji na pokrycie części 
kosztów remontu drogi. Starania 
zakończyły się sukcesem. Gmina otrzymała 
300 tys. zł. 
      Jedniocześnie w Zarządzie Dróg 
Miejskich trwały prace projektowe.  
     Budowa trwała tylko 5 tygodni. 300 
metrowa nawierzchnia ul. Zamkowej,  
na odcinku od kapliczki do ul. Rzeczyckiej 
wykonana jest z asfaltobetonu. Droga ma 
też oświetlenie i chodniki. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to ok. 700 tysięcy złotych. 
      Teraz jest pięknie!  

 

 
 

      Od podjęcia sprawy minęło 2,5 roku. 
Ten przykład pozwala uzmysłowić sobie, 
że przed „wbiciem łopat” trzeba wykonać 
wiele niewidocznej, ale niezbędnej pracy. 
Postronnym obserwatorom może się 
wydawać, że nic się nie dzieje. A tak nie 
jest. 
 

I co dalej? 
Wykonanie drugiego odcinka 

ulicy Zamkowej 
 

  
 

      Wykonanie drugiej części drogi 
planowane jest na rok 2011, tym razem  
będzie to odcinek od kapliczki w głąb  

osiedla. Jest on dłuższy i zadanie będzie 
kosztowniejsze, ale jest bardzo potrzebne.  
Teraz powtarzamy czynności wykonane 
wcześniej – gmina przejmuje grunt  
od ANR, zabiega o dofinansowanie 
remontu, przygotowuje projekt.  
                                              Tadeusz Barcik 
 

 Budowa mieszkań TBS  
przy ul. Strzelców Bytomskich 

          
       Tak wyglądał teren przy ul. Strzelców 
Bytomskich 7-9 w marcu 2008 r., kiedy 
wykonaliśmy zdjęcie.  
        Nie minęły 2 lata, a zamiast pustego 
placu mamy piękny budynek mieszkalny. 
Ta ważna dla naszej dzielnicy inwestycja 
ZBM II TBS rozpoczęła sie w styczniu  
2009 r. Wzgogaciła Łabędy o 25 nowych 
mieszkań, 1 lokal użytkowy i 2 garaże.   
       Zasiedllenia miały się rozpocząć  
w kwietniu 2011 r., a jak widać, nastąpi to 
wcześniej.  

 

 
 

Co dalej? 
Remonty, adaptacje, 

inwestycje 
 
      To nie koniec pozytywnych zmian  
w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 
W rejonie ul. Zamkowej w najbliższym 
czasie powstanie osiedle domków 
jednorodzinnych. 
      Ale to nie wszystko. Na monity, 
dotyczące stanu budynków gminnych, 
znajdujących się przy ul. Staromiejskiej 
otrzymaliśmy pisemną informację, która 
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ucieszy mieszkańców Starych Łabęd. 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej napisał, 
że :   
1. z budynku przy ul. Staromiejskiej 12 

„mieszkańcy będą sukcesywnie 
wykwaterowywani, a następnie 
przedmiotowa nieruchomość zostanie 
przeznaczona do sprzedaży”, 

2. „w budynku przy ul. Staromiejskiej 16 
w ramach planu remontów i możliwości 
finansowych realizowane będą :  
 remont lokalu użytkowego  /Fregata/ 

i adaptacja na lokale mieszkalne, 
 remont dachu i adaptacja powierzchni 

strychowej na lokale mieszkalne”. 
3. „W planie remontów na rok 2011 ujęte 

zostanie wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej.  
W perspektywie rozważana jest 
budowa budynku komunalnego  
na pozostałej części działki  
przy ul. Staromiejskiej 16” 

                                              Tadeusz Barcik 
 

Przeniesienie kapliczki  
św. Józefa 

 
      Na skutek wniosków mieszkańców  
i Proboszcza Pafafii św. Anny kapliczka 
przydrożna została przeniesienie ze 
skrzyżowania ulic Zygmuntowskiej  
i Przyszowskiej na teren przykościelny.  
      Zadanie zostało zrealizowane przez 
Zarząd Dróg Miejskich ze środków gminy 
Gliwice w wysokości 195.922 zł / cena  
z przetargu / 

 

 
 
 

Kapliczka 
św. Józefa 
na nowym 
miejscu. 

Poświęcona 
19 września 

podczas 
obchodów 
jubileuszu 
25 – lecia 
Parafii św.  

Anny. 
 
 

                                                          
 

Przeniesienie obiektu, podlegającego 
ochronie konserwatorskiej, było zadaniem 
szczególnie trudnym. Obejmowało : 

1. rozebranie kapliczki, 
2. przewiezienie rozebranych elementów 

kapliczki na wyznaczone miejsce  
do ponownego wymurowania, 

3. ponowne wymurowanie kapliczki  
na wykonanym wcześniej / istniejącym 
/ fundamencie, 

4. wykonanie pokrycia dachowego, 
tynków, posadzek oraz innych 
czynności określonych w załączonym 
programie konserwatorskim. 

     Zadaniw wykonało Konsorcjum firm: 
MES GROUP SC i FB JARKOM SJ, z Bytomia. 
                                             Krystyna Sowa 
 

   Niektóre zadania  
w trakcie realizacji  

 
      W tej części gazetki zaprezentujemy 
wybrane zadania będace w trakcie 
realizacji. Jest ich dużo, więc nie jesteśmy 
w stanie opisać wszystkich. O innych 
napiszemy w kolejnym numerze gazetki.  
 

Termomodernizacja SP 32 
 

Prace 
przygotowawcze 

zostały 
zakończone. 

Niestety termin 
zakończenia 

projektowania  
i ogłoszenia 

przetargu przesunął się w  czasie. 
 

       Stało się tak, ponieważ w ramach 
jednego zlecenia projektowane były prace 
aż w 3 placówkach oświatowych. Jeśli 
pojawiały się problemy z jakimkolwiek 
obiektem to miało to wpływ na całość  
      Pismem z 12 sierpnia 2010 r. Wydział 
Inwestycji i Remontów poinformował, że 
„realizacja zadania została przeniesiona na 
rok 2011” wraz z wyjaśnieniem : 
 „Wykonanie pełnego zakresu robót 
budowlanych w obecnym roku kalendarzowym 
nie jest możliwy z uwagi na: 
 uruchomienie postępowania przetargowego 

dopiero we wrześniu 2010 r., 
 ewentualne podpisanie umowy  

z wykonawcą zadania październik – listopad 
2010 r, 

 zakres prac dotyczy robót wewnętrznych 
/wymiana instalacji c.o. i c.w.u., 
modernizacja kotłowni, wymiana stolarki 
okiennej/, które można wykonanć tylko  
w okresie przerwy wakacyjnej, 

 warunki pogodowe dla realizacji robót 
zewnętrznych / docieplanie ścian 
zewnętrznych, zagospodarowanie terenu, 
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wymiana pokrycia dachowego /mogą 
uniemożliwić ich wykonanie w 2010 r. 

     Ponadto Wydział informuje, że przetarg 
wyłaniający wykonawcę zostanie 
przeprowdzony w 2010 r. z określeniem 
termniu wykonania na 15 sierpnia 2011. 
Informacje o szczególowym zakresie 
planowanych prac, który jest wyjątkowo 
szeroki, zamieściliśmy w poprzednim 
numerze „Naszych Łabęd”.                                                    
                                               Krystyna Sowa 
 

  Projektowanie Centrum Kultury 
i Sportu  

„Łabędź” 
          

 
      
      Trwają prace projektowe. Przed ich 
rozpoczęciem odbyły się dwa spotkania 
dotyczące koncepcji centrum, w których 
uczetniczyli m.in. przedstawiciele ZSO 2 
jako przyszłego użytkownika i Rady 
Osiedlowej. Zgłoszone uwagi zostały 
uwzględnione. Chodziło nam przede 
wszystkim o to, aby w jak największej 
liczbie pomieszczeń można było prowadzić 
działalność kulturalną. 
    Projektowanie, wraz z uzyskaniem 
zezwolenia na budowę,  ma się zakończyć 
w grudniu 2010 r.  Następnym krokiem 
będzie wyłonienie wykonanwcy w drodze  
przetargu. 
                                              Krystyna Sowa 
 

   Remont mostów na Kanale 
Gliwickim i Kłodnicy 

       
      Mosty na Kanale Gliwickim i Kłodnicy 
zostaną przebudowane niezależnie  
w różnych terminach.  
      Obecnie analizowana jest kolejność 
realizacji zadań: budowa estakady łączącej 
ul. Perseusza z Portową, remont mostów, 
który został ujęty w projekcie budżetu  
na rok 2011, II etap przebudowy  
ul. Głównej. 

       Przypominamy, że sprawa remontu 
mostów zaczęła się od naszego wniosku  
o remont chodników, które są w bardzo 
złym stanie. Po wykonaniu ekspertyzy 
stanu technicznego obiektów mostowych 
okazało się, że dwa z nich trzeba 
wyremontować, a jeden rozebrać  
/nieużywany most na kłodnicy/. 
      Ponieważ remont mostów zostanie 
przeprowadzony w przyszłym roku 
koniecznie trzeba wrócić do problemu 
chodników.  
 

 
                                             Tadeusz Barcik 
 

Remonty budynków gminnych 
       
        Na wiele takich remontów czekaliśmy 
i czekamy. Nasze oczekiwania stopniowo 
się spełniają. W latach wcześniejszych 
przeprowadzono renowację kilku 
bydynków przy ul. Staromiejskiej. Teraz 
przyszła kolej na budynek, w którym 
mieści się komisariat Policji.  
      

      

     Aktualnie wykonywany jest I etap prac, 
obejmujący remont elewacji frontowej 
wraz z dociepleniem, wymianę okien, 
remot wejścia i przedsionka recepcyjnego. 
      Następny w kolejce jest budynek,  
w którymk mieści się poczta i inne obiekty  
w Starych Łabędach. 

                                                    Sabina Gorczyca 
 

Wnioski do budżetu miasta 
na rok 2011 
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       Korzystając ze swoich uprawnień, jak 
co roku, zgodnie z obowiązującą procedurą 
złożyliśmy 15 kwietnia wnioski  
do budżetu miasta na rok 2011. Jest ich 
25. Są to zadania  inwestycjyjne  
i remontowe, które uznaliśmy za istotne 
dla poprawy warunków życia w Łabędach.  
      W sprawie części z nich odpowiednie 
jednostki gminy już udzieliły nam 
odpowiedzi. Niektóre, ponieważ były 
wnioskowane także w roku poprzednim,  
a termin złożenia propozycji na rok 
następny jest dość wczesny, bo jest to 15 
kwietnia, zostały rozpoczęte w roku 2010, 
np. remont części budynków gminnych, 
  
     Wnioskowaliśmy o : 
1. Przebudowę ul. Głównej - II etap. 
2. Remont ul. 22 Lipca.  
3. Remont ul. Gorkiego.  
4. Remont ul. Zamkowej II etap. 
5. Remont ul. Literatów.  
6. Przebudowę skrzyżowania Leonarda da 

Vinci i ul. Starogliwickiej. 
7. Wykonanie chodników dla pieszych, np. 

przy ul. Zawadzkiego, Batorego, Strzelców 
Bytomskich, szczególnie na odcinku 
pomiędzy ul. Radosną a Zakątkiem Leśnym  
i od skrzyżowania z ul. Narutowicza  
do ul. Różanej, Klasztornej na odcinku 
pomiędzy ul. Zacisze a łukiem drogi, 
Waryńskiego, Tuwima, R. Luksemburg, 
Zawadzkiego i innych w miarę możliwości.  

8. Budowę ciągów pieszo - jezdnych  - Sojki, 
Murarska, Pokoju, Wiosenna, Wspólna – to 
wniosek o najdłuższej historii, oby wreszcie 
dobrze zakończonej, wniosek złożony na 
wypadek, gdyby coś uniemożliwiło jego 
realizację w roku 2010.  

9. Przebudowę obiektów sportowych przy ZSO 
2 przy ul. Partyzantów 25.  

10. Modernizację boisk sportowych przy SP 32 
przy ul. Wrzosowej 14.  

11. Budowę kompleksu boisk w rejonie  
ul. Rzeczyckiej.  

12. Pozyskanie terenu i wykonanie boiska 
sportowego w rejonie G 19 przy ul. Miłej.  

13. Przebudowę boiska przy ul. Klasztornej.  
14. Budowę boiska pełnowymiarowego do piłki 

nożnej i futsalu ze sztuczną nawierzchnią 
przy Fiołkowej 26.  

15. Opracowanie koncepcji organizacji ruchu 
drogowego w rejonie ulic: Staromiejskiej, 
Portowej, Głównej.  

16. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. 22 
Lipca.  

17. Przykrycie cieku wodnego pomiędzy  
ul. Partyzantów i Kosmonautów.  

18. Budowę skweru przy ul. Narutowicza - II 
etap - zadaszenie, siedziska, ogrodzenie.  

19. Wykonanie chodników, oświetlenia  
i kolumbarium na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Wrzosowej.  

20. Remont budynków gminnych - Staromiejska 
4 / poczta /, 12, 16, Strzelców Bytomskich 
22 / policja /.  

21. Wykonanie oświetlenia i utwardzenie  
ul. Wazów.  

22. Budowa parkingu na os. Kosmonautów.  
23. Budowa ścieżki rowerowej - II etap wzdłuż 

ul. Portowej. 
24. Budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej  

/ rejon kapliczki /.  
25. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu 

Miejskim nr 37 przy ul. Gojawiczyńskiej 11 
                                                 Sabina Gorczyca      Pamiętamy też o budynku, w któreym mieści się poczta. 

 

Zabiegamy o … 
 

     Podobnie, jak w przypadku zadań 
będących w trakcie realiazacji, ze względu 
na ich mnogość i ograniczony rozmiar 
gazetki, przedstawimy jedynie kilka 
przykładów zadań, o których realizację 
zabiegamy.  
 

 Prace na cmentarzu 
komunalnym 

 
      Od kilku lat staramy się o wykonanie 
na cmentarzu przy ul. Wrzosowej prac, 
dzięki którym poprawi się jego wygląd  
i  funkcjonalność. 
     Dotychczas wykonano nowe ogrodzenie 
i  odmalowano kaplicę. Wciąż czekamy  
na wykonanie oświetlenia i utwardzenie 
alejek. 
 

 
          
      Przeszkodzają sprawy własnościowe. 
Grunt, na którym znajduje się cmentarz 
należy do : gminy Gliwice, Skarbu Państwa 
i Lasów Państwowych /Nadleśnictwo 
Brynek/. Aby móc wykonać wnioskowane 
prace konieczne jest nabycie wszystkich 
nieruchomości.  Aby tak się stało gmina 
prowadzi stosowne postępowanie.  
Niestety, tempo prac zależy nie tylko  
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od gminy, ale także od podmiotów 
zbywających grunt – nadleśnictwa   
i wojewody.  
     Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
będący zarządcą cmentarza, jest gotowy  
do przeprowdzenia prac na terenie 
cmentarza. Musi jednak czekać  
na zakończenie zmian własnościowych,  
a te wymagają czasu. 
     Współpracujemy w tej sprawie z MZUK i 
Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami. 
     Musimy rozszerzyć nasze działania  
na wojewodę i nadleśnictwo.  Rada Osiedlowa Łabędy, z własnej inicjatywy, a także na skutek wniosków mieszkańców, którzy swoje sugestie 
                                                 Krystyna Sowa 

Przejęcie terenów od … 
 

     Wiele miejsc na terenie Łabęd jest 
zaniedbanych, bo nie należą go gminy Oto 
przykłady właścicieli działek, których stan 
pozostawia wiele do życzenia : 
1. Skarb Państwa :  
 tereny zielone pomiędzy ul. Wolności,  

a ul. Waryńskiego,  
 tereny pomiędzy ul. Waryńskiego  

i K. Marksa, 
 teren zielony wzdłuż ul. Wolności, po 

stronie, gdzie jest pomnik, 
 wzdłuż działek przy ul. Kosmonautów,  
 część cmentarza przy ul. Wrzosowej,  

2. ZM Bumar - Łabędy, np. teren zielony  
w rejonie Relaxu, ul. Mechaników, 

3. PKP, np. : 
 tereny wzdłuż nasypu kolejowego 

pomiędzy przejazde4m kolejowym, a 
wiaduktem, łacznie z chodnikiem, 

 tereny w pobliży torów kolejowych, np. 
przy ul. Oświęcimskiej, gdzie dość 
często powstaje dzkie wysypisko, 

 teren w rejonie kwiaciarni Glorioza, 
 za przystankiem autobusowym przy 

dworcu 
4. KompaniiaWęglowa, np. część terenów 

Szuwarka,  
5. Agencja Nieruchomości Rolnych,  

np. część ulicy Zamkowej. 
  
 

 
Teren przy Relaxie - 

chodniki znajdujące się w bardzo złym stanie 
 i zaniedbane trawniki, należace do Bumaru. 

 

          Na terenie dzielnicy są także tereny 
prywatne, ogólnodostępne, za których 
stan odpowiadają właściciele, np. PRIED, 
spółka z o.o. Dysponuje ona terenami 
okalającymi dawny Dom Kultury. Rosną 
tam topole, o których wycinkę  
od dłuższego czasu wnioskują sąsiedzi  
z ul. K. Marksa. Musi to zrobić właściciel.  

   

Prywatne straszydło przy ul. P. Gojawiczyńskiej 
 

     Pamiętać należy, że gmina nie może 
ponosić nakładów na utrzymanie terenów  
i obiektów, których nie jest właścicielem. 
Stąd różne problemy, które Państwo 
dostrzegacie. 

         W sprawie wszystkich wymienionych 
terenów Rada Osiedlowa prowadzi 
intensywne działania, potwierdzone 
wieloma pismami, które mają doprowadzić 
do przejęcia przez miasto tych działek, 
które są nam potrzebne. 

                                                      Tadeusz Barcik 
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