GLIWICE
PRZYSZLOSC JEST TU

Notatka ze spotkania konsultacyjnego
w ramach prac nad sporządzeniem
Gliwickiego Programu Rewitalizacji

Cel spotkania: zdefiniowanie kluczowych problemów i działań rewitalizacyjnych w obszarze ŁABĘDY
Termin spotkania: 22.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 2, UI. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice

Uczestnicy: Radni Rady Miasta i przedstawiciele Rady Osiedla, organizacji pozarządowych, instytucji
miejskich, policji, straży miejskiej, OPS, TBS II, zarządcy mariny gliwickiej, przedstawiciele Biura
Rozwoju Miasta UM Gliwice - lista uczestników w załączeniu.

Prowadzenie spotkania: dr Marcin Budziński, dr Mariusz Raczek - Fundacja Kreatywny Śląsk

Przebieg spotkania:
1. Informacja o celu spotkania - Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM Gliwice
2. Charakterystyka zakresu rewitalizacji i podstaw formalno-prawnych w okresie 2014-2020.
Wprowadzenie do dyskusji- określenie zakresu tematycznego - dr Marcin Budziński
3. Dyskusja moderowana
4. Ankieta

W toku dyskusji zgłoszono problemy:
o

Niewystarczające infrastruktura reakcyjna i brak ciągłości z istniejącą infrastrukturą ścieżek
rowerowych w mieście.

0

Brak miejsc aktywizacji osób starszych i kompleksowego programu wsparcia tej grupy

0

Brak możliwości opieki osób niepełnosprawnych powyżej 30 r. ż.

o

Niebezpieczne miejsce - przejście pomiędzy Starymi Łabędami a Łabędami.

o

Niebezpieczne miejsce - skrzyżowanie drogi Czołgowej i Strzelców Bytomskich, (śmiertelne
ofiary wypadków).

0

Niezagospodarowanie opuszczone, zdewastowane tereny po PGR - należące do Agencji
Nieruchomości Rolnych, ul. Staromiejska, Zamkowa.

0

Brak działań ze strony właściciela w zakresie zagospodarowania starego domu kultury,

0

Uciążliwa i obniżająca jakość życia niska emisja w dzielnicy.

o

Niewystarczająca liczba połączeń komunikacją publiczną dzielnicy z centrum miasta.

0

Stan rzeki Kłodnicy.

mariny (w starej lokalizacji), Agencja Nieruchomości Rolnych, inwestorzy prywatni.
Stworzenie domu pobytu dziennego dla seniorów i opieki nad dorosłymi
niepełnosprawnymi wraz z realizacją programu animacyjnego. Potencjalni realizatorzy OPS,
mieszkańcy, Rada dzielnicy, Klub Seniora.
Program promocji terenów przemysłowych Łabęd (tereny dobrze uzbrojone i dostępne
komunikacyjnie). Partnerami realizacji projektu: UM + właściciele terenów.
Zagospodarowanie rekreacyjne „Szuwarka"
Kampania informacyjna i działania na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji w dzielnicy.
Przebudowa skrzyżowania drogi Czołgowej i Strzelców Bytomskich.
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Występujące problemy w zakresie infrastruktury technicznej:

Problemy: ..
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Kosmonautów, pI. Niepodległości (obok
kapliczki), ui. Jaracza, ul. Przyszowska, os.
Górnicze, obszar „Szuwarka", Park za Kanałem,
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Występujące problemy w sferze społecznej:
aikoholizm

ul. Staromiejska,

'Obiekty/tereny wymagające podjęcia szczegolnie intensywnych działań rewitalizacyjnych` w
Nazwa, lokalizacja terenu/obiektu
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Problemy do rozwiązania

Stary dom kultury ul. Wolności

0

Remont budynku i przywrócenie dawnej
funkcji

0

Stare kamienice przy
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Wiadukt kolejowy łączący Łabędy
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Zły stan zewnętrzny - remont
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Rozwiazaniepmb'emów własnościowych
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Program promocji i zachęt dla
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Poprawa bezpieczeństwa poprzez
poszerzenie przejazdu, przejście dla
_ _.„PLeazth _

tereny byłego PGR w starych
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Zagospodarowania na cele rekreacyjne.

Łabędach w okolicy ul. Zamkowej
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Działania na rzecz poprawy warunków życia w dzielnicy; _
co należv zrobić w przyszłości?

co należy zrobić w pierwszej kolejności?
0

Zagospodarowanie zaniedbanych

o

terenów, zwłaszcza na obszarze Starych
Łabęd
0

o

Pozyskanie i zagospodarowanie całego
terenu „Szuwarek"

0

Budowa drogi pieszo-rowerowej do

Wykreowanie nowych terenów

Czechowie (przedłużenie Strzelców

rekreacyjnych i placów zabaw dla dzieci

Bytomskich)

Przejście pod tunelem kolejowym
pomiędzy Starymi Łabędarni a

-

Budowa ścieżek rowerowych od
centrum dzielnicy w kierunku Dzierżna

Łabędami,
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Informacja o notatce:
Notatka zawiera zbiór opinii i odczuć poszczególnych osób biorących udziałw spotkaniu, wyrażonych
w postaci zabrania głosu w dyskusji oraz/iub wypełnienia anonimowej ankiety. Notatkę sporządził
przedstawiciel Fundacji Kreatywny Śląsk.
Notatkę odebrał:

