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Portal 24Gliwice w artykule z 28 października pt. „Łuk na ulicy Zygmuntowskiej zosta-nie 
przebudowany, aktualnie trwają prace nad projektem jego korekty” zamieścił wypowiedź : 
„W opracowaniu znajduje się projekt przebudowy obejmujący łuk w ciągu ul. Zygmuntowskiej. 
Prace nad nim, powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Wówczas będę mogła przekazać 
szczegóły - mówi Jadwiga Stiborska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich. - W tym miejscu usta-
wione jest oznakowanie ograniczające prędkość do 40 km/h – dodaje Stiborska.” 

Autor artykułu napisał m. in.: „Problem ten znany jest też gliwickim drogowcom. Już dwa 
lata temu ZDM zamówił ekspertyzę dotyczącą tego miejsca, po jej analizie postanowiono o 
powzięciu bardziej stanowczych działań zapobiegających zdarzeniom drogowym w przyszłoś-
ci.” 

W związku z powyższym: 
1. wyrażam ubolewanie w związku z faktem, że jako autorka wielu pism, kierowanych do Za-

rządu Dróg Miejskich w porozumieniu z Radą Dzielnicy Łabędy, a dotyczących zmian  
w obrębie łuku na ul. Zygmuntowskiej i wnioskodawczyni wykonania ekspertyzy, niezbęd-
nej dla rzetelnej oceny przyczyn zdarzeń i wypadków drogowych, do których dochodzi  
w tym miejscu, o zleceniu opracowania projektu przebudowy łuku w ciągu ul. Zygmun-
towskiej musiałam dowiedzieć się z jednego z portali informacyjnych,  

2. wyrażam nadzieję, że ZDM zna i stosuje się do w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady 
Miasta oraz radami dzielnic w sprawach kluczowych dla mieszkańców, a niewykonanie jego 
zapisów dotyczy wyłącznie mnie i Rady Dzielnicy Łabędy i wyłącznie tego jednego zadania, 
kluczowego dla mieszkańców i użytkowników drogi publicznej, której stanem technicznym 
interesuje się wielu z nich,  

3. za poważne zaburzenie proporcji i brak logiki w postępowaniu uważam stosowanie 
diametralnie różnego modelu postępowania w sprawach prowadzonych przez ZDM,  
który pyta mnie o opinię w sprawie ustawienia znaku, porządkującego wywóz śmieci - 
„Nawiązując do pisma mieszkańców ulicy Sowińskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu  
na drodze usytuowanej na działce nr 1743 (ob. ew. Nowe Miasto), Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje, iż w celu umożliwienia dojazdu pojazdów odbierających nieczystości  
na wskazanym odcinku ulicy Sowińskiego tj. na wysokości posesji nr 8 i 22 sugeruje, 
wprowadzenie oznakowania drogowego typu B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wobec 
powyższego, uprzejmie prosimy o przekazanie opinii w przedmiotowej sprawie do 14 dni  
od daty otrzymania niniejszego pisma.”, ale nie informuje mnie, że ZDM podjął ważne  
długofalowe i wymagające zaangażowania znacznych środków z budżetu Miasta Gliwice 
działania, które są bezpośrednio powiązane z moimi wcześniejszymi wnioskami i zapyta-
niami w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obrębie ul. Zygmuntowskiej, 



4. w związku z powyżej cytowaną prośbą o opinię zwracam uwagę, że wyznaczony termin jej 
sformułowania jest niezgodny z p. 4a Zarządzenia Organizacyjnego 12/10 Prezydenta 
Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2010 r., 

5. wnoszę o przekazanie mi szczegółowych informacji na temat przebudowy łuku w ciągu  
ul. Zygmuntowskiej, abym mogła, informując mieszkańców o ważnych dla niech sprawach, 
posługiwać się rzetelnymi danymi, uzyskanymi w odpowiednim terminie i z uwzględnieniem 
interesów miasta, jego mieszkańców oraz ich reprezentantów. 
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Do wiadomości:  
1. Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok 
2. Zarząd Dzielnicy Łabędy  
3. Mieszkańcy za pośrednictwem fb i strony Rady Dzielnicy Łabędy 

 


