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Nakład : 5. 500 egzemplarzy                                                              marzec 2013 r.   
                                        
     
                                               Z okazji Świąt Wielkanocnych 
                                                           mieszkańcom Łabęd 
                                                                         życzymy 
                                                                    wielu radosnych 
                                                                     chwil z bliskimi, 
                                                                wiosennego nastroju,  
                                                               i miłych niespodzianek. 
                                                                Niech świąteczne dni 
                                                                    odrodzą nadzieję 
                                                                    i przyniosą radość 
                                                        oraz wzajemną życzliwość.                        
                                                                          
                                                                          Rada Osiedlowa Łabędy 
 
                                                                      
                                                                                 

Kolejny numer „Naszych Łabęd” 
 

Szanowni 
łabędzianie! 

 
Kierujemy 

do Państwa siedemnasty 
numer bezpłatnego 

biuletynu „Nasze Łabędy”,  
który ukazuje się 

regularnie od roku 2007.        
   Znajdziecie w nim Państwo informacje m.in. o :  
 bieżącej pracy Rady Osiedlowej i planach na rok 

2013, 
 zadaniach planowanych do wykonania w roku 2013, 
 punktach kolportażu Miejskiego Serwisu Informacyj-

nego,  
     Uzupełnieniem gazetki jest strona internetowa,  
gdzie znajdziecie Państwo wiele innych informacji, za-
mieszczanych na bieżąco. Staramy się, aby zapewniały 
one zainteresowanym, także mieszkającym poza Pol-
ską, możliwość uczestniczenia w aktualnym życiu Ła-
będ. 

                                                  Zespół Redakcyjny 

Liczba mieszkańców Łabęd  
 

    Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi stałą ewi-
dencję mieszkańców Gliwic. 
      Stan na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco: 
 liczba osób zameldowanych w Gliwicach na pobyt 

stały 177.898, na pobyt czasowy 6.667, łącznie - 

184.565, w tym: liczba osób zameldowanych 
w Łabędach na pobyt stały - 15.963;  

 aktualnie, zameldowanych w Łabędach na pobyt 
stały jest 15.927 osób, na pobyt czasowy 334 osoby.   

                                                                               K. Sowa 
 

Miejski Serwis Informacyjny 
 

     Wydawany przez Urząd Miejski bezpłatny tygodnik 
jest dostępny dla mieszkańców w 108 punktach, 
zlokalizowanych na terenie Gliwic. 15 z nich znajduje 
się w Łabędach. Miejski Serwis Informacyjny jest 
dostępny w niektórych sklepach, bibliotece miejskiej, 
aptece przy ul. Wolności 1, w Hucie Łabędy, Bumarze, 
SM Stare Łabędy. Pełny wykaz punktów dystrybucji 
zamieszczony był w numerze MSI 11/2013 z 14 marca.  
   W MSI można znaleźć wiele ciekawych i ważnych  
dla mieszkańców informacji. Ostatnio można było 
przeczytać o nowych zasadach odbioru śmieci, budowie 
DTŚ, remoncie Starówki. Zachęcamy do lektury.  

 

Bieżąca praca RO Łabędy 
      
    RO Łabędy uważa, że dla skuteczności prowadzo-
nych  działań najważniejsza jest ich systematyczność, 
duża aktywność władz rady i poszczególnych radnych, 
samodzielne podejmowanie spraw istotnych dla miesz-
kańców i jak najlepsze wykorzystanie posiadanych mo-
żliwości prawnych i organizacyjnych.  
    W związku z tym nasza działalność jest różnorodna 
w formie i dotyczy ogromnego wachlarza spraw. 
    Najważniejsze działania to te, w wyniku których dia-
gnozowany jest stan spraw ważnych dla dzielnicy, 
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formułowane są stanowiska, podejmowane decyzje, 
wywoływane pozytywne zmiany.  
 Od początki bieżącego roku : 
1. odbyliśmy trzy posiedzenia plenarne, wzięli w nich 

udział: Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neu-
mann i Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych Tadeusz Mazur, 

2. z Prezydentem Neumannem rozmawialiśmy o: 
 dalszym przejmowaniu przez miasto działek  

od Skarbu Państwa i innych podmiotów; przy-
pominamy, że takie przejęcia umożliwiają wy-
konanie oczekiwanych od lat inwestycji – np. 
remontu „Szuwarka”, którego część znajduje się  
na działce zarządzanej przez Kompanię Węglową, 

 planach sprzedaży lokali użytkowych i innych 
nieruchomości na terenie Łabęd,  

3. z dyrektorem T. Mazurem rozmawialiśmy o inwes-
tycji prowadzonej na cmentarzu komunalnym  
przy ul. Wrzosowej i innych zadaniach, zaplanowa-
nych przez MZUK do wykonania w Łabędach, 

4. w jednym z posiedzeń RO, wzięli udział mieszkańcy 
ul. Wazów, chcieli przypomnieć nam o problemie 
nadania ulicy statusu drogi gminnej, 

5. RO Łabędy przyjęła stanowisko w sprawie zarzą-
dzania Centrum Kultury i Sportu „Łabędź”, wyraziła 
opinię, że powinno ono być powierzone MZUK jako 
jednostce miejskiej, mającej doświadczenie w tym 
zakresie, 

6. K. Sowa uczestniczyła w podsumowaniu pracy IV 
Komisariatu Policji w roku 2012, którego dokonał 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwi-
cach w dniu 16 stycznia 2013 r., nasi policjanci 
osiągają najlepsze wyniki w mieście, 

7. T. Barcik i K. Sowa uczestniczyli w spotkaniu  
z zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Grze-
gorzem Wieczorkiem z udziałem przedstawicieli 
mieszkańców ul. Wazów, którzy zapoznawali się  
z aktualnym stanem prowadzonych postępowań 
geodezyjnych, warunkujących nadanie ulicy sta-
tusu  drogi gminnej, omawiano też bieżące sprawy 
związane z utrzymaniem i remontem dróg w Łabę-
dach, 

8. R. Jaros i K. Sowa, w obecności osób zainteresowa-
nych zakupem jednego z lokali użytkowych  
przy ul. Metalowców, spotkały się z dyrektorem 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bożeną Kus, 
rozmawiano o stanie technicznym lokalu przygo-
towywanego do sprzedaży, 

9. R. Jaros, T. Barcik i K. Sowa uczestniczyli w spotka- 
niu zarządów osiedli z Prezydentem Z. Frankie-
wiczem, poświęconym budowie Drogowej Trasy 
Średnicowej i nowym zasadom opłat za odbiór 
śmieci, nasza przedstawicielka została po tym 
spotkaniu poproszona o wypowiedź dla Ekspresu 
Miejskiego Serwisu Informacyjnego, 

 

 
 

10. R. Jaros i K. Sowa spotkały się w Gimnazjum nr 19 
przy ul. Głównej z zastępcą dyrektora MZUK Renatą 
Caban i przedstawicielami Związku Hokeja na Tra-
wie w sprawie budowy boiska, goście spotkali się  
z uczniami klasy sportowej, 

 

 
 

11. R. Jaros kilkakrotnie spotykała się z osobami, które 
mogą i chcą pomóc Radzie w wykonaniu prac,  
w wyniku których na terenie zielonym przy ul. Miłej 
będzie można grać w piłkę nożną,   

 

 
 

12. utrzymujemy stały kontakt z kierownikiem budowy 
bazy Sils Gliwice przy ul. Portowej w zakresie 
utrzymania czystości drogi, 

13. wystąpiliśmy do PSS Społem z zapytaniem o plany 
wobec obiektu, w którym mieściła się Biedronka, 

14. współpracujemy ze Strażą Miejską w sprawie 
sprzątania pozimowego przez różnych właścicieli 
terenów, 

15. z pracownikami ZDM, odpowiedzialnymi za utrzy- 
manie zieleni w pasach drogowych i czystości dróg 
uzgadniamy zakres, kolejność i terminy wykonania 
prac, 

16. z pracownikiem ZDM, odpowiedzialnym za stan 
dróg na bieżąco uzgadniamy naprawy nawierzchni  
i zabiegamy o odpowiadający nam zakres remon-
tów, o zakresie remontów, zależnym od wysokości 
posiadanych środków zdecyduje w najbliższym 
czasie dyrektor ZDM/, 

17. z pracownikiem Wydziału Środowiska współdziała-
my w zakresie : 

 pozyskania dla łabędzkich placówek oświatowych 
sadzonek drzew i krzewów - otrzymamy ich około 
200, 

 organizacji osiedlowego festynu rodzinnego, plano- 
wanego na czerwiec, 

18. przygotowujemy dla Nowin Gliwickich i na stronę 
www RO bieżące materiały dotyczące Łabęd, w No-
winach ukazały się artykuły : 
 20.02. „Szampańska zabawa seniorów” 
 20.02. „Hokeistki z honorem, ale bez medalu”,  
 27.02. „Przegląd radnych”, 

19. organizujemy działalność Klubu Seniora, 
20. przyjęliśmy plan pracy na rok 2013, obejmuje on 

30 zadań w sześciu zakresach, są to: działania 
organizacyjne, informacyjne i promocyjne, merto-
ryczne, utrzymanie kontaktu z mieszkańcami, 
współpraca z różnymi podmiotami działającymi  
na rzecz dzielnicy, organizacja imprez i przed-
sięwzięć cyklicznych.    

       Rada w najbliższym czasie zaoferuje mieszkańcom 
wiele ciekawych imprez. Będą to konkursy, spotkania, 
imprezy na wolnym powietrzu. Np. 27 kwietnia  
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przy ul. Głównej, w rejonie restauracji Sakwa odbędzie 
się II Łabędzkie Spotkanie Motocyklowe, rozpocznie 
się Mszą św. odprawioną w kościele św. Jerzego  
o godz. 11.00.  
   15 kwietnia mija termin składania przez radnych  
i rady osiedlowe wniosków do budżetu miasta na rok 
2014. RO Łabędy aktualnie analizuje stan wniosków  
z roku poprzedniego i przygotowuje nowe. Część z nich 
powtórzymy, podkreślając w ten sposób wagę zgła-
szanych wcześniej zadań. 

                                                      S. Gorczyca – Kamaj 
 

Klub Seniora przy RO Łabędy 
 

    Rada Osiedlowa Łabędy od kilku miesięcy część swej 
działalności podporządkowuje potrzebom najstarszych 
mieszkańców dzielnicy. Za jej szczegóły odpowiada 
Zespół problemowy ds. emerytów i rencistów,  
    Organizuje on regularne spotkania o różnorodnej 
tematyce.  
     Dotychczas seniorzy spotkali się z komendantem 
łabędzkiego komisariatu Policji, z przedstawicielem 
firmy, która zajmuje się zbiórką elektrośmieci,  
z prawnikiem, kosmetyczką, rehabilitantką, radną Rady 
Miejskiej Krystyną Sową. Uczestniczyli w uroczystym 
spotkaniu świątecznym, w trakcie którego wystąpiły 
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 37 
     Najpoważniejszym wyzwaniem w dotychczasowej 
działalności RO Łabędy na rzecz seniorów był bal 
karnawałowy, który odbył się w restauracji „Siedlisko”.  
       Pomysł okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Sala 
wypełniła się po brzegi na długo przed ustaloną godzi-
ną rozpoczęcia zabawy. Goście byli w doskonałych 
humorach, panowała miła i życzliwa atmosfera.  
    Przygotowaliśmy dla Seniorów wiele atrakcji. Były 
występy artystyczne, tańce, wspólne śpiewy, konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami. 
     Bal Seniora trwał do późnych godzin nocnych. Był 
wydarzeniem, o którym jego uczestnicy będą długo 
pamiętać. 
 

       

      Rada Osiedlowa gorąco dziękuje wszystkim, dzięki 
którym zorganizowano bal, a w szczególności : 
właścicielom restauracji Siedlisko, firmom i sklepom, 
które udzieliły nam pomocy. Jednak największe 
podziękowania należą się uczestnikom balu, to ich 
postawa sprawiła, że zabawa była wspaniała. 
     13 marca Seniorzy wzięli udział w spotkaniu z okazji 
Dnia Kobiet. Były kwiaty, prezenty, występ uczniów  
z SP 38 z ul. Partyzantów i poczęstunek. 
      Klub Seniora przy RO Łabędy przygotowuje też 
wyjazd na wczasy do Wysowej. Odbędą się one w okre-
sie od 11 do 22 czerwca. Zapraszamy. S. Kurczab                                                         
                                                              

Koncerty kolęd 
   

   Z inicjatywy RO we wszystkich łabędzkich kościołach 
zorganizowane zostały koncerty kolęd. Odbyły się one: 
30.12.2012 r. w kościele św. Jerzego, 13.01.2013 r.  

w kościele Wniebowzięcia NMP i 20.01. w kościele św. 
Anny. Ostatni z koncertów był współfinansowany  
ze środków miasta Gliwice i był rodzajem prezentu 
nowo-rocznego dla mieszkańców Łabęd. 
 

         

    Jego wykonawcą był Akademicki Zespół Muzyczny 
Politechniki Śląskiej, znany w Polsce i w Europie. 
Występ gromadził liczne grono słuchaczy.  
   Wśród odbiorców pięknej muzyki i śpiewu chóralne-
go znalazł się też ks. Biskup Senior Jan Wieczorek.  
   Koncert na pewno można zaliczyć do ważnych wyda-
rzeń kulturalnych bieżącego roku na terenie naszej 
dzielnicy i miasta.                                            K. Sowa 

  

Ważne inwestycje w roku 2013 
 

       Rok 2013 przyniesie Łabędom kolejne pozy-
tywne zmiany. Krótko zaprezentujemy najważ-
niejsze z nich: 

 

Budowa „Łabędzia” 
 

     Budowa Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” przy ul. 
Partyzantów trwa od 1 lipca 2012 r. Zakończy się 31 
sierpnia roku 2013. Prace trwają nieprzerwanie, 
niezależnie od aury. Postępy prac sa tak poważne,  
że zdjęcia wykonywane na potrzeby RO przez 
dyrektora ZSO 2 raz w miesiącu pokazują zupełnie inny 
stan obiektu. 

 
     Równolegle z pracami na budowie toczą się przygo-
towania do przyszłego funkcjonowania obiektu. RO za-
proponowała władzom miasta, aby Centrum zarządzał 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który wykonuje już 
podobne zadania. Zarządza m.in. halą sportową w Soś-
nicy, basenami miejskimi, ośrodkiem w Czechowicach. 
    Chętni do prowadzenia działalności w CKiS są.  
Z uruchomieniem nowego obiektu wiele osób wiąże też 
nadzieję na znalezienie pracy.                             K. Sowa 

 

Budowa budynku komunalnego 
 

Trwa budowa budynku komunalnego przy ul. Staro-
miejskiej. Remontowany jest stary obiekt i wznoszony 
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nowy. Dzięki tej inwestycji w Łabędach zyskamy 
łącznie 32 mieszkania – 14 w budynku przy ul. Sta-
romiejskiej i 18 w budynku przy ul. Rzeczyckiej. Będą 
to pełnowartościowe, nowe lokale. Otrzymają je 
mieszkańcy miasta, którzy znajdują się na liście osób 
uprawnionych do otrzymania mieszkań docelowych  
w roku 2013. Nie będą to mieszkania socjalne!!!  
Przypominamy, że w sąsiedztwie budynków powstanie 
plac zabaw i parkingi. Inwestorem jest ZBM II TBS.  

 

 
                                                                               K. Sowa 
                                                          

Kolejne prace na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Wrzosowej 

r  

      W roku 2012 na cmentarzu komunalnym wykonano 
wiele prac zmieniających jego wygląd i funkcjonalność 
– pozyskano tę część działek, które nie należały  
do gminy Gliwice, na ten cel wydano około 2 mln. zł, 
powstały nowe alejki, ujęcia wody i śmietniki. 
      Rozpoczęły się też przygotowania do budowy 
kolumbarium, w którym znajdą się 252 nisze przezna-
czone na urny z prochami zmarłych. Inwestycja roz-
pocznie się niebawem i będzie trwała około 3 miesięcy. 
Jej koszt wyniesie 250 tys. zł.  
      Jesienią będzie kontynuowana wycinka drzew. 
     Na rok 2014 MZUK planuje wykonanie prac wokół 
kaplicy cmentarnej i zakończenie wymiany ogrodzenia.  
                                                                               K. Sowa                        

mi                                                                     
Inne planowane zmiany 

                                      
       Na rok 2013 planowane są też inne prace – 
remonty dróg, budynków mieszkalnych, placówek 
oświatowych, modernizacje skwerów,  parków i placów 
zabaw,  projektowanie przyszłych zadań, opracowywa-
nie koncepcji, np. zagospodarowania terenów przy ZSO 
2 i wiele innych. Ich szczegółowy wykaz będzie  
w najbliższym czasie ustalony przez jednostki miejskie, 
takie m.in., jak MZUK, ZBM II TBS i ZDM.  

         W trakcie roku będzie też możliwe zabieganie  
o rozszerzenie tego wykazu, jeśli pozostaną wolne 
środki finansowe, powstałe np. na skutek korzystnych 
wyników przetargów.  

       O szczegółach będziemy Państwa informować  
za pośrednictwem strony internetowej i gazetki.   
                                                                      K. Sowa 
 

Inne ważne inwestycje  
     

   Na terenie Łabęd prowadzone są też inne inwestycje : 
1. Huta Łabędy S.A., należąca do Grupy Kapitałowej  

„Węglokoks”, realizuje poważny i mający wpływ  
na przyszłość firmy program dywersyfikacji pro-
dukcji. W ciągu ostatnich 2 lat oddano do użytku 
nowy wydział, produkujący kształtowniki zimno-
gięte zamknięte i świadczący usługę cięcia blach  
w kręgach. Kolejny nowy wydział będzie produ-
kował rury stalowe przeznaczone dla gazownictwa, 
ciepłownictwa i budownictwa. Inwestycja ta roz-
pocznie się jeszcze w tym roku i będzie trwała 2 
lata.  

     Warto też wiedzieć, że dzięki dobrej współpracy 
Huty Łabędy z Miastem część terenów firmy zna-
lazła się w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.     

2. PWiK realizuje modernizację Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Kanałowej, będzie też kończyło prace 
przy rurociągu wody surowej na ul. Portowej. 

3. Miły Dom Sp. z o.o. rozpoczęła budowę domków 
jednorodzinnych przy ul. Zamkowej. 

4. AME+ Sp. z o.o. z Gliwic kończy budowę obiektu 
biurowo – usługowego przy ul. Starogliwickiej, 

5. SILS Gliwice buduje halę produkcyjno – magazyno-
wą przy ul. Portowej. 

6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi 
remont i modernizację łabędzkiej śluzy na Kanale 
Gliwickim, obejmuje ona wzmocnienie konstrukcji, 
wymianę starych układów napędowych na nowe, 
budowę rurociągu obiegowego, umożliwiającego 
przerzucanie wody bez użycia śluzy. 

7. Zakład Usług Wysokościowych Wojciech Narodow-
ski kończy wyposażanie nowego obiektu biurowego 
przy ul. Oświęcimskiej.                                   K. Sowa 

 

Co warto wiedzieć o nowym 
systemie odbioru śmieci 

 

    Od 1 lipca 2013 r. każda gmina będzie odbierać odpady  
od mieszkańców na zasadach, które sama ustali. Gliwicka Rada 
Miejska podjęła w tej sprawie 4 uchwały. Warto się z nimi 
zapoznać, bo bardzo szczegółowo określają wszelkie zasady 
odbioru śmieci od mieszkańców. Znajdują się one na http: 
//bip.gliwice.eu       

Co na pewno warto wiedzieć? 
1. Rada Miejska 14.03. ustaliła wysokość opłat za odbiór 

śmieci, będzie ona naliczana według powierzchni użytko-
wej mieszkań.  

2. Właściciele domów jednorodzinnych i zarządcy wspólnot 
muszą z dniem 30 czerwca rozwiązać dotychczasowe 
umowy na wywóz śmieci, wzór wypowiedzenia można 
znaleźć w MSI z 14.03. 

3. Nowy system nie obejmuje nieruchomości niezamiesz-
kałych, np. instytucji i firm, będą one gospodarowały 
odpadami na dotychczasowych zasadach, 

4. Opłaty będą wnoszone „z góry” za kwartał – do 15.01., 
15.04., 15.07.,15.09., pierwsza wpłata będzie uiszczana  
do 15 lipca, 

5. opłaty ustalono na dwóch poziomach – taniej zapłacimy  
za śmieci segregowane, drożej za niesegregowane, 

6. od 1 lipca wszyscy zaczniemy płacić za odbiór odpadów 
według stawki przewidzianej dla śmieci segregowanych, 
będzie ona zmieniana dopiero po stwierdzeniu, że miesz-
kaniec lub wspólnota nie stosują segregacji, 

7. śmieci będą segregowane na : papier, metal, szkło, plastik, 
bioodpady / np. trawa, gałęzie/, 

8. dostarczenie kubłów lub worków na śmieci segregowane  
i niesegregowane jest obowiązkiem gminy, która odpo-
wiada też za ich stan sanitarny i techniczny, zadanie to 
zostanie zlecone firmie wyłonionej w drodze przetargu, 

9. odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio 
od mieszkańca, będzie też możliwe odwiezienie ich we 
wskazane miejsce, mieszkaniec będzie mógł zgłosić 
potrzebę oddania odpadów wielkogabarytowych, firma  
w ciągu miesiąca ustali harmonogram odbioru i powiadomi 
o terminie realizacji usługi.  

10. lekarstwa, których nie wolno wyrzucać do pojemników  
na śmieci przyjmują wskazane apteki, ich wykaz znajduje 
się na stronie urzędu. 

11. Zbiórka elektrośmieci będzie się odbywała na dotychcza-
sowych zasadach. 

12. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych trzeba 
będzie opłacić dodatkowo lub odwieźć na wysypisko śmieci 
i złożyć je tam bezpłatnie.  

13. Deklaracje w sprawie wysokości opłaty będziemy składać 
do 31 maja, wzór deklaracji uchwali Rada Miejska, 
prawdopodobnie 4 kwietnia.                               K. Sowa          
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