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Nakład : 5. 500 egzemplarzy                                                 lipiec/sierpień 2013 r.   
                                                           
                                                                Trwają wakacje. 
                                      Wszystkim mieszkańcom Łabęd życzymy  
                                                    wielu słonecznych, spokojnych  
                                              i sprzyjających wypoczynkowi dni, 
                                        udanych wyjazdów w ciekawe miejsca, 
                      dobrej zabawy i bezpiecznego powrotu do domu.                                                                     
 

                                                                              Rada Osiedlowa Łabędy 
                                                                        
                                                                                 

Kolejny numer „Naszych Łabęd” 
Szanowni 

łabędzianie, 
kierujemy 

do Państwa osiemnasty 
numer bezpłatnego 
biuletynu „Nasze 

Łabędy”,  
który ukazuje się 

regularnie od roku 2007.        
   

 Znajdziecie w nim Państwo wiele bieżących infor-
macji dotyczących pracy RO Łabędy i zmian zachodzą-
cych w naszej dzielnicy. 

                                                          Zespół Redakcyjny 
                                                  

Liczba mieszkańców 
 

     Jak zwykle, podajemy dane dotyczące liczby miesz-
kańców Gliwic i Łabęd wg stanu z 30 czerwca 2013 r. : 
 zameldowanych w Gliwicach na pobyt stały - 177.232 

osoby, 
 w tym w Łabędach : zameldowanych na pobyt stały -  

15. 842 osoby.                                                           K. Sowa 
                                                                                

Bieżąca praca RO Łabędy 
      

    Rada Osiedlowa Łabędy – podobnie jak wcześniej – działała 
na kilka sposobów: 
 odbywała posiedzenia plenarne, w ich trakcie podjęła naj-

ważniejsze problemy dzielnicy, zawsze w obecności zapro-
szonych gości, omawiając tzw. „tematy wiodące”,  

 zabiegała o rozwiązywanie bieżących problemów, spotykała 
się z osobami funkcyjnymi, aby uzgodnić wykonanie określo-
nych prac, 

 podejmowała problemy zgłaszane przez mieszkańców, 
 interweniowała w sprawach, które musiały być podjęte na-

tychmiast, 
   Ponadto każdy z 15 radnych RO Łabędy, który w wyniku wy-
borów zostali obdarzeni zaufaniem mieszkańców, mógł podej-
mować działania indywidualne na rzecz swoich wyborców. 
 Od połowy marca: 
1. Odbyliśmy 6 posiedzeń plenarnych, w kilku z nich 

uczestniczyli zaproszeni goście :  

 z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich odpowie-
dzialnym za zamiatanie ulic, dwukrotnie rozmawia-
liśmy o jakości wykonywanej usługi, usunięciu zie-
mi zalegającej przy krawężnikach wielu jezdni, 
odczyszczeniu chodników, 

 Bożena Orłowska – prezes Zarządu Budownictwa 
Mieszkaniowego II TBS szczegółowo informowała 
RO o stanie inwestycji przy ul. Staromiejskiej, rea-
lizowanych remontach, planowanej sprzedaży nie-
ruchomości na terenie dzielnicy,  

 Brygida Jankowska – dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej zaprezentowała Radzie nową siedzibę 
łabędzkiej filii OPS, która od początku czerwca 
zlokalizowana jest przy ul. Fiołkowej 26 oraz 
przedstawiła formy pomocy świadczonej mieszkań-
com Łabęd. 

2. We współpracy z Wydziałem Środowiska pozyska-
liśmy około 150 sadzonek drzew i krzewów, otrzy-
mały je bezpłatnie wszystkie łabędzkie placówki 
oświatowe, najwięcej przekazaliśmy Gimnazjum  
nr 19 przy ul. Głównej – szkoła otrzymała wiele 
różnorodnych i atrakcyjnych roślin, o które zabie-
gała.  

3. RO pomogła Gimnazjum nr 19 także w innej spra-
wie – na placu przy szkole stanęły ławki i stół  
do gier planszowych. Ofiarodawcy serdecznie dzię-
kujemy. 

4. W związku z wprowadzeniem od 1 lipca nowego 
systemu odbioru śmieci RO zorganizowała dwa in-
formacyjne spotkania z mieszkańcami – w SP 29  
i w SP 38; cieszyły się one dużym zainteresowa-
niem, wszystkim, którzy wzięli w nich udział ser- 
decznie dziękujemy.  

5. Podejmowaliśmy wiele działań wynikających z bie-
żącej działalności rady, m.in.: 
 uczestniczyły w objazdach dzielnicy z udziałem 

Straży Miejskiej, 
 w sprawie wyeliminowania w rejonie ul. Klasztor-

nej ruchu samochodów ciężarowych spotkaliśmy 
się w terenie ze Strażą Miejską, Policją i pracowni-
kiem Zarządu Dróg Miejskich, 

 zorganizowaliśmy wizję w rejonie wjazdu do Silsa 
na ul. Portowej,w związku ze zgłaszanymi  zastrze-
żeniami dotyczącymi stanu jezdni i chodników,  
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 spowodowaliśmy odczyszczenie ul. Miłej w rejonie 
torów kolejowych, 

 spotkaliśmy się z osobami zainteresowanymi pow-
staniem terenu do gry w piłkę w rejonie ul. Miłej, 
uzgodniono, że ewentualne prace zostaną wykona-
ne po zamontowaniu za bramką siatki eliminującej 
wpadanie piłki na sąsiednią posesję.  

 uczestniczyliśmy w odbiorze dodatkowych prac 
wykonanych na skwerze przy ul. Narutowicza, 

 przeprowadzliśmy bieżące kontrole jakości usług 
wykonywanych na terenie dzielnicy – utrzymanie 
zieleni, czystość, zamiatanie dróg - w Łabędach tą 
usługą objętych jest 90 ulic, poza zleceniem jest 
jest 9, są one zamiatane okresowo. 

    Powyższe działania zrealizowali: R. Jaros, T. Barcik, 
S. Gorczyca – Kamaj,  K. Sowa.                             R. Jaros 

                                                                          

Bieżące zabiegi o… 
 

        W ramach bieżącej pracy Rady Osiedlowej Łabędy 
staramy się inicjować zmiany w funkcjonowania dziel-
nicy. Działania te dotyczą utrzymania czystości, organi-
zacji ruchu drogowego, remontów i inwestycji, mają 
różną rangę i są na różnym etapie realizacji.  
1. W ostatnim czasie podjęliśmy starania w sprawach 

bieżących, m.in. o : 
 jednorazowe, okresowe czyszczenie ulic, które nie 

są  ujęte w harmonogramie zamiatania, 
 ręczne odczyszczenie części chodników, których 

obrzeża zarosły trawą, a także okolic ławek, 
 utrzymanie zieleni – pielęgnację terenów zielonych 

zarządzanych przez podmioty zewnętrzne, takie, 
jak PKP, Bumar, Kompania Węglowa, tereny pry-
watne, 

 upiększenie różnych miejsc na terenie dzielnicy – 
nasadzenie kwiatów, uzupełnienie zieleni wokół 
pomnika na ul. Wolności, dosadzenie winobluszczu 
w części ul. Głównej,  

 wysprzątanie otoczenia przystanku autobusowego 
przy dworcu /teren PKP/- nieuporządkowany 
zabrudzony teren, porzucony kiosk oraz usunięcie 
nieużywanych słupów, 

 „posprzatanie po sobie” przez osoby, które miały 
kiedyś kioski  przy ul. Wolności i otrzymały nakaz 
ich rozbiórki, niestety, od dłuższego czasu uchylają 
się od obowiązku dokończenia sprzątania, okolica 
staje się coraz ładniejsza, a fundamenty po kios-
kach straszą,  

 wycięcie suchych drzew – w rejonie obydwu wia-
duktów, przy stadionie, na ul. Olimpijskiej,  

 przycięcie gałęzi drzew, np. przy ul. Olimpijskiej, 
 naprawy zniszczonych luster. 

2. Prowadzimy rozmowy z MZUK na temat kolejnego 
doposażenia skweru przy ul. Narutowicza. W tym 
razem chcielibyśmy doprowadzić do wzbogacenia 
zestawu urządzeń dla rolkarzy. Już niebawem 
będziemy wnioskować o ustawienie na skwerze 
nowych elementów siłowni na wolnym powietrzu.  

3. We współpracy z MZUK zabiegamy o modernizację 
obiektu sportowego przy ul. Piaskowej. Miałaby 
ona polegać na zmianie nawierzchni boisk i może 
dobudowaniu zaplecza. 

4. W ZBM II TBS zabiegamy o wykonanie dalszych 
prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 22, w którym mieści się IV Komi-
sariat Policji. Wcześniej wykonano termomoderni 
zację obiektu, pozostał remont wnętrza. Staramy 
się, aby w przyszłym roku wymieniono instalacje, 
wymieniono stolarkę drzwiową i odnowiono klatkę 
schodową i korytarze. 

5. Od kilku lat wspieramy gminę w jej zabiegach  
o komunalizcję działek Skarbu Państwa. Jest ich na 
terenie Łabęd bardzo dużo. Ich status prawny 
często stanowi utrudnienie w bieżącym funkcjono-
waniu dzielnicy. Rok temu, lista wniosków komu-
nalizacyjnych, oczekujących na decyzję Wojewody 
Śląskiego, obejmowała 49 pozycji. Z tej listy 18 

działek trafiło już do miasta Gliwice, reszta czeka. 
Przejęcie działek jest niezmiernie ważne, bo umoż-
liwia m.in.inwestowanie na ich terenie. 

6. Od czerwca poprzedniego roku wspieramy zamiar 
wybudowania na części obszaru Łabęd przez PEC 
sieci ciepłowniczej. Dzięki tej inwestycji znaczna 
część nieruchomości będzie mogła korzystać z eko-
logicznej energii cieplnej. Ponieważ często o wiel-
kich sprawach decydują szczegóły, RO postano-
wiła te szczegóły przybliżyć potencjalnym użyt-
kownikom nowej sieci, aby wyjaśnić wątpliwości  
i zmniejszyć istniejące obawy. W imieniu RO z PEC 
współpracują : P. Tyrakowski i T. Barcik. 

7. Reagując na uwagi części mieszkańców zwróciliś-
my się do Straży Miejskiej z wnioskiem o intensyw-
niejsze ograniczanie zanieczyszczania trawników  
i chodników przez psy, których właściciele nie zaw-
sze znają swoje obowiązki. 

8. Opiniujemy i wnioskujemy zmiany w organizacji 
ruchu drogowego. Na początku sierpnia dokonamy 
przeglądu dzielnicy w obecności pracownika Działu 
Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Miejskich.  
     Naszym celem będzie wskazanie miejsc, w któ-
rych winno zmienić się oznakowanie. M. in. powró-
cimy do prośby mieszkańców ul. Starogliwickiej  
o wprowadzenie na niej zakazu poruszania się sa-
mochodów o tonażu powyżej 7 t. Przed złożeniem 
oficjalnego wniosku w tej sprawie raz jeszcze u-
pewnimy się, czy takie rozwiązanie jest akcepto-
wane przez bezpośrednio zainteresowanych. 
                                                                        K. Sowa 
 

RO Łabędy współorganizowała : 
 

Imprezy kulturalne i sportowe 
   

   
     

    Od połowy kwietnia do połowy czerwca br. RO Łabę-
dy była współorganizatorem 20 imprez sportowych  
i kulturalnych. Poza jednym przypadkiem, gdy wspar-
liśmy imprezę dla dorosłych, środki będące w dyspo-
zycji rady przeznaczyliśmy na nagrody dla dzieci i mło-
dzieży za udział w konkursach, przeglądach, turnie-
jach, festynach. Podajemy Państwu ich nazwy, miejsca 
organizacji i kwoty przeznaczone na zakup nagród: 
 15.-19.04. Szkolny Konkurs Wiedzy „Żyj zdrowo i kolorowo” 

w SP 32, nagrody za 145,68 zł 
 22.04. Konkurs Ekologiczno – Sportowy w Świetlicy Parafii 

WNMP, nagrody za 200,84zł 
 23.04. Scena Małego Aktora - III edycja w SP 29, nagrody  

za 200,00zł 
 26.04. Konkurs Artystyczny "Piknie godomy i spiewomy po 

śląsku” w PM 37, nagrody za 500,00zł 
 26.04. XIV Konkurs Ortograficzny w SP 29, nagrody  

za 205,79zł 
 27.04. II Łabędzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego, na-

grody za 600,00zł 
 10.-17.05. Konkurs Sportowy "Wiosenne Zabawy Sportowe" 

w PM 37, nagrody za 299,87zł 
 19.05. Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Dyrektora Gim-

nazjum w Gimnazjum 19, nagrody za 303,58zł 
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 19.05.Konkurs Fotograficzny "Łabędy znane i nieznane”  
w Gimnazjum Nr 19, nagrody za 200,67zł 

 19.07. Festyn Środowiskowy "Na wirażu” w Gimnazjum 19, 
nagrody za 221,36zł 

 21.-23.05.Tydzień Profilaktyki „Wiosenne Przebudzenie”  
w MOS, nagrody za 298,76zł 

 03.06. Konkurs Sportowy z Okazji Dnia Dziecka w świetlicy 
Parafii WNMP, nagrody za 513,06zł 

 07.06. Konkurs Sportowy z Okazji Dnia Dziecka” w Klubie 
Iskierka, nagrody za 200,52zł 

 07.06."Potyczki Intelektualno – Sportowe” w SP 32, nagrody 
za 252,34zł 

 10.06."Ja też mam talent” w SP 32, nagrody za 399,30zł 
 13.06. Festyn Rodzinny w PM 37, nagrody za 400,00zł 
 14.06. Konkurs Fotograficzny w SP 29, nagrody za 200,00zł 
 14.06. Festyn Rodzinny w SP 29, nagrody za 400,00zł 
 15.06. "Kosz za kosz” w MOS, nagrody za 343,37zł 
 17.06. Turniej w dwa ognie w SP 32, nagrody za 199,01zł 

                                                           S. Gorczyca – Kamaj 

I Rodzinny Festyn Ekologiczny 
    

   We współpracy z Wydziałem Środowiska przygotowa-
liśmy dla mieszkańców Łabęd festyn ekologiczny, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem i zgromadził liczne 
grono uczestników. 
 

 
                                       Uczestnicy festynu oglądają występy uczniów 
 

     Boisko przy ul. Piaskowej odwiedziło wielu łabę-
dzian. Przygotowaliśmy dla nich występy przedszko-
laków i uczniów ze wszystkich łabędzkich placówek oś-
wiatowtych, konkursy i zabawy sportowe z nagroda-
mi, pokazy policji, straży pożarnej i holeja na trawie, 
przejażdżki konne, znakowanie rowerów, dmuchane 
zjeżdżalnie, punkty z ciastami, napojami i ciepłymi da-
niami.  
    Dziękujemy wszystkim uczestnikom festynu, którzy 
przyjęli nasze zaproszenie.  
     Szczególnie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, 
przedszkolakom i uczniom z PM 34, 37, 38, SP 29, 32, 
38, G 19 i ZSO nr 2 za przygotowanie programu artys-
tycznego i włączenie się w przygotowanie atrakcyjnej 
imprezy. 
     Wydziałowi Środowiska dziękujemy za zorganizo-
wanie festynu w Łabędach i wspólną pracę na rzecz na-
szej dzielnicy. W przyszłym roku zamierzamy zorgani-
zować kolejny festyn ekologiczny, jeszcze lepszy.  
                                                                           K. Sowa.                                      
 

Kolejne badania mammograficzne 
    

                                                       
Już po raz trzeci, 

dzięki dobrej 
współpracy  
z gliwickim  
Instytutem 

Onkologii, udało 
się nam 

zapewnić 
mieszkankom 

Łabęd 
wykonanie 

mammografii w miejscu zamieszkania. 

     Z tegorocznych badań skorzystało 171 pań. Wyniki 
można było odebrać w Łabędach, przez 4 dni były one 
wydawane przez członków RO /E. Mizera,  S. Gorczyca 
– Kamaj, M. Wojsław, K. Sowa/ w salce katechetycz-
nej Parafii św. Anny. 
     Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się za-
pewnić łabędziankom dostęp do bezpłatnych badań, 
mammograficznych, choć chcielibyśmy, aby pań, które  
z nich korzystają było więcej. 
     Na terenie Łabęd zameldowanych jest 2.228 pań, 
które znajdują się w grupie wiekowej objętej badania-
mi, czyli od 50 do 69 roku życia.  Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku pań korzystających z oferty będzie 
więcej. 
      Za pomoc dziękujemy ks. Piotrowi Kansemu, Pro-
boszczowi Parafii św. Anny, który zgodził się na usta-
wienie mammobusu na terenie przykościelnym, udos-
tępnił pomieszczenia, w których wydawaliśmy wyniki, 
a przede wszystkim, pomógł nam w skutecznej pro-
mocji badań.                                                                  K. Sowa  

 

Punkty składania deklaracji  
  

Na nasz wniosek Zastępca Prezydenta Miasta Piotr 
Wieczorek wyraził zgodę na zorganizowanie na terenie 
Łabęd dwóch punktów, w których mieszkańcy dzielnicy 
mogli złożyć deklaracje dotyczące wysokości opłat  
za odbiór śmieci. 20 czerwca taki punkt działał w SP 
29, a 27 czerwca w SP 38. Z proponowanego ułatwie-
nia skorzystały 134 osoby.  

 W wyznaczonym terminie do 1 lipca, deklaracje zło-
żyło 11. 468 indywidualnych właścicieli i zarządców  
z terenu Gliwic, co szacuje się na około 80 % 
wszystkich zobowiązanych do ich przekazania.    

                                                                            K. Sowa 
 

  Wnioski do budżetu na rok 2014 
    

  W kwietniu RO Łabędy złożyła wnioski do budżetu 
miasta na rok 2014, konsekwentnie powtarzając te za-
dania inwestycyjne i remontowe, które dotychczas nie 
zostały podjęte, a mogą mieć wpływ na dalszą poprawę 
warunków życia mieszkańców Łabęd. Oto pełny ich 
wykaz: 
1. Budowa boiska wielofuncyjnego przy ul. Fiołkowej. 
2. Modernizacja boisk sportowych przy SP 32. 
3. Opracowanie koncepcji i modernizacja boisk spor-towych 

przy SP 38 i ZSO 2. 
4. Remont boiska sportowego przy ul. Klasztornej. 
5. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawadzkiego. 
6. Budowa placu zabaw dla PM 37 przy ul. P. Gojawi-

czyńskiej. 
7. Modernizacja „Szuwarka” przy ul. Makuszyńskiego. 
8. Przebudowa ul. Głównej – II etap. 
9. Przebudowa ul. Zamkowej – II etap. 
10. Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytoms-kich i 

Nałkowskiej i  
11. Wykonanie oświetlenia i nawierzchni ul. Wazów. 
12. Remont tzw. „pobumarowskiej kanalizacji sanitar-nej”. 
13. Adaptacja terenu przy ul. Pszennnej na parking. 
14. Budowa ciągu pieszo – jezdnego - ul. Pokoju i Wio-senna. 
15. Utwardzenie ul. Pszennej i Wspólnej. 
16. Renowacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności. 
17. Budowa II części ścieżki dla rowerów wzdłuż  

ul. Portowej i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. 
Strzelców Bytomskich. 

18. Remont i wykonanie chodników / wniosek wskazuje 16 
lokalizacji /. 

19. Remont nawierzchni ulic wraz z chodnikami –  
ul. Gojawiczyńskiej, Gorkiego, 22 Lipca, K. Marksa, Wa-
ryńskiego, R. Luksemburg, Batorego, Tuwima, Wieniaw-skiego, 
Gałczyńskiego, Rodzinna, Spokojna / 

20. Remont budynków gminnych – Staromiejska 2, 10. 
21. Renowacja kapliczek – przy ul. Rzeczyckiej i Placu Niepod-

ległości.                                            S. Gorczyca – Kamaj 
 

     Sondaż 
 

    Od 19 lipca gliwiczanie mogą  wskazać przedsięwzięcia  
do realizacji w 2014 roku, wybrane spośród wniosków zgło-
szonych przez radnych miejskich i Rady Osiedlowe.  
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     Aby zagłosować należy kliknąć w baner umieszczony  
na stronie Gliwice.eu https://gliwice.eu/ankieta/sondaz). 
     Głosowanie potrwa do 4 sierpnia. W sondażu  można 
wziąć udział tylko jeden raz, wybierając tylko jedno zadanie! 
Biorąc udział w sondażu, trzeba podać swój adres e’mailowy.  
     W wykazie znajdziemy trzy wnioski „łabędzkie”.  
Wszystkich Państwa prosimy o udział w sondażu i za-
głosowanie na jeden z nich.     

                                                                             R. Jaros                                                                                                     

Klub Seniora przy RO Łabędy 
    

    W lipcu mija rok od pierwszego spotkania łabędzkie-
go Klubu Seniora, prowadzonego przez RO Łabędy. 
  W ostatnim czasie nasi Seniorzy uczestniczyli w ko-
lejnych, przygotowanych dla nich imprezach:  
 spędzili miłe przedpołudnie przy grillu,  

 

 
                                                                  Grill na stadionie 
 

 bawili się ma majówce „Pod strzechą”, 
 byli gośćmi na pikniku Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku w Czechowicach,  
 w czerwcu przebywali na wczasach w Wysowej.  

 Po wakacjach zaoferujemy członkom Klubu Seniora 
następne atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.  

Ze względu na duże zainteresowanie wypoczynkiem 
poza Łabędami rozpoczęliśmy przygotowania do kolej-
nego wyjazdu do Wysowej. Mamy nadzieję, że dojdzie 
do niego we wrześniu. Już dziś zachęcamy do wzięcia 
w nim udziału.  
        Zespół ds. Emerytów :  /S. Kurczab, E. Mizera, M.Wojsław, 
K. Sowa/ jest bardzo aktywnie wspomagany przez R. Jaros  
i cały Zarząd Osiedla.                                               Stefan Kurczab 

 

Najbliższe działania 
 

1. RO Łabędy przystąpiła do konkursu na organizację 
imprez ponadosiedlowych i w jego wyniku uzyskała 
3.653,54 zł na przeprowadzenie IV Turnieju Przed-
szkoli, zostanie on zorganizowany we wrześniu. 
Już dziś zapraszamy do udziału. 

 

2. Toczą się przygotowania do napisania monografii 
Łabęd. Jej wydawcą będzie Muzeum w Gliwicach. 
Aktualnie trwają uzgadniania dotyczące zakresu 
merytorycznego opracowania. 

 

3. Wspólnie z Parafią Wniebowzięcia NMP ze Starych 
Łabęd przygotowujemy XIV Festyn Odpustowy, 
wszystkich łabędzian i ich gości zapraszamy na 15 
sierpnia na plac przy plebanii. Jak zawsze, organi-
zatorzy zapewniają wiele atrakcji.                  K. Sowa 

 

II Letni Turniej Piłki Nożnej 
   

     Rada Osiedlowa Łabędy informuje, że 15 lub 22 
września, zależnie od rozgrywek ŁTS, odbędzie się II 
LETNI TURNIEJ Rady Osiedlowej ŁABĘDY w piłce 
nożnej dla mieszkańców Łabęd i osób związanych  
z dzielnicą Łabędy. Zawody zostaną rozgrywane  
na stadionie przy ul. Fiołkowej. Wezmą w nich udział 
11 osobowe drużyny / bramkarz +10 zawodników/.  

       Drużyny, składające się maksymalnie z 22 za-
wodników, należy zgłaszać w terminie do 5 września. 

Liczba i czas trwania meczy oraz system rozgrywek 
uzależniony będzie od liczby drużyn i wieku osób, 
które zgłoszą swój udział w turnieju.  

        Szczegółowych informacji udziela Paweł Pietrzak: 
p69pietrzak@gmail.com lub tel. 516175953.  

        Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju.  
                                                                                       P. Pietrzak  

Kino Letnie 
 

       Dzięki współpracy RO z Wydziałem Kultury i Pro-
mocji Miasta 25 sierpnia zawita do Łabęd kino letnie.  
      Na terenie pomiędzy kościołem św. Anny a blokami 
mieszkalnymi będzie można się wygodnie rozsiąść  
i obejrzeć dwa filmy: 
* o godz. 18.00 filmu dla dzieci „Mustang z dzikiej 

doliny”, 
* po projekcji dla dzieci około godz. 19.30 – film 

„Diabeł ubiera się u Prady”. 
      Mamy nadzieję, że kino letnie już na stałe zagości 
w Łabędach.                                                         K. Sowa
                                                 

Najważniejsze zadania’2013 
 

   W 2013 r. zrealizowane zostaną kolejne, ważne 
dla mieszkańców zadania. Niektóre z nich to: 

 

Budowa CKiS „Łabędź” 
       

       Budowa Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” trwa  
od 1 lipca 2012 r. Pod koniec sierpnia, inwestor 
ostatecznie rozstrzygnie wniosek wykonawcy o zmianę 
terminu zakończenia prac, ewentualne przesunięcie 
będzie nieznaczne i nie wpłynie na jakość zadania. 

 

       

     Trwają przygotowania do rozpoczęcia działalności 
obiektu. Prezydent Miasta zdecydował, że podobnie, 
jak w przypadku pozostałych nowych hal sportowych, 
zostanie rozpisany przetarg na ich dzierżawę. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu miasto odzyska podatek .  
     Szkoły z ul. Partyzantów będą miały dostęp do hali 
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.   
      Rada Osiedlowa dysponuje bieżącymi informacjami 
na temat postępu prac, pytana jest o opinie w sprawie 
konkretnych rozwiązań, zgłasza własne uwagi, doty-
czące wyposażenia obiektu, stara się być jak najbliżej 
tej strategicznej dla Łabęd inwestycji.                     K.Sowa 
     

Budowa kolumbarium   
      

         Dobiega końca budowa kolumbarium na cmentarzu  
przy ul Wrzosowej. Znajdą się w nim 252 nisze przez-
naczone na urny z prochami zmarłych. Między poszcze-
gólnymi zespołami nisz wykonywane są chodniki z kos-
tki brukowej, inwestor zmienił nawierzchnię z szutro-
wej na brukową, aby podnieść komfort korzystania  
z tego ważnego dla odwiedzających miejsca. Dodat-
kowe prace kosztowały prawie 13 tys.  
     Zarządowi MZUK dziękujemy za czujne nadzoro-
wanie prac i troskę o mieszkańców. Łączny koszt inwe-
stycji wyniesie ponad 260 tys. zł.  
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      Zainteresowanych – którzy już teraz kierują do nas 
pytania w sprawie możliwości korzystania z kolum-
barium informujemy, że  w sprawie wykupu niszy nale-
ży się kontakować z Zarządem Cmentarzy Komunal-
nych przy ul. Kozielskiej. Koszt wykupu niszy na 20 lat 
wynosi 1.000 zł, wysokość opłaty została ustalona  
w zarządzeniu Prezydenta Miasta z 14 maja 2013 r.     
   

     

            W najbliższym czasie rozpoczną się też prace  
w rejonie wejścia głównego na cmentarz i kaplicy po-
grzebowej. Zlecenie MZUK realizuje Eko – Pol sp. z o. o. 
z Gliwic. Na odnowienie tej części obiektu zarządca wy-
da prawie 100 tys. zł. Prace zostaną zakończone  
przed uroczystością Wszystkich Świętych.  
                                                                                 K. Sowa                                               

  

Inwestycja przy ul. Staromiejskiej 
        

    Przypominamy, że TBS II ZBM remontuje budynek 
przy ul. Staromiejskiej i buduje nowy obiekt od strony 
ul. Rzeczyckiej. Ich uzupełnieniem będzie plac zabaw  
i parking.  
 

 
 

    Dzięki tej inwestycji powstaną 32 nowe lokale. 
Otrzymają je mieszkańcy miasta, którzy znajdują się 
na liście osób uprawnionych do otrzymania mieszkań 
docelowych. Nie będą to mieszkania socjalne!!! 
   Inwestor planuje przekazanie 14 lokali do zasiedlenia 
na początku października.  
     

 
 

    Trwa także budowa nowego budynku, gdzie swoje 
lokum znajdzie kolejnych 18 rodzin.  Nowi mieszkańcy 
Łabęd to dla dzielnicy, szczególnie dla Starych Łabęd, 
poważne wzmocnienie.                                              K. Sowa 

                               

Remont ulicy Zawadzkiego 
     

    Kończą się prace związane z remontem ul. Zawadz-
kiego. Wcześniej zostały ułożone nowe chodniki, w tym 
roku przyszła kolej na nawierzchnię.  

        Dzięki stałemu monitorowaniu prowadzonych prac 
przez RO i kontaktowaniu z mieszkańcami, udało nam 
się „udoskonalić” inwestycję – przerobiono zatoczkę 
autobusową, utworzono 5 dodatkowych wlotów do ka-
nalizacji deszczowej, poprawiono studzienki kanali-
zacji sanitarnej. Łączny koszt remontu ul. Zawadzkiego 
to około 1 mln 300 tys. zł.                                          R. Jaros  

                                              

 
i                                                                     

Inne pozytywne zmiany 
                                      

     Na rok 2013 zaplanowane są w Łabędach też inne 
prace, np.:  
 przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmun-

towskiej i Ciołkowskiego, 
 budowa oświetlenia w części ul. Pułaskiego, 
 remont sali gimnastycznej G 19 przy ul. Metalowc- 

ów 6,  
 wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Tuwima, 
 wykonanie wiaty 3 - segmentowej na przystanku  

przy ul. Starogliwickiej, 
 utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego na odcinku 

od ul. S. Batorego do ul. Przyszowskiej, 
 remont wnętrza kapliczki przy ul. Rzeczyckiej, 
 remonty budynków gminnych – łącznie za około 500 

tys. zł 
      Warto też zwrócić uwagę na nowe obiekty : 

 
Sils oddał  
do użytku 
nową halę 

przy 
 ul.Portowej, 

przy okazji 
wykonanał 
fragment 
chodnika  
i zjazdy  

do firmy, 
 

 kończy się budowa biurowca przy ul. Starogliwickiej, 
 Miły Dom Sp. z o. o. buduje przy ul. Zamkowej domki 

jednorodzinne, 
 Statoil planuje wybudowanie bezobsługowej stacji 

benzynowej wraz myjnią samochodową w rejonie 
Lidla przy ul. Zygmuntowskiej, zezwolenie na budo-
wę wydano pod koniec 2012 r., jest ważne przez 3 
lata.                                                                   

      Pragniemy też wyczulić Państwa na zmiany, któ-
rych twórcami są firmy, wspólnoty mieszkaniowe, 
właściciele domków.  
      Wszystkie one zmieniają nasze otoczenie i powo-
dują, że jest ono coraz ładniejsze.                         K. Sowa                                                
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Gospodarka nieruchomościami 
     

    Ważne dla funkcjonowania i wyglądu dzielnicy jest 
zagospodarowanie jak największej liczby nieruchomoś-
ci. Jeśli nieużytkowane lokale należą do gminy to po-
dejmujemy starania o ich wynajęcie lub sprzedanie.     
Podajemy kilka informacji o planach w tym zakresie: 

 

Nie udało się  
za pierwszym razem 
sprzedać budynku  

przy ul. Staromiejskiej. 
Obiekt nie znalazł 

nabywcy. Miał kosztować 
148 tys. zł. 

Przygotowywany jest 
następny przetarg,  

tym razem cena będzie 
obniżona o 30 %  

                                                         i wyniesie 99 tys. zł. 
 5 sierpnia odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Meta-
lowców 6, powierzchnia: 59,43 m2, cena: 98. 250,02 zł, 

 20 sierpnia odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użyt-
kowego nr II przy ul. Metalowców 2 o powierzchni 122 m2, 
cena wywoławcza – 88. 500 zł, 

 26 sierpnia odbędzie się się I ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż lokalu użytkowego nr I przy ul. Wolności 2, 
cena nieruchomości: 115 427,80 zł, 

 7 sierpnia odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
działki nr 905 i 907, obręb Przyszówka, przy ul. Ossoliń-
skich o powierzchni 0,1999, cena wywoławcza – 331 tys. zł. 
Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym 
miejscu zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 W najbliższym czasie Prezydent Miasta podpisze zarządze-
nie w sprawie sprzedaży dwóch działek o powierzchni  
6.426 m2 i budynku o powierzchni 2.229 m2, zlokalizowa-
nych przy ul. Matalowców 15, 15 a /dawna dyrekcja Wal-
cowni Metali Łabędy/. Ze względu na cenę nieruchomości, 
przekraczającą kwotę 1 mln zł, stosowną uchwałę, zezwala-
jącą na jej zbycie, podjęła Rada Miejska.                 K. Sowa 

                                                                               

Nowy system odbioru śmieci 
 

    Nasze śmieci będzie odbierać konsorcjum - Remondis Głiwice 
i Remondis Tarnowskie Góry, wyłonione w drodze przetargu. 
Koszt usługi wyniesie 31,5 mln zł za okres od 1 lipca 2013 r.  
do 30 czerwca 2015 r. 
     1 lipca minął termin składania deklaracji w sprawie wyso-
kości opłat za odbiór śmieci.  W wyznaczonym terminie złożono 
ich 11. 468, szacuje się, że stanowi to ponad 80% tych, które 
winny trafić do urzędu.  Aktualnie jest ich już prawie 12 tys.  

Przypominamy, że: 
1. Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy lokali za-

mieszkałych. Nie obejmuje m.in. podmiotów gospodarczych, 
placówek oświatowych, parafii, żłobków. 

2. Za dostarczenie worków i pojemników odpowiedzialny jest 
Remondis, osoby, które segregują śmieci mogą ich dostać 
więcej w siedzi-bie firmy przy ul. Kaszubskiej. 

3. Opłaty za odbiór śmieci będą uiszczane „z góry” - do 15.01., 
15.04., 15.07.,15.09., pierwsza wpłata będzie wnoszona  
do 1 października, 

4. Dokładny harmonogram odbioru śmieci z podziałem na zabu-
dowę jedno- i wielorodzinną, z podaniem konkretnych ulic  
i dat, określonych do końca roku można znaleźć na stronie: 
http://segreguj. gliwice.eu/harmonogram.html  

5. I tak np., już wiadomo, że odpady segregowane – papier, 
szkło, plastik, wywożone z domków jednorodzinnych 1 raz  
w miesiącu zostaną w Łabędach odebrane : 13.08., 10.09., 
8.10., 12.11., 10.12., 

6. Mieszkańcy mogą dostarczyć własnym transportem do punk-
tu selektywnego zbierania odpadów przy ul. Rybnickiej, który 
jest czynny : 
 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00, 
 w soboty od 7.00 do 13.00  
z całkowitym wyłączeniem odpadów niebezpiecznych np. 
takich, jak azbest, eternit, farby, rozpuszczalniki, świetlówki 
itp. : odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i roz-
biórkowe, odpady wielkogabarytowe. Są one przyjmowane 
nieodpłatnie.  

7. Chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny  
i elektroniczny można oddać w Remondisie – Kaszubska 2,  
a przeterminowane leki – w aptekce przy ul. K. Marksa,  
w Gliwicach takich aptek jest oczywiście więcej, ich wykaz 
zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu.     K. Sowa 

                                                                                                                                   

         Łabędzkie placówki pocztowe 
 

     RO Łabędy, biorąc pod uwagę, że coraz więcej mieszkań-
ców dzielnicy korzysta z usług pocztowych w placówkach po-
za Łabędami /np. w centrach handlowych/, w trosce o zapew-
nienie małej odległości od miejsca zamieszkania do Poczty 
oraz o dogodny w przyszłości dostęp do placówek poczto-
wych, prosi o korzystania z usług przede wszystkim naszych 
placówek: przy ul. Staromiejskiej 4, ul. Waryńskiego 1  
i ul. Zygmuntowskiej 34.  
     Zapewne jest dla Państwa oczywiste, że istnienie naszych 
placówek jest uzależnione od liczby obsługiwanych klientów.    
                                                                               Zarząd Osiedla                                  
                                                                    

Miejski Serwis Informacyjny 
 

     Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy dzielnicy mają możliwość 
bezpłatnego dostępu do Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Stanowi 
on cenne źródło wiadomości o mieście. Jest dostępny na terenie Łabęd  
w następujących miejscach : niektórych sklepach, bibliotece miejskiej, 
aptece przy Wolności 1, w Hucie Łabędy, Bumarze, SM Stare Łabędy.   
      Zachęcamy do jego lektury.                        Zespół Redakcyjny 
                                                              

Skład Rady Osiedlowej Łabędy    
       

   Wszystkim, którzy chcieliby nawiązać kontakt z radnymi RO 
Łabędy przypominamy ich nazwiska oraz pełnione funkcje :  
 Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej 
 Artur Czok – zastępca przewodniczącej RO 
 Sabina Gorczyca - Kamaj – przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 Renata Jaros, Tadeusz Barcik– zastępcy przewodniczącej ZO 
 Stefan Kurczab – przewodniczący zespołu ds. Emerytów 
 Radni Rady Osiedlowej Łabędy: Piotr Caban, Wiesław Cieśla, 

Ryszard Dec, Bernard Fic, Ewa Mizera, Paweł Pietrzak, 
Joanna Szubert, Paweł Tyrakowski, Marta Wojsław. 

                                                                                          K. Sowa 
 

         Spotkania z mieszkańcami 
 

      Rada Osiedlowa przygotowuje coroczne spotkania  
z mieszkańcami.  
      Podobnie, jak w latach poprzednich, zorganizujemy 
je w trzech miejscach, aby wszystkim chętnym ułatwić 
wzięcie w nich udziału.  
      Już dziś zapraszamy na spotkania: 
1. 7 października o godz. 18.00 w SP 29 przy ul. Sta-

romiejskiej 24, 
2. 14 października o godz. 18.00 w SP 38 przy ul. Par-

tyzantów 25, 
3. 21 października o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 19 

przy ul. Głównej 30. 
           Przewodniczaca Rady Osiedlowej Łabędy Krystyna Sowa 
 

  Posiedzenia plenarne RO Łabędy 
    

         Rada w pełnym składzie pracuje na posiedzeniach 
plenarnych, zwoływanych przez jej przewodniczącą.  
W drugiej połowie roku rada będzie się spotykać  
w następujących terminach:  

 

2 września, 23 września, 14 października,  
4 listopada, 25 listopada, 16 grudnia. 

 

      Na posiedzenia RO zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, którzy chcieliby przyjrzeć się pracy rady  
lub wziąć aktywny udział w posiedzeniu.            K. Sowa                                                                         

 

Kontakt z Radą Osiedlową Łabędy    
 

Adres : 44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 26 Tel. 661 467 057 
Adres :  ro.labedy@wp.pl Strona : www.naszelabedy.pl                                                    
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