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Nakład - 5.500 egzemplarzy                                                            Maj 2008 r. 
 

Gazetka dla mieszkańców Łabęd 
 
Szanowni Mieszkańcy Łabęd, 

Rada Osiedlowa Łabędy w październiku 2007 r. rozpoczęła wydawanie bezpłatnego 
biuletynu informacyjnego pod nazwą „Nasze Łabędy”. Zredagowane zostały już dwa jego numery 
i przekazane mieszkańcom dzielnicy. Wystąpiły jednak kłopoty, w przypadku pierwszego numeru 
przygotowaliśmy za mało egzemplarzy, więc nie wszyscy gazetkę dostali, drugi numer został 
wydany w większym, bo 5 tysięcznym nakładzie. I ta liczba okazała się za mała. Mamy nadzieję, 
że trzeci numer dotrze do wszystkich, Bardzo nam na tym zależy. Chcielibyśmy za pośrednictwem 
gazetki przekazywać Państwu najważniejsze informacje dotyczące dzielnicy i pracy Rady.  

Wszystkich tych, którzy nie otrzymali dwóch wcześniejszych numerów „Naszych Łabęd” 
serdecznie przepraszamy. Tych, którzy je otrzymali przepraszamy za powtórzenia,  
ale na przekazaniu niektórych treści bardzo nam zależy. 

Wszystkich zapraszamy na stronę internetową Rady Osiedlowej Łabędy, którą staramy 
się regularnie aktualizować - www.rada.labedy.net Można na niej znaleźć wieli ciekawych 
materiałów i informacji, często ilustrowanych zdjęciami. 

 
            Przewodniczący Zarządu Osiedla – Jacek Tarkota 

                                     Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy -  Krystyna Sowa 
 

Spotkania z mieszkańcami Łabęd 
 

Zgodnie ze Statutem, w oparciu o który działa Rada Osiedlowa, ma ona obowiązek 
organizować raz w roku zebranie mieszkańców. Aby ich przebieg był sprawny 
i aby uczestnicy spotkań mieli możliwość rozmawiania o sprawach dla nich najistotniejszych, 
dotyczących miejsc ich zamieszkania, postanowiliśmy przeprowadzić zebrania w różnych 
częściach Łabęd według następującego harmonogramu :  

 
1. 14 maja godz. 18.00 SP 38 – osiedla Kosmonautów, Literatów, Małe Osiedle, 

rejon ul. Przyszowskiej, R. Luksemburg, Partyzantów, 22 Lipca, 15 Grudnia. 
2. 28 maja godz. 18.00 Gimnazjum nr 19 – rejon ul. Głównej i Placu 

Niepodległości. 
3. 11 czerwca godz. 18.00 SP 29 – Stare  Łabędy. 
4. 25 czerwca godz. 18.00 Dom Kultury Wolności 1 A – rejon ul. Wolności, 

Strzelców Bytomskich 
 

Jaka będzie tematyka spotkań ?  
Zamierzamy zaprezentować :  

1. Informacje o Radzie Osiedlowej Łabędy : m.in. skład, zasady pracy, kontakt z mieszkańcami. 
2. Efekty działań Rady Osiedlowej Łabędy obecnej kadencji, m.in. liczba i efekty interwencji 

mieszkańców, sprawy podjęte z inicjatywy RO. 
3. Zmiany zachodzące w Łabędach. 
4. Problemy do rozwiązania. 
  Spodziewamy się dyskusji. Liczymy na to, że uczestnicy spotkań zgłoszą sprawy,  
które będą mogły być podjęte przez Radę Osiedlową. Ważne jest wszystko, co choćby  
w najmniejszym stopniu może poprawić warunki życia w naszej dzielnicy. 

Informujemy też, że przyjęliśmy następujące zasady organizacji spotkań : 
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1. Spotkania poprzedza akcja informacyjna. 
2. Materiały prezentowane podczas spotkań mają formę multimedialną. 
3. Materiały są tematycznie dostosowane do rejonu, dla którego zebranie jest organizowane.  
4. Uczestnicy spotkań otrzymają : 

 materiały związane ze spotkaniem, 
 karty zgłoszeń / wnioski mieszkańców /. 

5. Spotkania są dokumentowane. 
 W następnym numerze „Naszych Łabęd” i na stronie internetowej Rady Osiedlowej zaprezentujemy 
Państwu informacje o przebiegu spotkań z mieszkańcami i ich wynikach.                     
        
                                                                                Serdecznie wszystkich zapraszamy.  

Rada Osiedlowa Łabędy 
 
22 kwietnia 2007 r. odbyły się w Gliwicach wybory do rad 12 osiedli / Bojków,  Brzezinka, 

Czechowice, Kopernik, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Sikornik, Sośnica, Wilcze Gardło, 
Żerniki /. Rada Miejska na ostatniej sesji uchwaliła, że w tych osiedlach, gdzie rad jeszcze nie ma  
/ Politechnika, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś,  
Zatorze / wybory odbędą się 26 października br. 

Rada Osiedlowa Łabędy liczy 15 radnych, wybranych spośród 42 kandydatów. Jesteśmy dzielnicą,  
w której chętnych do pracy w radzie było najwięcej, bo o jeden mandat ubiegały się prawie 3 osoby.  
Na drugim miejscu uplasowało się osiedle Obrońców Pokoju i Ligota Zabrska, gdzie na jeden mandat 
przypadało 2 kandydatów. Wszyscy członkowie RO posiadają legitymacje, potwierdzające ich mandat. 
Legitymacje dla radnych to nowość. Nigdy wcześniej członkowie rad osiedlowych nie mieli możliwości 
potwierdzenia swego mandatu w sytuacji, gdy było to konieczne, np. gdy radny chciał skontrolować jakość 
prowadzonych prac, podejmował interwencje w różnych sprawach, reprezentował radę na zewnątrz.  
O wykonanie legitymacji  wnioskowała RO Łabędy.  

Przypominamy, że Rada Osiedlowa Łabędy wybrała spośród swego składu, w głosowaniu tajnym, 
swoje władze statutowe : 

Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy – Krystyna Sowa 
Zastępca Przewodniczącego RO Łabędy – Stefan Kurczab 
Przewodniczący Zarządu Osiedla – Jacek Tarkota 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla – Renata Jaros 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla – Tadeusz Barcik 
  

Wszystkie szczegółowe informacje o RO, jej statut znajdują się na stronie www.rada.labedy.pl 
  

Kontakty z mieszkańcami 
 

Radzie Osiedlowej zależy na utrzymywaniu bieżącego kontaktu z mieszkańcami Łabęd. W tym celu : 
1. organizuje cotygodniowe dyżury, 
2. raz w miesiącu – pierwszy poniedziałek miesiąca – zapewnia możliwość uzyskania porad prawnych, 

których udziela Komendant łabędzkiego komisariatu Policji, 
3. wydaje biuletyn informacyjny ”Nasze Łabędy”, 
4. prowadzi własną stronę internetową. 

Jak oceniamy nasze działania w tym zakresie ?  
Za największy problem uznajemy kłopoty z dystrybucją naszej gazetki. Dwa poprzednie numery nie 

dotarły do wszystkich mieszkań. Pomimo spotkania z osobą, która podpisała z Urzędem Miejskim umowę  
na dystrybucję biuletynu, nie udało się nam określić przyczyn zaistniałej sytuacji. Dystrybutor twierdzi,  
że gazetki rozniósł, a my wiemy, że w wiele osób jej nie otrzymało. Miejmy nadzieję, że tym razem obędzie 
się bez kłopotów. 

Dyżury nie są zbyt często wykorzystywane, choć oczywiście są osoby, które nawiązują kontakt z radnym 
pełniącym dyżur. Zamiast odwiedzać siedzibę rady wolicie Państwo zgłaszać nurtujące Was problemy 
bezpośrednio poszczególnym członkom RO.  

Szczególną wagę przywiązujemy do prowadzenia strony internetowej. Zakładając ją chcieliśmy zapewnić 
mieszkańcom Łabęd szybki dostęp do informacji. Staramy się, aby informacje te były aktualne i ciekawe. 
Jesteśmy przekonani, że z czasem strona internetowa będzie coraz częściej odwiedzana, że stanie się 
istotnym źródłem informacji o tym wszystkim, co dla dzielnicy jest ważne. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie podpowiedzi i sugestie dotyczące jej zawartości. Zależy nam,  
aby materiały zamieszczane w Internecie spełniały Państwa oczekiwania. 

Wszystkie tematy prezentowane w trzecim numerze „Naszych Łabęd”, a także wiele innych, znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej RO. Zachęcamy do lektury. 

                                                                                                  

Dotychczasowa praca Rady Osiedlowej 
 

Rada Osiedlowa Łabędy rozpoczęła pracę 22 czerwca br. Dotychczas odbyły się 23 posiedzenia 
plenarne. To bardzo dużo, bo spotykamy się co dwa tygodnie. 

Częstotliwość spotkań wynika z wielości spraw, problemów, które staramy się rozwiązać.  Jest ich 
wiele, bo w naszej dzielnicy jest dużo do zrobienia.  

Jak pracuje Rada Osiedlowa ? 
 

I. STAŁE  ELEMENTY  POSIEDZEŃ.  
Dla zapewnienia systematyczności i przejrzystości pracy RO realizuje stałe elementy posiedzeń, są to m. 

in. : informacje o pracy Zarządu Osiedla /J. Tarkota, R. Jaros,T.Barcik/ Przewodniczącej RO /K. Sowa/ i 
interwencjach mieszkańców, zgłaszanych pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami.  
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II. SPOTKANIA  Z  PRZEDSTAWICIELAMI  PREZYDENTA  MIASTA. 
Radni regularnie spotykają się z pracownikami Prezydenta Miasta Gliwice oraz innymi osobami, których 

praca wykonywana jest m.in. na rzecz naszej dzielnicy. Dzięki tym spotkaniom, w dłuższej perspektywie 
czasowej, uda nam się rozwiązać wiele problemów dzielnicy. Jesteśmy o tym przekonani. Dotychczas 
mieliśmy możliwość omówienia następujących tematów : 
1. z Janem Kaźmierczakiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gliwicach / obecnie posłem / – ogólna 

koncepcja pracy rad osiedlowych, największe inwestycje miasta Gliwice, 
2. z Kamilem Janym – Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego – aktualny stan działań 

podejmowanych przez Miasto Gliwice w sprawie zakupu Domu Kultury, przejęcia przez PWiK sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie będącym w posiadaniu PPRiED w Łabędach w likwidacji, zakupu  
przez PEC wymiennikowi ciepła przy ul. 22 Lipca, 

3. z Maciejem Kawą - Komendantem IV Komisariatu Policji sprawy bezpieczeństwa, dewastacji, szczególnie 
przystanków autobusowych, stany Zorzy, praca dzielnicowych – liczba i teren działania / dane na stronie 
internetowej RO/. 

4. z Pawłem Kopczyńskim – Naczelnikiem Biura Rozwoju Miasta - możliwość pozyskiwania środków 
unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe, 

5. z Ireną Dąbrowską – Naczelnikiem Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych - 
utrzymanie czystości na terenie dzielnicy, utrzymanie zieleni, opłata za odbiór wód deszczowych  
i roztopowych, 

6. z Wojciechem Wróbelskim /trzy spotkania / pracownikiem Pracowni Projektowej Karo w Katowicach - 
koncepcję organizacji ruchu drogowego w Łabędach. 

 
III. KONSULTACJE  SPOŁECZNE, MEDIACJE. 
1. Rada Osiedlowa przeprowadziła konsultacje w związku z wnioskiem mieszkańców ul. Partyzantów  

o likwidację przystanków autobusu linii 32 na ul. Partyzantów i Wolności. 
W wyniku długotrwałych działań wprowadzone zostało rozwiązanie kompromisowe, zakładające,  

że przejazd autobusu ulicami Partyzantów i Wolności nie zostanie zlikwidowany, ale kursów będzie 
mniej.  

2. Rada Osiedlowa podjęła się roli mediatora w sprawie budowy przychodni lekarskiej przy ul. Batorego. 
Inwestorzy spotkali się z protestami części mieszkańców, niezadowolonych z faktu, że w pobliżu ich 
domów ma powstać placówka służby zdrowia. Protesty te utrudniały i przedłużały postępowanie 
administracyjne. 

  Ponieważ Rada popiera zamiar budowy przychodni i udziela tej inicjatywie wszelkiego możliwego 
wsparcia, podjęła się mediacji pomiędzy inwestorami, a przedstawicielami części mieszkańców  
ul. Batorego, aby wyjaśnić wątpliwości, umożliwić wymianę informacji i opinii, usunąć obawy.  

  W wyniku spotkania ustalono, że najważniejszym problemem dla mieszkańców jest lokalizacja 
wjazdu na teren przychodni - od strony ul. Batorego. Obawiają się ruchu samochodów i oczekują,  
że zostanie on skierowany na ul. Przyszowską. RO zobowiązała się do prowadzenia działań w tym 
kierunku i działania te podjęła.  

  Niestety nie zapobiegło to kolejnemu protestowi skierowanemu do Wojewody Śląskiego. Protest 
ten został przez Wojewodę odrzucony. Budowa rozpoczęła się. 

 
IV. ORGANIZACJA IMPREZ. 

Rada Osiedlowa organizuje lub współorganizuje wiele imprez adresowanych do różnych środowisk. 
Były to turnieje i konkursy związane z Mikołajem, inscenizacje, turniej skata sportowego, festyny. W tym 
zakresie współpracę podjęto z : łabędzkimi przedszkolami i szkołami, Miejską Biblioteką Publiczną, Klubem 
„Iskierka”, Parafią p.w. WNMP, Parafią św. Jerzego. W roku 2007 na organizację imprez RO wydatkowała 
6.400 zł. Na rok 2008 zaplanowaliśmy kolejne przedsięwzięcia adresowane do różnych środowisk. Na ich 
organizację otrzymaliśmy 10 tys. zł 

 

Spotkania z Prezydentem Miasta Gliwice 
 

Rady Osiedlowe regularnie spotykają się z Prezydentem Miasta Zygmuntem Frankiewiczem.  
W trakcie spotkań omawiane są sprawy istotne dla poszczególnych dzielnic. 

Od początku kadencji RO odbyły się dwa takie spotkania. Co zgłosiliśmy jako problemy ? Podajemy 
tylko niektóre, uznawane przez nas za najważniejsze. 
1. Spotkanie z 17 lipca 2007 r. : utrzymanie czystości, remonty  ulic i chodników, remonty  

i modernizacje placówek oświatowych, warunki przyłączenia się indywidualnych użytkowników  
do kanalizacji sanitarnej, przejęcie przez miasto Gliwice sieci kanalizacyjnej od PPRiED w likwidacji, 
rozwiązanie problemu pawilonu „Zorza”, przejęcie przez miasto dawnego Domu Kultury, wprowadzenie 
zmian w organizacji ruchu drogowego - ograniczenie lub eliminacja ruchu samochodów o dużym tonażu, 
szczególnie na ul. Głównej, Starogliwickiej, Staromiejskiej, Strzelców Bytomskich, poprawa oznakowania 
przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych, montaż progów spowalniających, barierek, wykonanie 
znaków poziomych na jezdniach, szczególnie w rejonie szkół, budowa miejsc parkingowych, tworzenie 
nowych terenów zielonych. 

2. Spotkanie z 4 grudnia 2007 r.: ograniczenie ruchu ciężkich samochodów na terenie dzielnicy Łabędy, 
selektywna zbiórka odpadów, czystość i wygląd dzielnicy, odśnieżanie ulic i chodników, wykonywanie 
prac gwarancyjnych w rejonach, gdzie wykonana została nowa kanalizacja sanitarna, odprowadzanie 
wód deszczowych i roztopowych. 

3. Ostatnie spotkanie odbyło się 6 maja. Tym razem RO zgłosiła następujące problemy : segregacja 
odpadów, przyłączanie się indywidualnych użytkowników do miejskiej sieci kanalizacyjnej, gospodarka 
lokalami użytkowymi, przycinanie drzew, bezpieczeństwo osób przebywających w rejonie Zorzy  
w Łabędach, czystość przystanków autobusowych, ulic, chodników i terenów zielonych.  

We wszystkich tych sprawach podejmowane są systematyczne działania i z każdego z nich coś 
konkretnego wynika. O szczegółach tych działań informujemy Państwa na stronie internetowej. W następnym 
numerze „Naszych Łabęd” zaprezentujemy efekty spotkań z Prezydentem Miasta.  
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Szczególnie ważna będzie sprawa sprzątania chodników, które przylegają do nieruchomości 
należących do gminy. Rada Osiedlowa Łabędy zwróciła uwagę na ten ważny problem, dotyczący całego 
miasta. Niestety na razie nikt tych chodników nie sprząta. Miasto, dzięki naszemu wnioskowi, podejmie 
działania prowadzące do zmiany aktualnego stanu.  

 

Pozytywne zmiany 
 

Mamy nadzieję i przekonanie, że kolejne miesiące i lata będą przynosiły coraz więcej dobrych 
informacji, że wszyscy razem będziemy mogli obserwować większe i mniejsze zmiany, dzięki którym będzie 
się nam w Łabędach lepiej mieszkało, żyło, uczyło, wypoczywało… 

Spróbujmy dostrzec to, co zmieniło się w poprzednim roku, jakie zadania zostały wykonane  
ze środków budżetu naszego miasta, jakie problemy udało się rozwiązać. Oto kilka przykładów : 
1. Przeprowadzono wiele kosztownych prac w łabędzkich placówkach oświatowych. Nakłady finansowe  

w 2007r. w dzielnicy Łabędy wyniosły 1.136.422,53 zł. Ważne jest, że w większości obiektów 
przeprowadzono termomodernizację, kolejne prace zostaną wykonane w 2008 r. Gmina poniosła 
następujące wydatki : Przedszkole Miejskie nr 38 przy ul. Literatów – 501 tys., Gimnazjum nr 19 przy ul. 
Głównej – 269 tys., Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Wrzosowej – 168 tys., Przedszkole Miejskie nr 34  
przy ul. Chatka Puchatka – 76 tys., Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ul. Fiołkowej – 71 tys., 
Przedszkole Miejskie nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej – 11,5 tys., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
przy ul. Partyzantów – ponad 16 tys., Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Staromiejskiej – 3 tys., Szkoła 
Podstawowa nr 38 przy ul. Partyzantów – 19 tys.  / kwoty podane w zaokrągleniu /. Żadna z łabędzkich 
placówek nie została pominięta, choć wysokość nakładów jest różna. Relacje w tym względzie zmienią się 
w roku 2008, bo rozpoczną się poważne prace w tych obiektach, które „czekały w kolejce”, np. ZSO nr 2  
i SP 38, w których przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne. Szczegółowe informacje  
o zakresie przeprowadzonych prac znajdują się na stronie internetowej RO. 

2. Powstało wielofunkcyjne boisko zlokalizowane przy ul. Piaskowej. Administruje nim Zarząd Ośrodków 
Wypoczynkowo – Turystycznych TUR / spółka gminy Gliwice /. Koszt budowy boiska wyniósł ponad  
1 mln zł, a jego roczne utrzymanie kosztuje nas około 90 tys. zł. 

3. Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej / 24 km / i deszczowej / 11,5 km /. Łączna wartość 
prac – 5.692.946 Euro. 

4. Wykonana została nowa nawierzchni wielu ulic, są  one teraz estetyczne i przyjemnie się z nich korzysta. 
Powoli zapominamy, jak jeszcze nie tak dawno wyglądały m.in. Klasztorna, Zielińskiego, Różana, 
Fiołkowa, Kruczkowskiego, Broniewskiego, Makuszyńskiego, Wrzosowa, Chatka Puchatka, Strzelców 
Bytomskich, Niepaszycka. Teraz pozostaje nam dbać o to, aby jak najdłużej były ładne, bo w jakiejś 
części zależy to od nas. Na przykład wielu mieszkańców dba o trawniki przed domem, sadzi kwiaty, choć 
są i tacy, którym zdarzyło się wypalić świeżo zasianą trawę solą. 

5. Przeprowadzono remonty w budynkach gminnych i zarządzanych przez ROM 10. Wydano na ten cel  
985 tys. zł. Pozytywnym przykładem zmian w wyglądzie budynków jest obiekt przy ul. Staromiejskiej 18. 

6. Przeprowadzono remont warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Przyszowskiej  
wraz z wykonaniem chodnika po jednej stronie drogi, wartość prac - około 1 mln zł. 

7. Wykonane zostało ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej kosztem ponad 300 tys. zł. 
8. Oświetlenie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze środków gminy Gliwice / 70 tys. zł /. 
9.    Oświetlenie kościoła św. Jerzego. Jest już decyzja Zastępcy Prezydenta P. Wieczorka. Zadanie zostanie 

wykonane w maju 2009 r. Zależało nam, aby iluminacja kościoła została wykonana w związku  
z planowanymi na czerwiec następnego roku obchodami 70 – lecia istnienia Parafii. I udało się. 
Planowana wysokość wydatków z budżetu miasta – ponad 70 tys. zł 

10. I wiele drobniejszych zmian, równie ważnych, bo cieszy każda poprawa, np. : montaż świetlnych ozdób 
świątecznych na ul. Wolności i wykonanie innych dekoracji świątecznych na Placu Niepodległości  
i przed Domem Kultury, montaż nowych barierek przy ul. Staromiejskiej i pod wiaduktem kolejowym, 
demontaż starego i ustawienie nowego kiosku Ruchu przy ul. K. Marksa i uruchomienie jego działalności, 
likwidacja zdewastowanego kiosku przy ul. Wolności, demontaż altanek przy ul. Narutowicza; dzięki temu 
będzie można uporządkować teren wzdłuż ulicy. To tylko przykłady. 

 

Warto wiedzieć, że … 
 
1. Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek zaakceptował wniosek o wykonanie ścieżki rowerowej 

wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich w kierunku Czechowic. Niebawem rozpocznie się projektowanie 
zadania. Jest szansa, że ta poważna i zapewne kosztowna inwestycja, od lat czekająca na realizację, 
zostanie rozpoczęta w bieżącym roku.  

2. Zakończyła się wycinka drzew na terenie położonym pomiędzy ul. Narutowicza i Marksa. Jest ona 
związana z dużą inwestycją pod nazwą : Park w Łabędach. Ze względu na jej bardzo poważny zakres, 
będzie wykonywana etapowo, aż do roku 2009. Szacunkowy koszt wykonania parku – 1.085.000 zł. 
Więcej informacji na stronie www.rada.labedy.net. 

3. Przy ul. Strzelców Bytomskich kończą się pracy adaptacyjne. W obiektach dawnej szkoły powstaje baza 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Nowi użytkownicy pojawią się w Łabędach na początku III 
kwartału. Koszt prac adaptacyjno – remontowych wyniesie ponad 8 mln zł. Więcej informacji na stronie 
www.rada.labedy.net. 

4. Zmianie uległa trasa autobusu nr 32. Znacznie ograniczona została liczba kursów, odbywających się 
ulicami Partyzantów i Wolności. Wprawdzie mieszkańcy ul. Partyzantów wnioskowali o likwidację 
wszystkich kursów, ale z kolei mieszkańcy ul. Wolności nie chcieli zrezygnować z możliwości korzystania 
z autobusu zatrzymującego się na ich ulicy. Stan obecny to wyjście pośrednie, ale mające szansę 
zadowolić większość. Autobus linii 32 od 1 kwietnia jeździ ulicami Partyzantów i Wolności,  
ale zdecydowanie rzadziej niż wcześniej, bo tylko 20 razy na dzień. Przed zmianą przejeżdżał aż 56 razy. 
W soboty i niedziele nie jeździ w ogóle, a przejeżdżał w ciągu tych dwóch dni 84 razy. 

5. Rozpoczęły się prace przy budowie placu zabaw przy ul. Tuwima. 
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6. Parafia p.w. WNMP i Parafia p.w. św. Jerzego prowadzą świetlice socjoterapeutyczne, korzystając  
z dofinansowania gminy Gliwice. 

7. Od ośmiu lat organizowane są w Łabędach bezpłatne zimowiska dla dzieci z rodzin potrzebujących 
wsparcia. Od 2001 roku wzięło w nich udział 650 dzieci z wszystkich łabędzkich szkół podstawowych, 
świetlic socjoterapeutycznych, a także z SP 12 z os. Kopernika i z SP 1 z os. Gwardii Ludowej. 

8. Dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych mają też od pięciu lat możliwość wyjazdu na bezpłatne kolonie 
letnie, które są dla nich organizowane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego.  

9. Łabędy doczekały się inwestycji mieszkaniowych. To ważne, bo tego typu przedsięwzięcia są gwarancją 
rozwoju dzielnicy. Co i gdzie się buduje ?      
 „Radan” buduje w systemie deweloperskim kompleks domków jednorodzinnych przy zbiegu  

ul. Pułaskiego i Żeleńskiego – Boya o nazwie „Osiedle – Leśne”, obejmie ono 27 domów w 3 typach - 5 
wolnostojących, 15 bliźniaczych i 7 szeregowych. Z informacji uzyskanych od inwestora wynika,  
że budowa zostanie zakończona w lipcu 2008 r. 

 „Miły Dom” wybudował blok mieszkalny przy ul. Rzeczyckiej, znajdą się w nim 32 mieszkania – 8 - 1 
pokojowych, 8 - 2 pokojowych i 16 - 3 pokojowych. W budynku znajdą się też lokale komercyjne. 
Inwestycja znajduje się w końcowej fazie realizacji. 

 ZBM II TBS przygotowuje budowę 25 mieszkań / 1,2 i 3 pokojowych / przy ul. Strzelców Bytomskich, 
rozpoczęcie inwestycji przewidywane jest na II kwartał roku 2008. 

10. Przy ul. Batorego rozpoczęła się budowa poradni lekarza rodzinnego. Prowadzą ją prywatni inwestorzy. 
Na razie można jedynie zobaczyć rozkopany teren, ale już w niedługim czasie mieszkańcy Łabęd będą 
mogli skorzystać z nowoczesnego obiektu służby zdrowia.                                                 
 

Największe wyzwania 
  

1. Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych  
na terenie dzielnicy. 

 
Rada Osiedlowa od grudnia ubiegłego roku aktywnie uczestniczy w projektowaniu nowej organizacji 

ruchu na terenie dzielnicy, uznając to zadanie za jedno z najważniejszych i mających zasadniczy wpływ  
na warunki życia mieszkańców. 

Zaczęliśmy od spotkania z projektantem, któremu jeszcze przed przystąpieniem do opracowania 
koncepcji przekazaliśmy wszystkie nasze uwagi i postulaty. 7 kwietnia br. pięcioro przedstawicieli RO 
zapoznało się ze wstępna koncepcją organizacji ruchu drogowego w Łabędach, która została zaprezentowana 
w Zarządzie Dróg Miejskich. Zgłosiliśmy kolejne uwagi, tym razem do konkretnych propozycji rozwiązań 
komunikacyjnych zawartych w projekcie. Te uwagi dotyczyły m.in. 

 takiego ustawienia tablic informacyjnych, aby samochody wyjeżdżające z Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej mogły się znaleźć na ul. Starogliwickiej tylko przez pomyłkę, 

 budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntowskiej, 
 spowolnienia ruchu na ul. Przyszowskiej, 
 ograniczenia liczby stref zamieszkania, 
 zmniejszenia liczby ulic jednokierunkowych, 
 odsunięcia w czasie likwidacji chodnika dla pieszych wzdłuż muru kościelnego przy ul. Staromiejskiej, 
 przesunięcia przejścia dla pieszych w rejonie wiaduktu kolejowego w kierunku dworca, wyznaczenia 

dodatkowego przejścia na ul. Staromiejskiej, wykonania przejścia u wylotu ul. Kwiatowej. 
Rada Osiedlowa ponownie spotkała się z projektantem 28 kwietnia, aby zapoznać się z koncepcją 

organizacji ruchu, uwzględniającą zgłoszone wcześniej uwagi.  
Projektant zaprezentował propozycje rozwiązań dotyczące : 

1. Ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w dzielnicy.  
Obowiązywać będzie trasa Wyczółkowskiego – Eiffla – DK 88. Od Wyczółkowskiego na Starogliwicką 
mogą wjechać tylko samochody, które pomyliły trasę przejazdu do DK 88. Inne drogi na terenie Łabęd też 
będą odciążone – ruch ciężkich samochodów będzie się odbywał ul. Oświęcimską do Czołgowej  
i Toszeckiej, ulicą Zygmuntowska tylko do Lila Ligistik, ulicą Portową tylko do Śląskiego Centrum 
Logistyki. Rada zaakceptowała zaprezentowane propozycje. Ograniczenie ruchu samochodów 
ciężarowych było od dawna postulowane przez wielu mieszkańców naszej dzielnicy.  

2. Ustanowienie ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach osiedla. Projektant zaproponował 
ograniczoną w stosunku do wersji poprzedniej liczbę ulic, na których miałby się odbywać ruch 
jednokierunkowy. Ta sprawa podlega szczególnie starannym analizom, w ramach których brane są  
pod uwagę takie aspekty, jak : bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, parametry ulic, miejsca  
do parkowania, dojazd do miejsc zamieszkania. 

3. Strefy zamieszkania. Rada Osiedlowa wnioskowała, aby były one tam, gdzie jest to wskazane, gdzie 
wjeżdża się w ścisłą strefę zabudowaną, np. na ul. Waryńskiego, Gorkiego, Rzeczyckiej / od kapliczki /. 
Rada postulowała też ograniczenie szybkości tam, gdzie nie ma stref zamieszkania, np. na ul. Wolności. 

4. Budowa rond – Staromiejska - Portowa oraz Przyszowska – Wolności - Strzelców Bytomskich. Koncepcje 
będą weryfikowane przez ZDM. Z powodu istniejących ograniczeń przestrzennych projektant zakłada,  
że ich budowa będzie utrudniona. W pierwszej kolejności wykonane zostaną wysepki, azyle dla pieszych, 
znaki poziome. 

5. Zatoczki autobusowe oraz miejsca parkingowe. RO zgłosiła problemy z niektórymi przystankami. Będą 
rozpatrywane możliwości rozwiązania istniejących problemów.  

6. Przejścia dla pieszych. Projektant proponuje różne rozwiązania –  tworzenie nowych, zmiana obecnej 
lokalizacji, likwidacje. Wszystkie propozycje zgłoszone wcześniej przez RO zostały zaakceptowane. 

Co dalej ? Po ostatecznym zatwierdzeniu projektu przez Zarząd Dróg Miejskich i prezydenta miasta 
rozpocznie się realizacja. Naszą rolą będzie dbanie o to, aby nastąpiła ona jak najszybciej. Jest to możliwe,  
bo nowa organizacja ruchu nie przewiduje na pierwszym etapie żadnych poważnych prac inwestycyjnych,  
a jedynie właściwe oznakowania dróg. 
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2. Remont ulicy Głównej. 
 
Spraw ważnych i nie cierpiących zwłoki mamy w Łabędach wiele, jedną z nich jest remont  

ul. Głównej. W ostatnich miesiącach poświęcamy jej wiele czasu i energii. Ponieważ wykonanie tego 
oczekiwanego remontu jest powiązane z inną ważną, planowaną przez miasto inwestycją : 
 spotkaliśmy się z Zastępcą Prezydenta Piotrem Wieczorkiem i kierownictwem Zarządu Dró Miejskich, aby 

zapoznać się z koncepcją budowy połączenia drogowego łączącego ul. Portową z Główną, a także planami 
miasta dotyczącymi remontu ul. Głównej, 

 na posiedzeniu Rady Osiedlowej w dniu 18 lutego przeprowadziliśmy dyskusję na temat stanu ulicy 
Głównej i związku, jaki istnieje pomiędzy planowaną inwestycją drogową, a jej remontem. 

W wyniku podjętych działań Rada Osiedlowa Łabędy ustaliła, że : 
1. Inwestycja polegająca na budowie połączenia drogowego pomiędzy ul. Portową i ul. Główną jest  

na etapie koncepcji. W roku 2008 ZDM zleci wykonanie projektu. Oznacza to, że czas ewentualnej  
realizacja nowej drogi jest dziś niedookreślony. 

2. Z opracowanej koncepcji wynika, że nowa droga połączy się z ul. Główną w punkcie oddalonym  
od skrzyżowania z ul. Z. Nałkowskiej. 

3. Stan ul. Głównej jest wysoce niezadowalający. Poruszanie się tą drogą oznacza narażanie się  
na uszkodzenie samochodu. Nawierzchnia jest ciągle łatana, a prowadzone prace nie powodują 
pozytywnych zmian. Samochody ciężarowe sukcesywnie niszczą drogę. Autobusy z trudnością 
przejeżdżają obok siebie. 

4. Miasto zleciło wykonanie projektu remontu ul. Głównej w roku 2006. Zostało wydane zezwolenie  
na budowę. Za kilka miesięcy / sierpień / projekt straci ważność i wszystkie prace przygotowawcze 
trzeba będzie zacząć od nowa. 

5. Remont ul. Głównej ujmowany był we wcześniejszych, uchwalanych przez Radę Miejską na wniosek 
Prezydenta Miasta Wieloletnich Planach Inwestycyjnych. W WPI na lata 2008 – 2011 zadanie to również 
zostało ujęte jako zadanie rezerwowe. 

6. Istnieje możliwość etapowej realizacji zadania. Wydzielenie części drogi do remontu i wykonanie go  
w roku 2008 umożliwi wykorzystanie istniejącej dokumentacji i zapewni mieszkańcom Łabęd chociaż 
częściową realizację tego ważnego dla dzielnicy zadania.  

 
Stanowisko Rady Osiedlowej Łabędy w sprawie remontu ul. Głównej  

– uchwała nr 20 RO Łabędy z 18.02.2008 r. 
W związku z tym, że : 

1. planowane wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ul. Portową i ul. Główną jest jedynie koncepcją, 
której realizacja będzie miała miejsce w znacznej odległości czasowej, 

2. remont ul. Głównej, planowany i oczekiwany przez mieszkańców od lat, jest konieczny do wykonania  
w jak najszybszym terminie, ze względu na jej stan techniczny, 

3. za nie w pełni uzasadniony uważamy pogląd, iż remont ul. Głównej w całym jej przebiegu jest całkowicie 
uzależniony od planowanej  w przyszłości inwestycji, 

za organizacyjnie i ekonomicznie wskazane oraz społecznie konieczne uznajemy rozpoczęcie remontu  
ul. Głównej w roku 2008 na odcinku od ul. Z. Nałkowskiej, w kierunku Placu Niepodległości, do miejsca 
przewidzianego w projekcie.   
                                Wnioskujemy o przeprowadzenie I etapu remontu ul. Głównej w roku 2008. 

Jest szansa, że remont części ulicy zostanie przeprowadzony. Dzięki życzliwemu podejściu  
do naszego wniosku ze strony Zastępcy Prezydenta Miasta P. Wieczorka i dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 
sprawa „ruszyła z miejsca”. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu. 

 

3. Zakup przez Miasto Gliwice części dawnego Domu Kultury. 
  

Starania o reaktywację choć części dawnego Domu Kultury w Łabędach trwają od dłuższego czasu. 
Pierwsze kroki w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Chociaż działania, będące 
reakcją na wnioski zgłaszane przez środowisko lokalne, podejmowane są od kilku lat, to ostatnio dzieje się 
więcej, szybciej i intensywniej.  

Najważniejsze jest to, że na terenie dzielnicy działa grupa osób zdeterminowanych, zabiegających  
o to, aby w Łabędach udało się stworzyć choć namiastkę centrum kultury, w którym mogliby spędzać wolny 
czas mieszkańcy dzielnicy – dzieci, młodzież i dorośli. Ta grupa to Rada Osiedlowa, złożona z 15 
doświadczonych społeczników, zaangażowanych w sprawy swojej dzielnicy.  

Rada wypracowała stanowisko w sprawie ogólnej koncepcji funkcjonowania przyszłej placówki 
kultury, przygotowała także wykaz konkretnych pomieszczeń, których przejęcie – zdaniem rady - 
umożliwiłoby prowadzenie ciekawej działalności. Konieczna jest także współpraca z kilkoma podmiotami 
gminnymi, które w przyszłości mogą prowadzić działalność w Domu Kultury. To od ich deklaracji zależy,  
które pomieszczenia znajdą się w kręgu zainteresowań miasta. Taka współpraca już trwa.  

Na przyszły kształt i zakres prowadzonej w Domu Kultury działalności będą najprawdopodobniej 
mieć wpływ m.in. Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Trwają spotkania i rozmowy. Padły już wstępne deklaracje w tej sprawie.  

Inną sferę naszych działań stanowią zabiegi o stworzenie te4chnicznych i prawnych możliwości 
kupna przez miasto części pomieszczeń od aktualnych właścicieli obiektu. Trwają trudne ustalenia i rozmowy. 

Jesteśmy optymistami. Wierzymy, że uda nam się choć w części przywrócić Dom Kultury  
do pierwotnych funkcji. Wprawdzie wierne odtworzenie dawnej działalności jest już niemożliwe, choćby  
z tego względu, że część obiektu została wcześniej sprzedana, jednak wiele z pomieszczeń, aktualnie 
niewykorzystanych, może służyć lokalnej społeczności.  
 

4. Likwidacja „Zorzy” przy Placu Niepodległości. 
  
Zorza kojarzy się mieszkańcom Łabęd z wszystkim, co najgorsze. Mając tego świadomość  

od początku naszej kadencji staramy się problem rozwiązać. Jest to jednak bardzo trudne. Dlaczego ? Sprawa 
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ma swoją długą historię, którą da się odczytać w dokumentacji urzędu miejskiego, Straży Miejskiej, Policji, 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Każda z tych instytucji podejmuje działania zgodnie  
ze swoimi kompetencjami. Z przykrością musimy stwierdzić, że instytucje te są bezsilne.  

Najważniejszym dokumentem w sprawie jest decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego nakazująca rozbiórkę budynku. Niestety jego właścicielka, mieszkanka Sosnowca, nie ma 
środków na wyburzenie obiektu. Ani miasto, ani wojewoda, do którego zwracano się ze stosownym 
wnioskiem, nie ma podstaw prawnych do wydatkowania pieniędzy na wyburzenie obiektu, który ma 
właściciela.  A właściciel nie ma pieniędzy. Koło się zamyka. 

Ale nie poddajemy się. Sprawdziliśmy obciążenia hipoteczne Zorzy i wystąpiliśmy do Prezydenta 
Miasta z wnioskiem o zlicytowanie obiektu wraz z terenem. Problem może jednak być i z tym, bo długi 
znacznie przekraczają kwotę, jaką można będzie uzyskać ze sprzedaży nieruchomości. 

 

Wnioski, interwencje mieszkańców 
 

Członkowie Rady Osiedlowej przyjmują od Państwa interwencje w różnych sprawach. Ma to miejsce 
podczas codziennych kontaktów, w czasie posiedzeń rady, za pośrednictwem poczty internetowej. Są one  
dla nas ważnym źródłem informacji o problemach, których rozwiązaniem powinniśmy się zająć. Tak 
naprawdę to one organizują naszą pracę. 

W okresie od 26 czerwca /data pierwszego posiedzenia RO / do dnia zakończenia prac nad trzecim 
numerem „Naszych Łabęd” przyjęliśmy łącznie 76 interwencji. Ich wyniki zaprezentujemy podczas spotkań  
z mieszkańcami. Zamieścimy też informację o interwencjach na stronie internetowej RO. 

 

O co zabiegamy ? Co chcemy zmienić ? 
  

Powyżej opisaliśmy największe przedsięwzięcia, o których realizację zabiega Rada Osiedlowa Łabędy,  
ale spraw, które uznajemy za istotne jest ich o wiele więcej. Wszystkie są dla nas ważne, i te „duże”, i te 
„małe”. Od jednych i od drugich zależy jakość naszego życia. Często do ich podjęcia inspirują nas interwencje 
mieszkańców, za które serdecznie dziękujemy. Razem widzimy więcej. Zabiegamy o : 
1. Wykonanie prac gwarancyjnych przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej. 
2. Uporządkowanie stanu właścicielskiego części istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
3. Remonty chodników i nawierzchni ulic. 
4. Wykonanie chodnika po drugiej stronie ul. Przyszowskiej. 
5. Wykonanie chodnika na ul. Rzeczyckiej. 
6. Wykonanie placu zabaw przy ul. Tuwima 
7. Renowację terenów zielonych, szczególnie : skweru pomiędzy ul. Wolności i K. Marksa, skweru pomiędzy 

Domem Kultury a budynkiem przy ul. Wolności 1, terenu wokół pomnika przy ul. Wolności. 
8. Odnowienie pomnika przy ul. Wolności. 
9. Wykonanie oświetlenia i chodników na cmentarzu komunalnym. 
10. Budowę sięgacza kanalizacji sanitarnej – w bok od ul. Olimpijskiej. 
11. Malowanie kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej. 
12. Wycinkę drzew – suchych i zagrażających bezpieczeństwu. 
13. Wymianę słupów oświetleniowych na ul. Pszennej, Waryńskiego i innych,  
14. Pomoc w wykonaniu indywidualnych przyłączy do nowo wykonanej kanalizacji sanitarnej. 
15. Przejęcie przez Prezydenta Miasta terenów : 

 między działkami za Strzechą, a ul. R. Luksemburg, 
 między hotelem „Łabędy” przy ul. Waryńskiego. Marksa, a budynkiem przy Waryńskiego 6 – 9. 

16. Oświetlenie placu przed kościołem św. Jerzego. 
17. Remont drogi pomiędzy ul. Wolności a Plusem. 
18. Poszerzenie wykazu ulic objętych zamiataniem. 
19. Sprzątanie chodników sąsiadujących z obiektami gminnymi. 
20. Zwiększenie liczby pojemników na segregowane śmieci. 
21. Uporządkowanie sytuacji prawnej w zakresie funkcjonowania kiosków przy ul. Wolności. 
22. Uporządkowanie drzewostanu naprzeciw Domu Kultury. 
23. Prześwietlenie drzew przy ul. Wolności. 
24. Naprawę azylu dla pieszych przy Placu Niepodległości. 
25. Naprawę ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Zawadzkiego. 
26. Oświetlenie przejścia dla pieszych koło wiaduktu kolejowego. 
27. Sprzątanie dróg i terenów zielonych. 
28. Ustawienie dodatkowych koszy na śmieci. 
29. Stan wiat autobusowych. 
30. Usunięcie kiosku Ruchu przy ul. Głównej. 

 

Jak zabiegamy o czystość dzielnicy ? 
 
ZAMIATANIE ULIC. 

Z pobieżnej obserwacji wynika, że nasze drogi są brudne. Wzdłuż krawężników zalega piach, suche 
liście, różne odpady. Padający deszcz powoduje, że część brudu spływa do studzienek kanalizacji deszczowej 
i zatyka je. Tegoroczna bezśnieżna zima sprawiła, że brudu jest szczególnie dużo. Stało się tak dlatego, że 
drogi w okresie planowanego odśnieżania nie były oczyszczane ze śmieci.  

Od 1 marca rozpoczął się okres zamiatania. Jednak początek miesiąca nie przyniósł widocznych zmian. 
Rada Osiedlowa uznała, że musi „przyjrzeć” się problemowi. Co w tym celu zrobiła?  
 Uzyskała wykaz ulic, które zgodnie z umową winny być zamiatane, wraz z wykazem uzyskała też 

harmonogram wykonania prac. 
 Przygotowała materiały dla radnych, dzięki którym wiedzą oni, w którym dniu / aż do końca roku 2008 / 

powinna być zamiatana która ulica. 
 Materiały te przekazała Straży Miejskiej, która będzie wspierać działania Rady Osiedlowej. 
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 Rada przyjęła następujące zasady postępowania : 
* kontrole przeprowadzane będą w czwartki i piątki przez osoby przydzielone do danych ulic, 
* informacje na ten temat są na bieżąco wysyłane do Przewodniczącej RO, 
* Przewodnicząca RO Łabędy wysyła wszystkie informacje na temat czyszczenia ulic do Wydziału 

Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, 
* każde powiadomienie PU jest dokumentowane, wykonywane są zdjęcia obrazujące stan czystości ulic. 

 Natychmiast po otrzymaniu dokumentów RO rozpoczęła kontrolę wywiązywania się firmy Remondis  
z umowy. 

 Pierwsza kontrolę przeprowadziliśmy 27 marca i prowadzimy je nadal, regularnie.  
Co wynika z naszych kontroli ? Mamy wiedzę i dokumenty potwierdzające stan czystości ulic. Dzięki 

temu możemy skuteczniej zabiegać o wywiązywanie się firmy Remondis z obowiązków wynikających  
z umowy i w razie potrzeby wnioskować o nałożenie kar. Zrobiliśmy to już kilkakrotnie.  

Jeśli w Łabędach ma być czyściej to trzeba to robić!  
Warto wiedzieć, że w Łabędach do zamiatania przewidzianych jest 28 ulic, dniem czyszczenia jest 

czwartek. Częstotliwość zamiatania winna być następująca : 
1.   raz w tygodniu – Plac Niepodległości, Przyszowska, Starogliwicka, Staromiejska, Wyczółkowskiego,   

Zygmuntowska, 
2.   co dwa tygodnie – Główna, Narutowicza, Partyzantów, Rzeczycka, Strzelców Bytomskich, Wolności, 
3.  raz w miesiącu - Chatka Puchatka, Gojawiczyńskiej, Gorkiego, Klasztorna, Kownackiej, Majakowskiego, 

Marksa, Mechaników, Nałkowskiej, Narcyzów, Oświęcimska, Pokoju, Różana, Zacisze, Zawadzkiego, 
Żeleńskiego – Boya. 

 
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH. 

Na terenie dzielnicy znajdują się gminne tereny zielone, skwery, parki, które trzeba utrzymywać  
w należytym porządku. Za ich stan odpowiada Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który od III kwartału br. 
będzie miał swoją siedzibę na ul. Strzelców Bytomskich. Koszenie odbywa się trzy razy w roku – w maju, 
lipcu i wrześniu. MZUK kosi i sprząta zieleńce – skwery - Główna, rejon pawilonu, okolice pomnika 
Powstańców Śląskich, Rynek, Wolności, Marksa, Zawadzkiego, nieużytki - Narutowicza – za Domem Kultury, 
zarządza też cmentarzem przy ul. Wrzosowej. 

 
KOSZE NA ŚMIECI. 

Powinny być opróżniane codziennie. Czy tak jest ? To zadanie przed nami. Ważne jest także to,  
że zdaniem RO i zapewne wielu mieszkańców Łabęd koszy jest za mało. W związku z tym wystąpiliśmy  
do prezydenta miasta z wnioskiem o ich uzupełnienie. Jako najpilniejsze miejsca wskazaliśmy : rejony 
placówek oświatowych, ul. Główną, Przyszowską, Partyzantów, Staromiejską, Strzelców Bytomskich, 
Metalowców. Czekamy na realizację. 

 
SEGREGACJA ODPADÓW. 

Naszym podstawowym celem jest umieszczenie pojemników na segregowane odpady wszędzie tam, 
gdzie życzą sobie tego mieszkańcy. W ostatnim czasie zostały one ustawione nas ul. Wolności i Waryńskiego. 
Trwają kolejne uzgodnienia z zarządcami.  

 
SPRZĄTANIA INTERWENCYJNE 

W przypadku, gdy na terenie dzielnicy znajdują się dzikie wysypiska bądź miejsca szczególnie 
zabrudzone wnioskujemy o przeprowadzenie prac interwencyjnych. W ostatnim czasie zostały one 
przeprowadzone w kilku punktach, np. w lesie w okolicy ul. Czołgowej, przy niestrzeżonym przejeździe,  
w okolicy mostu kolejowego, za przystaniem przy poczcie, przy ul. Narutowicza / za administracją /. Trudno 
wymienić wszystkie. Prosimy o zgłaszanie takich miejsc. 

 

  Harmonogram pracy Rady Osiedlowej Łabędy 
 

 Posiedzenia Rady Osiedlowej Łabędy zaplanowane zostały do końca czerwca 2008 r. Posiedzenia plenarne 
odbędą się : 28 kwietnia i 30 czerwca o godz. 18.00. W międzyczasie cała RO będzie się spotykać  
z mieszkańcami : 14 maja, 28 maja, 11 czerwca i 25 czerwca. Będziecie Państwo mieli okazję osobiście 
poznać 15 członków naszej rady. 

 Harmonogram dyżurów obejmuje terminy cotygodniowe: najbliższe to : 12.05. – B. Fic, 19.05. – K. Głąb, 
26.05. – S. Gorczyca, 2.06. – S. Grzechca, 9.06. – R. Jaros, 16.06. – S. Kurczab, 23.06. – R. Michalski, 30.06. 
– E. Mizera. Dyżury - poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00, Wolności 1a. 

 W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca można skorzystać z porad prawnych, których udziela Maciej Kawa 
komendant IV Komisariatu Policji. Zapraszamy 5 maja i 2 czerwca. 

 

Jak skontaktować się z Radą Osiedlową ? 
 
Można: 

1. wysłać do Rady Osiedlowej  e-maila na adres : rada@labedy.net ,  
2. nawiązać kontakt z radnymi z wykorzystaniem ich numerów telefonów, czy adresów 

internetowych, które publikujemy na naszej stronie internetowej, 
3. zatelefonować do Rady Osiedlowej– 032  231 – 05 – 74 - wyłącznie w godzinach dyżurów  

i posiedzeń Rady Osiedlowej. 
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