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Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia 

wszystkim mieszkańcom Łabęd 
i pracownikom firm i instytucji działających 

na terenie naszej dzielnicy  
Ŝyczymy wielu wspaniałych przeŜyć  
i niezapomnianych chwil spędzonych 

z najbliŜszymi. 
Niech Święta BoŜego Narodzenia i Wigilijny 

wieczór upłyną Wam w radości i prawdziwym 
szczęściu. 

Niech kaŜdy dzień nadchodzącego nowego 
roku będzie tak piękny, 

                        jak ten jeden wigilijny. 
 
                                             

                          Rada Osiedlowa Łabędy 
 

 
                                                                                             
                       

Kolejny numer „Naszych 
Łabęd” 

 

Szanowni Mieszkańcy Łabęd, 
 

       Kierujemy do Państwa piąty numer 
naszej gazetki. Czwarty przygotowaliśmy 
ponad miesiąc temu. Trafił on do Państwa 
na początku listopada. Miał 8 stron  
i zawierał – naszym zdaniem - bardzo 
wiele istotnych dla nas mieszkańców  
i naszej dzielnicy informacji. 

         Jesteśmy przekonani, Ŝe lektura 
poszczególnych tekstów pozwoliła 
osobom czytającym dokładnie zapoznać 
się z działaniami Rady Osiedlowej 
i poznać przynajmniej część spraw, 
dziejących się blisko nas, często  
na naszych oczach.  
        Nadchodzący nowy rok to kolejny 
okres zmagań i zabiegów o róŜne waŜne  
dla Łabęd sprawy.  

        Numer grudniowy ukazuje się przede 
wszystkim dlatego, Ŝe chcemy za jego 
pośrednictwem przekazać Państwu 
bardzo serdeczne Ŝyczenia świąteczne.     
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Chcemy, abyście wiedzieli, Ŝe naszą 
pracę, codzienne wysiłki na rzecz miejsca, 
w którym mieszkamy traktujemy bardzo 
powaŜnie, Ŝe zaleŜy nam na inicjowaniu 
 i wprowadzaniu zmian, dzięki którym 
Łabędy będą miejscem, na które mamy 
wpływ. 
        15 członków Rady Osiedlowej 
„Łabędy” pragnie za pośrednictwem         
5 numeru „Naszych Łabęd” przekazać 
Państwu i dobre słowa i dobre informacje. 
Obecny numer będzie mniejszy niŜ 
zwykle, ale za to zamieścimy w nim 
wszystko to, co moŜe mieć charakter 
świątecznych prezentów.  
         W takim czasie, jak obecny, warto 
okazać sobie więcej Ŝyczliwości niŜ na co 
dzień, wesprzeć się, wyrazić pozytywne 
uczucia, uśmiechnąć się do siebie, takŜe 
w relacjach społecznych, sąsiedzkich, 
osiedlowych, dzielnicowych. 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla –              
Jacek Tarkota 

Przewodnicząca RO Łabędy -   
Krystyna Sowa 

 

Imprezy przygotowywane  
przez Radę Osiedlową 

 
       Rada Osiedlowa, podobnie jak w roku 
ubiegłym, przygotowała wiele imprez  
dla środowiska lokalnego. Przede 
wszystkim skupiliśmy się na dzieciach  
i młodzieŜy.  
      Podobnie jak w roku ubiegłym dzieci 
i młodzieŜ miały okazję uczestniczyć  
w róŜnych  konkursach i spotkaniach 
okolicznościowych.  
      Rada ufundowała upominki dla 
uczestników imprez o łącznej wartości 
4.000 zł.  
      Dla najmłodszych zorganizowano 
Mikołajkowy Turniej Talentów.  
      Do konkursów przystąpiło 160 
uczestników.  
      Podsumowanie turnieju odbyło się  
w Przedszkolu Miejskim nr 34 przy  
ul. Chatka Puchatka, gdzie razem z 
gospodarzami bawili się wychowankowie 
PM nr 37 z ul. P. Gojawiczyńskiej i PM  
nr 38 z ul. Literatów.  

    Z kolei w Turnieju Mikołajkowym 
uczestniczyły SP 29, 32, 38, Gimnazjum 
19, ZSO nr 2, a takŜe MłodzieŜowy 
Ośrodek Socjoterapii z ul. Fiołkowej, Filia 
nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
mieszcząca się w dawnym Domu Kultury  
i Klub „Iskierka” z os. Literatów. Do 
konkursów przystąpiło 1150 uczestników. 

     W VI LO odbył się Turniej Jednego 
Wiersza. 

Wszystkim dyrektorom, 
nauczycielom, wychowawcom,  

i bibliotekarzom, którzy pomogli 
nam w tym trudnym przedsięwzięciu 

serdecznie dziękujemy. 
 

Prezenty na Nowy Rok 
 

Dobrym zwyczajem jest, Ŝe  
w wieczór wigilijny ktoś kładzie nam 
pod choinkę prezenty. My teŜ chcemy 
pod świąteczne drzewko coś połoŜyć.  

Co to będzie ? Kilka informacji o tym, 
o co wzbogaci się nasza dzielnica  
w przyszłym roku, co moŜe się 
pozytywnie zmienić :  

 

Co dalej z Zorzą? 
 

Jak juŜ wcześniej informowaliśmy, 
Rada Osiedlowa czyni róŜnorakie 
starania o likwidację tzw. Zorzy, która 
stanowi powaŜne zagroŜenie dla osób, 
które wchodzą na jej teren i która 
straszy swym wyglądem.  

 

 
 

W ostatnim czasie, na nasze 
kolejne pismo w sprawie Zorzy  
otrzymaliśmy odpowiedź od Zastępcy 
Prezydenta Miasta Adama Neumanna :  
        „W odpowiedzi na interpelację  
w sprawie nieruchomości połoŜonej przy 
Placu Niepodległości 1 /Pawilon Zorza/ 
wyjaśniam, Ŝe zgodnie z informacja 
uzyskaną w Kancelarii Komorniczej, 
postępowanie w stosunku do właściciela 
tej nieruchomości jest w toku.  
         Po oszacowaniu nieruchomości 
sporządzono protokół, a obecnie 
przyjmowane są dalsze wnioski 
dotyczące licytacji tej nieruchomości.     
Zgodnie z przewidywaniami komornika 
realny termin przeprowadzenia licytacji 
to pierwszy kwartał przyszłego roku. 
         Jednocześnie zaznaczam, Ŝe 
postępowanie egzekucyjne w sprawie 
ww. nieruchomości prowadzone jest 
przez Kancelarię Komorniczą Wojciecha 
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Skuteckiego w Gliwicach. Wobec tego to 
komornik jest podmiotem posiadającym 
najbardziej aktualne informacje nt. 
działań prowadzonych w stosunku  
do właściciela tego budynku. „ 
 
 

 
 

 

Iluminacja kościoła 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marzy nam się, aby moment 
uruchomienia iluminacji kościoła 

 p. w. św. Jerzego zbiegł się 
z uroczystościami jubileuszowymi           

Parafii. 
     Zadanie to zostało przewidziane  

w budŜecie miasta Gliwice na rok 2009. W 
piśmie dotyczącym tej sprawy znajduje 
się fragment : „Inwestycja ta wymaga 
działania zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane i ustawą Prawo zamówień 
publicznych. Oznacza to, Ŝe naleŜy 
opracować pełną dokumentację 
projektową wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, a w następnej 
kolejności dokonać wyboru wykonawcy w 
drodze przetargu. Biorąc pod uwagę czas 
trwania procedur oraz ewentualne 
protesty oferentów nie moŜemy 
zagwarantować, Ŝe zakończenie prac 
związanych z iluminacją kościoła nastąpi 
przed planowanymi obchodami 
uroczystości 70 – lecia istnienia Parafii 
p.w. św. Jerzego.” 

        Będziemy czynić wszystko, aby 
termin zakończenia prac był taki, jakiego 
byśmy sobie Ŝyczyli.  

        W tej sprawie, mamy deklarację 
Naczelnika Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych, Ŝe 
wszelkie prace będą prowadzone  
z myślą o naszych oczekiwaniach. 

 

Nowa sygnalizacja świetlna 
    
 „Budowa sygnalizacji świetlnej  

na skrzyŜowaniu ulic Przyszowskiej  
i Zygmuntowskiej oraz sygnalizacji  
dla pieszych w rejonie skrzyŜowania ulic 
Przyszowskiej i Partyzantów.” Takie 
zadanie znalazło się w budŜecie miasta 
Gliwice na rok 2009, który Rada Miejska 
uchwaliła 18 grudnia. Inwestycję będzie 
realizował Zarząd Dróg Miejskich. 
Przewidywany koszt – 1.530.000 zł. 
        

 
           Będzie bezpieczniej. 

 

Nowy park  
 

 
 
W roku 2009 kontynuowane będą 

prace u zbiegi ulic K. Maksa  
i Narutowicza, gdzie ma powstać park  
z prawdziwego zdarzenia. W roku 2008 
wycięto drzewa, aktualnie trwa 
wyłanianie wykonawcy.  
 

Termomodernizacja  
ZSO nr 2 i SP 38 

 

 
 

W budŜecie miasta na następny rok 
znalazło się teŜ inne, waŜne dla naszej 
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dzielnicy zadanie, na którego realizację 
długo czekaliśmy i o wykonanie którego 
intensywnie zabiegaliśmy wspólnie  
z władzami obu szkół. Jest to :  

„ Termomodernizacja i modernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej nr 38  
i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  
/ VI LO i Gimnazjum nr 8 /. Zadanie, 
którego koszt został określony na 2.766 
110 zł ma być zrealizowane do listopada 
2009 r.  

 

       V Konkurs Kolędy 
Niemieckiej 

 
JuŜ po raz kolejny zostanie  

w Gliwicach zorganizowany Konkurs 
Kolędy Niemieckiej. Wezmą w nim udział 
szkoły miejskie i placówki z terenu 
gliwickiego powiatu ziemskiego, które 
prowadzą naukę języka niemieckiego.  

Patronat nad konkursem objął Marek 
Pszonak, Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Gliwicach.  

Dlaczego o tym piszemy ? Jest ku 
temu bardzo waŜny powód. Ta waŜna  
i ciesząca się duŜą popularnością impreza 
jest organizowana przez Towarzystwo 
Społeczno – Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego Koło Terenowe 
Gliwice – Łabędy, a indywidualnie przez 
P. Teresę Staniczek, ucząca w SP 32. 

Cieszymy się, Ŝe Łabędy są 
kojarzone z powaŜną miejską imprezą. 

 
 

Konsultacje w sprawie 
zamiaru zmiany nazw ulic 

 
Mieszkańcy 

miasta, którzy 
wzięli udział 

w 
konsultacjach  
w około 90 %  
opowiedzieli 
się PRZECIW 

zamiarowi 
zmiany niektórych ulic. 

 
Przypominamy, Ŝe zamiar zmiany nazw 
dotyczył w Łabędach 4 ulic : 22 Lipca i 15 
Grudnia, K. Marksa, R. Luksemburg.  

     Na stronie internetowej RO 
zamieściliśmy dokładne informacje na ten 
temat. 

 
 

          Harmonogram pracy 
Rady Osiedlowej Łabędy 

 
Posiedzenia Rady Osiedlowej Łabędy 

organizowane co dwa tygodnie. 
 
 NajbliŜsze posiedzenia odbędą się : 
� 5 stycznia 2009 r. 
� 19 stycznia 2009 r. - posiedzenie w G nr 19 
� 2 i 16 lutego 2009 r. 
� 2 marca 2009 r. - posiedzenie w SP 38 
� 16 i 30 marca 2009 r. 
� 20 kwietnia 2009 r. – posiedzenie w Klubie 

Iskierka 
� 11 i 25 maja 2009 r. 
� 8 i 29 czerwca 2009. 
 
       Przypominamy, Ŝe RO postanowiła,  
iŜ niektóre z posiedzeń, będą się odbywały 
poza siedzibą. Chcemy w ten sposób osobom 
zainteresowanym naszą bieŜącą pracą 
ułatwić wzięcie udziału w posiedzeniu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        RO pełni teŜ cotygodniowe dyŜury 
według następującego harmonogramu : 
5.01.2009 J. Szubert, 12.01. J. Tarkota, 
19.01 T. Barcik, 26.01 R. Dec. 
    Posiedzenia RO odbywają się zawsze  
w poniedziałki o godz. 18.00, dyŜury pełnimy 
równieŜ w poniedziałki w godz. 16.00 – 
17.00 w siedzibie Rady / ul. Wolności 1a, 
pok.108 /.    
    
 
                                                                                                                                                                     
Skład Rady Osiedlowej Łabędy : 
Tadeusz Barcik, Ryszard Dec, Łukasz 
Fedorczyk, Karol Głąb, Sabina 
Gorczyca, Stefania Grzechca, 
Bernard Fic, Renata Jaros, Stefan 
Kurczab, Dorota Meryk, Roman 
Michalski, Ewa Mizera, Krystyna 
Sowa, Joaana Szubert, Jacek 
Tarkota. 

Rada Osiedlowa Łabęd
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