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       Nakład : 6.000 egzemplarzy                                           Listopad 2009 r. 
                     

Od redakcji „Naszych Łabęd” 
 

Szanowni Mieszkańcy Łabęd, 
 

     Kierujemy do Państwa siódmy numer 
biuletynu informacyjnego wydawanego 
przez łabędzką Radę Osiedlową. 
     Znajdziecie w nim Państwo informacje 
o pracach wykonanych w ostatnim czasie 
na terenie dzielnicy, najważniejszych 
zadaniach inwestycyjnych i remontowych, 
których realizacja nastąpi w najbliższym 
czasie, problemach, których rozwiązanie 
jest konieczne i bieżącej działalności Rady 
Osiedlowej.  
     Termin wydania siódmego numeru 
„Naszych Łabęd”  związany jest ze zmianą 
sposobu dystrybucji gazetki. Wcześniej 
rozprowadzała ją firma, teraz zrobią to 
członkowie Rady.  
     Dlaczego wprowadzamy zmiany ?  
Złożyło się na to, kilka powodów. Gazetka 
nie docierała do wszystkich mieszkańców 
Łabęd, roznosiciele nie mogli dostać się do 
wielu klatek schodowych, zdarzało się, że 
ich wizyta wywoływała nerwowe reakcje 
lokatorów, nie mieli kontaktu  
z zarządcami, itd.     Czwarty przygotowaliśmy ponad miesiąc temu. 
     W związku z tym postanowiliśmy 
zastosować inne rozwiązanie. Uznaliśmy, 
że 15 członków RO jest w stanie, przy 
dobrej organizacji, dotrzeć do odbiorców 
gazetki osobiście, bądź korzystając  
z pomocy i życzliwości innych osób.  
      W ostatnim czasie poszczególne ulice 
przypisaliśmy konkretnym radnym RO. 
Stosowny wykaz znajduje się na końcu 
biuletynu. 
     Mamy nadzieję, że wprowadzona 
zmiana pozwoli Radzie na skuteczniejsze 
przekazywanie mieszkańcom Łabęd 
ważnych informacji. 

     Chcemy też przypomnieć, że oprócz 
gazetki, przygotowywanej dla Państwa 
kilka razy w roku, zapewniamy 
mieszkańcom dostęp do bieżących 
informacji dotyczących najważniejszych 

dla dzielnicy spraw za pośrednictwem 
internetuwww.labedy.rada.net 
Staramy się ją stale udoskonalać  
pod względem formy i wzbogacać 
merytorycznie. 
     Strona internetowa Rady Osiedlowej 
Łabędy została dwukrotnie pochwalona 
przez media. Uczynił to Dziennik 
Zachodni i ITV Gliwice. 
    W opinii dziennika i lokalnej telewizji 
łabędzka strona jest stale aktualizowana, 
można na niej znaleźć różnorodne 
informacje. 
    Zachęcamy do odwiedzania naszej 
strony.  Sadzimy, że warto. 
      

Przewodnicząca Zarządu Osiedla –              
Sabina Gorczyca 

Przewodnicząca RO Łabędy -   
Krystyna Sowa 

 
Spotkania z mieszkańcami. 

Zgłoszone problemy. 
 

    Zgodnie z przekazanymi wcześniej 
informacjami Rada Osiedlowa 
zorganizowała spotkania z mieszkańcami 
Łabęd. Podobnie jak w roku poprzednim, 
aby zainteresowanym ułatwić udział w 
tych spotkaniach zaplanowaliśmy cztery 
terminy i cztery różne miejsca. 
Członkowie RO mieli okazję porozmawiać 
o problemach dzielnicy - 11 maja w SP 
29, 25 maja w G 19, 8 czerwca - w SP 38 
i 22 czerwca - w dawnym Domu Kultury.  
     Spotkania, w trakcie których  mamy 
okazję do wysłuchania uwag, wniosków, 
propozycji, a nawet pretensji uważamy 
za niezmiernie cenne. Zapewniają one 
możliwość zapoznania się z potrzebami i 
oczekiwaniami łabędzian. To ich sugestie 
są podstawa działań podejmowanych 
przez radę. 

W trakcie spotkań z mieszkańcami 
zgłoszono wiele problemów. Pełny ich 
zestaw zamieszczony jest na stronie 



 2 

internetowej RO. Poniżej cytujemy 
większość z nich : 
1. Montaż progów w rejonie ulic : Zygmuntowskiej 

R. Luksemburg, Kosmonautów  
2. Naprawa, remont nawierzchni ulic : Batorego, R. 

Luksemburg. Rodzinnej. 
3. Ustawienie pojemników na segregowane śmieci - 

ul. Luksemburg i Gałczyńskiego, 
4. Zakłócanie porządku i bezpieczeństwa, 

niszczenie mienia : 
 spożywanie alkoholu pomiędzy Sabą a Aldo, 
 restauracja Duo – zakłócanie ciszy nocnej, 
 niszczenie wiat przystankowych, 
 wyścigi aut na drodze od Partyzantów do 

stadionu ŁTS, 
5. Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci w wieku 9-

14 lat oraz małych boisk sportowych. 
6. Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ulicy 

Przyszowskiej. 
7. Poprawa oświetlenia terenu w rejonie kościoła 

św. Anny przez zamontowanie latarń  z dwoma 
lampami. 

8. Remontu dachu, oczyszczenie elewacji budynku 
Gimnazjum nr 19i przejęcie terenu boiska  
przy ul. Miłej. 

9. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, np. przy ul. 
ul. Gojawiczyńskiej.  

10. Naprawa chodnika przy ul. Gojawiczyńskiej. 
11. Uporządkowanie sprawy dawnej Restauracji 

Muzyczna przy ul. Gojawiczyńskiej 18. 
12. Uporządkowanie terenu wokół poradni  przy ul. 

P. Gojawiczyńskiej. 
13. Uporządkowanie placu zabaw - ul. Zawadzkiego. 

Co dalej z odpadami wielkogabarytowymi, 
14. Brak patroli policji na Rynku, 
15. Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych ul. 

Oświęcimską. 
16. Zła jakość wody w Gliwicach. 
17. Uciążliwy ruch samochodów ciężarowych po ul. 

Staromiejskiej i Starogliwickiej. 
18. Wystąpić do Straży Miejskiej z wnioskiem  

o kontrolę przyłączy do kanalizacji. 
19. Wystąpić z wnioskiem do PWiK o wykonanie 

sięgaczy dla osób, które zostały pominięte 
podczas tworzenia projektu przyłączy. 

20. Sprawdzić czyszczenie studzienek kanalizacji 
deszczowej.  

21. Zainstalować monitoring pod wiaduktem 
kolejowym. 

22. Wykonać nawierzchnię ul. Pszennej. 
23. Nadanie ul. Ciołkowskiego i Wazów statusu drogi 

publicznej. 
24. Przystanek 186 przenieść na ul. Staromiejską. 
25. Umożliwić przejazd samochodów osobowych  

z ul. Klasztornej na teren KSSE. 
26. Wystąpić o sprawdzenie, czy są wywożone śmieci 

przez mieszkańców, kontrola umów. 
27. Niewłaściwa polityka oświatowa – łączenie klas, 

zmniejszanie liczby godzin z logopedą, 
pedagogiem.  

28. Brak ubikacji, brak regulaminu obiektu - boisko 
szkolnego przy Partyzantów. 

29. Zły stan chodników na mostach. 
30. ul. Portowa- brak informacji o wysokości mostu. 

31. Brak tablicy na pomniku w parku. 
32. Przycięcie gałęzi wzdłuż chodnika przy ulicy 

Przyszowskiej, sprzątanie.  

33. Koszenie terenów zielonych - ul. Przyszowska. 
34. Zły stan przejazdu PKP. 
35.  Zamontowanie przynajmniej 2 ławek w lesie, 

od Łabęd do Przyszowskiej. 
36. Prośba o zamontowanie odpowiednich znaków 

na Wieniawskiego, Batorego, Waryńskiego 
zamiast stref zamieszkania. 

37. Wykonanie chodnika od parkingu przy ulicy 
Waryńskiego 10 do ul. Gorkiego. 

38. Usunięcie pozostałości po budowie sklepu Lidl 
przy ul. Zygmuntowskiej. 

39. Uporządkowanie ulicy Wazów – nawierzchnia, 
oświetlenie. 

40.  Zaktywizowanie Wspólnot Mieszkaniowych  
do zmian, np. remont chodnika w rejonie 
wspólnoty, która przeprowadziła prace 
remontowe lub inne. 

41. Brak kontroli policji na ulicach : Przyszowskiej  
i Wolności. 

42. Uporządkowanie sprawy własności terenów - 
ludzie poprzesuwali granice, korzystają  
z  cudzego gruntu.  

     W trakcie spotkań mieszkańcy wystąpili  
z wnioskami o zorganizowanie spotkań : 
 z przedstawicielami PWiK i Zarządu Dróg 

Miejskich w sprawie ulicy Starogliwickiej,  
 zastępcą Prezydenta Miasta P. Wieczorkiem 
w sprawie remontu ul. Głównej. 
Obydwa spotkania odbyły się. 
     Wszystkim, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie i wzięli udział w spotkaniach 
serdecznie dziękujemy. Zaangażowanie 
mieszkańców, ich troska o najbliższe 
otoczenie, wrażliwość na problemy sprawiają, 
że Rada Osiedlowa w bieżącej działalności 
może skupiać się na tych sprawach, których 
rozwiązanie jest najpilniejsze.  
     Nie zawsze da się problemy rozwiązać  
od razu, ale zawsze możliwe jest rozpoczęcie 
starań, które prędzej, czy później powodują, 
że następują pozytywne zmiany. Zorza jest 
tego najlepszym przykładem. 

     
 

O co zabiegamy ? 
 

Wnioski do budżetu miasta na rok 
2010. 

     15 września, zgodnie z obowiązująca 
procedurą, Rada Osiedlowa Łabędy złożyła 
wnioski do budżetu na rok 2010.  
     Znalazły się wśród nich przedsięwzięcia, 
które zdaniem rady winny zostać podjęte 
przez miasto w przyszłym roku. Źródłem 
większości z nich są wnioski zgłaszane przez 
mieszkańców uczestniczących w spotkaniach 
organizowanych co roku przez RO, bądź też 
przez jej członków, reprezentujących różne 
części dzielnicy. Niektóre są powtórzeniem 
wniosków złożonych w ubiegłym roku, a 
które nie znalazły się w budżecie na 2009 r. 

     Wnioski zgłoszone przez RO na rok 2010 :  
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1. Budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej  
/ w rejonie kapliczki /, 

2. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej  
/ pisemny wniosek skierowany do RO przez 
SM „Łabędy”/, 

3. Przebudowa boiska przy ul. Klasztornej  
/ wniosek mieszkańców /, 

4. Budowa zatoki autobusowej przy ul. 
Portowej, / wniosek mieszkańców /, 

5. Remont budynków należących do gminy 
przy ul. Staromiejskiej i Strzelców 
Bytomskich -budynek IV Komisariatu 
Policji, 

6. Wykonanie chodników dla pieszych, np. 
przy ul. Batorego, Metalowców, Strzelców 
Bytomskich, Klasztornej, Waryńskiego. 
Tuwima / wnioski mieszkańców / i innych 
w miarę możliwości, 

7. Budowa II części ścieżki rowerowej wzdłuż  
ul. Portowej – przedłużenie istniejącej 
ścieżki do Łabęd, 

8. Utwardzenie ul. Pszennej / wniosek 
mieszkańców /, 

9. Budowa ciągów pieszo – jezdnych  
na ulicach : Murarskiej, Pokoju, Sojki, 
Wiosennej, Wspólnej / wnioski 
mieszkańców /, 

10. Budowa placu zabaw na osiedlu 
Kosmonautów / pisemny wniosek 
skierowany do RO przez SM „Łabędy”/, 

11. Remont mostów na Kłodnicy i Kanale 
Gliwickim / wniosek mieszkańców /, 

12. Pozyskanie terenu i wykonanie boiska 
sportowego przy ul. Miłej w rejonie 
Gimnazjum nr 19 / wniosek G 19 /, 

13. Remont ul. Kosmonautów – II etap, 
14. Remont ul. 22 Lipca, 
15. Remont ul. Gorkiego, 
16. Wykonanie na cmentarzu komunalnym przy 

ul. Wrzosowej : alejek z kostki 
chodnikowej, oświetlenia, kolumbarium. 

 
     Składanie wniosków do budżetu miasta na 
następny rok to niezmiernie ważne zadanie 
Rady Osiedlowej Łabędy. Dzięki nim osoby 
decydujące o tym, co w danym roku będzie 
realizowane na terenie dzielnicy wiedzą, co dla 
nas jest ważne. Formułując wnioski kierujemy 
się sugestiami mieszkańców, starając się 
spełniać ich oczekiwania. 

 
     Rada nie zgłasza spraw, które :  

* znajdują się w fazie realizacji, 
* są przygotowywane do wykonania, 
* ujęte zostały w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym. 
 

Kolejne spotkanie rad  
z Prezydentem Miasta 

 
     W związku z planowanym na listopad 
spotkaniem rad osiedlowych z Prezydentem 
Miasta Gliwice RO Łabędy zgłosiła następujące 
tematy, ważne dla mieszkańców dzielnicy: 
 

1. Utrzymanie czystości chodników 
przylegających do terenów gminnych – 

uwzględnienie zadania w budżecie miasta na rok 
2010. 
Tę ważną kwestią zgłaszaliśmy już wcześniej, np.  
w podobnym piśmie z 30.01. 2009 r. i z 5.09. 2008 
r. Pytaliśmy wówczas : 
Kiedy zostaną zakończone prace  
nad zinwentaryzowaniem chodników przyległych 
do terenów miejskich ? Od kiedy zostaną one 
objęte zamiataniem i odśnieżaniem ? 
 
2. Efekty działań podejmowanych przez  
w zakresie pełnego wykorzystania istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. Wykonanie przyłączy 
indywidualnych na terenie Łabęd. 
W ostatnim czasie wykonywane są przez PWiK  
i Straż Miejską kontrole dotyczące wykonania 
przyłączy indywidualnych. Jakie efekty one 
przynoszą? W jakiej sytuacji gmina zaakceptuje 
niewykonanie przyłącza przez właścicieli 
prywatnych nieruchomości. Dokładna informacja 
na ten temat pozwoli nam na dalsze pozytywne 
wpływanie na mieszkańców Łabęd w tej ważnej dla 
dzielnicy sprawie. 
 
3. Przejęcie na majątek gminy lokali 
użytkowych i kanalizacji deszczowej  
od PPRiED w likwidacji w Gliwicach. Kończy się 
proces likwidacji PPRiED. Naszym zdaniem ważne 
jest, aby przejąć od przedsiębiorstwa najszybciej, 
jak się da lokali użytkowych przy ul. Wolności i 
kanalizacji deszczowej, która wymaga pilnych 
napraw. Na ul. 22 Lipca zapadające się 
studzienki stanowią zagrożenie dla pieszych  
i samochodów.  
 
4. Zmiany w umowach pomiędzy różnymi 
podmiotami z terenu Łabęd, a PWiK w 
związku z przejęciem od PPRiED kanalizacji 
sanitarnej. 
W lipcu 2009 r. PWiK przejęło od PPRiED  
w likwidacji w Gliwicach tzw. „pobumarowską” sieć 
kanalizacji sanitarnej. W dotychczas 
obowiązujących umowach istniały zapisy 
zwalniające PWiK z pokrywania kosztów usuwania 
awarii poza terenem prywatnym, czy 
wspólnotowym. W obecnej sytuacji konieczne jest 
zmienienie tych zapisów. 
 
5. Działania gminy w zakresie przejmowania 
od Skarbu Państwa terenów w Łabędach. 
Uporządkowanie tej kwestii jest dla nas 
niezmiernie istotna. Przejęcie terenów należących 
do Skarbu Państwa pozwoli na właściwe ich 
utrzymanie / wycinanie traw, przycinanie 
żywopłotów, wycinka drzew itd. / oraz 
wykorzystanie / np. odtworzenie boiska do piłki 
nożnej w rejonie działek przy ul. Kosmonautów, 
Szuwarka na osiedlu Literatów /. 
 
6. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa. 
Obecny sposób bieżącego utrzymywania terenów 
zielonych pozostawia wiele do życzenia. 
Zaniedbania wywołują poważne niezadowolenie 
mieszkańców – np. głośna tego lata i nie 
zakończona do dziś sprawa terenu naprzeciw 
budynku przy ul. Waryńskiego 6 – 9. Problem 
zgłaszaliśmy również pismem z 30.01. 2009 r. 
Jakie zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone  
w roku 2010. 
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7. Usunięcie usterek związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej w ul. Starogliwickiej. 
Termin i zakres wykonania. 
 
8. Ograniczenie ruchu samochodów 
ciężarowych o tonażu powyżej 7 t : 
 na ul. Staromiejskiej, którą pomimo 

odpowiedniego oznakowania nadal poruszają się 
ciężkie pojazdy, 

 na ul. Wolności, która zgodnie z kilkakrotnymi 
konsultacjami, miała być objęta ograniczeniem,  
a nie została; nie ma żadnych powodów,  
aby ul. Wolności jeździły samochody o dużym 
tonażu, Biedronka zmieniła lokalizację, pozostałe 
sklepy są małe, a hurtownia budowlana, 
zlokalizowana przy ul. Majakowskiego została 
założona ze złamaniem zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zapisów statutu 
Rady Osiedlowej Łabędy i obowiązku ochrony 
interesu mieszkańców, 

 na ul. Starogliwickiej, kilka miesięcy temu 
wnioskowaliśmy o rozbudowę skrzyżowania ul. 
Starogliwickiej i Leonarda da Vinci, co umożliwiłoby 
dojazd na teren KSSE, cieszy nas, że w ostatnich 
dniach prowadzone było badanie ruchu w tym 
miejscu, odciążenie ul. Starogliwickiej jest od wielu 
lat wnioskowane przez mieszkańców 
 

 

Pozytywne zmiany 
 

Likwidacja Zorzy 
 

 
     Zabiegi o wyburzenie Zorzy zakończyły 
się sukcesem. 15 października, od 
wczesnych godzin rannych, można było 
obserwować, jak znika to, co nazywaliśmy 
„Zorzą”.  

     Po wieloletnich staraniach o jej 
usunięcie podejmowanych przez Radę 
Osiedlową poprzedniej i obecnej 
kadencji, radnych Rady Miejskiej, Straż 
Miejską, Policję, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego … udało się 
wreszcie doprowadzić do zakończenia 
długiej i mrocznej historii „Zorzy”. 
     Propozycja doprowadzenia do licytacji 
budynku, skierowana przez Radę 
Osiedlową do Prezydenta Miasta okazała 
się być strzałem w dziesiątkę. Byliśmy 
przekonani, że jeśli znajdzie się nowy 
właściciel to wykona decyzję o 

wyburzeniu, wydaną przez nadzór 
budowlany. 
     Mający swoją siedzibę w Łabędach 
Robud Sp. z o.o., który wygrał licytację, 
dawał nam gwarancję, że wydarzenia 
potoczą się szybko. W sprawie terminu 
wyburzenia Zorzy rozmawialiśmy z firmą 
na bieżąco. Życzliwie kibicowaliśmy jej  
w usuwaniu kolejnych przeszkód 
proceduralnych. Skuteczność działań 
podejmowanych przez Robud Sp.z o.o.  
uważamy za wysoką. 
    Mamy nadzieję, że to, co dzieje się  
z Zorzą cieszy większość mieszkańców 
Łabęd, szczególnie tych, którzy nie 
wierzyli, że uda się sprawę jej 
wyburzenia doprowadzić do finału.  
     Wiele osób pyta nas, co powstanie na 
miejscu „Zorzy”. Zdecyduje o tym 
właściciel terenu, czyli Robud.  Plan 
zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje, że w rejonie Placu 
Niepodległości można inwestować tylko 
w mieszkania i usługi. O dalszym ciągu 
sprawy będziemy Państwa informować. 
 
     Rada Osiedlowa dziękuje wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do rozwiązania problemy Zorzy. 
 

Nowa sygnalizacja świetlna 
    
     Oczekiwane od dawna wykonanie 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
ul. Przyszowskiej z ul. Zygmuntowską 
jest w ostatniej fazie realizacji. 
     Prace zlecił Zarząd Dróg Miejskich. 
Przetarg został rozstrzygnięty 23 lipca 
2009 r. 
     ZDM pierwotnie przewidywał 
wykonanie pełnej sygnalizacji jedynie  
na skrzyżowaniu z ul. Zygmuntowską,  
natomiast w rejonie ul. Partyzantów 
miało być jedynie przejście dla pieszych  
z sygnalizacją uruchamianą przez osoby 
chcące skorzystać z przejścia.   
   

 
 
       Na wniosek RO, która przekazywała 
do ZDM oczekiwania dyrektorów SP 38 i 
ZSO 2 oraz rodziców uczniów w rejonie ul. 
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Partyzantów została zamontowana pełna 
sygnalizacja świetlna.  
     Zamontowanie podwójnej sygnalizacji 
sprawi, że poprawi się bezpieczeństwo 
pieszych i uspokojony zostanie ruch 
drogowy. Mieszkańcy bardzo często 
uskarżali się na nadmierną prędkość,  
z jaką poruszały się pojazdy korzystające z 
ul. Przyszowskiej. Teraz ta uciążliwość 
może się zmniejszyć. 
     Prace wykonuje Przedsiębiorstwo 
Robót Elektro – Energetycznych PREBUD - 
ELT z Krakowa. Koszt prac to 969.676 zł.  
     W związku z budową sygnalizacji 
poprawie ulega organizacja ruchu 
drogowego i warunki korzystania przez 
pieszych z chodników, wykonane zostaną 
nowe pasy na jezdniach. Powstanie także i 
przejść przez pasy jezdni. 
     Przebudowywany jest również 
przystanek autobusowy. Będzie on 
wygodniejszy i bezpieczniejszy. 
 

         
 

Nowa organizacja ruchu 
drogowego 

 
 

 
 

 
 

Remonty ulic 

 

Remonty ulic, podobnie, jak inne 
wykonane w ostatnich miesiącach 
zadania, oznaczają rozwiązanie 
kolejnych istotnych problemów, o 
których podjęcie wielokrotnie 
wnioskowali mieszkańcy. Obydwa 
zadania zrealizowano ma zlecenie 
Zarządu Dróg Miejskich. Ich koszt 
przekroczył 1.000.000 zł.  

 

Zygmuntowska 
   

       
     Remont wykonywany został na 750 m 
odcinku drogi pomiędzy siedzibą Müller - 
Die Lila Logistik, a skrzyżowaniem z ulicą 
Oriona i objął : 
 sfrezowanie nawierzchni, 
 wymianę krawężników,  
 nałożenie trzech warstw asfaltu,  
 wykonanie nowego chodnika. 
     Nowy chodnik, a nie tylko przełożony, 
jak miało być zgodnie z pierwotnym 
planem to efekt współdziałania RO  
z Łabęd i Kopernika, które wspólnie 
zabiegały o zmianę przyjętego zakresu. I 
jeszcze jedna pozytywna zmiana – dzięki 
zaangażowaniu przewodniczącej ZO 
Kopernik G. Walter- Łukowicz wykonany 
został chodnik  na mostku, a wcześniej 
go nie było.  
 

Kosmonautów 
 

 
 

           Rada Osiedlowa wiedząc, że długo 
oczekiwany remont drogi musi być 
przeprowadzony jak najszybciej zabiegała o 
jego wykonanie na różne sposoby.  
     Pisaliśmy wnioski, np. do budżetu miasta 

na rok 2009 i spotykaliśmy się z osobami 
mogącymi podejmować w tej sprawie decyzje. 
O konieczności przeprowadzenia remontu ul. 
Kosmonautów przekonywaliśmy, jak się 
okazało skutecznie, Zastępcę Prezydenta 
Miasta Piotra Wieczorka w trakcie spotkania, 
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które na naszą prośbę odbyło się 16 czerwca w 
Urzędzie Miejskim. Aby uzyskać zgodę na 
wykonanie prac zaproponowaliśmy podzielenie 
ich na dwa etapy.  
     Co objęły prace remontowe: 
 wykonanie nowej sieci kanalizacji 

deszczowej, 
 wykonanie nowych chodników, 
 demontaż trelinki, 
 położenie dwóch warstw asfaltobetonu. 
     Remontowany odcinek drogi został 
wydłużony, pierwotnie zakładano, że prace 
zakończą się przy rozwidleniu, przy 
pierwszych blokach. Udało się przekonać 
ZDM, aby nową nawierzchnię wykonać aż 
do miejsca, gdzie znajdują się domki 
jednorodzinne. 

 
 

Termomodernizacja  
ZSO nr 2 i SP 38 

 

 
 

    Zaplanowana w budżecie miasta na rok 
2009 termomodernizacja budynków 
szkolnych przy ul. Partyzantów została 
zrealizowana.  
   Przekazujemy kilka ważnych informacji, 
dotyczących tej ważnej inwestycji: 
1. zleceniodawcą była gmina Gliwice, 
2. termomodernizację wykonała firma 

POL- KATO F.U.U. z Katowic, 
3. zrealizowano poważny zakres prac, 

objął on: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 ocieplenie stropodachu i stropu poddasza, 
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
 wymianę nawierzchni ciągów pieszych, 
 wymianę zadaszenia wejścia głównego  

do budynku, 
 modernizację wejść do budynku / schody, 

balustrady, murki /, 
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
 montaż oświetlenia zewnętrznego, 

 wymianę instalacji odgromowej wartość 

4. wartość wykonanych prac to 2.055. 
674 zł brutto. 

     Tak poważny i kosztowny zakres prac 
oznacza, że znacząco poprawią się 
warunki techniczne obiektów, z których 
korzystają : G nr 8, VI LO i SP nr 38. 

 

Odnowienie pomnika  
przy ul. Wolności        

 

 
 

     Zakończyła się realizacja kolejnego 
zadanie, o którego podjęcie wnioskowali 
mieszkańcy Łabęd. Rok temu, podczas 
spotkania zorganizowanego przez Radę 
Osiedlową, zwracali oni uwagę  
na konieczność odnowienia pomnika  
przy ul. Wolności. 
     Rada skierowała do prezydenta w tej 
sprawie wniosek do budżetu miasta na 
rok 2009. Został on zaakceptowany, a 
zadanie zaplanowane do realizacji. 
W ostatnim czasie przeprowadzono 
prace, dzięki którym przywrócono 
pomnikowi jego pierwotny wygląd.  
     Renowacja objęła m.in.: 
 oczyszczenie całości powierzchni pomnika 

wraz z cokołem, 
 uzupełnienie ubytków kamienia, 
 zniszczenie powierzchniowej mikroflory, 

wzmocnienie powierzchni odpowiednim 
preparatem, 

 usunięcie elementów metaloplastyki, 
 wykonanie nowych elementów : 

* płyty pamiątkowej z granitu, mocowanej 
bezpośrednio do ściany, 

* napisu piaskowanego : „W X rocznicę 
powrotu ziemi śląskiej do Macierzy”, 

* napisu wyciętego „na wylot” : „1945  
i 1955”, 

* płyt bocznych z granitu, 
 obłożenie cokołu i „stylobatu” płytkami 

granitowymi, 
 zagospodarowanie otoczenia : 

* wymiana istniejących płyt chodnikowych 
na kostkę brukową i obrzeży kwietników, 

* obsadzenie placyku żywopłotem  
z suchodrzewu – 55 szt., 

* obsadzenie kwietników  - róża płożąca 
biała i czerwona – po 35 szt. każda, irga 
pozioma. 

Koszt wykonanych prac  – 60.958 zł. 
 

Zakup kanalizacji sanitarnej 
przez PWiK.      

 

Bardzo ważne dla wielu mieszkańców 
Łabęd! 
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        Sukcesem zakończyły się wieloletnie 
zabiegi o uporządkowanie sytuacji 
własnościowej, dotyczącej tzw. 
„pobumarowskiej” kanalizacji sanitarnej.  

        Prace nad rozwiązaniem tego trudnego 
problemu trwały kilka lat.  
     Rok 2008 i bieżący były dla sprawy 
niezmiernie ważne. Rada Osiedlowa, 
kontynuując to, co osiągnięto wcześniej, 
starała się doprowadzić do zakupu  
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach sieci 
kanalizacji sanitarnej od Państwowego 
Przedsiębiorstwa Remontów i Eksploatacji 
Domów w likwidacji.   
     W ostatnich miesiącach prace 
szczególnie przyspieszyły, aby po długich 
staraniach wielu osób zakończyć się 
sukcesem.  
     Stało się tak dzięki konsekwencji  
i determinacji Rady Osiedlowej, dobrej 
woli obecnego likwidatora PPRiED, 
przygotowaniu inwentaryzacji sieci 
kanalizacyjnej przez jego poprzednika 
oraz życzliwości i zrozumieniu ze strony 
zastępcy prezydenta miasta Piotra 
Wieczorka i władz PWiK Sp.z o.o. w 
Gliwicach. 
     PWiK w piśmie z 17 lipca 2009 r. pisze : 
„Nawiązując do pisma […] w sprawie 
przejęcia przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
w Gliwicach sieci kanalizacji sanitarnej  
od Przedsiębiorstwa Remontów i 
Eksploatacji Domów „Łabędy” w likwidacji 
w rejonie ulic Strzelców Bytomskich i 22 
Lipca informujemy, że sieci te zostały 
przejęte na stan majątkowy i do 
eksploatacji tut. Przedsiębiorstwa w dniu 
2.07. 2009 r. na podstawie dwustronnie 
spisanej umowy. 
     Ogólna długość przejętej kanalizacji 
sanitarnej w ulicach : 15 Grudnia, 22 
Lipca, Batorego, Gałczyńskiego, Gorkiego, 
Luksemburg, Majakowskiego, Marksa, 
Partyzantów, Rodzinnej, Tuwima, 
Waryńskiego, Wieniawskiego, Wolności i 
wynosi 3 904 m. 
     Wszystkim, którzy byli zaangażowani  
w rozwiązanie problemu serdecznie 
dziękujemy. 
     Informacja jest ważna dla wszystkich 
zarządców nieruchomości. W związku ze 
zmianą właściciela sieci kanalizacyjnej 
możliwe stało się dokonanie korzystnych 
zmian w obecnie obowiązujących 
umowach. 

  

Prace w toku 
 

Nowa zatoka autobusowa  

 

Mieszkańcy Starych Łabęd, od początku 
funkcjonowania RO wnioskowali o 

wybudowanie 
zatoki 

autobusowej 
przy ul. 

Portowej.  
 

     Miejsce, w 
którym 

zatrzymywał 
się autobus linii 

178 
wyposażone 

było jedynie w tablicę z rozkładem jazdy. 
Pasażerowie wysiadali na nieutwardzony 
teren, często wpadali w błoto lub kałuże 
wody, nie mieli możliwości bezpiecznego 
przejścia na druga stronę jezdni, gdzie 
nie było chodnika dla pieszych. 
     Zabiegi o powstanie zatoczki były 
długie, ale zakończyły się sukcesem. 
Prace dobiegają końca, zatoczka już jest, 
wykonywana jest już zatoczka i chodnik 
w kierunku ul. Kanałowej.  

     Obecny stan cieszy, ale nie do końca 
zadowala. Za niewystarczające uważamy 
wykonanie przejścia dla pieszych dopiero 
w rejonie mostu na Kanale Gliwickim. 
Trudno sobie wyobrazić, że osoby idące 
w kierunku poczty będą korzystały  
z proponowanego przejścia. Aby 
zapewnić pieszym wygodę poruszania się 
zabiegamy w ZDM o wyznaczenie 
drugiego przejścia - powyżej zatoczki z 
jednoczesnym wykonaniem nowego 
chodnika po przeciwnej stronie drogi.  

    Powstaje też nowa zatoka autobusowa 
przy ul. Przyszowskiej. 

 

   Nowe wiaty autobusowe 
 

 
     Problemem, nie tylko łabędzkim, jest 

dewastacja wiat autobusowych, Niektóre z 
nich są szczególnie narażone na 
zniszczenia. Naprawy kosztują. Dylemat 
polega na wyborze, czy wiaty pozostawić 
nieremontowane, czy przeprowadzać  
niekończące się remonty ? 



 8 

Wspólnie z urzędem poszukujemy jak 
najlepszego rozwiązania, choć zadanie jest 
niezmiernie trudne.  
     Do końca listopada pojawią się w 
Łabędach nowe wiaty - na końcowym 
przystanku przy Bumarze, w rejonie 
poczty przy Staromiejskiej, przy dworcu 
kolejowym. Nowa wiata stoi już przy ul. 
Strzelców Bytomskich. 
      

 

Nowy park  
 

 
 
     W lipcu sukcesem zakończył się trzeci  
z kolei przetarg na wykonanie skweru przy 
ul. Narutowicza. Zadanie realizuje Zakład 
Instalacji Budowlanych W. Szostak,  
A. Duda Spółka Jawna w Gliwicach.  
     Kwota zaoferowana przez wykonawcę  
wynosi 1.187.624,18 zł. 
     W ramach tego zadania realizowane są 
wnioski mieszkańców, dotyczące wycięcia 
drzew i tworzenia miejsc rekreacji dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.  
     Przypominamy, że na terenie skweru 
znajdą się m.in. place zabaw dla dzieci  
w różnym wieku / wniosek mieszkanki /, 
boisko do koszykówki i siatkówki, 
rolkowisko, placyk ze stołami do gier 
planszowych siłownia, alejki, ławki, kosze. 
Całość będzie oświetlona.  
     Więcej szczegółów można znaleźć  
na naszej stronie w zakładce Warto 
wiedzieć. 

 

   Planowane inwestycje 
 

  Remont ulicy Głównej  
– I etap 

 
 
 

Budowa Centrum  
Sportowo – Kulturalnego  

     Na sesji 15 października Rada Miejska 
podjęła ważną dla Łabęd uchwałę.  
Na jej podstawie do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2010 – 2013 
wpisano zadanie pod nazwa : : Budowa 
Centrum Sportowo – Kulturalnego przy 
ul. Partyzantów 25 z następującymi 
terminami i kwotami : rok 2010 – 
6.000.000 zł, rok 2011 – 4.000.000 zł.  
     Przeznaczenie obiektu, jego lokalizacja  
i terminy realizacji zostały w sierpniu br. 
uzgodnione z Radą Osiedlową.  
     Przy okazji warto podkreślić, że zamiar 
budowy Centrum Sportowo – Kulturalnego 
przy ul. Partyzantów 25 w Łabędach  jest 
wynikiem wielu wcześniejszych działań, 
podejmowanych przez kierownictwa ZSO  
nr 2, SP 38 i Radę Osiedlową obecnej 
kadencji. Zadanie znalazło się w WPI na lata 
2009 – 2012,  jako zadanie przygotowywane 
do realizacji,/ szczegółowe informacje  
na stronie RO /. 
     Równolegle, od 2 lat, środowisko 
lokalne zabiegało o zakup części 
dawnego Domu Kultury w celu 
prowadzenia działalności kulturalnej,  
a gdy po wielu etapach działań okazało 
się, że takie rozwiązanie nie zostanie 
zastosowane, RO wystąpiła z wnioskiem 
o utworzenie w Łabędach ośrodka 
kultury. 
     Przyszłe centrum będzie więc 
realizacją dwóch postulatów, 
formułowanych od dłuższego czasu przez 
środowisko lokalne – budowy hali 
sportowej wraz z aulą i zapleczem przy 
ul. Partyzantów 25 i utworzenia w 
Łabędach ośrodka kultury.  
 

   Świąteczne ozdoby 
 

          Harmonogram pracy 
Rady Osiedlowej Łabędy 

 
Posiedzenia Rady Osiedlowej Łabędy 

organizowane co dwa tygodnie. 
 
    Posiedzenia RO odbywają się zawsze  
w poniedziałki o godz. 18.00, dyżury pełnimy 
również 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. 

 
  

 
Wydawca : Rada Osiedlowa Łabędy, 44-109 Gliwice, ul. Wolności 1a.  
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