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Nakład : 6. 000 egzemplarzy              marzec 2010 r. 
      

 
Najserdeczniejsze życzenia  

zdrowych, radosnych i spokojnych  
Świąt Wielkiej Nocy,  

pełnych wiary, nadziei i miłości, 
smacznego jajka,  

odpoczynku w rodzinnym gronie, 
wiosennego optymizmu,  

pogody ducha,  
zdrowia i wszelkiego dobra  

            oraz wesołego „Alleluja"                                              
                                                       życzy  

                                                                  Rada Osiedlowa Łabędy 
                     

Dziewiąty numer „Naszych 
Łabęd” 

 

Szanowni Mieszkańcy Łabęd, 
 

     Kierujemy do Państwa dziewiąty 
numer naszej gazetki. Podobnie, jak w 
poprzednich, postaramy się w nim 
zaprezentować bieżące sprawy i 
problemy ważne dla mieszkańców Łabęd, 
którymi w swej działalności zajmuje się 
Rada Osiedlowa. 
     Opiszemy zachodzące zmiany, które 
będą w najbliższej przyszłości oznaczać 
poprawę warunków życia i codziennego 
funkcjonowania dzielnicy.  
     Przedstawimy najistotniejsze 
problemy, o rozwiązanie których 
zabiegamy. 
     Przekażemy informacje dotyczące 
organizacji pracy Rady Osiedlowej, dzięki 
którym chcielibyśmy osiągnąć wyższą 
skuteczność podejmowanych  działań. W 
związku z tym, że spraw zgłaszanych 
przez mieszkańców jest bardzo dużo, 
często gościmy ich na posiedzeniach 

Zarządu Osiedla i Rady Osiedlowej,  
a i sami mamy świadomość, jak wiele jest 
do zrobienia, poszukujemy takich form 
aktywności, które mogłyby zapewnić nam 
szybkie reagowanie na istniejące 
nieprawidłowości. 
    Nie na wszystko mamy wpływ i nie 
wszystko z tego, co zgłaszamy właściwym 
jednostkom miejskim jest i będzie 
załatwiane tak, jakbyśmy sobie tego 
życzyli, ale zawsze reagujemy i będziemy 
reagować na to, co spotyka się z brakiem 
akceptacji, co wywołuje niezadowolenie, 
czy niepokój, co powinno być zmienione. 
     Więcej informacji na tematy poruszane 
w gazetce, ale także teksty poświęcone 
innym sprawom możecie Państwo znaleźć 
na stronie internetowej Rady Osiedlowej 
www.rada.labedy. net.   
 

     Przewodnicząca Zarządu Osiedla –              
Sabina Gorczyca 

Przewodnicząca RO Łabędy -   
Krystyna Sowa 

                                             S. Gorczyca 
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Najważniejsze inwestycje 
2010 roku 

 

   Remont ul. Głównej  
 
 

Budowa skweru  
przy ul. Narutowicza 

 
      Zbliża się do końca budowa skweru  
u zbiegu ulic Narutowicza i K. Marksa 
Zadanie, zgodnie z wynikiem przetargu 
ma kosztować 1.187.624,18 zł. 
     Inwestycję realizuje gliwicki Zakład 
Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. 
Duda. 

 

 
 

     Przypominamy, że na skwerze znajdą 
się:  plac zabaw w trzech częściach, jedna 
dla dzieci do 3 roku życia i dwie dla 
starszych, plac do jazdy na rolkach, 
siłownia na wolnym powietrzu, boisko z 
nawierzchnią z tworzywa sztucznego z 
betonowymi trybunami, placyk z trzema 
stołami do gier planszowych, ciągi 
komunikacyjne, ławki, oświetlenie,  kosze 
na śmieci, ciekawa roślinność. 
     RO Łabędy już na etapie realizacji 
zadania współpracuje z urzędem, 
wykonawcą i projektantem, zgłaszając 
wnioski o rozszerzenie aktualnego 
zakresu prac.  
     Wnioski te dotyczą wykonania : 
 wykonanie zadaszenia dla osób, które 

mogłyby w razie nagłej zmiany pogody 
schronić się np. przed deszczem, w 
najbliższym otoczeniu nie ma takiego 
miejsca, wniosek w tej sprawie kierowali do 
nas rodzice dzieci, korzystających z 
łabędzkich placów zabaw, 

 uzupełnienie widowni, znajdującej się 
przy boisku o siedziska, trudno będzie 
korzystać z betonowych elementów nie 
posiadających wykończenia, 

 wykonanie ogrodzenia – skromnego, 
niskiego, zabezpieczającego skwer przed 
zniszczeniami, zanieczyszczaniem przez psy 
itd., uważamy, że oddzielenie skweru od 

otoczenia sprawi, że będzie on racjonalniej 
używany i będzie nam długo służył, 
chcielibyśmy, aby jak najdłużej był w 
dobrym stanie, ogrodzenie stanowi barierę 
dla osób i zwierząt, a przede wszystkim jest 
rodzajem informacji, że teren do kogoś 
należy i trzeba go szanować, 

 zapewnienie dostępu do toalety, w 
najbliższym otoczeniu nie ma żadnego 
punktu sanitarnego. 

    Dzięki wykonaniu wnioskowanych prac 
obiekt zyskałby na funkcjonalności i 
zwiększyłoby się jego zabezpieczenie 
przed zniszczeniem. 
     Niezależnie od RO wykonawca 
prowadzi uzgodnienia dotyczące 
nawiezienia na teren skweru humusu, co 
w projekcie nie było ujęte, a okazało się 
konieczne. 
      Wprowadzenie zadań nieujętych w 
umowie na wykonanie skweru oznacza 
konieczność wydatkowania dodatkowych 
środków z budżetu miasta. Robimy 
wszystko, aby tak się stało. 
                                                    K. Sowa 
 

 Budowa mieszkań TBS  
przy ul. Strzelców Bytomskich 

 
    Nasza dzielnica wzbogaci się o kolejny 
obiekt mieszkalny. Przy ul. Strzelców 
Bytomskich 7-9 powstaje nowy budynek, 
którego inwestorem jest gliwicki Zarząd 
Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, a wykonawcą 
Robud Sp. z o. o w Gliwicach.  
    Podstawowe dane budowanego obiektu 
są nastepujące: 
 powierzchnia – 1. 526,68 m2, 
 25 mieszkań, 
 1 lokal użytkowy - około 50 m2 , 
 2 garaże. 

    Struktura mieszkań jest następująco :  
 3 mieszkania jednopokojowe- średnia 

pow. użytkowa 35,45 m2, 
 14 mieszkań dwupokojowych- średnia 

pow. użytkowa 52,17 m2, 
 1 mieszkanie dwupokojowe o średniej 

pow. użytkowej 75,63 m2 dla osoby 
niepełnosprawnej, 

 7 mieszkań trzypokojowych o średniej 
pow. użytkowej 67,90 m2. 

     Inwestycja rozpoczęła się w styczniu 
2010 r. Zasiedlenia nastąpi w kwietniu 
2011 r.                                     
                                                  K. Sowa 
 

Termomodernizacja SP 32 
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Dobiega końca 
postępowanie 
przetargowe, 

którego celem jest 
wyłonienie 
wykonawcy 

projektu 
termomodernizacji 

i modernizacji 
obiektów, należących do Szkoły 

Podstawowej nr 32  
przy ul. Wrzosowej 14. 

 
    Wydział Inwestycji i remontów przygotował 
już wniosek do prezydenta miasta o 
zatwierdzenie wyniku przetargu. Jak to nastąpi 
wynik postępowania zostanie podany do 
publicznej wiadomości. Jeśli nie wpłyną 
protesty to nastąpi podpisanie umowy.  
     Niezmiernie ważny dla szkoły, jej uczniów i 
ich rodziców, a także dla całej dzielnicy jest 
zakres prac, które na zlecenie miasta 
projektant ma ująć w swoim opracowaniu.  

 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOŁY 
obejmie m.in.: 
* wymiana stolarki okiennej drewnianej na 
okna z PCW wraz z parapetami wewnętrznymi 
z zabezpieczeniem okien piwnic kratami, 
* wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej na 
ślusarkę aluminiową lub drewnianą, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi dróg pożarowych wraz 
z zabezpieczeniem antywłamaniowym, 
* docieplenie stropodachów, 
*docieplenie ścian zewnętrznych (część 
podziemna i nadziemna) z wymianą instalacji 
odgromowej i orynnowania, 
* wymiana instalacji c.o. i c.w.u. 
* modernizacja kotłowni gazowej. 
 

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOŁY obejmie 
m.in.: 
* wymiana pokryć dachowych, 
* modernizacja wejść do budynków (schody, 
murki, posadzki, balustrady, zadaszenia, 
oświetlenie wejść,  
* wymiana stolarki wewnętrznej wiatrołapów, 
* ścienne stałe oświetlenie zewnętrzne 
obiektu, 
* wymiana instalacji zimnej wody i instalacji 
kanalizacyjnej, 
* wykonanie opaski wokół budynków, 
* izolacja pionowa ścian fundamentowych 
obiektów wraz z drenażem odwadniającym, 
* modernizacja traktów pieszych, 
* zabudowa otwartego przejścia łącznika na 
poziomie II kondygnacji z wydzieleniem 
pomieszczeń szatniowo – sanitarnych. 
Dokumentacja projektowa winna uwzględniać 
również wymianę ogrodzenia placówki.  
     Zaplanowane prace są bardzo rozległe. 
Oznacza to, że stan budynku szkoły, a także 

komfort nauki i pracy, a także przebywających 
w nim osób ulegnie zdecydowanej poprawie.  
     SP 32 jest kolejną łabędzką placówka, 
która została poddana termomodernizacji, 
wcześniej takie prace wykonano w : 
Przedszkolu Miejskim nr 38 przy ul. Literatów i 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. 
Partyzantów.  
     Wcześniej, w większości łabędzkich 
placówek wymieniono stolarkę okienną.  
     W roku bieżącym ogłoszone też zostaną 
przetargi na projekty termomodernizacji PM nr 
34 przy ul. Chatka Puchatka i PM 37 przy ul. P. 
Gojawiczyńskiej. Oznacza to, że w roku 2011 
możemy spodziewać się realizacji.     
                                                    K. Sowa 
 

  Budowa centrum sportowo – 
kulturalnego  

przy ul. Partyzantów 
    

Ważna  
dla dzielnicy,  

a także dla Zespołu 
Szkół 

Ogólnokształcących 
nr 2 i Szkoły 

Podstawowej nr 38 
inwestycja– 

budowa centrum 
sportowo-kulturalnego  

przy ul. Partyzantów 25 – weszła w fazę 
projektowania. 

 
     16 marca w Wydziale Inwestycji i 
Remontów została podpisana umowa z 
wykonawcą projektu Spółka Jawna 
TRANS – GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, 
Danuta Niemiec z siedzibą w Sanoku. 
Firma ma swoją pracownie w Gliwicach 
przy ul. Kościelnej 1/7 i to ona będzie 
realizowała zlecenie, które obejmie : 
 projektów koncepcyjnych, budowlanych, 

wykonawczych, 
 przedmiarów robót, 
 kosztorysów inwestorskich i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

 złożenie kompletnego wniosku o 
zatwierdzenie projektu budowlanego i 
wydanie pozwolenia na budowę, 

 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 
     Przypominamy, że w toczącym się 
przetargu wzięło udział 30 firm z całej 
Polski. Część ofert została odrzucona. 
Ocenie poddano 7. 
     Zaoferowana cena to: 139.690 zł, 
termin wykonania projektu wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę - 9 
miesięcy od daty podpisania umowy. 
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     Dane ogólne: powierzchnia zabudowy: 
2 450 m2, kubatura 21 900 m3” 
                                                    K. Sowa 

   Remont mostów na Kanale 
Gliwickim i Kłodnicy 

 
      Kończy się proces projektowania 
przebudowy mostów. Rozważany jest 
sposób realizacji zadania. Zarząd Dróg 
Miejskich analizuje różne możliwości 
organizacji ruchu drogowego na okres 
remontu.  
      Ogłoszenie przetargu zaplanowano  
na kwiecień. 
     Drugi most na Kłodnicy przeznaczony 
jest do rozbiórki. Zadanie to zostanie 
zrealizowane w roku następnym. 
 

 
     

Przebudowa skrzyżowania ulic 
Czołgowej i Toszeckiej 

     
     Zakończono przetarg na wykonanie 
projektu.  
     Zamówienie obejmuje sporządzenie 
projektu budowlano - wykonawczego 
przebudowy skrzyżowania ul. Toszeckiej 
z ul. Czołgową w zakresie obejmującym 
wydzielenie pasa ruchu do skrętu w lewo 
na ul. Toszeckiej i pasa włączenia z ul. 
Czołgowej do ul. Toszeckiej wraz z 
oświetleniem, niezbędną przebudową 
istniejącej infrastruktury i zmianą 
organizacji ruchu. 
 

Przeniesienie kapliczki  
na teren Parafii św. Anny 

 

 
 

Ścieżka rowerowa od Zakątka 
Leśnego do Toszeckiej 

 

Zmiany w rejonie  
Placu Niepodległości 

 

 
 
    Zmienia się wygląd Placu 
Niepodległości i jego otoczenia. W 
ramach remontu ul. Głównej realizowana 
jest koncepcja przebudowy placu, 
opracowana na zlecenie Zarządu Dróg 
Miejskich. 
    Co się zmieni ? 
    Nie będzie już wysepki, która 
dotychczas dzieliła dwie jezdnie. Ciągi 
komunikacyjne zajmą centralną część 
terenu.  
    Poszerzone zostaną chodniki dla 
pieszych, powstaną miejsca zielone. 
    Powstanie nowa zatoka autobusowa. 
Będzie to realizacja wniosku składanego 
wielokrotnie przez mieszkańców domów 
sąsiadujących z przystankiem.  Po 
przebudowie placu autobus będzie się 
zatrzymywał na wysokości wylotu ul. 
Miłej. 
     Zmniejszony zostanie plac zabaw przy 
ul. Zawadzkiego. Staramy się o 
rozwiązanie problemu dojazdu na tyły 
budynków znajdujących się przy ul. 
Metalowców; dotychczas samochody 
przejeżdżają nieutwardzoną dróżką 
biegnąca przez środek placu zabaw. 
Renowację placu przeprowadzi Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, prace 
rozpoczną się w kwietniu. 
     Zabiegamy o wykonanie nowego 
chodnika wzdłuż ul. Zawadzkiego  
i Metalowców. 
     Zniknęła Zorza. Trwają poszukiwania 
inwestora, który wykorzystałby teren na 
wybudowanie jakiegoś obiektu, może 
usługowego. Co to będzie nie wiemy. 
Sposób zagospodarowania będzie zależał 
od decyzji inwestora.  
     Dla nas najważniejsze jest to, że Zorza 
już nie straszy. Może być tylko lepiej. 
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Zabiegamy o … 
 

     Rada Osiedlowa Łabędy, z własnej 
inicjatywy, a także na skutek wniosków 
mieszkańców, którzy swoje sugestie i 
oczekiwania przekazują telefonicznie, za 
pośrednictwem poczty internetowej i 
osobiście uczestnicząc w spotkaniach 
Rady i Zarządu Osiedla, podejmuje wiele 
spraw i problemów, których rozwiązanie 
może mieć pozytywny wpływ na różne 
dziedziny życia naszej dzielnicy. Są to 
zwykle sprawy trudne, bo od dawna nie 
załatwione, albo niezmiernie uciążliwe, 
utrudniające codzienne funkcjonowanie. 
Dotyczą one całej dzielnicy, 
poszczególnych jej części, ulic, wspólnot 
mieszkaniowych, instytucji i firm. 
Nierzadko zdarza się, że RO angażuje się 
w sprawy indywidualne osób, które 
potrzebują wsparcia lub poszukują 
informacji, czy pomocy. 
  W najbliższym czasie zamierzamy na 
stronie internetowej RO uruchomić nową 
zakładkę pod nazwą „Zabiegamy o …”, 
dzięki której będziemy mogli prezentować 
Państwu bieżące starania o rozwiązanie 
ważnych dla Łabęd spraw – dużych i 
małych.  
     Poniżej wskazujemy część zadań, o 
których realizację zabiegamy: 
1. Realizacja II etapu remontu ul. 

Głównej. 
2. Zmiana organizacji ruchu drogowego w 

rejonie wiaduktu kolejowego.  
3. Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu ul. Czołgowej i Strzelców 
Bytomskich. 

 

 
 
4. Remonty ulic i chodników. 
5. Rozbudowa skrzyżowania ulic 

Leonarda da Vinci i Starogliwickiej. 
6. Zmiana organizacji pracy poczty przy 

ul. Staromiejskiej. 
7. Zwiększenie liczby kursów autobusów 

linii 93, 71 i 677. 
8. Poprawę bezpieczeństwa na terenie 

dzielnicy. 
9. Wykonanie sygnalizacji świetlnej dla 

pieszych / na przycisk/ w rejonie ul. 

Strzelców Bytomskich i Chatka 
Puchatka. 

10. Budowę placu zabaw przy ul. 
Kosmonautów. 

11. Likwidacje dzikich wysypisk. 
 

 
 

12. Przejęcie przez gminę Gliwice terenów 
należących do różnych właścicieli, np. : 
 Skarbu Państwa  
 Kompanii Węglowej – np. część 

terenów Szuwarka 
 PKP  
 Bumaru 
 Agencji Nieruchomości Rolnych 

13. Poznanie prawnych aspektów 
przekształceń własnościowych 
dawnego Domu Kultury. 

14. Uporządkowanie ul. Wazów – 
oświetlenie, utwardzenie, usunięcie  

15. Rzetelne zamiatanie jezdni i 
chodników. 

16. Monitoring dzielnicy. 
17. Likwidacja śliskich i niebezpiecznych 

płytek przed wejściem do Banku PKO i 
sklepu przy ul. Przyszowskiej 44. 

18. Oświetlenie placu przed kościołem św. 
Jerzego. 

19. Remont ul. Zamkowej, pozyskanie 
części środków od Agencji 
Nieruchomości Rolnych. 

20. Wykonanie chodników przy ul. 
Metalowców, Zawadzkiego, 
Waryńskiego,  

21. Utwardzenie ulic Murarskiej, Sojki, 
Pokoju, Pszennej, Wiosennej, 
Wspólnej. 

 
 

Ekologiczne happeningi 
 
   Z inicjatywy Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego, przy wsparciu Rady 
Osiedlowej i dużym zaangażowaniu 
łabędzkich szkól organizowane są 
happeningi pod hasłem „Kochasz dzieci, 
nie pal śmieci”./ 
    Przedsięwzięcie jest elementem 
edukacji ekologicznej, adresowanej do 
mieszkańców naszego miasta. 
     Spalanie śmieci to duży problem i 
poważne zagrożenie zdrowia. Na stronie 
RO znajduje się szczegółowa informacja 
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o szkodliwości spalania w przydomowych 
piecach plastiku, ubrań, butów, 
kolorowych gazet itp. Warto wiedzieć, co 
grozi tym, którzy spalają śmieci i tym, 
którzy wdychają produkty spalania. 
    Dla przestrogi cytujemy kilka fragmentów 
tekstu opublikowanego na stronie 
www.um.gliwice.pl : 
„Co roku na skutek chorób wywołanych złym 
stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków.  
Niezwykle groźny jest dym emitowany do 
powietrza atmosferycznego przy spalaniu 
śmieci. Z domowych pieców oraz lokalnych 
kotłowni węglowych wraz ze spalinami z 
butelek, kawałków mebli, plastikowych 
opakowań, butów, ubrań, worków, kolorowych 
gazet czy starych opon wydostają się 
toksyczne opary. Do powietrza dostają się 
m.in. tlenki węgla, azotu i siarki, związki 
chloru, fluoru oraz metali ciężkich. Ze spalania 
tworzyw sztucznych, powstają rakotwórcze 
związki: furany i dioksyny – jedne z 
najbardziej toksycznych znanych substancji. 
Pyły i szkodliwe gazy zawarte w dymie 
opadają, zatruwając glebę i wodę, niszcząc 
roślinność i zewnętrzne powierzchnie 
budynków, a także niekorzystnie wpływając 
na organizmy ludzi – zmniejszając ich 
odporność, zwiększając ryzyko uszkodzeń 
płodów oraz wystąpienia astmy, alergii, czy 
nowotworów. Palenie odpadów powoduje 
również osadzanie się w przewodach 
kominowych tzw. mokrej sadzy, która może 
być przyczyną usterek wymagających 
kosztownych remontów, a nawet pożarów.    
 

Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej 

 
 

  

Dotacje RO Łabędy 
 

     Zasady ubiegania się  
o współfinansowanie imprezy  

ze środków Rady Osiedlowej Łabędy 
załącznik do uchwały nr 3/2010 Rady 
Osiedlowej Łabędy z 22.02.2010 r. 

 
1. O dofinansowanie imprezy mogą 

występować podmioty działające na 
terenie Łabęd. 

2. Beneficjentami imprezy powinni być 
mieszkańcy dzielnicy, wychowankowie i 
uczniowie łabędzkich placówek 
oświatowych, osoby na stałe korzystające 
z oferty podmiotów działających  
na terenie dzielnicy. 

3. Rada Osiedlowa przeznaczy w roku 2010 
na dofinansowanie : 

 imprez kulturalnych – 3.900,00 zł, 
 imprez sportowych – 5.422,87 zł. 

4. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie 
składa wniosek zgodny ze wzorem 
przyjętym przez Radę Osiedlową. Inne 
wnioski  
nie będą rozpatrywane. 

5. Termin składania wniosków określa się 
na nie mniej niż 30 dni przed terminem 
imprezy. 

6. Decyzję w sprawie przyznania dotacji i 
jej wysokości podejmuje Rada Osiedlowa 
po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd 
Osiedla. 

7. Podmiot dotowany, po zakończeniu 
realizacji zadania, zobowiązany jest do 
niezwłocznego przekazania Radzie 
Osiedlowej dokumentacji potwierdzającej 
wydatkowanie środków zgodnie z ofertą 
zawartą we wniosku oraz sprawozdania 
merytorycznego. 

8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do 
zamieszczania w materiałach, 
dotyczących realizacji zadania, informacji 
o dofinansowaniu ze środków Rady 
Osiedlowej Łabędy. 

Wzór wniosku można znaleźć na stronie RO. 
 

Niektóre zamierzenia RO 
na rok 2010 

 
Doskonalenie organizacji pracy 
 
  Rada Osiedlowa Uchwałą nr 4 / 2010 

z 22.02.2010 r. wprowadziła podział 
Łabęd na 12 rejonów, przypisując do nich 
poszczególnych członków rady, których 
zadaniem jest : 
a. utrzymywanie bieżącego kontaktu z 

mieszkańcami, 
b. dystrybucja gazetki „Nasze Łabędy”, 
c. koordynacja dystrybucji gazetki „Nasze 

Łabędy” przez inne podmioty i osoby, 
d. bieżąca kontrola w zakresie : 

 czystości i porządku, 
 odśnieżania, 
 stanu nawierzchni jezdni i chodników, 
 stanu oświetlenia ulicznego, 
 drożności kanalizacji deszczowej,  
 stanu drzew i terenów zielonych, 
 inne, wynikające z potrzeb mieszkańców, 

e. gromadzenie informacji przydatnych w 
pracy RO, 

f. sporządzanie dokumentacji fotograficznej. 
     Dzięki takiemu rozwiązaniu chcemy 
usprawnić działania podejmowane przez 
radę. 
 

Planowane działania 
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      Rada Osiedlowa Łabędy 25 stycznia 
2010 r. przyjęła plan pracy na bieżący 
rok. Całość dokumentu zamieszczona jest 
na stronie internetowej. Zawiera on 
konkretne zadania do podjęcia przez 
radę jako całość i jej przedstawicieli, 
którzy otrzymali status koordynatorów. 
Wyznaczono następujące obszary 
działań: inwestycje, przejmowanie 
terenów od Skarbu Państwa, 
bezpieczeństwo, czystość i wygląd 
dzielnicy, bieżąca działalność na rzecz 
dzielnicy, kultura i sport, opieka 
zdrowotna, współpraca z różnymi 
podmiotami, informowanie mieszkańców. 
  

I Miejski Turniej Osiedli 
 

     RO Łabędy zwróciła się do innych rad 
działających na terenie Gliwic z propozycją 
zorganizowania I Miejskiego Turnieju Osiedli o 
puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
     Rady mogą wybrać dyscyplinę i 
przeprowadzić zawody, w których wzięliby 
udział przedstawiciele poszczególnych osiedli.  
     Łączny wynik, uzyskany w ramach 
rozgrywek pozwoliłby wyłonić zwycięzcę 
turnieju. 
      Z dotychczasowych deklaracji wynika, że 
przeprowadzone mogą być rozgrywki  
w zakresie piłki nożnej, siatkówki, siatkówki 
plażowej, tenisa stołowego, pływania, skata, 
szachów,  

 

Posiedzenia i dyżury 
RO Łabędy 

    

  
 
Posiedzenia plenarne Rady Osiedlowej  
w pierwszej części roku 2010 zostały 
zaplanowane na : 11 i 25 stycznia, 8 i 22 
lutego, 8 i 22 marca, 12 i 26 kwietnia, 10  
i 24 maja.  

        RO pełni też dyżury, których terminy 
pokrywają się z datami posiedzeń rady. 
Odbywają się one w godzinach od 17.00  
do 18.00. Zmianę częstotliwości dyżurów 
wprowadzamy w związku z utrwalająca się 
zmianą sposobu kontaktowania się z radą. 
Mieszkańcy coraz częściej korzystają z poczty 
elektronicznej i – co bardzo nas cieszy – 
uczestniczą w posiedzeniach rady. 
                                                        S. Gorczyca 

Spotkania z mieszkańcami  
     W maju i czerwcu, podobnie jak w latach 
poprzednich, odbędą się w różnych częściach 
Łabęd spotkania z mieszkańcami. 
Planujemy ich następujące terminy : 

 
 

Nowa siedziba RO Łabędy 
 
Od 14 grudnia 2009 r. Rada Osiedlowa 
nie korzystamy już z pomieszczenia w 
budynku przy ul. Wolności 1a. 

 
Od końca 
2009 r. 

korzystamy  
z pomieszczeń 
znajdujących  
w kompleksie 

sportowym 
przy ul. 

Fiołkowej 26  
/stadion ŁTS/, zarządzanym 

 przez jednostkę gminną - TUR Centrum 
Sportu i Wypoczynku w Gliwicach. 

                                                   S. Gorczyca 
 

 
 

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. 

 
K. Sowa 

 
Wydawca : Rada Osiedlowa Łabędy, 44-109 Gliwice, ul. Wolności 1a. 
Redaguje Zespół: Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca, Renata Jaros. 

www.rada.labedy.net 
 


