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Nakład : 6 000 egzemplarzy      Wydanie specjalne          grudzień 2010 r. 
      
                                                 

                        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom Łabęd  

i osobom związanym z naszą dzielnicą 
życzymy radosnych i zdrowych 

Świąt Bożego Narodzenia.  
Niech wigilijny wieczór i świąteczne chwile 

spędzone z najbliższymi będą źródłem 
wspaniałych przeżyć  

i niezapomnianych chwil. 
         Niech nadchodzący nowy rok będzie  
     wypełniony szczęściem, niech spełnią się  
                      marzenia i wszelkie plany. 

    Niech każdy dzień będzie tak piękny, 
                  jak ten jeden wigilijny. 

                                             
                          Rada Osiedlowa Łabędy 

 
 
                     

Kolejny numer  
„Naszych Łabęd” 

 

Szanowni Mieszkańcy Łabęd, 
 

       Kierujemy do Państwa jedenasty 
numer naszej gazetki. Jest to wydanie 
specjalne, przygotowane w związku  
z nadchodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia.  
      Za jego pośrednictwem chcielibyśmy 
złożyć Państwu serdeczne życzenia 
świąteczne i jednocześnie przekazać 
najnowsze i najistotniejsze dla naszej 
dzielnicy informacje. 
      Kolejny numer planujemy wydać  
na początku roku 2011, zamieścimy  
w nim posumowanie pracy RO w kadencji 
2007 – 2011 i poinformujemy o planach  
na najbliższe miesiące. 

     Przepraszamy Państwa za niezmiernie 
długo trwające kłopoty z naszą stroną 
internetową. Na pewno obecny stan 
niebawem ulegnie zmianie. 

 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla               

Sabina Gorczyca 
Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy  

Krystyna Sowa 
 

Świąteczne ozdoby 
     
     Na terenie Łabęd stanęły 2 choinki, 
jedna przy ul. Wolności, gdzie zawieszono 
także ozdoby świetlne, druga na Placu 
Niepodległości. Obie, na nasz wniosek, 
ustawił Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych.   
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    Do rozwiązania została jeszcze sprawa 
ich iluminacji.      
    Choinki były przyozdobione pięknymi, 
dużymi bombkami, niestety, były,  
bo znaleźli się tacy, którym to 
przeszkadzało i postanowili „oczyścić” dół. 
Ile się dało, tyle zdjęli.  
     To smutne. Ile można się na takich 
kilku ozdobach dorobić ?  
     Może jednak kiedyś niektórzy z nas 
dorosną do szanowania tego, co ma służyć 
wszystkim.   

 

Wyniki wyborów 
samorządowych 

 

      Wybór radnych 
 
21 listopada odbyły się 

wybory  
do gliwickiej Rady 

Miejskiej. 
Łabędy należą  

do okręgu nr 1, który 
obejmuje :  

Czechowice, Łabędy, 
Osiedle Kopernik  
oraz rejon ulic: 

Chemicznej, Generała 
Andersa, Góry Chełmskiej, Jasnogórskiej, 

Orlickiego, Sowińskiego, Śliwki. 
 

    Mieliśmy okazję wybrać 6 spośród 25 
radnych. O te 6 mandatów ubiegało się 69 
kandydatów z 6 komitetów wyborczych, były  
to  : 
1. Platforma Obywatelska RP – uzyskała 31,20 

% głosów, 
2. Koalicja dla Gliwice Z. Frankiewicza  – 

uzyskała 29,19 % głosów, 
3. Prawo i Sprawiedliwość – uzyskało 17,18 % 

głosów, 
4. Sojusz Lewicy Demokratycznej – uzyskał  

13,91 % głosów 
5. Gliwiczanie – uzyskali 5,21 % głosów, 
6. Referendyści – uzyskali – 2,83 % głosów. 

 
Radnymi w okręgu nr 1 zostali : 

1. Krystyna Sowa z KdG Z. Frankiewicza – 
1793 głosy – mieszka w Łabędach, 

2. Ewa Potocka z PO – 1.640 głosów, 
mieszka na os. Bajkowym, 

3. Zdzisław Goliszewski z PiS – 978 głosów, 
mieszka w Łabędach 

4. Zbigniew Grzyb z SLD – 720 głosów, 
mieszka na osiedlu Kopernika, 

5. Henryk Woźniak z PO – 479 głosów, 
mieszka w Wilczym Gardle, 

6. Grażyna Walter – Łukowicz z KdG  
Z. Frankiewicza – 384 głosy, mieszka  
na osiedlu Kopernika. 

 
     Radę Miejską tworzy : 
* 10 radnych PO, 
* 9 radnych Koalicji dla Gliwic, 
* 4 radnych PiS, 
* 2 radnych SLD. 

 

     Dla mieszkańców Łabęd szczególnie 
ważna będzie aktywność radnych z okręgu 
nr 1.  
      Rada Osiedlowa Łabędy będzie starała 
się zaangażować ich w rozwiązywanie 
problemów naszej dzielnicy. 

      
      Spotkanie z Z. Frankiewiczem 
 

      Między I i II turą wyborów RO Łabędy 
podjęła starania o zorganizowanie spotkań 
z obydwoma kandydatami na funkcję 
prezydenta miasta.  
      Powodzeniem zakończyły się zabiegi  
o spotkanie z Z. Frankiewiczem. 1 grudnia, 
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Stare Łabędy” odbyła się długa, bo prawie 
3-godzinna debata o sprawach ważnych 
dla mieszkańców Łabęd, Czechowic  
i Kopernika. Wzięli w niej udział 
reprezentanci różnych środowisk.   
 

       

     Spotkanie uznać należy za bardzo 
cenne dla obu stron. Prezydent lepiej, 
dogłębniej poznał nasze problemy, my 
mieliśmy okazję przekazać to, co dla nas 
jest najważniejsze.  
 

Wybór prezydenta miasta 
 
     W Gliwicach odbyły się dwie tury 
wyborów prezydenckich. 5grudnia 
gliwiczanie mieli do wyboru 2kandydatów: 
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Zygmunta Frankiewicza z Koalicji  
dla Gliwic i Zbigniewa Wygodę z PO.  
     Prezydentem miasta został Zygmunt 
Frankiewicz, który uzyskał 67,44 % 
oddanych głosów, natomiast Z. Wygodę 
poparło 32,56 % głosujących. 
    

Pozytywne zmiany w roku 
2010 

 
    Kończy się rok 2010. W jego trakcie 
informowaliśmy Państwa o zachodzących 
zmianach. Było ich wiele. Podobnie jak  
w latach poprzednich udało się rozwiązać 
kilka uciążliwych problemów dzielnicy, 
większych i mniejszych, mających wpływ 
na warunki życia mieszkańców, zakończyć 
wcześniej rozpoczęte prace, zacząć nowe. 
 

    Oto niektóre przykłady pozytywnych 
zmian: 
1. przebudowa I etapu ul. Głównej, 
2. przebudowa Placu Niepodległości, 
3. budowa skweru przy ul. Narutowicza, 
4. przeniesienie kapliczki św. Józefa, 
5. remont I etapu ul. Zamkowej, 
6. wykonanie projektu Centrum Kultury  

i Sportu przy ul. Partyzantów, 
7. budowa 25 mieszkań TBS -ul. Strzelców 

Bytomskich, 
8. remont chodników na mostach,  
9. remont budynku Policji i rozpoczęcie 

prac w budynku, w którym mieści się 
poczta, 

10. wykonanie projektu termomodernizacji 
SP 32, wykonanie zadania wpisano  
do budżetu miasta na rok 2011, 

11. projektowanie przebudowy II etapu  
ul. Głównej, wpisanie tego zadania  
do budżetu miasta na rok 2011, 

12. dalsze zmiany w zakresie : 
* czystości chodników, ulic, przystanków,  
* remontów wiat autobusowych, 
* montażu barierek, 
* nasadzeń nowych drzew i krzewów,  
* zwiększenia liczby koszy i regularności 

ich opróżniania,  
* utrzymania terenów zielonych, 
* naprawy ubytków w jezdniach, 
* malowania znaków poziomych… 
 

Imprezy z Radę Osiedlową  
w roku 2010 

 

       Rada Osiedlowa Łabędy w roku 2010, 
podobnie jak w latach poprzednich, większość 
swych działań adresowała do uczniów  
i wychowanków placówek oświatowych.        
     We współpracy z różnymi podmiotami RO 
zorganizowała : 

1. 13 imprez kulturalnych, których uczestnicy 
otrzymali nagrody o łącznej wartości 
3.893,44 zł, 

2. 14 imprez sportowych, w ramach których 
wręczono nagrody o łącznej wartości 
5.411,88 zł.   

 

 I Miejski Turniej Osiedli 
     
      Z inicjatywy Rady Osiedlowej Łabędy  
w roku 2010 zorganizowany został I Miejski 
Turniej Osiedli.  
     Jego idea polegała na tym, że każda  
z rad mogła zorganizować rozgrywki sportowe  
w wybranej przez siebie dziedzinie i zaprosić 
inne dzielnice do rywalizacji. Mogła też zgłosić 
reprezentację osiedla w rozgrywkach, które 
organizowały inne rady. 
 

Miejski Turniej Przedszkoli 
     

   

      RO Łabędy była organizatorem 
sportowego turnieju przedszkoli. 

     Zgłoszone placówki reprezentowały 25 
- osobowe grupy 6–latków, czasem 
wspomaganych przez dzieci 5 – letnie. 
Przedszkolaki walczyły o puchar zwycięzcy 
turnieju. Rywalizacja była zacięta. Dzieci 
bardzo przeżywały udział w kolejnych 
konkurencjach, wychowawcy nie mniej.  
     Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody 
indywidualne, ale zdobyli także sprzęt 
sportowy dla swoich przedszkoli.  
     Na nagrody, poczęstunek i transport 
dzieci wydano 4.200 zł. 
    Kto zwyciężył? 
1. I miejsce i puchar zdobyło Przedszkole 

Miejskie nr 5 z os. Gwardii Ludowej, 
2. II miejsce zajęło Przedszkole Miejskie 

nr 38 z Łabęd,  
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3. III miejsce zajęło Przedszkole Miejskie 
nr 17 z os. Kopernik. 

     Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam w organizacji turnieju, 
a w szczególny sposób p. Cz. Świentek,  
dyrektorowi PM 38, T. Lis, dyrektorowi PM 
37 oraz dyrektorom i pracownikom ZSO 2  
i SP 38. 
 

Miejski Turniej Szachowy 
 

    Rada Osiedlowa Kopernik zorganizowała 
Turniej Szachowy. Łabędy reprezentowali : 
Bogdan Budziak, Józef Cegła i Karol Gola. 
    Poszczególne osiedla zajęły następujące 
miejsca : I Kopernik, II Łabędy, III 
Bojków, IV Ostropa. 
    W klasyfikacji indywidualnej wygrał 
reprezentant Łabęd – Karol Gola.  
     Panom, którzy wzięli udział w turnieju 
dziękujemy za poświęcony czas i oddanie 
nam swych  umiejętności.  
     Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów, 
odniesionych w barwach Łabęd.  

 

Podziękowanie za współpracę  
   
Rada Osiedlowa Łabędy podjęła w roku 2010 

wiele działań adresowanych do mieszkańców 
dzielnicy. Były to: imprezy kulturalne  
i sportowe, konkursy, jubileusze, spotkania  
z mieszkańcami,  porządkowanie wybranych 
miejsc w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, 
czyszczenie lasu, happeningi, dystrybucja 
gazetki osiedlowej … 

  Radzie Osiedlowej aktywnie pomagali 
przedstawiciele różnych instytucji i osoby 
prywatne. To dzięki nim efekty podejmowanych 
działań są bardzo pozytywne. 

   Za bezinteresowną pomoc i wspólną 
pracę chcemy serdecznie podziękować : 
1. Przedszkolom Miejskim – nr 34, 37, 38, 

Szkołom Podstawowym nr 29, 32, 38, 
Gimnazjom nr 8 i 19, VI LO, 

2. Państwowej Szkole Muzycznej I i II st., 
Młodzieżowemu Domowi Kultury, 
Klubowi Iskierka, Młodzieżowemu 
Ośrodkowi Socjoterapii,  

3. księżom proboszczom Parafii p.w. 
Wniebowzięcia NMP, św. Anny, św. 
Jerzego, 

4. wychowawcom świetlic parafialnych, 
5. Klubowi Abstynentów „Krokus”, 
6. zarządcom wspólnot mieszkaniowych, 
7. spółdzielniom mieszkaniowym, 
8. Paniom z Biura Prezydenta Miasta  

i Rady Miejskiej oraz pracownikom 
Urzędu Miejskiego. 

 

       VII Konkurs Kolędy 
Niemieckiej 

 

    Już po raz siódmy Towarzystwo 
Społeczno – Kulturalne Niemców woj. 
śląskiego, Koło Terenowe Łabędy, Szkoła 
Podstawowa nr 32 i Młodzieżowy Dom 
Kultury zorganizowali dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu 
miasta i powiatu Konkurs Kolędy 
Niemieckiej.  
    Patronat nad konkursem objął 
Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.  
    Informujemy o tym dlatego, że jest to 
inicjatywa, która promuje naszą dzielnicę 
jako aktywną i kierującą do innych 
atrakcyjną ofertę edukacyjną.  

 
 

Zdecyduj, komu przekażesz  
1 % podatku ! 

 
Na początku roku 2011 będziemy rozliczać 

się z Urzędem Skarbowym. Z kwoty podatku 
możemy 1% przekazać na wybraną przez nas 
organizację pożytku publicznego. 

Nie wymaga to żadnego wysiłku. 
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania 
podatkowego wpisać nazwę organizacji i podać 
jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dzięki temu wesprzemy finansowo czyjąś 
działalność.  

 
Nie zmarnujmy okazji, aby komuś pomóc. 

To nic nie kosztuje! 
 

 
 
 

                           
                                                                                                         

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. Fiołkowa 26. 
Redaguje Zespół: Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca, Renata Jaros 

rada@labedy.net 


