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Nakład : 4.500 egzemplarzy                                                 grudzień 2011 r.  
 
 

               
Wszystkim mieszkańcom Łabęd, 

ich rodzinom i bliskim, pracownikom łabędzkich 
firm i instytucji  

życzymy spokojnych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Niech nadchodzące dni będą źródłem 
wspaniałych przeżyć.  

           Niech wypełni je szczęście i wzajemna życzliwość.  
        Niech wszystkim udzieli się niepowtarzalny nastrój wigilijnego 

wieczoru, przepełnionego życzliwością i serdecznością. 
 

Niech to, co przyniesie Nowy Rok będzie piękne i wartościowe.  
                                                        
                                                                      Zarząd Osiedla Łabędy 
 

 

Kolejny numer „Naszych 
Łabęd” 

 

Szanowni Mieszkańcy Łabęd! 
 

       Kierujemy do Państwa kolejny numer 
„Naszych Łabęd”.  
       Za jego pośrednictwem chcemy przekazać 
najistotniejsze, bieżące informacje dotyczące 
naszej dzielnicy. 
       W gazetce znajdziecie Państwo informacje 
m.in. o :  

 pozytywnych zmianach, jakie zaszły  
w Łabędach w ostatnich miesiącach,  
 zadaniach, których realizację Prezydent 

Miasta zaplanował na rok 2012, 
 wynikach wyborów do Rady Osiedlowej. 
 

     Przypominamy, że 22 kwietnia skończyła 
swoją kadencję poprzednia Rada. 20 listopada 
odbyły się wybory nowych 15 radnych 
osiedlowych.  W ciągu najbliższych czterech lat 
będą oni reprezentować nas w kontaktach  
z władzami miasta i różnymi podmiotami 
działającymi na terenie Łabęd i poza nimi.   
       W okresie od kwietnia do grudnia rolę 
dzielnicowego samorządu pełnił 3 – osobowy 
Zarząd Osiedla .      

                                   Zarząd Osiedla Łabędy 
 

  

       O co wzbogaciły się 
Łabędy w ostatnich 

miesiącach? 
   

       Poprzednie informacje o inwestycjach  
i remontach, wykonanych na terenie 
Łabęd, przedstawiliśmy  w gazetce „Nasze 
Łabędy” z kwietnia 2011 r.  
       W międzyczasie wykonane zostały 
kolejne zadania. W trakcie ich realizacji 
utrzymywaliśmy stały kontakt z osobami 
odpowiedzialnymi za jakość prowadzonych 
prac i z mieszkańcami, którzy zgłaszali 
swoje uwagi i propozycje. Część z tych 
uwag dało się uwzględnić. Do niektórych 
trzeba będzie wrócić. 
 

        Kolejne pozytywne zmiany cieszą. 
Oznaczają one, że nadal, krok po kroku, 
systematycznie, zmieniamy naszą 
dzielnicę.  Zmiany dotyczą spraw dużych  
i małych. Nie oceniamy ich rangi,  
bo wiemy, że wszystkie są ważne.  
 

       Oto przykłady niektórych zmian : 
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19 września 
został oddany do użytku nowy plac zabaw 

 

        
      Po kilkuletnich staraniach, wspieranych 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łabędy”, 
przy ul. Piaskowej powstał nowy plac zabaw 
dla dzieci.  
       Jego wykonanie i wyposażenie kosztowało 
budżet miasta prawie 160 tys. zł. Inwestorem 
był Miejski Zarząd Usług Komunalnych.  
         

 
 
 
 
 
 
 
Nowa nawierzchnia  
ul. Głównej 
 
 

     Swój wygląd i stan zmienił odcinek  
ul. Głównej, który czeka na przebudowę. II 
etap tej ważnej inwestycji dopiero przed nami, 
ale już dziś droga jest dobra. PRUiM wykonał 
bardzo solidną naprawę jezdni. Zapewne już 
zapomnieliśmy, jak to było wcześniej. Koszt 
wykonanych prac to 220 tys. zł. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Nowa nawierzchnia ul. Kosmonautów 
 

          
                

                Piękną nawierzchnię zyskał ten odcinek  
ul. Kosmonautów, który nie został objęty 
ubiegłorocznym remontem. Ta zmiana cieszy 
szczególnie dlatego, że mieszkańcy czekali  
na nią bardzo długo. Koszt wykonanych prac to 
około 350 tys. zł. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 32 

po termomodernizacji  

     Termomodernizacja SP 32 kosztowała 
budżet miasta 2,5 mln zł. W przyszłym roku 
wykonane jeszcze zostaną prace wewnątrz 
budynku. 
    Obiekt wygląda pięknie. Warto go dokładnie 
obejrzeć, także od podwórka. 
 

       

        Wielokrotnie postulowany remont 
budynku, w którym mieści się poczta stał się 
faktem. Teraz jest kolorowo i czysto. To kolejna 
pozytywna zmiana w Starych Łabędach.  

 

   

     Powody do zadowolenia maja także 
mieszkańcy ul. Sojki, gdzie Zarząd Dróg 
Miejskich wykonał nową drogę wraz  
z chodnikami. Wymianie uległy wszystkie 
instalacje. Koszt inwestycji to 300 tys. zł 
 

 
 

     Latem wykonano pierwszą część remontu 
kapliczki przy ul. Rzeczyckiej. Z budżetu gminy 
wydano na ten cel 7,5 tys. zł. Prace wykonało 
Stowarzyszenie „Nepomuk”. Pomógł Ks. 
Proboszcz Z. Śliż i MZUK, który zagospdarował 
otoczenie. 
 

 
 

      Naprawie uległa część ul. Starogliwickiej. 
Usunięto zapadliska powstałe w miejscu, gdzie 
przebiega kanalizacja sanitarna.  
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     Cztery miesiące trwała przebudowa mostu  
na Kłodnicy. Zadanie udało się wykonać szybko 
dzięki możliwemu objazdowi z wykorzystaniem 
drugiego mostu, położonego równolegle  
do remontowanego. Inwestycję wykonał  ZDM. 
Kosztowała 800 tys. zł. 
 

 
 
        Mieszkańcy ul. Rzeczyckiej zabiegali  
o zmianę słupów oświetleniowych ze względu 
na ich zły stan, zagrażający bezpieczeństwu 
pieszych. Sprawa była trudna, bo nie leżała  
w kompetencji urzędu. Zadanie musiał wykonać 
Vattenffall. Po wielu staraniach udało się 
problem rozwiązać. Nowe słupy zostały 
zamontowane nie tylko w tym rejonie Łabęd, 
ale także na ul. Waryńskiego. 
 

 
 
     W rejonie ulic Wolności i K. Marksa 
właściciel terenu usunął topole, o których 
wycinkę od lat wnioskowali mieszkańcy. 
Zagrażały one sąsiednim budynkom. 
 

 
 

Małe,  
a cieszy. 
Zniknął 

kolejny kiosk  
przy ulicy 
Wolności.  

 
 
 

         

         Przypominamy, że „czyszczenie” terenu 
trwa od dawna. Wcześniej zniknęły dwa koski, 
teraz rozebrany został następny. Pozostał 
jeszcze jeden, wprawdzie nie straszy 
wyglądem, ale jego właściciel utracił prawo do 
gruntu, na którym stoi i musi go usunąć. Jakiś 
czas temu wymieniony został też kiosk  
z gazetami. 
       Teren zielony, położony pomiędzy  
ul. Waryńskiego i K. Marksa należy do Skarbu 
Państwa. Na wniosek Rady Osiedlowej prowadzona 
jest procedura przejęcia go przez gminę Gliwice. To 
dość długi proces, ale warto czekać. Dopiero po jego 
zakończeniu będzie możliwe nowe zagospodarowanie 
terenu i sfinansowanie prac z budżetu gminy Gliwice, 
co w obecnym stanie nie jest możliwe.   
  

 
 

Nowy pomysł – 
badania 

mammograficzne 
dla kobiet. 

 
 
 
        
        Instytut Onkologii w Gliwicach  
zorganizował w czerwcu badania 
mammograficzne dla kobiet. Oczywiście 
skorzystaliśmy z okazji i zaprosiliśmy ekipę 
wraz ze sprzętem do Łabęd.  
      Dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Piotra 
Kansego mammobus na trzy dni został 
ustawiony na placu przy kościele św. Anny.   
       Z bezpłatnych badań skorzystało aż 219 
pań. Dzięki pomocy Spółki Junior – Med  
i właścicieli nowej poradni przy ulicy 
Batorego, wyniki można było odebrać  
na miejscu, w Łabędach.  
        Serdecznie za to dziękujemy.   
                                                     K. Sowa 

Plany inwestycyjne  
na rok 2012 

 
       W najbliższym czasie Rada Miejska uchwali 
budżet miasta na rok 2012. Od 15 listopada 
trwają prace nad jego projektem.  
      Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie,  
na terenie Łabęd zostanie zrealizowanych kilka 
ważnych dla naszej dzielnicy inwestycji.        
      Trudno ustalić ich hierarchię, bo wszystkie 
są istotne i oczekiwane.  
       Najpoważniejszym przedsięwzięciem           
będzie budowa Centrum Kultury i Sportu 

 

 
 

 
„Łabędź”. 
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Rozpoczęcie budowy zaplanowane 
jest na rok 2012, a oddanie obiektu  
do użytku na rok 2013. Szczegółowe 
informacje o aktualnym stanie przygotowań  
do realizacji Centrum znajdują się w Miejskim 
Serwisie Informacyjnym z 24 listopada. Tekst 
jest dostępny na stronie www.gliwce.eu 

W projekcie budżetu na rok 2012 
znajduje się także: 
1. przebudowa mostu na Kanale Gliwickim, 
2. budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 

Czołgowej i Strzelców Bytomskich, 
3. przebudowa skrzyżowania ulic  Leonarda da 

Vinci i Starogliwickiej, 
4. budowa bloku komunalnego przy ul. 

Staromiejskiej / z tyłu budynku nr 16 /, 
5. modernizacja cmentarza komunalnego  

przy ul. Wrzosowej, poprzedzona wykupem 
działki nr 11 obręb Łabędy, 

6. modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 32, 

7. modernizacja skweru Narutowicza – II 
etap– wykonanie prac uzupełniających, np. 
ogrodzenie placu zabaw, wykonanie 
siedzisk przy boisku do koszykówki  
i   doposażenie w urządzenia zabawowe  
/ zadanie realizowane jest na wniosek Rady 
Osiedlowej poprzedniej kadencji /, 
Powyższe zadania są w projekcie budżetu 

miasta wpisane wprost.  
W dokumencie znajdują się też zapisy 

sformułowane bardziej ogólnie, np. : 
przebudowa ulic i chodników, modernizacja 
obiektów zasobu komunalnego, modernizacja 
ciągów komunikacyjnych, zakup sprzętu  
i wyposażenia dla jednostek oświaty, budowa  
i modernizacja placów zabaw, budowa, 
przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic, 
zakup wiat przystankowych, itp. W ramach tych 
ogólnych zadań poszczególne jednostki gminne 
wykonają na terenie Łabęd konkretne prace. 
Ich szczegółowe wykazy przygotują  
w pierwszych miesiącach roku m.in. : Zarząd 
Dróg Miejskich, Zarząd Budynków Miejskich II 
TBS, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
niektóre wydziały Urzędu Miejskiego.  

O szczegółowych decyzjach będziemy 
Państwa na bieżąco informować. 

                                     K. Sowa, R. Jaros 
 

Wyniki wyborów  
do Rady Osiedlowej Łabędy 

kadencji 2011 - 2015 
  
 

20 listopada 
2011 r.  

odbyły się  
w Gliwicach 

wybory  
do Rad 

Osiedlowych. 
 

     Wybory te zostały przeprowadzone 
tylko w jedenastu spośród dwudziestu 
jeden dzielnic naszego miasta.  
      W pozostałych nie zostały spełnione 
wymogi ordynacji wyborczej.   
      W naszej dzielnicy w wyborach do RO 
Łabędy startowało dwadzieścia pięć osób. 
W niedzielę 20 listopada do urn poszło 814 
z 12.993 uprawnionych do głosowania,  
co daje frekwencję 6,26%, osoby te 
oddały 801 głosów ważnych. Mieszkańcy 
Łabęd wybrali w ten sposób nową, 15 - 
osobową Radę Osiedlową Łabędy, której 
skład wygląda następująco: 
 

L.p. Nazwisko i imię  Liczba głosów 

1. SOWA Krystyna 553 
2. FIC Bernard 322 
3. GORCZYCA -KAMAJ Sabina 306 
4. MIZERA Ewa 302 
5. KURCZAB Stefan 264 
6. DEC Ryszard 246 
7. BARCIK Tadeusz 239 
8. WOJSŁAW Marta 230 
9. PIETRZAK Paweł 223 
10. CABAN Piotr 217 
11. TYRAKOWSKI Jerzy 214 
12. JAROS Renata 206 
13. CIEŚLA Wiesław 191 
14. CZOK Artur 190 
15. SZUBERT Joanna 181 
16. MICHALSKI Roman 181 
17. KORUS Marek 168 
18. SUCHOŃ Elżbieta 168 
19. KAZAK Małgorzata 163 
20. SZUBERT Magdalena 160 
21. BUGAJSKI Jan 156 
22. SERAFIN Wiktoria 143 
23. PIETRASZ Ireneusz 141 
24. MIZERSKA Ewa 123 
25. KOSOWICZ Dariusz 101 

 

   W wyborach dwoje kandydatów uzyskało 
taką samą liczbę głosów (181): Joanna Szubert 
i Roman Michalski. 

     Spośród tych kandydatów Komisja 
wylosowała Joannę Szubert. 
      Wśród członków nowo wybranej Rady 
Osiedlowej Łabędy znalazło się 9 osób / na 10 
kandydujących/, które były członkami RO  
w kadencji 2007-2011. Serdecznie dziękujemy 
za zaufanie i oddane głosy.  
      Zaświadczenia o wyborze do Rady 
Osiedlowej wręczy nowym radnym osiedlowym     
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.  
        Pierwsze posiedzenie nowej Rady zostanie 
zwołane do 30 grudnia 2011 r.  
                                     S. Gorczyca - Kamaj 
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