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     Nakład : 6.000 egzemplarzy                                              marzec 2012 r.  
        Wszystkim 

mieszkańcom Łabęd, 
pracownikom łabędzkich firm 

i instytucji 
życzymy radosnych  

i pełnych wiary, nadziei  
i miłości 

  Świąt Wielkanocnych. 
 

                                   Niech świąteczne dni 

                             przyniosą wiosenny nastrój  
                      i wiele miłych chwil z bliskimi.  
                                                                                         Rada Osiedlowa Łabędy 
                                                                                                                 
                                                                                                                                          
Kolejny numer „Naszych Łabęd” 

 

Szanowni 
Mieszkańcy 

Łabęd! 
 

Kierujemy 
do Państwa 

czternasty numer  
 

bezpłatnego biuletynu „Nasze Łabędy”, który 
ukazuje się regularnie od roku 2008. Rada 
Osiedlowa, poprzedniej i obecnej kadencji, 
zamieszcza w nim informacje dotyczące  
najistotniejszych spraw i problemów dzielnicy. 
        

   W gazetce znajdziecie Państwo informacje m.in. o :  
 bieżącej pracy Rady Osiedlowej,  
 imprezach współorganizowanych przez radę,  
 I Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej 
 aktualnym stanie przygotowań do realizacji inwes-

tycji i remontów zaplanowanych na rok 2012, 
 inwestycji planowanej przez PEC- Gliwice. 
      Więcej szczegółów w każdej z opisanych w gazet-
ce spraw będziecie mogli Państwo znaleźć na stronie 
www.naszelabedy.pl 

                                         Zespół Redakcyjny 

     22 kwietnia 2011 roku zakończy

Bieżąca praca RO Łabędy 
   

            W grudniowym wydaniu ”Naszych Łabęd” przed-
stawiliśmy Państwu skład rady i władze statutowe.      

       W tym numerze „Naszych Łabęd” przekażemy   
najistotniejsze informacje o bieżącej pracy RO. 

        Szczegółowy plan pracy rady na rok 2012 został 
przyjęty uchwałą nr 3/2012 z 6 lutego 2012.  
Szczegóły na www.naszelabedy.pl 
 

Posiedzenia plenarne RO 
 

      RO Łabędy spotyka się co dwa tygodnie. Podobnie 
było w poprzedniej kadencji. 
      Warto wiedzieć, że Statut Osiedla narzuca organi-
zowanie spotkań co najmniej raz na kwartał.  
       Łabędzka rada odbyła już 7 posiedzeń. 
       Przebiegają one w oparciu o porządek obrad, 
zatwierdzany przez uczestników spotkania.  
       Każde z nich, poza stałymi punktami ma tzw. 
„temat wiodący”. 
    Dotychczas zajmowaliśmy się : 
 planowaną inwestycją PEC-u z udziałem pre-

zesa Rudolfa Widziszowskiego, 
 stopniem wykorzystania nowej sieci kanali- 

zacyjnej, w spotkaniu uczestniczył prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Henryk Błażusiak,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Pracownicy PWiK na spotkaniu z Radą Osiedlową 
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 stanem bezpieczeństwa, o którym informował 
Komendant IV Komisariatu Policji K.Skowron.                                                    

K. Sowa 
                                                         

Klub Seniora 
 

     Rada postanowiła część swych działań 
zaadresować do seniorów. W tym celu powołała 
specjalny zespół w składzie: Stefan Kurczab, 
Ewa Mizera, Krystyna Sowa i Marta Wojsław.  
     Jego zadaniem jest organizacja spotkań  
i imprez dla najstarszych mieszkańców dziel-
nicy.                                                            K. Sowa 

 

I Wiosenny Turniej Pilki Nożnej 
 

RO planuje zorganizowanie 
turnieju piłki nożnej  
od 23 do 27 kwietnia 
w godz.15.00 - 19.00  

na boisku ZSO 2  
przy ul. Partyzantów 25. 

  

     Do udziału w rozgrywkach 
zachęcamy mieszkańców dzielnicy i osoby 
związane z Łabędami poprzez miejsce nauki  
lub pracy. Warunki : ukończone 13 lat, 7 os. 
zespół i 3 zawodników rezerwowych, zgło-
szenie udziału do 10.04. 2012 r. 
     Zależy nam na udziale osób w różnym wie-
ku. Mamy nadzieję, że turniej spotka się z zain-
teresowaniem.  
                                                        S. Gorczyca - Kamaj 
 

Imprezy współorganizowane  
przez Radę Osiedlową. 

 

       Rada Osiedlowa w obecnej kadencji 
kontynuuje współpracę z łabędzkimi placów- 
kami oświatowymi i współorganizuje z nimi 
kolejne imprezy. W marcu zorganizowano : 
 II Turniej Memoriałowy im. T. Kaczmarka w ZSO nr 

2 - zakupiono dyplomy, puchary oraz przygotowano 
poczęstunek dla uczestników – wydano 240,00zł, 

 Konkurs orgiami „Witaj Wiosno” w SP nr 29 – zaku-
piono dla uczestników książki oraz artykuły szkolno 
-biurowe za 400,00zł, 

 Konkurs wiedzy „Omnibus” w Młodzieżowym  Oś-
rodku Socjoterapii – zakupiono artykuły szkolno-
biurowe i książki jako nagrody za 200,00zł, 

 Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Czyste 
powietrze wokół nas” w Przedszkolu Miejskim nr 
38 - zakupiono dla uczestników artykuły szkolno-
biurowe za 500,00zł, 

 Dzielnicowy konkurs plastyczny pt. „Wiosenny 
kapelusz” w SP nr 38 - zakupiono artykuły szkolno-
biurowe dla uczestników za 150,00zł.  
                                                    S. Gorczyca – Kamaj 
 

Współpraca z… 
 

      Podejmowanie bieżących problemów Łabęd 
wymaga współpracy z podmiotami, mającymi 
wpływ stan dzielnicy. Takich podmiotów jest 
wiele. Rada współdziała m.in. z: 
1. Urzędem Miejskim, zastępcami prezydenta i wy-

działami, 
2. Zarządem Dróg Miejskich – inwestycje i remonty 

ulic, mostów, chodników, sprzątanie dróg, parko-
wanie, organizacja ruchu drogowego,  

3. Miejskim Zarządem Usług Komunalnych – remonty  
i utrzymanie placów zabaw, parków, skwerów, zie-
leńców, cmentarza komunalnego, 

4. Strażą Miejską – utrzymanie czystości,  
5. Policją – przestrzeganie przepisów ruchu drogowe-

go i bezpieczeństwo,  
6. ZBM II TBS – inwestycje i remonty lokali gminnych, 
7. PEC Gliwice – wsparcie planowanej rozbudowy sieci 

ciepłowniczej, 
8. placówkami oświatowymi, 
9. zarządcami nieruchomości, 
10. Remondisem – zamiatanie ulic.                K. Sowa 
 

Wnioski i skargi mieszkańców 
       

     Statut Osiedla nakłada na Zarząd obowiązek 
zbierania wniosków i skarg dotyczących Osiedla  
oraz nadawanie im biegu.  
      RO przyjęła wzór zgłoszenia wniosku lub skargi. 
Wypełni je radny, któremu przed-stawicie Państwo 
swoją sprawę.  
      Na najbliższym posiedzeniu rada zdecyduje, jakie 
podejmie działania i kto będzie sprawę prowadził. 
Zgłaszający będzie informowany o uzyskanych wyni-
kach. Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie RO. 

                                                                       K. Sowa 
 

Niektóre sprawy prowadzone przez RO 
 

       Rada Osiedlowa: 
1. konsultowała ważne dokumenty, m.in. :  

projekt uzupełnienia wyposażenia skweru  
przy ul. Narutowicza, wstępny wykaz ulic  
i chodników do remontu, 

2. formułowała stanowiska w sprawach: 
zwolnienia z opłat za przejazd autostradami, utwo-
rzenia klasy sportowej o profilu hokeja na trawie  
w G nr 19, lokalizacji kwietnika w kształcie czołgu,  

3. podejmowała bieżące działania w zakresie : 
parkowania samochodów, naprawy ubytków w jezd-
niach, dostawienie koszy na śmieci, uporządkowanie  
pasa zieleni - ul. Wolności, usuwania śmieci, wycinki 
krzewów, awarii oświetlenia ulicznego, montażu i 
na-prawy progów spowalniających, adaptacja 
terenu przy ul. Miłej na boisko do piłki nożnej,  

4. kierowała na zewnątrz wnioski m.in. o : 
ustawienie koksiaków, ogrodzenie placu zabaw  
przy ul. Tuwima, bieżący remont placu zabaw  
przy ul. Zawadzkiego, zagospodarowanie terenu  
po Zorzy, remont ulic i chodników, montaż nowych 
słupów informacyjnych. 

                                                              R. Jaros 
  

Inwestycje i remonty’2012. 
 

       Rok 2012 będzie kolejnym, w którym na te-
renie Łabęd zostaną wykonane bardzo istotne 
dla dzielnicy zadania.   

 

Budowa Centrum Kultury i Sportu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przypominamy,  
że realizacja tego zadania, choć w terenie  
jeszcze niewidoczna, trwa. 
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       Zaczęło się od wniosku ze stycznia 2008 r. 
o budowę sali gimnastycznej wraz z aulą  
i zapleczem przy ZSO 2. 
       W imieniu mieszkańców Łabęd regularnie 
zabiegaliśmy o zapewnienie dzielnicy placówki 
kultury i budowę sali gimnastycznej dla szkół 
przy ul. Partyzantów 25.  
      15 października 2009 r. Rady Miejska  
na wniosek Prezydenta Miasta podjęła uchwałę 
w sprawie realizacji Centrum Sportowo – Kul-
turalnego przy ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25. 
      Najpierw, z udziałem zainteresowanych 
osób, m.in. dyrektorów szkół i RO, powstała 
koncepcja funkcjonalno – użytkowa obiektu. 
      Potem nastąpił etap projektowania  
i uzgodnień. Obecnie inwestor, którym jest 
Wydział Inwestycji i Remontów, dysponuje już  
pozwoleniem na budowę. Dobiegają końca 
przygotowania do przetargu na wykonawstwo.  
       Pierwotnie planowano 1,5 roczny okres 
realizacji budowy. Aby „nadrobić” nieco czas, 
inwestor deklaruje skrócenie go do 1 roku. 

      K. Sowa 
 

Przebudowa mostu 
 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

rozstrzygnął 
przetarg  

na 
przebudowę 

mostu  
na Kanale 
Gliwickim. 
Wykona ją 

Skanska S.A.  
za kwotę    

934.960,69 zł 
Termin zakończenia prac –31.10. 2012 r. 

     Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie 
nowych elementów mostu, jezdni, chodników, 
bariero - poręczy, umocnienie skarp.  
      Równolegle z remontem mostu planowany 
jest remont śluzy – inwestor - Regionalny Zarząd Gos- 
podarki Wodnej oraz podwieszenie rurociągu wody 
surowej – inwestor - PWiK. Przebudowa mostu mu-
si być skoordynowana z realizacją powyższych 
zadań, stąd szczególne utrudnienia organiza-
cyjne. 
     Roboty będą prowadzone przy zachowaniu 
ciągłości żeglugi. Zostanie także zachowana 
ciągłość ruchu pieszych. Most zostanie 
zamknięty dla ruchu samochodowego. 
     Informacja o nowej organizacji ruchu 
zostanie przekazana na 7 dni przed jej 
wprowadzeniem. 
     Ważna informacja: zakończenie budowy 
estakady między ul. Perseusza i Portową  
planowane jest na koniec lipca. 

  Po zakończeniu remontu ruch pieszych  
będzie odbywał się jedna stroną, chodnikiem 
o szer. 2 m,  od strony śluzy znajdzie się wąska 
ścieżka o szer. 1,25 m – w tym miejscu było 
zbyt wąsko na chodnik. Wiedząc o utrudnie-
niach, już na etapie wstępnych planów remontu 
„upominaliśmy się” o dostęp do drugiej strony 
mostu, aby móc oglądać śluzę. 

 

Budowa budynku komunalnego 
 

Zarząd Budynków 
Miejskich II TBS 

planuje inwestycję 
bardzo ważną  

dla Starych Łabęd. 
Dzięki niej 

całkowicie zmieni 
swój wygląd 

budynek  
przy ul. 

Staromiejskiej 16. 
      Zniknie tzw. „Fregata”. Na jej miejscu  
powstaną 3 mieszkania. Cały budynek zostanie 
zmodernizowany. Remont obejmie : wymianę 
instalacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie centralnego ogrzewania, adaptację 
strychu, nadbudowę niższej części budynku, 
przebudowę piwnic, docieplenie. 
      Remont będzie prowadzony równolegle  
z budową nowego, budynku, który „urośnie”  
od strony ul. Rzeczyckiej. Będzie miał 3 
kondygnacje, znajdzie się w nim 18 mieszkań, 
najmniejsze będzie miało 35, 98 m2, największe 
– 66,51 m2, 4 będą 1-pokojowe, 10 będzie 
miało 2 pokoje, 4 będą 3-pokojowe.  
       Przy budynku znajdą się : plac zabaw, 
parking, trawniki, drogi dojazdowe.  
     Obecnie trwa projektowanie. W roku 2012 
wykonany zostanie I etap zadania, prace roz-
poczną się w III kwartale, zakończenie plano-
wane jest na lato 2013 r. Szczegóły dotyczące 
kosztów remontu starego budynku i budowy 
nowego, a także koszty tego dużego zadania 
podamy po wyłonieniu wykonawcy.         K. Sowa 

 

Skwer przy ul. Narutowicza - II etap  
 

       
 
 
 
 

 
Nowy skwer przy ul. Narutowicza sprawił 
mieszkancom Łabęd wiele radości. Zniknał 
zaniedbany i zarośnięty plac, powstał teren  

do rekreacji, zabawy i wypoczynku. 
 

      Już w trakcie wykonywania skweru 
rozpoczęliśmy zabiegi o uzupełnienie  jego 
wyposażenia. Starania zakończyły się 
sukcesem. II etap zadania został wpisany  
do budżetu miasta na rok 2012.  
     Aktualnie kończą się prace projektowe.  
W trakcie ich trwania mieliśmy możliwość 
wpływania na zakres wprowadzanych zmian.  
      Inwestor, czyli Wydział Inwestycji i Remon-
tów zaakceptował nasze propozycje i uwzglę-
dnił takie nowe elementy, jak : ogrodzenie 
placu zabaw i ustawienie wielofunkcyjnego 
urządzenia zabawowego, 2 kiwaczków, huś-
tawki sprężynowej i altanki z przewijakiem  
dla dzieci. Na skwerze znajdą się też: ścianka 
wspinaczkowa i stół do ping – ponga. Wokół 
boiska wykonana zostanie opaska z kostki bru-
kowej,  drewniane siedziska i schody. Pojawią 
się dodatkowe kosze na śmieci i ławki, o które 
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prosili użytkownicy skweru. Koszt zadania bę-
dzie znany po wyłonieniu wykonawcy. 
     Sprawa skweru pokazuje, że RO może mieć 
realny wpływ na to, co dotyczy naszej dzielnicy. 
     To nie koniec działań - teraz zabiegamy  
o wykonanie monitoringu skweru, ale i innych 
miejsc w Łabędach. Na stronie RO zamieścimy 
więcej szczegółowych informacji w tej sprawie. 
Wiemy, że monitoringiem dzielnicy interesuje 
wielu mieszkańców Łabęd. 

                                                                      K. Sowa 
 

Modernizacja budynku SP 32 
         

          Termomodertnizacja budynku SP 32 zosta-
ła wykonana w roku 2011, zadanie kosztowało 
2,5 mln zł. Tak, jak zapowiadaliśmy w poprzed-
nim numerze, nastąpi ciąg dalszy prac. W tym 
roku zostanie wykonana modernizacja wnętrza.  

           Prace obejmą : wymianę podłóg, drzwi  
i oświetlenia, remont sanitariatów, malowanie 
wszystkich pomieszczeń, remont sali 
gimnastycznej – wymiana parkietu na wy-
kładzinę, odnowienie drabinek, wymiana siatek 
osłaniających okna. Koszt zadania będzie 
znaczny. Podamy go po wyłonieniu wyko-
nanwcy. Prace będzie organizować szkoła. 

                                                                       K. Sowa 
 

Wykonanie alejek i oświetlenia  
na cmentarzu przy ul. Wrzosowej 

 
 

 
 
 
 
 

Ten widok już niedługo przejdzie 
do historii. Wieloletnie starania  

o wykonanie alejek i oświeltenia na 
cmentarzu przy ul. Wrzosowej finalizują się. 

 
      Po długich staraniach, zarządcy cmentarza 
udało się zakończyć proces przejmowania 
gruntów od Skarbu Państwa i Lasów 
Państwowych. Uporządkowanie własności 
warunkowało wykonania zadania z budżetu 
miasta. /Miasto nie może inwestować na nie swoim 
gruncie/. Cały proces kosztował wiele czasu, 
wysiłku i pieniędzy. Za samo przekształcenie 
lasu na teren pod przyszły cmentarz gmina 
musiała zapłacić Lasom Państwowym ponad  
1 mln zł.  
      Inwestorem będzie Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Koszt zadania będzie wiadomy 
po wyłonieniu wykonawcy. 

K. Sowa 
 

Rozbudowa skrzyżowania  
ul. Starogliwickiej i L. da Vinci 

 

      To zadanie zrealizuje ZDM. Wnioskowaliśmy 
o nie kilkakrotnie ze względu na wnioski 
mieszkańców ul. Starogliwickiej, którzy ocze-
kują, że zostanie z niej wyeliminowany ruch  
samochodów ciężarowych powyżej 7 t.  
       Rozbudowa skrzyżowania stworzy 
możliwość skomunikowania KSSE wyłącznie 
poprzez ul. L. da Vinci. 

Inwestycja PEC Gliwice 
 

 
PEC Gliwice 

przygotowuje 
się  

do wykonania 
nowej sieci 

ciepłowniczej 
w Łabędach. 

Wstępna 
koncepcja 

przewiduje, że inwestycja będzie dotyczyć 
znacznej części dzielnicy. Jeśli dojdzie do jej 
realizacji istotnie zmienią się warunki życia 
mieszkańców i warunki ekologiczne. Do wielu 
mieszkań zostałoby doprowadzone ogrzewanie. 
Zarządcy wspólnot, obecni na zorganizowanym 
dla nich spotkaniu, zwracali uwagę na potrzebę 
poszerzenia oferty o ciepłą wodę. 

       Koncepcja uciepłownienia obejmuje obiekty 
w rejonie następujących ulic: Kosmonautów, 15 
Grudnia, R. Luksemburg, Gałczyńskiego, Partyzan-
tów, Wolności, Majakowskiego, Tuwima, Wieniaw- 
skiego, Waryńskiego, Marksa, Gorkiego, Batorego, 
Strzelców Bytomskich, Nałkowskiej, Olimpijskiej, 
Wrzosowej, Fiołkowej. 

          Przed nami wiele pracy, dyskusji, decyzji, 
oby dobrych dla nas wszystkich. RO będzie 
współpracować z zarządcami wspólnot miesz-
kaniowych i wspierać PEC w jego planach inwe- 
stycyjnych.  
                                                                   K. Sowa 

 

    Badania mammograficzne 
 

      Zabiegi o organizację w Łabędach kolejnej 
edycji bezpłatnych badań mammograficznych 
zakończyły się powodzeniem.  
      Nasza dzielnica jest jedną z czterech,  
w których takie badania się odbędą. 
       Za życzliwość dziękujemy Wydziałowi 
Zdrowia i Spraw Społecznych i gliwickiemu 
Instytutowi Onkologii. 
      Na badanie w dniach 16 - 18 maja 2012 r.  
Zapraszamy Panie  w wieku 50 - 69 lat, które 
nie korzystały z tej usługi w ciągu 2 ostatnich 
lat. Mammobus będzie stał na placu  
przy Kościele św. Anny.  

        Rada planuje także zorganizowanie „białej 
soboty”. O pomoc w realizacji tego zadania 
będziemy prosić łabędzkie zakłady opieki me-
dycznej i lekarzy związanych z dzielnicą.  

                                             K. Sowa 

Jak skontaktować się z Radą Osiedlową 
 

       Mieszkańcy Łabęd mogą kontaktować się  
z Radą Osiedlową : 
 nawiązując kontakt z radnymi,  
 korzystając z tel. służb. RO -  661 467 057 lub 

adresu e’mailowego :  ro.labedy@wp.pl 
 biorąc udział w posiedzeniach rady /2.04., 

23.04., 7.05., 21.05., 4.06., 18.06. / lub Zarządu 
Osiedla. 

                                                     T. Barcik 
 

Wydawca: Zarząd Osiedla Łabędy, 
44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 26 

Redaguje Zespół: Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca -     
Kamaj, Renata Jaros. Zdjęcia : Ryszard Dec 


