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Nakład : 5. 500 egzemplarzy                                                 grudzień 2012 r.
  

                 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom Łabęd 
i pracownikom firm i instytucji 

działających na terenie  
naszej dzielnicy 

życzymy wielu wspaniałych przeżyć 
i niezapomnianych chwil 

spędzonych  
z najbliższymi. 

Niech Święta i Wigilijny wieczór upłyną Wam  
w radości i prawdziwym szczęściu. 
Niech każdy dzień nadchodzącego 

roku będzie tak piękny, jak ten jeden wigilijny.  
 

                                                                  Rada Osiedlowa Łabędy 
                                                                                          
Kolejny numer „Naszych Łabęd” 

 

Szanowni 
Mieszkańcy 
Łabęd! 

Kierujemy 
do Państwa szesnasty 

numer bezpłatnego 
biuletynu  

„Nasze Łabędy”,  
który ukazuje się regularnie od roku 2008.        

   Znajdziecie w nim Państwo informacje m.in. o :  
 bieżącej pracy Rady Osiedlowej,  
 inwestycjach i remontach wykonanych w 2012 r. 
      Wiele ważnych informacji nie zmieściło się w 16. 
numerze gazetki. Poświecimy im numer kolejny.   
    Uzupełnieniem gazetki jest strona internetowa  
www.naszelabedy.pl, gdzie znajdziecie Państwo 
informacje bardziej szczegółowe i zamieszczane  
na bieżąco. 

                                             Zespół Redakcyjny 
 

Praca RO Łabędy w roku 2012 
   

     W ciągu całego roku Rada Osiedlowa Łabędy 
prowadziła zaplanowaną, różnorodną i syste-
matyczą działalność na rzecz mieszkańców 
dzielnicy. 

            Praca Rady Osiedlowej w roku 2012 to : 
1. 16 posiedzeń plenarnych, 
2. posiedzenia Rady z udziałem gości, byli to: Zast. 

Prezydenta Miasta P. Wieczorek i A. Neumann, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Wygoda, Pre-
zes PEC R. Widziszowski, Prezes PWiK H. Błażu-
siak, właściciele Mariny Gliwice, Komendant IV 
Komisariatu Policji K. Skowron, dzielnicowi Stra-
ży Miejskiej, 

3. 3 spotkania z mieszkańcami, 
4. 4 stanowiska Rady - w sprawie : utworzenia  

w Gimnazjum nr 19 klasy o profilu sportowym, 
organizacji przebudowy mostu na Kanale 
Gliwickim, płatności za przejazd autostradową 
obwodnica miasta, projektów uchwał Rady 
Miejskiej dotyczących wypożyczania rowerów, 

5. 5 spotkań Klubu Seniora, 
6. 30 imprez sportowych i kulturalnych,  współorga-

nizowanych lub organizowanych przez radę, 
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7. 2 turnieje piłki nożnej, 
8. 27 wniosków do budżetu miasta na rok 2013, 
9. III Miedzyosiedlowy Turniej Przedszkoli dla pla-

cówek z os. Kopernik, Wojska Polskiego, Stare 
Gliwice, Łabędy, 

10. przejazd Mikołaja po dzielnicy, 
11. wiele spotkań i wizji lokalnych w sprawach in-

westycyjnych, remontowych, bieżącego funkcjo-
nowania dzielnicy, 

12. 3 numery gazetki „Nasze Łabędy”, 
13. 11 publikacji o działaniach RO w Nowinach Gli-

wickich, 
14. liczne materiały na stronie internetowej.    

                                                   S. Gorczyca – Kamaj 
 

Łabędzki Klub Seniora 
 

 
 

    Cykliczne spotkania, organizowane przez Ra-
dę Osiedlową dla Seniorów, cieszą się coraz 
większą popularnością. W ostatnim z nich 
uczestniczyło znacznie więcej osób niż w po-
przednich. To dla nas wielka radość, bo bardzo 
zależy nam na zaoferowaniu czegoś atrak-
cyjnego łabędzkim emerytom. 

   21 listopada Seniorzy, z udziałem radnej 
Rady Miejskiej K. Sowy, rozmawiali o pracy 
organów samorządu terytorialnego, radnych  
i komisji, o układzie politycznym wewnątrz 
rady i przebiegu obrad sesji. Szczególnie 
interesowali się działaniami radnej na rzecz 
Łabęd. 
  Na zakończenie Seniorzy otrzymali upominki 
mikołajkowe, choć był z tym mały problem, bo 
Mikołaj nie przewidział obecności tak wielu 
gości. Obecał, że brakujące prezenty dostarczy 
przed 19 grudnia, na kiedy to zaplanowano 
kolejne spotkanie. Dla naszych gości 
przygotowaliśmy występy przedszkolaków, 
życzenia, upominki i poczęstunek. 
                                                                     S. Kurczab                                                          

 

Nowiny Gliwickie o Łabędach 
 

Od kilku miesięcy w Nowinach Gliwickich 
istnieje strona poświęcona dzielnicom. 

Redakcja gazety publikuje na niej infor-
macje o ważnych wydarzeniach, jakie miały 
miejsce w poszczególnych dzielnicach.  

Rada Osiedlowa stara się systematycznie  
przekazywać do Nowin materiały o Łabędach. 
Dzięki temu łabędzianie mogą w prawie 
każdym numerze gazety znaleźć tekst o swojej 
dzielnicy.  

Dotychczas Nowiny zamieściły artykuły o :   
 jubileuszu 50-lecia PM 34, 

 sadzeniu cyprysów przez dzieci z PM 34, 37, 38, 
 nauce tolerancji w PM 37, 
 klasie sportowej hokeja na trawie w Gimnazjum 19, 
 Marinie działającej na Kanale Gliwickim, 
 modernizacji cmentarza komunalnego przy ul. 

Wrzosowej, 
 przebudowie mostu na Kanale Gliwickim,  
 festynie dla mieszkańców, przygotowanym  

przez Klub Abstynentów Krokus, 
 parafiadzie zorganizowanej przez Parafię WNMP, 
 festynie w Parafii św. Anny, 
 spotkaniach z mieszkańcami, 
 odwiedzinach Mikołaja. 

        Wszystkie te publikacje można odnaleźć  
na www.naszelabedy.pl Uważamy za niezmier-
nie ważne, bo pokazują Łabędy jako dzielnicę 
aktywną i stale zmieniającą się.               K. Sowa         
                                                                        

Chcemy się pochwalić … 
 

     Bieżąca działalność Rady Osiedlowej jest 
bardzo różnorodna. Opisaliśmy ją pokrótce po-
wyżej. Jednak na dwa z naszych pomysłów 
chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, bo są dla 
źródłem szczególnej satysfakcji radości. Są to: 
                                            

III Turniej Przedszkoli 

 

Po raz trzeci zorganizowaliśmy emocjonu-
jącą imprezę dla gliwickich przedszkolaków. 

Wychowankowie sześciu placówek spotkali 
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
przy ul. Partyzantów 25.  

Walczyli o puchary, dyplomy i atrakcyjne 
nagrody. W tegorocznym turnieju udział wzięły 
grupy sześciolatków z : Przedszkola Miejskiego 
nr 5 z os. Wojska Polskiego, PM nr 17 z os. 
Kopernika, PM nr 27 ze Starych Gliwic, PM nr 
34, PM nr 37, PM nr 38 z Łabęd.  

Dla przedszkolaków pobyt w szkole był 
dużą atrakcją. Czekała je tam miła atmosfera, 
troskliwa pomoc i duże zainteresowanie. Tak 
duża liczba maluchów w szkole to coś nieco-
dziennego, a tym samym ciekawego. 

W III Turnieju Przedszkoli zwyciężyła dru-
żyna z PM 17 z os. Kopernika, II miejsce zajęło 
PM nr 27 ze Starych Gliwic, natomiast III miej-
sce wywalczyło PM 5 z os. Wojska Polskiego.  

Niezmiernie cenne jest to, że turniej wyz-
wala dużo pozytywnej energii, a jego sukces 
jest wynikiem wspaniałej współpracy wielu 
osób.  

RO Łabędy szczególnie dziękuje za pomoc  
dyr. PM 37 T. Lis i PM 38 Cz. Świentek, dyr.  
ZSO 2 J. Stąpór i SP 38 A. Barbachen, a przede 
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wszystkim nauczycielom, którzy przeprowadzili 
zawody dla 150 dzieci – co jest nie lada wyczy-
nem -  B. Sucheckiej i J. Hejnarowi.  

Na nagrody dla dzieci, dyplomy, puchary, 
poczęstunek, przewóz wydano 5.000 zł z tzw. 
środków ponadosiedlowych. 

S. Gorczyca – Kamaj 
 

Wizyta Mikołaja w Łabędach 
 

 
 

Rada Osiedlowa zaprosiła do Łabęd św. Mi-
kołaja. Od rana przemierzał on ulice, rozdając 
słodycze i drobne upominki. 

Odwiedził wszystkie przedszkola. Z dziećmi 
spędził sporo czasu. Odwiedził też uczniów 
Gimnazjum nr 19, pracowników MZUK, poli-
cjantów z IV Komisariatu, sprzedawców, 
wszedł m.in. do ciastkarni p. Kobzików, kwia-
ciarni i lodziarni Glorioza oraz niektórych firm.  

Zajrzał nawet do autobusu, który zatrzymał 
się na przystanku i rozdał pasażerom słodycze.  

Napotkani łabędzianie z uśmiechem i radoś-
cią reagowali na obecność Mikołaja i Śnieżynek, 
jadących bryczką.  

RO serdecznie dziękuje tym, którzy pomogli 
w organizacji dnia z Mikołajem, szczególnie 
pracownikom PM nr 37, którzy wykonali wo-
reczki ze słodyczami i łabędzkiej stadninie koni 
z ul.  Jaracza, a szczególnie p. Piotrowi Lubinie, 
który wcielił się w postać Mikołaja, perfekcyjnie 
wykorzystując atrybuty swojego wizerunku, 
Maciejowi Lubinie, który przez kilka godzin, po-
woził bryczką i hajduczkowi - Agacie Słupianek. 

Za przygotowanie całego przedsięwzięcia 
odpowiedzialna była Renata Jaros - zastępczyni 
przewodniczącej Zarządu Osiedla, która wcieli-
ła się w postać Śnieżynki. Bardzo Jej dziękuje-
my za pełne pasji działanie i wspaniałe jego 
efekty.                                          S. Gorczyca - Kamaj      

    

Pozytywne zmiany w 2012 r. 
 

       Mamy za sobą kolejny dobry rok, bogaty  
w inwestycje i remonty, choć jak wiadomo, du-
żo jeszcze pozostało do zrobienia. Co zmieniło 
się na lepsze w roku 2012?  

 

Budowa „Łabędzia” 
 

     Od 1 lipca trwa budowa Centrum Sportowo –  
Kulturalnego przy ul. Partyzantów. Postępy są 

błyskawiczne. Dombud z Katowic to solidny wy-
konawca. 
 

 
 

    W najbliższym czasie przedstawiciele Rady 
Osiedlowej wezmą udział w spotkaniu z kiero-
wnictwem budowy. Będą mogli zapytać o 
wszelkie szczegóły dotyczące inwestycji. 
     Zaczynamy też pozyskiwać informacje o za-
sadach przyszłego funkcjonowania obiektu.  
     Umowny termin zakończenia budowy to 31 
lipca 2013 r.                                                    K. Sowa 

     

Budowa budynku komunalnego 
 

       

     Zmienia się tzw. „Fregata” przy ul. Staro-
miejskiej i jej otoczenie. Po starym obiekcie 
pozostały tylko resztki. Obok stoi wielki dźwig  
i wykonywany jest wykop pod fundamenty 
budynku mieszkalnego dla 18 rodzin.  
       Budowa postępuje szybko, pomimo trud-
nych zimowych warunków.  
       To ważna dla tej części dzielnicy inwes-
tycja, ponieważ duży teren w Starych Łabędach 
zostanie zrewitalizowany.  
       Oprócz budynku mieszkalnego powstaną 
drogi dojazdowe, plac zabaw, parking, trawniki. 
       Zakończenie prac nastąpi latem 2013 r. 
                                                                   K. Sowa 
 

Nowe urządzenia na skwerze 
przy ul. Narutowicza 

r  

          Na rozległym terenie skweru pojawiło się 
nowe wyposażenie, dzięki któremu mali i nieco 
starsi łabędzianie będą mogli atrakcyjnie 
spędzić czas. 
     Plac zabaw dla najmłodszych został wzbo-
gacony o duży, kolorowy statek, na którym da 
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się wymyślać ciekawe zabawy. To pierwsze 
takie urządzenie zabawowe w Gliwicach. Są też 
dodatkowe kiwaczki i altanka dla osób, które  
w upalne dni będą mogły schronić się przed 
słońcem. Całość została ogrodzona. 
     Na skwerze pojawiły się też dwie ścianki 
wspinaczkowe, stół do ping-ponga, siedzenia 
przy boisku do koszykówki, dodatkowe ławki  
i kosze. 

mi  

 
 

Prace wykonała firma Elkom Eleny Szczubko 
za niespełna pół miliona zł. Na wcześniejsze 
prace wydano z budżetu miasta ponad 1 mln zł. 
      Zmiany, jakie zaszły przy ul. Narutowicza są 
znaczące. Na pewno niejeden z nas pamięta, 
jak ten teren wyglądał przez rozpoczęciem prac 
modernizacyjnych.  

Teraz trzeba zadbać o to, co mamy. Niestety 
już są tacy, który korzystają z urządzeń nie-
zgodnie z ich przeznaczeniem, niszczą, zakłó-
cają spokój, wywołują społeczną dezaprobatę.  
      Rada Osiedlowa prosiła w tej sprawie  
o pomoc Policję i Straż Miejską. Niestety teren 
jest rozległy i jest gdzie uciec. Mamy nadzieję, 
że problem rozwiąże monitoring, o którego 
wykonanie usilnie zabiegamy.                 K. Sowa 
    

Zakończenie przebudowy mostu 
 

Zakończyła się przebudowa mostu na Kana-
le Gliwickim. Skanska S.A. wykonała zadanie 
terminowo i solidnie.  

Nowy most ma większą nośność, szerszą 
jezdnię i chodniki, nowe barierki, wzmocnione 
skarpy. Jest bezpieczniejszy.  

 

 
 

      Zrealizowano też prace dodatkowe. Zyska-
liśmy nowy chodnik w rejonie przystanku auto-
busowego.                                                 K. Sowa 

                                                                        

Zmiany w SP 32 
 

                                                  
       Latem wykonano modernizację budynku. 
Zmieniło się wnętrze SP 32. Sale lekcyjne, 
świetlica, toalety, korytarze, klatki schodowe, 
sala gimnastyczna mają inny wygląd i wyższy 
standard. Jest czysto, estetycznie, bezpiecznie.  

      W ostatnich dniach zakończono też budowę 
placu zabaw, który kosztował 106 tys., z czego 
połowę pokryło MEN, połowę miasto Gliwice.  
 

                                                                    K. Sowa 

Nowy wizerunek cmentarza 
     
      Uroczystości Wszystkich Świętych na cmen-
tarzu przy ul. Wrzosowej odbywały się w tym 
roku w nowych warunkach. Łabędzka nekropo-
lia zyskała wygodne alejki i urządzenia pomoc-
nicze. Aktualnie budowane jest kolumbarium. 

 

 
K. Sowa 

 
Kontakt z Radą Osiedlową Łabędy    

 

Adres : 44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 26 
Tel. służb. RO -  661 467 057 

Adres e-mailowy :  ro.labedy@wp.pl 
Strona internetowa : www.naszelabedy.pl                   

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

Redaguje Zespół: Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca - 
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