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Nakład : 5. 500 egzemplarzy                                                                 lipiec 2014 r.   
         

 

Rozpoczęły się wakacje.  

Przed nami piękny czas wypoczynku,  
relaksu i korzystania z uroków lata. 

 

 

 

                                                       Wszystkim mieszkańcom Łabęd i ich bliskim  

życzymy wielu słonecznych dni, wyjazdów w ciekawe miejsca, 

dobrej zabawy i odpoczynku od codziennych trudów. 
 

  Rada Osiedla Łabędy 

                                                                         

                                                                                                                 

Kolejny numer „Naszych Łabęd” 
 

Szanowni 

łabędzianie, 
kierujemy 

do Państwa 

dwudziesty drugi 
numer bezpłatnego 

biuletynu  
„Nasze Łabędy”, 

ukazującego się  
od roku 2007.      

   

     Kolejny numer gazetki ma 12 stron. Ich liczba 
została zdeterminowana zestawem tematów, oczywiś-

cie mogłoby ich być więcej.  
     Prezentujemy Państwu te sprawy, które uznajemy 

za najistotniejsze dla naszej lokalnej społeczności. 

Takich ograniczeń nie ma strona internetowa, na której 
zamieszczamy wszystko, co może interesować miesz-

kańców. 
     W 22. numerze „Naszych Łabęd” znajdziecie 

Państwo informacje o pracy Rady Osiedla Łabędy  
i zmianach, jakie zaszły na terenie dzielnicy w ostat-

nich trzech miesiącach.  
     Zaprezentujemy także najważniejsze sprawy i pro-

blemy, którymi zajmujemy się na co dzień.  
     Mamy nadzieję, że dzięki lekturze naszych tekstów 

pozyskacie Państwo użyteczną wiedzę o Łabędach.  
     Jak zwykle gazetkę rozniosą członkowie rady. Wes-

prą ich niektórzy zarządcy nieruchomości i wolonta-
riusze. Dziękujemy Państwu za ich życzliwe przyjęcie. 

      Jeśli nie uda nam się dotrzeć do części mieszkań-
ców dzielnicy to najnowsze wydanie „Naszych Łabęd”, 

a także wszystkie poprzednie, znajdziecie Państwo  

na naszej stronie internetowej - naszelabedy.pl  
                                                          Zespół Redakcyjny                                                  

Liczba mieszkańców Łabęd 
 

     Od marca 2013 r. regularnie, w kolejnych numerach 
gazetki, zamieszczamy informację o aktualnej liczbie  

mieszkańców Gliwic i Łabęd. Dane uzyskujemy z wiary-
godnego źródła, którym jest Wydział Spraw Obywatel -

skich.  
      Wg stanu z 30 marca 2014 r. : 

 w Gliwicach na pobyt stały zameldowane były 
177.232 osoby, 

 w tym w Łabędach zameldowane na pobyt stały były  
15. 842 osoby.                                                Krystyna  Sowa 

                                                                                                    
                                                                               

Strona internetowa RO Łabędy 

naszelabedy.pl 
 

         Prowadzenie strony internetowej przez Radę 
Osiedla Łabędy to sposób na codzienny kontakt  
z mieszkańcami dzielnicy i wszystkimi, którzy in-
teresują się sprawami Łabęd. 
     Po technicznej przerwie w funkcjonowaniu, 
nasza strona jest aktywa od marca 2014 r. Pro-
wadzą ją: Sabina Gorczyca - Kamaj i Krystyna 
Sowa.  
      Strona jest regularnie uaktualniana. Materia-
ły na niej zamieszczane to informacje m.in. o : 
 funkcjonowaniu dzielnicy, prowadzonych na jej 

terenie pracach, zachodzących zmianach, 
 zabiegach Rady Osiedla o rozwiązanie różno-

rodnych problemów,   
 działalności Klubu Seniora, 
 bieżącej pracy rady, podejmowanych przez nią 

uchwałach, organizowanych imprezach, prze-
biegu posiedzeń plenarnych /protokoły/, kolej-
nych numerach gazetki „Nasze Łabędy”, 
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 planowanych wydarzeniach i imprezach, w któ-
rych warto wziąć udział, 

 pracy Prezydenta Miasta Gliwice. 
     Prowadząc stronę wykorzystujemy bogaty 
zbiór zdjęć, wykonanych przez członków rady. 
Dzięki ich nieocenionej pracy posiadamy tysiące 
fotografii, wykonywanych od początku 2008 r. 
Pozwala nam to tworzyć i zamieszczać na stronie 
liczne i ciekawe galerie. Najbogatsza z nich do-
tyczy „Łabędzia”, obejmuje wybór 145 foto-
grafii, pokazujących różne etapy budowy i od-
danie obiektu do użytku. 
     Stopniowo uzupełniamy starsze wpisy, wyko-
rzystując posiadaną dokumentację. Stąd im star-
sze wydarzenia tym mniej materiałów. Z czasem 
uzupełnień będzie więcej. Prosimy o cierpliwość. 
     Prowadzeniu strony poświęcamy dużo czasu  
i wysiłku. Chcemy, żeby była codziennym źród-
łem wiarygodnych informacji o Łabędach.  
     Na pewno znajdziecie Państwo na naszej stro-
nie wiele ciekawych materiałów. 
     Wszystkich serdecznie zachęcamy do regular-
nego zaglądania na stronę : 

                        naszelabedy.pl 
                     Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca - Kamaj  
 

Bieżąca praca RO Łabędy 
      

     Na skutek uchwalenia przez Radę Miasta Gliwice 
nowych statutów osiedli nastąpiła zmiana nazewnictwa 

- aktualnie używamy nazwy „RADA OSIEDLA”. We 
wszystkich tekstach zawartych w 22. numerze gazetki 

będziemy używać wyłącznie wersji obecnie obowiązu-
jącej. 
 

1. Od początku kadencji, czyli od grudnia 2011 r. Rada 
odbyła 40 posiedzeń plenarnych, w tym 4 w okresie 

od początku maja do końca czerwca.  
2. Ważne dla dzielnicy tematy omawiane podczas po-

siedzeń to: 

 realizacja koncepcji budowy dróg rowerowych  
w Gliwicach, w tym w Łabędach - z udziałem Zas-

tępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów 
Mariusza Komidzierskiego, 

 stan 
przygotowań 

do realizacji 
inwestycji 

PEC Gliwice 

– rozbudowa 

sieci 
ciepłow-

niczej  
w Łabędach, 

zaprezento-
wany  

przez  
Prezesa PEC 

Rudolfa Widziszowskiego, 
 przygotowania do czwartego przetargu na dzie-

rżawę „Łabędzia” z udziałem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Aleksandry Wysoc-

kiej. 
3. W wyniku postępowania konkursowego rada otrzy-

mała dotację na organizację :  
 V Turnieju Przedszkoli - 2.845,43 zł 

 I Międzyosiedlowego Turniej Futsalu -2.379,54 zł. 

4. Zorganizowała wiele ciekawych imprez adresowa-

nych do członków Klubu Seniora przy Radzie Osied-
la Łabędy. 

5. Zabiegała o jak najbogatszą ofertę zajęć organizo-
wanych w Centrum Sportowo - Kulturalnym „Ła-

będź”. 
6. Wspólnie z placówkami oświatowymi zorganizo-

wała 31 imprez sportowych i kulturalnych. Zaku-

piła nagrody dla uczestników o wartości 6.743 zł. 
Do wykorzystania pozostało 5.130 zł. 

7. Współuczestniczyła w organizacji: 
 jubileuszu 75 lecia Parafii św. Jerzego, 

 festynu w Parafii św. Anny, 
 II Ekologicznego Festynu Rodzinnego. 

8. Włączyła się w organizację XV Jubileuszowego 
Festynu Parafialnego w Parafii WNMP, który odbę-

dzie się 15 sierpnia. 

9. Zorganizowała wydawanie wyników mammografii  

i cytologii. 
10. Odbyła szereg spotkań i wizji lokalnych na terenie 

dzielnicy zabiegając o rozwiązanie problemów, 
zgłaszanych przez mieszkańców lub członków rady, 

np.: 
 zamknięcie przejazdu wzdłuż działek miedzy ulicą 

Murarską i Klasztorną, 
 zmiana częstotliwości świateł pod wiaduktem kole-

jowym, 

 rodzaj ogrodzenia cmentarza przy ul. Wrzosowej 
/od strony szkoły/, zagospodarowania otoczenia 

kolumbarium, 
 jakość prac przywracających pierwotny stan po-

wierzchni chodników wzdłuż ul. Strzelców Bytom-
skich, 

 odczyszczenie poboczy ul. Oświęcimskiej i Porto-

wej, 

 naprawa oświetlenia przed kaplicą na cmentarzu 
przy ul. Wrzosowej, 

 remont ul. Pokoju. 
11. Zajmowała stanowiska w sprawie: 

 organizacji komunikacji miejskiej – częstotliwość 
kursów autobusów, 

 zagospodarowanie skweru przy ul. Zawadzkiego, 
12. Interweniowała w sprawach pilnych, które musiały 

być podjęte natychmiast, np. : 
 wstrzymanie budowy drugiego śmietnika przy 

głównej alei cmentarza przy ul. Wrzosowej, 
 usunięcie połamanych gałęzi drzew, sprzątanie. 

13. Uczestniczyła w odbiorach technicznych : parkingu 
przy ul. Piaskowej, placu zabaw przy ul. Zawadz-

kiego, nawierzchni ul. Pokoju. 
14. Uczestniczyła w ważnych wydarzeniach: 

 jubileuszu 50 lecia Szkoły Podstawowej nr 32, 
 otwarciu nowego placu zabaw w Przedszkolu Miej-

skim nr 38 przy ul. Literatów, 
 otwarciu ogrodu z placem zabaw i kompleksem 

rekreacyjnym w Przedszkolu Miejskim nr 37 przy 
ul. P. Gojawiczyńskiej, 

 posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Łabędy”, w związku z budową parkingu 

przy ul. Piaskowej, 

 walnym zgromadzeniu członków Spółdzielni Miesz-

kaniowej Donata, 
 podsumowaniu konkursów i zawodów – wręczanie 

nagród ufundowanych przez radę. 
15. Przewodnicząca Zarządu Osiedla S. Gorczyca - Ka-

maj odwiedziła wszystkie placówki oświatowe,  
aby osobiście przekazać pracownikom i uczniom 

życzenia wakacyjne od Rady Osiedla Łabędy. 
                                                         Sabina Gorczyca Kamaj 

 

Planowane posiedzenia RO Łabędy 
 

     Plenarne posiedzenia Rady Osiedla, zaplanowane  

na ostatnie miesiące roku, odbędą się : 15 września,  
29 września, /w październiku rada odbędzie 3 posiedzenia  

w formie spotkań z mieszkańcami/, 10 listopada, 24 listo-
pada, 15 grudnia 2014 r. 

     Przypominamy, że posiedzenia są otwarte, może  

w nich wziąć udział każdy mieszkaniec zainteresowany 

pracą rady bądź chcący zgłosić jakiś problem  
do podjęcia. 

     Każde z posiedzeń dotyczy konkretnego problemu 
dzielnicy, który jest omawiany w obecności osób 

decyzyjnych – zastępców prezydenta, naczelników 
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wydziałów, prezesów spółek miejskich, dyrektorów 
miejskich jednostek. 

                           Krystyna Sowa- Przewodniczącą RO Łabędy 
 

Spotkania z mieszkańcami 
 

     Coroczne spotkania z mieszkańcami, zgodnie z zasa-
dą przyjętą w roku 2008 przez radę poprzedniej ka-

dencji, zostaną zorganizowane : 

 8 października o godz. 18. 00 w SP 29, ul. Staromiej-

ska 24, 
 15 października o godz. 18. 00 w SP 38, ul. Partyzan-

tów 25, 
 22 października, o godz. 18. 00 w Gimnazjum nr 19, 

ul. Główna 30. 
       Już dziś zapraszamy na nie wszystkich łabędzian.  
 

               Przewodniczaca Rady Osiedla Łabędy Krystyna Sowa 
 

II Ekologiczny Festyn Rodzinny 
 

 
 

     Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego we współ-

pracy z RO Łabędy zorganizował II Ekologiczny Festyn 
Rodzinny.  

     Mieszkańców Łabęd zaprosiliśmy na „Piaskową Doli-
nę”, oferując wiele atrakcji : występy artystyczne, kon-

kursy i gry z nagrodami, pokaz sprzętu 6 Batalionu Po-

wietrznodesantowego z Gliwic, pokaz judo, znakowa-
nie rowerów, rozgrywki sportowe, zabawy, malowanie 

twarzy, napoje, coś do zjedzenia. 
     Za zorganizowanie przy naszej skromnej pomocy 

festynu dzielnicowego dziękujemy: Darkowi Stankowi 
– pracownikowi Wydziału Środowiska, Miejskiemu 

Zarządowi Usług Komunalnych, Młodzieżowemu 

Domowi Kultury, Gliwickiemu Centrum Organizacji 

Pozarządowych, Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
Gliwickiemu Ośrodkowi Metodycznemu, IV LO, VII LO, 

Gimnazjum nr 3, Straży Miejskiej, 6 Batalionowi Po-
wietrzndesantowemu, Restauracji „Helion”. 

     Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze za-
proszenie. Nadal nie jest to tylu uczestników ilu byśmy 

się spodziewali, ale mamy nadzieję, że cykliczność 
imprezy będzie sprzyjać jej popularności. 

     Przygotowaliśmy już wstępne plany na przyszły rok. 
Zamierzamy zmienić termin festynu, zorganizować go 

w czerwcu i w innej lokalizacji                 Krystyna Sowa 
 

Co oferuje„Łabędź” 
   

            Na długo przed podjęciem decyzji o budowie 
placówki kultury i sportu w Łabędach i na długo 
przed rozpoczęciem budowy, a potem przed 
oddaniem nowego obiektu do użytku zabiega-
liśmy o to, aby w „Łabędziu” prowadziły swą 
działalność jednostki miejskie.  

     Mieliśmy świadomość, że nawet jeśli uda nam 
się przekonać władze miasta do potrzeby utwo-
rzenia w Łabędach placówki, która zastąpi daw-
ny dom kultury, to nie odniesiemy sukcesu, jeśli 
nie zadbamy o odpowiednią ofertę kulturalną 
i sportową, którą nowa placówka skieruje  
do mieszkańców dzielnicy.  
     Długoletnie starania zakończyły się powodze-
niem. Już w dniu otwarcia w Centrum Sportowo 
– Kulturalnym  „Łabędź” działały : 
1. Młodzieżowy Dom Kultury, 

2. Miejska Biblioteka Publiczna, 

3. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. 
      Są to jednostki miejskie, dysponujące środkami   
z budżetu Miasta Gliwice.   

     Oznacza to, że w „Łabędziu” można bezpłatnie 
uczestniczyć w licznych i różnorodnych stałych zaję-

ciach przygotowanych przez MDK, MBP i GCOP dla osób 
w różnym wieku - dzieci, młodzieży 

i Seniorów. 
     Zachęcamy do skorzystania z 

oferty „Łabędzia”. Szczegółowych 
informacji na jej  temat można 

szukać na stronach:  
 

 www.biblioteka.gliwice.pl,  
 www.mdk.gliwice.pl,  

 www.gcop.gliwice.pl,  
 naszelabedy.pl 

 

Rada Osiedla będzie zabiegać o dalsze 
uatrakcyjnienie  

i rozszerzenie obecnej oferty. 
Tadeusz Strassberger, dyrektor Młodzieżowego 

Domu Kultury już dziś zaprasza dzieci i młodzież 
na różnorodne zajęcia, które rozpoczną się  

we wrześniu w CS-K „Łabędź”. 
W tym terminie będzie można się zapisać na: 

 zajęcia plastyczne - Studio Kredka -3 grupy po 8 -

10 uczestników, 

 szachy, 

 naukę gry na gitarze i gitarze elektrycznej /gru-

powo/, 

 zajęcia teatralne - Teatr „DO I DO”, 

 naukę gry na keyboardzie / indywidualnie/, 

 zespół Wokalno - Taneczny „GWAR”- aby zajęcia 

mogły się odbywać winno w nich brać udział 30 u-

czestników, 

 zajęcia szermierki japońskiej i karate. 
 

     Szczegółowe informacje o zapisach zostaną 
podane w sierpniu. Znajdą się na stronie MDK - 
www.mdk.gliwice.pl i na stronie RO Łabędy 
naszelabedy.pl    
     Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ofe-
ruje zajęcia dla dzieci i młodzieży – od poniedziałku  

do czwartku, piątki rezerwuje dla Seniorów. Aktualnie 
trwa przerwa wakacyjna Od września rozpocznie się 

realizacja nowej oferty. Będziemy o niej informować. 
       Raz jeszcze zachęcamy do poszukiwania informacji  

o ofercie „Łabędzia” i skorzystania z przygotowanych 
propozycji zajęć.                                                Renata Jaros                                                                                                                                              
                                                                               

Kolejny przetarg na zarządzanie 

„Łabędziem” 
 

     Kończą się prace poprzedzające ogłoszenie kolejne-

go, czwartego przetargu na dzierżawę „Łabędzia”. 
     Przewidywane są zmiany w zapisach specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

http://www.gcop.gliwice.pl/
http://www.mdk.gliwice.pl/
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Wydział 

Gospodarki 
Nieruchomoś-

ciami zakłada,  
że przetarg 

zostanie 
ogłoszony  

w najbliższym 

czasie, 

a podpisanie 
umowy  

z dzierżawcą 
nastąpi 

 przed  
1 września. 

      O szczegółach dotyczących przetargu RO Łabędy 
dyskutowała na swym posiedzeniu 23 czerwca w obec-

ności Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomoś-
ciami Aleksandry Wysockiej. 

      Przypominamy, że aktualnie „Łabędziem” zarządza 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Jolan-

ta Stąpór                                        Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

Działalność Klubu Seniora 
 

      Łabędzki Klub Seniora funkcjonuje od lipca 2012 r. 

Ponieważ zainteresowanie ofertą przygotowaną  
przez Radę Osiedla jest bardzo duże postanowiliśmy 

sformalizować członkowstwo w Kubie Seniora i przy-
gotować dla wszystkich stałych uczestników naszych 

działań legitymacje. 
     Pierwsze z nich wręczono 14 marca 61 osobom. 

Kolejne 40 osób otrzymało legitymacje po zakończeniu 
koncertu, który odbył się 26 czerwca.         Stefan Kurczab 

 

Majówka dla Seniorów 
       

     W związku z prawie dwuletnim okresem funkcjono-

wania Klubu Seniora pewne imprezy stały się trwałym 
elementem oferty, przygotowywanej przez Radę Osied-

la. Należą do nich : majówki przy grillu, bale karnawa-
łowe, Andrzejki, wczasy w Wysowej, wycieczki, spot-

kania okolicznościowe.       
     Jedna z takich cyklicznych już imprez odbyła się  

28 maja. Spora grupa Seniorów spotkała się na terenie 
stadionu przy ul. Fiołkowej, aby przedpołudnie spędzić 

w miłym towarzystwie i raczyć się kiełbaskami z grilla. 
 

      

     Organizatorzy pikniku – S. Kurczab i K. Sowa dzię-

kują za pomoc Dyrektorowi MZUK Tadeuszowi Mazuro-

wi, pracownikom MZUK oraz Stanisławowi Machnikowi  

za pomoc w organizacji spotkania.             Stefan Kurczab                                                                                                                                                                                                                           
 

Koncerty dla Seniorów 
 

      W marcu, natychmiast po otwarciu „Łabędzia”, RO 
Łabędy zainaugurowała cykl koncertów dla Seniorów. 

Odbywają się one w ostatni czwartek miesiąca w sali 
koncertowej Centrum Sportowo - Kulturalnego przy ul. 

Partyzantów 25. 
     Dotychczas odbyły się cztery spotkania. Wystąpili: 

 soliści i mażoretki z Młodzieżowego Domu Kultury,  
 zespół instrumentów dętych z Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia, 
 zespół artystów z Klubu Inicjatyw Kulturalnych, 

który zaprezentował program „Melodie sercem śpie-

wane”, 

 zespół „Altum”, 
 dzieci z łabędzkich przedszkoli, 

 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 z ul. J. Śliwki, 
SP 38 z Łabęd, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

4 z osiedla Powstańców Śląskich,  
 aktorzy Teatru Do i Do z MDK. 

     Koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Uczestniczą w nich łabędzianie i goście z innych dziel-

nic miasta. Pełna sala widzów i dobre recenzje to  

dla organizatorów koncertów najcenniejsza nagroda. 
 

     

Zapraszamy na kolejne spotkania, zaplanowane na: 25 
września, 23 października, 23 listopada, 18 grud-
nia.                                                                        Stefan Kurczab                                                                                        

 

Wczasy w Wysowej                                            
 

     Od 5 do 15 czerwca grupa naszych Seniorów prze-
bywała na wczasach w Wysowej, odpoczywając, 

zbierając grzyby, bawiąc się. 
     Wyjazd zorganizował przewodniczący zespołu, czło-

nek Rady Osiedla Stefan Kurczab. O liczbie uczestni-
ków zdecydowała wielkość autokaru. 

Przy okazji wyjazdu 
Rada Osiedla 

ufundowała  

i wręczyła kolejną 

statuetkę w kształcie 
łabędzia. Otrzymał ją 

kierownik Ośrodka 
Wczasów Rodzinnych 

„Zacisze” w Wysowej, 
który od lat zapewnia 

naszym Seniorów 
wspaniałe warunki 

wypoczynku. 
                                                         Sabina Gorczyca – Kamaj 

 

Wycieczka po mieście 
     

     Prawie sześć godzin trwała wędrówka 42 osobowej 

grupy członków Klubu Seniora po Gliwicach. 
     Najpierw uczestnicy wycieczki zaznajomili się  

z działalnością rozbudowanej i unowocześnionej Cent-

ralnej Oczyszczalni Ścieków. Obejrzeli reaktory biolo-

giczne, osadniki wtórne, komory fermentacyjne i hale 
magazynowe osadów. Odwiedzili Muzeum Techniki Sa-

nitarnej. 
      Kolejną atrakcją był pawilon akwarystyczny w Pal-

miarni Miejskiej, gdzie Seniorzy podziwiali 4 akwaria,  
z których największe mieści 6 tys. litrów wody i jest 



 5 

ekspozycją ryb Amazonii /na zdjęciu/. Obejrzeli też ryby 
z jeziora Tanganika, ryby azjatyckie i polskie. 

 

 
      

     Na koniec organizatorzy zabrali Seniorów do Zarzą-

du Dróg Miejskich, gdzie pokazano Im unikalne w skali 
kraju Centrum Sterowania Ruchem. Weszli do pomiesz-

czeń niedostępnych dla osób postronnych, w których 
działa sprzęt elektroniczny, obsługujący centrum. 

      Pracownicy zaprezentowali możliwości posiadanych 
urządzeń. Seniorzy mogli obserwować ruch samo-

chodów na łabędzkich skrzyżowaniach, a także obej-
rzeli nagrania, na których utrwalono wypadki drogowe. 

     Uczestnicy wycieczki stwierdzili, że w naszym mieś-
cie nie brakuje ciekawych i budzących dumę miejsc. 

     Seniorom w ich wędrówkach po mieście towarzy-
szyli organizatorzy wyjazdu : Sabina Gorczyca-Kamaj, 

Stefan Kurczab i Krystyna Sowa.  
     Rada Osiedla bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, 

dzięki którym możliwe było przygotowanie ciekawego 
wyjazdu, służącego poznawaniu własnego miasta, 

szczególnie kierownictwu i pracownikom COŚ, ZDM  
i Palmiarni. 
                                                                                             Stefan Kurczab  
 

„Senior - aktywny gliwicki obywatel”                                          
 

    Kilkoro członków Klubu Seniora uczestniczy w programie 

„Senior – aktywny gliwicki obywatel”, realizowany przez Fun-
dację Lepszy Świat oraz Klub Jagielloński. Odbyły się już dwa 

spotkania, kolejne zaplanowano na 22 sierpnia. 

     Projekt ma na celu promocję partycypacji obywatelskiej 

seniorów oraz zwiększenie świadomości w zakresie ko-

rzyści płynących z angażowania się w życie publiczne.  

     Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie  

przy kawie i ciastku 22 sierpnia do „Łabędzia” na godz. 
10.00. Zachęcamy do udziału w programie, bo bardzo 

zależy nam na aktywności Seniorów.            Renata Jaros   
                                                                 

Pozytywne zmiany w Łabędach 
 

Nowe zagospodarowanie terenu 

wokół Przedszkola Miejskiego nr 37 
      

     Dzięki wieloletnim zabiegom dyrektora PM nr 37  
i RO Łabędy placówka może się cieszyć zmodernizo-

wanym terenem rekreacyjnym. 
      Oczekiwaliśmy, że w przedszkolu powstanie nowy 

plac zabaw, bo stary był już poważnie wyeksploato-
wany.   

      Na korzyść placówki zadziałał fakt, że dysponuje 
ona dużym terenem na tyłach budynku. Dzięki temu 

możliwe stało się poszerzenie zakresu oczekiwanych 

prac – nie była to już budowa placu zabaw, lecz 

„modernizacja obiektu - zagospodarowanie terenu  
z przebudową placu zabaw”. 

    Ten poważny i kosztowny zakres prac zrealizowała 
dyrektor placówki Teresa Lis, która przeprowadziła 

przetarg wyłaniający wykonawcę, podpisała umowę  
na realizację zadania i dokonała odbioru prac.  

     To ogromny wysiłek i wiele dodatkowej pracy. Jes-
teśmy Pani dyrektor wdzięczni za podjęcie tego trudu, 

bo dzięki niemu w naszej łabędzkiej placówce zdecy-
dowanie poprawiły się warunki, w jakich bawią się  

i wychowują przedszkolaki. 
 

 
 

      Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 26 czerwca  

w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji Mariusza 
Kucharza i przedstawicieli RO Łabędy. 

      Zadanie wykonała firma „BELLSPORT" Grzegorz 
Leszczyński z Bytomia za cenę 584. 374,86 zł.  
                                                                                Krystyna Sowa 
 

Nowy plac zabaw w Przedszkolu 

Miejskim nr 38  
 

     PM nr 38 przy ul. Literatów wzbogaciło się o nowy 
plac zabaw.  

     Dzięki zabiegom dyrektora placówki udało się po-
zyskać środki z budżetu miasta Gliwice i za prawie 50 

tys. zł zakupić estetyczne i funkcjonalne urządzenia za-
bawowe.      

     Wstęgę przecięły dzieci, dyrektor i zaproszeni goś-
cie w obecności licznie zgromadzonych rodziców. 

     Warto przypomnieć, że nowy plac zabaw w PM 38 to 
kolejny dowód na systematyczne doposażenie łabędz-

kich placówek oświatowych przez miasto Gliwice.  
 

 
 

    Niedawno zakończyły się prace w PM 37, a na nowy 
plac zabaw czeka PM nr 34 przy ul. Chatka Puchatka.  

     Rada Osiedla będzie wspierać działania podejmowa-
ne w tej sprawie przez dyrektora placówki.  
                                                                      Krystyna Sowa  

 

Nowy plac zabaw na skwerze  

przy ul. Zawadzkiego 
    

    Teren rekreacyjny przy ul. Zawadzkiego zmienia 
wygląd. Prace jeszcze trwają, a już można sobie wyo-

brazić, jak będzie ładnie.  
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     Nowy obiekt dla najmłodszych realizowany jest  
na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

Wykonuje go Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-
POL” Jan Ogonowski z Gliwic za kwotę 180.000 zł.  

    Plac będzie ogrodzony, w jego obrębie znajdą się: 
urządzenie zabawowe, podwójna huśtawka karuzela 

tarczowa i piaskownica. 

     Przypominamy, że poprzedni plac zabaw został zde-

wastowany. Mamy nadzieję, że tym razem będzie 

inaczej. Szkoda byłoby naszych wspólnych pieniędzy, 

wydanych na budowę nowego placu, a przede radości 
dzieci, które już wypełniły obiekt pomimo tego, że nie 

został on jeszcze oficjalnie otwarty.      
      

 
 

            Wykonany zakres prac to I etap inwestycji. Zabiega-

my o zagospodarowanie reszty skweru. Więcej infor-
macji na stronie rady w zakładce Zabiegamy o… 
                                                                                   Renata Jaros 
                                            

Nowy parking przy ul. Piaskowej  
      

     Po długich staraniach i perturbacjach związanych  

z prawem do gruntu powstał nowy, ogólnodostępny 
parking przy ul. Piaskowej. 

     Prace zlecił Zarząd Dróg Miejskich, wykonało Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach 

za 78 tys. zł.  
     Ogólny koszt wykonania parkingu wzrośnie o kwo-

tę, za jaką Miasto Gliwice zakupi gruntu, na którym 

obiekt został wybudowany. 
     Obioru technicznego nowego parkingu dokonano  

1 lipca. Wzięli w nim udział przedstawiciele inwestora - 
ZDM, wykonawcy – PRUiM oraz Rady Osiedla Łabędy.  

 

 
 

     Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy mają 
udział w powstaniu parkingu przy ul. Piaskowej. 

     Szczególne słowa wdzięczności przekazujemy Za-
rządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Łabędy” za pełne życzliwości i zrozumienia współdzia-
łanie z Radą Osiedla i Zarządem Dróg Miejskich. 
                                                                                Krystyna Sowa 
 

Remont ulicy Pokoju i Wiosennej    
 

                Mieszkańcy ulicy Pokoju i Wiosennej - maleńkiej 
odnogi ul. Pokoju, mają powody do radości. Po wielu 

latach konsekwentnego przypominania o swoich po-
trzebach i cierpliwego oczekiwania na ich realizację 

zyskali ciąg pieszo – jezdny. Cała nawierzchnia została 
wyłożona kostką brukową.  

    Zadanie wykonało gliwickie Przedsiębiorstwo Re-

montów Ulic i Mostów za 350 tys. zł. na zlecenie 
Zarządu Dróg Miejskich. Za podjęcie i realizację 

zadania dziękujemy dyrektorowi ZDM p. Elżbiecie To-
maszewskiej i pracownikowi ZDM Pawłowi Wierzchowi,  

z którymi współpraca należy do wzorowych. 
 

   

To kolejne 
ulice 

w Starych 
Łabędach, 

które 
zmieniają swój 

wygląd. 
Wcześniej,  

co warto 
przypomnieć, 

wyremonto-
wane zostały 

ulice:  
Niepaszycka, 

Klasztorna, 
Zamkowa, 

Sojki, Murar-
ska, wykonano też chodnik wzdłuż ul. Rzeczyckiej. 

                                                                      Krystyna Sowa 
 

Kolejne prace na cmentarzu 

przy ul. Wrzosowej 
 

     Na łabędzkim cmentarzu komunalnym realizowany 
jest kolejny etap inwestycji, której początki sięgają 

roku 2007.  
     Długo trwało przejmowanie terenów od Skarbu Pań-

stwa i Nadleśnictwa Brynek. Pierwszymi pracami było 
pomalowanie kaplicy i wykonanie ogrodzenia od strony 

lasu. Potem wykonano placyk przed kaplica wraz z oś-
wietleniem, alejki, ujęcia wody, boksy na śmietniki, 

kolumbarium. 
 

 
 

     Aktualnie realizowana inwestycja obejmuje wyko-

nanie  : 
 ogrodzenia od strony lasu,  

 bramy wjazdowej,  

 placu dla karawanów w rejonie kaplicy,  

 alejek na terenie nowych pól grzebalnych, 
 punktu składowania odpadów. 

     Zadanie realizuje Firma Usługowo – Produkcyjno - 
Handlowa „WOL-GAZ”A. Kuta z Woli Rzędzińskiej. Cena 

ustalona w wyniku przetargu wynosi 399. 476,50 zł. 
                                                                             Krystyna Sowa 
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Inwestycje placówek oświatowych  
 

     Samodzielną działalność inwestycyjno – remontową  

prowadzą łabędzkie placówki oświatowe. 
     Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Partyzantów 25 

ogłosiła przetargi na:  
 wykonanie placu zabaw w ramach programu rządo-

wego Radosna Szkoła, 

 modernizację budynku - remont instalacji elektrycz-

nych, prace wykona Elektro-Luk Instalacje Elektrycz-
ne Kukla Łukasz z Jastrzębia Zdroju za cenę 274. 

874,76 zł. 
     Gimnazjum nr 19 ogłosiło przetarg na wykonanie 
remontu budynku przy ulicy Metalowców 6 /sala gim-
nastyczna/ - wymiana sufitu wraz z pracami towarzy-

szącymi.                                                       Krystyna Sowa 

 

Utrzymanie czystości 
         

     Rok 2014 to czas kolejnych pozytywnych zmian i za-
stosowania nowych rozwiązań w zakresie utrzymania 

porzadku i czystości na terenie dzielnicy. Sa one efek-
tem dużego zaangażowania RO i Zarządu Dróg Miej-

skich jako organizatora prac.  
 

Zamiatanie ulic 
 

 
 

     Na terenie Łabęd znajduje się 95 ulic. W roku 2008, 

gdy rozpoczynała swą działalność RO poprzedniej 
kadencji / większość obecnych członków RO pracowało 

w latach 2007 – 2011/, zamiataniem objętych było 28 
ulic.  

     W roku 2009 zamiatane były już 54 ulice, było ich  

o 26 więcej. Dziś, w wykazie dróg objętych zamiata-

niem są już prawie wszystkie łabędzkie ulice. Usługi 

nie wykonuje się tylko na drogach nienależących  
do gminy. 

     Ulice, w zależności od rangi i obciążenia ruchem 
sprzątane są z różną częstotliwością : 1 raz w tygodniu 

- ul. Główna, Plac Niepodległości, Przyszowska, Staro-
miejska, Starogliwicka, Strzelców Bytomskich, Zawadz-

kiego, Zygmuntowska, Wyczółkowskiego, 2 razy  
w miesiącu - ul. Wolności lub 1 raz w miesiącu – po-

zostałe ulice. Usługa wykonywana jest w czwartki. 
     Sprzątanie nawierzchni ulic wykonuje Zakład Usług 

Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak 
ze Stanicy. 

     RO w sprawie utrzymania czystości ulic stale współ-
pracuje z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich, odpo-

wiedzialnym za ten zakres działalności firmy. Jest to 
współpraca niezmiernie skuteczna, nacechowana ży-

czyliwością i otwartością na nasze wnioski. Za uzyski-

wane efekty bardzo dziękujemy. 
                                                                                Krystyna Sowa 
 

Ręczne czyszczenie ulic 
 

     Oczyszczono pobocze ul. Wolności, do którego za-

miatarka nie ma dostępu ze względu na parkujące sa-
mochody.  

 
      

     Konieczne było ręczne pozamiatanie jezdni wzdłuż 

krawężnika. Śmieci było sporo. 
     Tego typu prace będą kontynuowane. Rada zamie-

rza wskazywać kolejne miejsca do ręcznego czysz-
czenia.                                                                     Renata Jaros 
 

Ręczne czyszczenie chodników 
 

 
 

     Na niektórych chodnikach zalegały ogromne ilości 

ziemi, przerośniętej trawą i chwastami. Rada miała 
możliwość wskazania tych miejsc, które winny zostać 

oczyszczone w pierwszej kolejności.  
      Najbardziej zabrudzona była ul. Starogliwicka,  

po odczyszczeniu jej fragmentu w rejonie Opla, wywie-
ziono ponad 6 ton odpadów, a to jeszcze nie koniec 

prac na tej ulicy. Na innych chodnikach też nie brako-
wało pracy.                                                             Renata Jaros 
 

 
 

Odkopywanie ul. Portowej 
      

     Ulica Portowa przechodzi generalne sprzątanie. Od-
słaniane jest pobocze jezdni, którą dotychczas przy-

krywała gruba warstwa ziemi. 
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     Zakres prowadzonych prac jest bardzo szeroki. 
Droga jest czyszczona na odcinku od ul. Staromiejskiej 

do Śląskiego Centrum Logistyki. Zadanie wykonywane 
jest etapowo. Prace mają być zrealizowane w ciągu  

1 miesiąca. 
      Czyszczenie drogi wymaga poważnego zaangażo-

wania ludzi i sprzętu. Przy realizacji zadania pracuje 3- 
osobowa brygada, która ma do dyspozycji: koparko – 

ładowarkę, samochód samowyładowczy i samochód  

z oznakowaniem drogowym. Ziemia jest usuwana z po-

boczy mechanicznie, ładowana na samochód i wywo-
żona. Dopiero na ostatnim etapie prac możliwe jest 

ręczne czyszczenie nawierzchni, a wreszcie użycie za-
miatarki. 
 

 
 

      Dotychczas odkopano ¼ poboczy, a wywie-
ziono już 160 ton ziemi!!! 
      Wykonywanie prac zlecił Zarząd Dróg Miejskich,  

a realizuje je Zakład Usług Drogowych i Komunalnych 
DROMAR Mariana Kaliściaka ze Stanicy. 

      Zarządowi Dróg Miejskich, a imiennie p. Andrzejowi 
Razmusowi, serdecznie dziękujemy za to, że nasza 

rozmowa na temat odczyszczenia ul. Portowej, prze-
prowadzona ponad rok temu podczas wizji lokalnej,  

w sprawie stanu ul. Portowej w związku z zakończe-
niem budowy magazynów SILS Gliwice nie pozostała 

bez ciągu dalszego, że w pierwszym możliwym mo-
mencie podjęto decyzję o zleceniu prac i wyasygno-

wano środki na pokrycie kosztów usługi.  
      W sposób szczególny dziękujemy Panu Marianowi 

Kaliściakowi, właścicielowi firmy DROMAR, kierowni-

kowi robót drogowych Michałowi Schoepe, który orga-
nizuje i nadzoruje wykonywane prace, a także pracow-

nikom firmy, którzy czyszczą ul. Portową za solidną  
i rzetelną pracę.                                              Renata Jaros 

             

Wreszcie zniknęły resztki po kioskach 

przy ul. Wolności  
        

         O tym w istocie skromnym wydarzeniu wspomina-
my ze względu na długą jego historię. Sprawa usuwa-

nia kiosków, które kiedyś stały przy ul. Wolności trwa 
od wielu lat.   

     Problem polegał na tym, że w pewnym momencie 
były one już tak zużyte i nieestetyczne, że ich dalsze 

użytkowanie wymagało zmian. Większość z nich była 
pusta, nie prowadzono w nich działalności handlowej. 

     Ustawianie nowych kiosków lub przebudowywanie 

starych było niemożliwe ze względu na obowiązujący 
planu zagospodarowania przestrzennego, w którym za-

pisano, że wzdłuż ulicy Wolności mogą być jedynie te-
reny zielone.  

    Jedynym rozwiązaniem stało się rozebranie kiosków. 
Zabiegaliśmy o to od początku poprzedniej kadencji, 

czyli od roku 2007. Stopniowo teren się oczyszczał. 
     Największy problem czekał nas na końcu. Dwa os-

tatnie kioski zostały rozebrane, ale ich podstawy nie. 

Błędem umowy, na podstawie której teren pod kioski 
był dzierżawiony stanowił zapis, że obowiązkiem dzier-

żawcy jest rozebranie obiektu, zamiast przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego.  

 

 
 

     Ostatecznie, po wielu działaniach, także licznych 

wnioskach rady, miasto na własny koszt zleciło usu-
nięcie pozostałości po kioskach.  Wreszcie jest czysto.  

     Teraz pozostaje mieć nadzieję, że szybko dokona się 
proces komunalizacji gruntów, zależny od Wojewody 

Śląskiego.  
       O to też zabiegamy, ponieważ od trzech lat wnios-

kujemy o modernizację terenów wzdłuż ul. Wolności,  
a podjęcie zadania będzie możliwe wówczas, gdy teren 

stanie się własnością miasta Gliwice.         Krystyna Sowa 
                                                       
 

Zamknięty przejazd wzdłuż działek 
 

     Od 1 lipca,  zgodnie z podjętą uchwałą, dzierżawca 

terenu, na którym mieści się Rodzinny Ogród Dział-
kowy „Pszczółka”, zablokował przejazd pomiędzy  

ul. Murarska i Klasztorną. 
 

Na granicy 

działki 
ustawiono 

betonowe kręgi, 
owinięte taśmą 

ostrzegawczą. 
Blokada wjazdu 

jest wyraźnie 
widoczna. 

Zastosowane 
rozwiązanie, ma 

na celu poprawę 
komfortu 

korzystania  

z ogródków 
działkowych 

przez ich 
użytkowników, 

a także 
zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich 

warunków życia okolicznym mieszkańcom. 
     Nie utrudnia dojazdu do posesji, ani poruszania się 

po drogach w rejonie Starych Łabęd.         Krystyna Sowa 
 

Przygotowania do inwestycji 
   

     Zabiegi o realizację konkretnych inwestycji mają 
zwykle kilkuletnią historię.  

     Pierwszym krokiem jest coroczne składanie wnios-
ków do budżetu miasta. Od wielu lat Rada Osiedla 

składa tych wniosków dużo, często kilkakrotnie, pow-
tarza je, gdy w danym roku rozpatrzone są nega-

tywnie.  
     Część naszych propozycji trafia wprost do budżetu, 

część przyjmują do realizacji jednostki miejskie jako 
zadania własne. Tak dzieje się w przypadku zadań 
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zlecanych m.in. przez Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych i Zarząd Dróg Miejskich.  

     Inne wnioskowane inwestycje „stoją w kolejce”. 
Coś wiedzą o tym np. właściciele domków jednoro-

dzinnych przy ul. Pokoju, którzy dość długo cierpliwie 
czekali na wykonanie nowej nawierzchni. Równie doś-

wiadczeni są mieszkańcy ul. Wazów, którzy chcieliby, 
aby nadać jej status drogi gminnej. Na remont swoich 

ulic czeka wielu innych naszych mieszkańców.  

     Znamy ich oczekiwania i co roku zabiegamy o reali-

zację najpilniejszych z nich.  
     RO Łabędy złożyła 30 wniosków na  rok 2015, 8  

z nich dotyczy wykonania nowych nawierzchni jezdni  
i chodników.      

     Część z nich będzie poddana sondażowi. Miesz-

kańcy w głosowaniu internetowym wybiorą zadania, 
które miasto zrealizuje. Warto być aktywnym i zadbać 

o swoje interesy. 
     Inne z wniosków wchodzą w sferę realizacji poprzez 

zlecenie projektowania. Ponieważ projekty kosztują,  
a ich ważność jest określona, stanowią one poważną 

gwarancję wykonania zadania w miarę szybkim termi-
nie.  

     A zatem, co i na czyje zlecenie jest aktualnie pro-
jektowane?  

1. MZUK zlecił projekt budowy boiska wielofunkcyjne-

go ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Fiołkowej. His-

toria tego zadania jest bardzo długa. O budowę 
boiska wnioskowała w roku 2003 Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu. W roku 2006 z podobnym wnios-
kiem wystąpiła grupa 23 radnych Rady Miejskiej. RO 

Łabędy również składała w tej sprawie wnioski  
do budżetu miasta – na rok 2012 i 2013. Sprawie 

pomogło przejęcie stadionu przez MZUK. Jako gospo-
darz obiektu szybko zauważył, że drugie boisko jest 

bardzo potrzebne. 
2. Przedszkole Miejskie nr 34 przy ul. Chatka Puchatka 

opracowało projekt budowy placu zabaw. 
3. Przedszkole Miejskie nr 37 przy ul. P. Gojawiczyń-

skiej i PM nr 38 przy ul. Literatów zleciły opraco-
wanie projektu wymiany instalacji elektrycznej. 

4. Wydział Zamówień Publicznych zlecił wykonanie pro-
jektów na „duże” zadania : 

 modernizację boisk Szkoły Podstawowej nr 32  
przy ul. Wrzosowej, 

 termomodernizację i modernizację budynku Przed-
szkola Miejskiego nr 34.                       Krystyna Sowa  

 

Gospodarka nieruchomościami  
 

Budynek przy ul. Staromiejskiej 12 

sprzedany 
 

Starania o zbycie 

nieruchomości  

przy ulicy 

Staromiejskiej 12 

trwały od połowy 

ubiegłego roku.   
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

trzykrotnie ogłaszał  
przetarg na sprzedaż 

obiektu  
wraz z gruntem.  

 
    W kolejnych przetargach cena wywoławcza wyno-

siła: 148 tys. zł, 99 tys. zł, 74 tys. zł. 

     Wreszcie udało się zamknąć sprawę. Miasto Gliwice 

w drodze rokowań, które odbyły się 8 lipca, dokonało 
sprzedaży nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 12. 

     Cena wywoławcza brutto wynosiła 60.000 zł. Cena 
brutto osiągnięta w rokowaniach wyniosła 72.000 zł 

     Nowym właścicielem nieruchomości jest Plast – Bud 
Mariusz Dawidowski z siedzibą w Gliwicach. 
                                                                                Krystyna Sowa 

 

Nieruchomość przy ul. Metalowców 15 i 15 A  
nadal czeka na nowego właściciela 

 

14 kwietnia odbył 
się II ustny 

przetarg na 
sprzedaż 

nieruchomości 

przy ulicy 

Metalowców 15, 
15 /dawna 

dyrekcja Walcowni 
Metali „Łabędy”/. 

Cena 
wywoławcza 

wynosiła :  
1. 190. 620,00 zł, 

niestety chętnych 
nie było. 

     Przypominamy, że w I przetargu cena wyniosła 
2.538 000,00 zł. Aktualnie trwają przygotowania  

do ogłoszenia trzeciego przetargu. Cena ulegnie 
kolejnemu obniżeniu.                                       Krystyna Sowa                                                

 

   Zabiegamy o… 
     

     Podejmowanie różnych spraw i problemów, których 

rozwiązanie może mieć istotny wpływ na warunki życia 
mieszkańców jest zasadniczą częścią działalności RO 

Łabędy. Jedne z nich mają charakter interwencji, inne 
wniosków, których przyjęcie i realizacja wymaga dłuż-

szego czasu i większych wysiłków. 
         W tej części gazetki zaprezentujemy tylko niektóre 

informacje o naszych działaniach. Większy zestaw te-
matów znajdziecie Państwo na stronie naszelabedy.pl 

w zakładce „Zabiegamy o …” 
 

II etap modernizacji skweru  

przy ul. Zawadzkiego 
      

      Sukcesem zakończyły się zabiegi RO Łabędy o mo-
dernizację skweru przy ul. Zawadzkiego. 
 

 
      

     Miejski Zarząd Usług Komunalnych aktualnie reali-

zuje I etap prac. Obejmuje on wykonanie nowego placu 
zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.  

     Udało się także rozwiązać problem poruszania się 
samochodów po ścieżce dla pieszych, biegnącej  

przez środek placu zabaw w jego poprzedniej 
lokalizacji. Stosowny znak drogowy przez Zarząd Dróg 

Miejskich był całkowicie ignorowany.  
     Wprawdzie od strony skweru nie było dojazdu  

do posesji, ale starając się pamiętać o potrzebach 
różnych podmiotów, jeszcze przed rozpoczęciem pro-

jektowania nowego placu zabaw uzgodniliśmy z MZUK 



 10 

jako zarządcą terenu, że plac zabaw zostanie przesu-
nięty, a dojazd zachowany, ale w innym śladzie.  

      Teraz zabiegamy o wykonanie II etapu. Na swym 
posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 23 czerwca 

RO przyjęła stanowisko w sprawie zakresu przyszłych 
prac.  

      Chcemy, aby objęły one : budowę boiska sportowe-
go ustawienie ławek i stołu do gry w szachy i wykona-

nie klombu pomiędzy placem zabaw, a ul. Zawadz-

kiego, wykonanie strefy gier, nasadzenie żywopłotu. 

    Pismem z 11 lipca dyrektor MZUK poinformował, że : 
 „wnioski Rady Osiedla Łabędy do projektu zagospo-

darowania skweru zostały przekazane do biura pro-
jektowego w celu przeanalizowania możliwości wyko-

nania. Ustawienie ławek z oparciem, stołu do gry  
w szachy, wykonanie nasadzeń oddzielających skwer 

od terenów przyległych oraz strefy do gier zostaną 
uwzględnione w projekcie.”                           Renata Jaros 

 

Obniżenie barierek na widowni  

hali sportowej w „Łabędziu”   
 

     W końcowym etapie budowy Centrum Sportowo – 

Kulturalnego „Łabędź” okazało się, że konieczne jest 
wykonanie barierek na widowni hali sportowej ”.  
      

 
 

     Ze względu na wysokość stopnia, na którym umiesz-

czone są siedzenia dla widzów, odbiór obiektu bez 
zamontowanych barier był niemożliwy. Zostały one do-

projektowane i wykonane. 
     Od kilku miesięcy zabiegamy o ich obniżenie lub lik-

widację, ponieważ stanowią istotną przeszkodę w oglą-
daniu meczy i innych widowisk. 

    Na skutek naszych działań projektant został zobo-

wiązany do wystąpienia do właściwego ministra o zgo-

dę na odstępstwo od obowiązujących warunków tech-
nicznych, przedstawienia rozwiązania technicznego 

ewentualnego obniżenia obecnej wysokości balustrad  
z 1.10 cm do 80 cm, wyszacowanie kosztów prac.        

     W ostatnim z pism w sprawie barierek /z 10 lipca/ 
Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek napisał : 
 

     „Projektant zadania opracował rozwiązanie tech-

niczne obniżenia balustrad w trzech rzędach na try-
bunach areny sportowej, które zostało przekazane 

Wydziałowi Inwestycji i Remontów […].  
     Po szczegółowej analizie otrzymanego rozwiązania 

technicznego, dokonanej przez Wydział Inwestycji  
i Remontów wobec niejednoznacznego stanowiska pro-

jektanta oraz rozbieżności stanowisk Wydziału Archi-
tektury i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-

nego, nie ma możliwości obecnie wdrożenia do reali-

zacji projektu obniżenia balustrad. 

     Zagadnienie balustrad w dalszym ciągu będzie ana-
lizowane […] a ostateczne rozwiązanie przewiduję  

w przyszłym roku.” 
     O szczegółach tej bardzo trudnej i ważnej sprawy 

będziemy Państwa informować na bieżąco.  
                                                                              Krystyna Sowa 

 

Remont kapliczki 

 
 

 
Zabiegi Rady 

Osiedlowej 
Łabędy  

o remont 

kapliczki, 

stojącej  
przy Placu 

Niepodległości 
wchodzą  

w etap 

zapowiedzi 
konkretnych 

działań. 
 

      

 
 

      Wprawdzie nadal, podobnie, jak wcześniej, Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 

uznaje, że kapliczka „nie wymaga natychmiastowych 
prac remontowych”, ale pojawiają się też pozytywne 

dla nas informacje. 
     W piśmie z 4 lipca znalazł się fragment, którego 

treść otwiera drogę do realizacji remontu  : 
„Jednocześnie informujemy, że po podpisaniu umów  

na wszystkie zaplanowane na 2014 r. przedsięwzięcia, 
w miarę posiadanych środków, tutejszy Wydział zleci 

wykonanie projektu modernizacji przedmiotowej ka-
pliczki w 2014 r. Po wykonaniu projektu, jego zatwier-

dzeniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń 
oraz określeniu kosztów realizacji zostanie rozważone 

ujęcie modernizacji kapliczki w projekcie budżetu  

na 2015 r. bądź lata następne.” 
     To kolejny etap starań o wyremontowanie ostatniej 

z czterech łabędzkich kapliczek. Pozostałe trzy są już 
po modernizacji.                                             Renata Jaros 
 

   Likwidacja korków w rejonie 
wiaduktu kolejowego  

przy ul. Staromiejskiej 
 

     W rejonie wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Staro-

miejskiej, w okresach nasilonego ruchu drogowego 
powstają uciążliwe korki.  
      

 
 

       W związku z tym zwróciliśmy się do Centrum Ste-

rowania Ruchem ZDM z wnioskiem o rozważenie 
możliwości wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu 

sygnalizacji świetlnej, znajdującej się przy wiadukcie 
kolejowym. 

     Przypominamy, że wcześniej, na skutek zabiegów 
Rady Osiedla Łabędy, ZDM wprowadził okresowe prze-

łączenie sygnalizacji na żółte światło migające. 
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     ZDM przeanalizował zgłoszony przez nas problem  
i poinformował, że przyczyną utrudnień w ruchu nie 

jest sygnalizacja świetlna. 
     

     Napisał: „ZDM informuje, że w okresie zmian pracy 
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, godzi-

ny : 6.00–8.00, 14.00–17.00 i 21.30–23.30, sygna-
lizacja świetlna pracuje w trybie żółtym, co pozwala  

na przejazd pod wiaduktem z dwóch stron jedn-

ocześnie.  W pozostałych częściach doby sygnalizacja 

pracuje „w kolorze”. Nie powoduje to powstawania 
korków. Ponadto ZDM zapewnia, że Centrum Stero-

wania Ruchem zdalnie przełącza sygnalizację,  
gdy przesuwają się godziny szczytu.” 

     Rada Osiedla planuje dalsze działania w tej sprawie.  
                                                                                Krystyna Sowa 

 

Parkowanie samochodów na łuku 

ulicy Pułaskiego … i nie tylko 
 

     Rada Osiedla zabiega o rozwiązanie problemu par-
kowania samochodów na łuki ul. Pułaskiego, zwią-

zanego z funkcjonowaniem zakładu usługowego, zloka-
lizowanego w tym rejonie. Prowadzona jest w tej 

sprawie bogata korespondencja z wieloma podmiota-
mi. Problem jest trudny i złożony. 

  
Wymaga 

konsekwencji 
w 

postępowaniu  
i dużej 

determinacji. 
Nasze 

działania są 
podyktowane 

zabiegami  

o przestrzega-
nie obwiązu-

jącego prawa, 
szczególnie  

w zakresie 
ruchu 

drogowego,  
a przede 

wszystkim 
bezpieczeń-

stwa pieszych, 
poruszajacych 

się w obszarze strefy zamieszkania oraz parkowania 
samochodów na działce należącej do miasta.   

                                                                Krystyna Sowa 

                                                          

Środki na prowadzenie Klubów 

Seniora 
 

     Oferta Rady Osiedla Łabędy, adresowana do Senio-

rów, stale się poszerza. Jej zakres jest już tak bogaty, 
że koniecznym staje się pozyskanie na ten cel środków 

z budżetu Miasta Gliwice, dzięki którym Rada mogłaby 

utrzymać obecny poziom działalności Klubu Seniora. 
     Aby uzyskać potrzebne wsparcie złożyliśmy, wspól-

nie z RO Czechowice, Stare Gliwice, Kopernika i radny-
mi Rady Miasta - Grażyną Walter - Łukowicz i Krystyną 

Sową wniosek do budżetu miasta na rok 2015 pod naz-
wą „Prowadzenie Klubów Seniora”.  
                                                             Sabina Gorczyca - Kamaj  
   

  Inne informacje 
 

  Film o historii Parafii św. Jerzego 
    

     1 czerwca Parafia p.w. św. Jerzego obchodziła 

jubileusz 75 lecia istnienia. Z tej okazji przygotowano 

atrakcyjną imprezę kulturalno – rozrywkową,  dofinan-
sowaną z budżetu Miasta Gliwice w kwocie 12,000 zł.  

     Dzięki pozyskanym środkom zapewniono mieszkań-
com dzielnicy atrakcyjny program artystyczny,  gwiaz-

dą  wieczoru był „Gang Marcela”, 
     Z okazji jubileuszu przygotowany też został krótki 

film, prezentujący historię i teraźniejszość Parafii. 
     Jego autorem jest Łukasz Fedorczyk, łabędzianin, 

dziennikarz, autor wielu materiałów filmowych, doty-

czących naszego miasta i dzielnicy, członek rady  

w kadencji 2007 – 2011. 
     Film możecie Państwo odnaleźć na stronie rady 

naszelabedy.pl w zakładce Aktualności. Zachęcamy  
do obejrzenia.                                                     Krystyna Sowa 

 

  Bezpłatna kolonia dla dzieci 
 

     Od kilku lat Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego 

organizuje kolonię letnią dla dzieci zamieszkałych  
na terenie miasta Gliwice i uczestniczących w zajęciach 

świetlic opiekuńczo – wychowawczych. 
     W tym roku w kolonii weźmie udział 200 osób. 

Wyjazd zorganizuje Biuro Turystyki Rodzinnej Gold 
Tour C.A. Rutkowska – sp. j. z Prudnika za cenę 117. 

000 zł. Przygotowano trzy dziesięciodniowe turnusy. 
      W grupie wyjeżdżających są oczywiście dzieci z Ła-

będ. Uczestniczą one w zajęciach świetlic opiekuńczo – 

wychowawczych prowadzonych przez Parafię Wniebo-
wzięcia NMP, Parafię św. Jerzego, SP nr 32 oraz ła-

będzką filię Ośrodka Pomocy Społecznej. 
          Warto podkreślić, że dzieci z Łabęd wyjeżdżają 

na kolonie organizowane i opłacane z budżetu miasta 
Gliwice od wielu lat, od początku ich organizacji.        
 
 
                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                       Ośrodek, w którym przebywały dzieci 

 
                                                                            Krystyna Sowa 
 

   Planowana inwestycja PEC Gliwice 
 

     O planowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej rozbudowie sieci ciepłowniczej w Łabędach 
informowaliśmy Państwa w poprzednim numerze „Na-

szych Łabęd”.  
     Rada Osiedla nadal aktywnie wspiera zamiary firmy, 

uznając je za ważne i opłacalne zarówno dla mieszkań-
ców dzielnicy, jak i dla środowiska naturalnego. 

    Przedstawiciele PEC spotkali się z członkami wspól-
not z rejonu, w którym ma być wykonywany I etap 

inwestycji. Wydano i przekazano mieszkańcom biule-
tyn, zawierający wszystkie potrzebne informacje. Za-

prezentowano harmonogram prac, proszono,  

aby na rocznych zebraniach wspólnot podjęte zostały 

decyzje w formie uchwał w sprawie przyłączenia  

do przyszłej sieci.  
     Chętni będą mogli skorzystać z dofinansowania  

ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warunkiem 
jest opracowanie przez miasto Gliwice stosownego 

programu do końca roku 2015. Prace nad programem 
trwają.  
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     PEC jest gotowy do rozpoczęcia I etapu in-
westycji. Obejmuje on obszar od ul. Kosmonau-
tów, wzdłuż ul. Róży Luksemburg do ul. Party-
tyzantów. 
      Z upoważnienia RO sprawą inwestycji PEC zajmują 

się : T. Barcik i P. Tyrakowski.                    Tadeusz Barcik 
    

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

wyprowadza się 
 

 
 

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, funkcjonujący 
od wielu lat w budynku przy ul. Fiołkowej 24 w Łabę-

dach zmienia swoją siedzibę. Od 1 września będzie 
działał w Sośnicy przy ul. Sikorskiego.  

     W związku z opuszczeniem budynku przez MOS 
zapytaliśmy urząd o plany wobec obiektu. Zostaliśmy 

poinformowani, że miasto wystąpiło do Wojewody 
Śląskiego z wnioskiem o nieodpłatne nabycie nierucho-

mości na rzecz miasta Gliwice 13 lipca 2010 r. Niestety 
do dziś sprawa pozostaje bez rozstrzygnięcia. 

     To niestety kolejny przykład przewlekłości w pro-
wadzeniu naszych sprawach przez administrację woje-

wódzką.                                         Sabina Gorczyca - Kamaj 
 

Kino letnie w Łabędach  
 

     Od połowy czerwca działa kino plenerowe. Do końca 

wakacji w różnych częściach miasta organizowane 
będą bezpłatne projekcje filmowe. 

     Organizatorem przedsięwzięcia jest gliwicki samo-
rząd.  

     Wszystkich łabędzian zachęcamy do skorzystania  
z wakacyjnej oferty Wydziału Kultury i Promocji Miasta 

i obejrzenia przygotowanych dla nas filmów. 
 

27 lipca kino zawita  
do Łabęd. Rozłoży się 
przy ul. Zygmuntow-
skiej, pomiędzy koś-

ciołem a blokami 
mieszkalnymi.  
Będzie można 

obejrzeć: 
film dla dzieci 

„Księżniczka i Żaba” 
oraz film dla dorosłych „Wielki Gatsby” 

 

                                                           Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

  Sondaż – budżet obywatelski 
 

     Już po raz drugi gliwiczanie będą mogli zde-
cydować, które zadania inwestycyjne i remonto-
we zostaną dzięki ich wskazaniom ujęte w bud-
żecie miasta na następny rok.   
 
 
 

Głosowanie zostanie przeprowadzone  
od 22 lipca do 4 sierpnia. 

     Decyzję mieszkańców o tym, które zadania 
zostaną zakwalifikowane do realizacji w roku 
2015, poznamy do 21 sierpnia.  
    W sondażu będzie można wziąć udział tylko 
jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie!  
    Lista przedsięwzięć, na które będzie można 
oddać głos znajduje się na stronie internetowej 
miasta – www.gliwice.eu, oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” z 24 lipca. 
    Zadania „łabędzkie” zostały wybrane spośród 
wniosków złożonych przez Radę Osiedla.   

 

Wszystkich 
Państwa bardzo 

prosimy : 
Znajdźcie 
zadania 

„łabędzkie”  
i zagłosujcie  

na jedno  
z nich. 

Tylko udział  
w sondażu 
zapewni 

realizację 
zadań, na których nam zależy !!! 

Teraz decyzja należy do mieszkańców. 
Poszukajcie wsparcia, namówcie innych  

do głosowania na nasze zadania !!! 
                                                                            Krystyna Sowa 

 

Mammografia i cytologia dla łabędzianek 
    

      Podobnie, jak w latach poprzednich, dzięki współ-
pracy z Wydziałem Zdrowia, Instytutem Onkologii, 

Centrum Medycznym Femina z Katowic i Parafią św. 
Anny zorganizowaliśmy bezpłatne badania dla kobiet.  

     Mammografię wykonało 125 osób na 2.209 
uprawnionych, natomiast cytologię 40 osób  
na 4.382 uprawnionych. 
    13 i 14 czerwca 2014 r. wydano 99 wyników mam-

mografii oraz 7 wyników cytologii. Wydawały je człon-
kinie RO Łabędy : Joanna Szubert, Sabina Gorczyca 

Kamaj i Krystyna Sowa. 
     Nieodebrane wyniki zostały zwrócone do instytucji 

wykonujących badania.  
     Ks. Proboszczowi Piotrowi Kansemu dziękujemy  

za możliwość ustawienia mammobusu na placu kościel-
nym i udostępnienie salki w domu katechetycznym.  
                                                       Sabina Gorczyca – Kamaj   

                                                                         

Skład Rady Osiedla Łabędy    
       

   Wszystkim, którzy chcieliby nawiązać kontakt z radnymi RO 
Łabędy przypominamy ich nazwiska oraz pełnione funkcje :  

 Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy 
 Artur Czok – zastępca przewodniczącej RO Łabędy 
 Sabina Gorczyca - Kamaj – przewodnicząca Zarządu Osiedla 

 Renata Jaros, Tadeusz Barcik– zastępcy przewodniczącej ZO 
 Stefan Kurczab – przewodniczący zespołu ds. Seniorów 

 Radni Rady Osiedlowej Łabędy: Piotr Caban, Wiesław Cieśla, 
Ryszard Dec, Bernard Fic, Roman Michalski, Ewa Mizera, 

Joanna Szubert, Paweł Tyrakowski, Marta Wojsław. 
                                                                                   

Kontakt z Radą Osiedla Łabędy    
 

Adres : 44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 26 Tel. 661 467 057 
Adres :  ro.labedy@wp.pl Strona : naszelabedy.pl                                                     
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