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Nakład : 5. 500 egzemplarzy                                                                          luty 2016 r.   
                                                                

                                          
 

15 listopada 2015 r. wybrana została Rada Osiedla Łabędy  
kolejnej kadencji. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach bardzo dziękujemy.  
Jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie.  

Deklarujemy rzetelną pracę na rzecz naszej dzielnicy.  
 

                                                                             Rada Osiedla Łabędy 
 
 

Biuletyn „Nasze Łabędy” 
 

Szanowni                          
łabędzianie, 

kontynuujemy  
wydawanie gazetki 
osiedlowej „Nasze 

Łabędy”. 
Nowo wybrana rada 
kieruje do Państwa                            

jej dwudziesty 
siódmy numer.  
Przypominamy,  
że pierwszy raz 

„Nasze Łabędy” ukazały się we wrześniu 2007 roku 
i od tego czasu są wydawane regularnie. 

 

     To pierwszy numer gazetki w czteroletniej kadencji 
rady, która będzie trwać do roku 2019.  
     Zaprezentujemy w nim m.in. informacje na temat: 
 liczby mieszkańców Łabęd i Gliwic według stanu  

na dzień 31 grudnia 2015 r., 
 wyników wyborów do Rady Osiedla Łabędy i innych 

gliwickich rad, 
 planów  działania i bieżącej pracy, 
 działalności Klubu Seniora, 
 zadań remontowych i inwestycyjnych na rok 2016, 
 inwestycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - 

Gliwice, 
 zmian w procedurze budżetu obywatelskiego, 
 zmian w łabędzkiej oświacie, 
 gospodarki nieruchomościami,  
 sukcesów łabędzian. 
      Niestety, nie wszystko udało się zmieścić na ośmiu 
stronach biuletynu, ale zapewniamy, że to, czego  
w nim nie ma, znajdziecie Państwo na stronie rady. 
     Wszystkim mieszkańców Łabęd życzymy ciekawej 
lektury i prosimy o zgłaszanie uwag, dzięki którym 
nasza działalność będzie coraz wyraźniej podporząd-
kowana potrzebom naszej dzielnicy.  
                                                                      Zespół Redakcyjny  
 
 

 

Liczba mieszkańców Łabęd 
 

     Informacje o liczbie mieszkańców Łabęd zamiesz-
czamy w gazetce nieprzerwanie od marca 2013 r. 
Dane pozyskujemy z Wydziału Spraw Obywatelskich.  
      31 grudnia 2015 r. Łabędy liczyły 15.390 miesz-
kańców, dla porównania, 30 września 2015 r. było nas 
15.442.       
      Natomiast Gliwice, wg stanu z 31 grudnia 2015 r.  
liczyły 173.274 mieszkańców, 30 września 2015 r.,  
Gliwice liczyły 173.812 osób.                    Krystyna  Sowa                                                                                                                                                   

Wybory do rad osiedli 
 

 
15 listopada 2015 r. 

Miejska Komisja 
Wyborcza 

przeprowadziła wybory 
do 21 gliwickich rad 

osiedli. 
Głosowanie odbyło się  

w 13 osiedlach,  
w których kandydatów 
było więcej niż miejsc  

w radzie.  
W 6 osiedlach wyborów 

nie przeprowadzano, 
ponieważ liczba 

kandydujących była 
równa liczbie 
mandatów. 

2 osiedla nie będą miały rad ze względu na 
niewystarczającą liczbę kandydatów.    

                                                                              Krystyna Sowa 
 
 

Wyniki łabędzian najwyższe 
  

     Wyniki  łabędzkich kandydatów do rady były naj-
wyższe w mieście. 
     16 listopada 2015 r., na portalu 24Gliwice.pl, za-
mieszczono artykuł prezentujący wyniki wyborów  
do rad osiedli w Gliwicach. Autor tekstu napisał :  
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„Indywidualnie wyniki kandydatów w znacznym stop-
niu uzależnione były od liczby mieszkańców danej 
dzielnicy. Najwięcej głosów zdobyła radna Rady 
Miasta,  od wielu lat związana z łabędzką radą 
dzielnicy - Krystyna Sowa / 581 głosów/. Kolejne 
miejsce przy-padły Sabinie Gorczycy - Kamaj /432/ i 
Ewie Mizerze /397/. 
     Kandydaci z największą liczbą zdobytych głosów: 
 1. Krystyna Sowa 581 
 2. Sabina Gorczyca - Kamaj 432 
 3. Ewa Mizera 397 
 4. Renata Jaros 345 
 5. Bernard Fic 305 
 6. Grażyna Walter-Łukowicz 298 
 7. Ryszard Malec 287 
 8. Tadeusz Barcik 286 
 9. Marcin Ziach 284 
 10. Paweł Jerzy Tyrakowski 277”. 
     Z dumą podkreślamy, że na 10 osób z największą 
liczbą głosów w mieście, aż 7 to kandydaci do Rady 
Osiedla Łabędy.                            Sabina Gorczyca - Kamaj   
                                                                                                   

Wyniki wyborów  
do Rady Osiedla Łabędy 

 

      Chęć pracy w Radzie Osiedla Łabędy zdeklarowało 
30 osób. 15 z nich, które otrzymały największą liczbę 
głosów, uzyskało mandat radnych osiedlowych. Są to : 
1. Krystyna Sowa - 581 
2. Sabina Gorczyca - Kamaj - 432 
3. Ewa Mizera - 397 
4. Renata Jaros - 345 
5. Bernard Fic – 305 
6. Tadeusz Barcik - 286 
7. Paweł Jerzy Tyrakowski – 277 
8. Bogusław Pietrzak– 252 
9. Joanna Szubert - 252 
10. Roman Michalski - 248 
11. Caban Piotr - 225 
12. Barbara Kończak - 219 
13. Grażyna Maszniew - 214 
14. Mikołaj Tyrakowski - 214 
15. Dariusz Kosowicz – 207 
     Frekwencja wyborcza wyniosła 6,46 % / 835 gło-
sujących / i stanowi 5. wynik w mieście.  
      Najwyższą frekwencję odnotowano w Wilczym 
Gardle - 21,22 % / 209 głosujących /, a najniższą  
na os. Wojska Polskiego - 1,73 % / 177 głosujących /. 
     Z jednym wyjątkiem, wszyscy kandydaci, będący 
członkami Rady Osiedla kadencji 2011 – 2015, którzy 
ubiegali się o reelekcję, otrzymali większą liczbę 
głosów niż cztery lata wcześniej.  
      Do Rady obecnej kadencji weszli także radni, 
którzy rozpoczynają działalność w Radzie Osiedla 
Łabędy, są to: Bogusław Pietrzak, Barbara Kończak, 
Grażyna Maszniew, Mikołaj Tyrakowski i Darek Koso-
wicz. 
       Życzymy im wielu sukcesów w pracy na rzecz na-
szej dzielnicy.                                                 Krystyna Sowa                                  

Władze statutowe 
Rady Osiedla Łabędy 

 

     7 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne 
Rady Osiedla Łabędy, zwołane przez przewodniczące-
go Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzeja Karasińskie-
go. Członkowie Rady, w głosowaniach tajnym, wybrali: 
na funkcję: 
1. Przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy KRYSTYNĘ 

SOWĘ, 
2. Zastępcy Przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy 

BOGDANA PIETRZAKA, 
3. Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy SABINĘ 

GORCZYCĘ – KAMAJ, 
4. Zastępcy Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy 

RENATĘ JAROS,  

5. Zastępcy Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy 
PAWŁA TYRAKOWSKIEGO. 

      Większość osób pełniących funkcje w organach 
statutowych rady będzie pełnić swe obowiązki po raz 
trzeci. Taka sytuacja pozwala na kontynuowanie 
pozytywnych zmian, jakie m. in. dzięki działalności 
Rady Osiedla Łabędy zachodzą w naszej dzielnicy  
od ośmiu lat.                              Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                                                                                                        

Bieżąca praca Rady Osiedla 
Łabędy 

       

     Rada Osiedla Łabędy od początku kadencji, tj. od 7 
grudnia 2015 r. : 
1. odbyła 4 posiedzenia plenarne,  
2. podjęła uchwały:  
 nr 1/2016 z 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy RO na rok 2016, 
 nr 2/2016 z 14 stycznia 2016 r. w sprawie uwag  

do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice  
w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta 
Gliwice, 

 nr 3/2016 z 14 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia 
opinii w sprawie projektów uchwał Rady Miasta 
Gliwice w sprawie: 
* utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 

w Gliwicach,  
* likwidacji Gimnazjum nr 19 im. Powstańców Śląs-

kich w Gliwicach,  
* włączenia Szkoły Podstawowej nr 38 do Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
3. przyjmowała interwencje mieszkańców i podejmowa-

ła stosowne działania, 
4. zorganizowała cztery imprezy dla Seniorów i prowa-

dziła przygotowania do kolejnych, 
5. uzgodniła termin kolejnych badań mammograficznych 

- 11, 12, 13 maja, 
6. współpracowała z Komendantem IV Komisariatu m. 

in. w sprawie organizacji spotkania z mieszkańcami 
na temat bezpieczeństwa, 

7. utrzymywała stały kontakt z PEC - Gliwice w sprawie 
budowy nowej sieci ciepłowniczej na terenie Łabęd, 

8. Paweł Tyrakowski uczestniczył w spotkaniu Prezy-
denta Miasta z Zarządami Osiedli, 

9. przedstawiciele RO uczestniczyli w spotkaniach i roz-
mowach dotyczących planów remontów i inwestycji, 
przygotowywanych przez jednostki i spółki  miejskie, 

10. gromadziła bogatą dokumentację fotograficzną, wy-
korzystywaną na stronie internetowej i w gazetce, 

11. regularnie opracowywała materiały na stronę rady. 
                                                     Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                             

Sprawy zgłaszane przez mieszkańców 
      

     Część działań podejmowanych przez Radę jest inspiro-
wana przez mieszkańców, którzy zgłaszają problemy  
do podjęcia. 
       Od 7 grudnia 2015 r. do 8 lutego 2016 r. zgłoszono 
następujące sprawy: 
 zachowanie bezdomnych, korzystającym z terenu  

przy ul. Przyszowskiej, w rejonie dworca, 
 zabrudzenie jezdni ul. Przyszowskiej w rejonie przys-

tanku autobusowego, 
 uciążliwość funkcjonowania bocznicy kolejowej w rejo-

nie dworca, 
 zamontowanie dodatkowego oznakowania przejścia  

dla pieszych na ul. Staromiejskiej, 
 ustawienie koszy na śmieci na ul. Zamkowej i Rzeczyc-

kiej, 
 jakość odśnieżania chodników przy ul. Zamkowej i Rze-

czyckiej, 
 zły stan ul. Pszennej, 
 wycięcie części drzew na skwerze przy ul. Wolności - 

działka nr 26, 
 ponowne ustawienie kubłów na segregowane odpady 

przy ul. Pokoju, 
 zanieczyszczanie ul. Pokoju przez śmieciarkę, 
 zanieczyszczanie ul. Klasztornej przez samochody 

wyjeżdżające z posesji na wprost kaplicy cmentarnej, 
 likwidacja zapadliska na ul. Rodzinnej, w którym zbiera 

się woda, 
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 naprawa chodnika dla pieszych – uskok przed wejściem 
na most na Kłodnicy, od strony poczty, 

 naprawa „migających” lamp, np. przy ul Strzelców 
Bytomskich Przyszowskiej, K. Marksa, Wolności, 

 niszczenie pasów zieleni, znajdujących się w pasie dro-
gowym przez nieprawidłowo parkujące samochody -
zgłaszający wskazywali konkretne miejsca, 

 wykorzystanie budynku Gimnazjum 19 po zakończeniu 
działalności szkoły.                        Sabina Gorczyca – Kamaj 

                                                     

Działalność Klubu Seniora 
    

      Klub Seniora jest sztandarowym projektem Rady 
Osiedla Łabędy. Utworzony w lipcu 2012 r. jest dziś 
jednym z największych i najlepszych w Gliwicach. 
Skupia już ponad 200 osób. Oferuje ciekawe formy 
aktywności - wycieczki, wczasy, koncerty, zabawy 
taneczne, pikniki, spotkania okolicznościowe.  
     Prace Klubu Seniora organizuje Renata Jaros – 
zastępca przewodniczącej Zarządu Osiedla oraz Stefan 
Kurczab, przy wsparciu S. Gorczycy – Kamaj, P. Tyra-
kowskiego i K. Sowy.                                       Krystyna Sowa                                                        

Zabawy i wieczorki przy muzyce 
    

     Aktywność członków Klubu Seniora, prowadzonego 
przez Radę Osiedla Łabędy, Ich energia i radość życia 
są godne podziwu. Cechy te uzewnętrzniają się 
szczególnie przy okazji regularnie organizowanych 
spotkań przy muzyce. Odbywają się one w przyjaznej 
Seniorom „Restauracji Dobrych Smaków” przy ul. Za-
kątek Leśny. 
     Jedno z ostatnich spotkań odbyło się 15 stycznia. 
Wzięło w nim udział ponad 60 osób. 
 

 
 

     Zabawę, konkursy, niespodzianki przygotowała  
dla Seniorów Renata Jaros, zastępca przewodniczącej 
Zarządu Osiedla Łabędy. Całość zorganizował Stefan 
Kurczab, wierny przyjaciel naszej Rady i szef Klubu 
Seniora. 

     Natomiast 9 lutego ponad 60 – osobowa grupa 
Seniorów pożegnała karnawał, bawiąc się na Ostat-
kach. 

      Bardzo nas cieszy fakt, że znaleźliśmy stałe 
miejsce dla seniorskich imprez. Właścicielom i pra-
cownikom „Restauracji Dobrych Smaków” po raz ko-
lejny dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery  
i okazywaną nam życzliwość.       Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                                    

Wycieczki 
 

     Kontynuujemy organizację wycieczek dla Seniorów. 
Wszystkie dotychczasowe były bardzo atrakcyjne, 
ale dwie ostatnie uznać należy za wyjątkowe. 
     9 i 10 grudnia 90 osób odwiedziło fabrykę Opla. 
     O możliwość pokazania łabędzkim Seniorom linii 
montażowej nowego modelu Astry RO Łabędy zabie-
gała od momentu jej oddania do użytku. Uzgodnienia 
trwały długo ze względu na dużą liczbę chętnych. 
     Pobyt w fabryce trwał 3 godziny. Najpierw, dyrek-
tor Jacek Żarnowiecki zaprezentował zakład, a następ-

nie, uczestnicy wycieczki, podzieleni na dwie mniejsze 
grupy, obejrzeli montaż samochodów. 
    Mieli możliwość obserwować powstawanie różnych 
modeli Opla, począwszy od momentu pojawienia się  
na hali montażu głównego pustej karoserii, aż do wy-
jazdu gotowego samochodu. 

          To, co obejrzeli zrobiło na wszystkich ogromne wra-
żenie. Samochody powstawały na oczach zwiedzają-
cych, którzy z bliska mogli zobaczyć m.in. montaż 
układów wewnętrznych, silnika, kokpitu, reflektorów, 
szyb, foteli… 
     Szczególny podziw wzbudzała organizacja pracy.  
Na taśmie pojawiały się różne modele Opla, a montu-
jący otrzymywali części do konkretnego, w danym mo-
mencie składanego samochodu. 
     Warto to było zobaczyć.  
           

 
 

     14 stycznia duża, bo 50 - osobowa grupa obejrzała 
Śląskie Centrum Recyklingu, uroczyście oddane do u-
żytku 26 listopada 2015 r.  
     Moment na odwiedziny był idealny. W uzgodnieniu  
z właścicielem firmy wybraliśmy jedną z ostatnich 
możliwych dat - miedzy trwającymi właśnie odbiorami 
a uruchomieniem działalności. Gdy ŚCR rozpocznie 
przyjmowanie i selekcjonowanie odpadów jego oglą-
danie będzie trudne, albo wręcz niemożliwe. Nie-
trudno wyobrazić sobie warunki, które będą panować 
na terenie centrum, gdy będzie ono pracowało, jakie 
będą roznosiły się tam zapachy, jaki będzie kurz… 
     Uczestnicy wycieczki zobaczyli czyste jeszcze hale, 
taśmy, urządzenia i maszyny. Wszystkiego mogli dot-
knąć, zajrzeć w każdy zakamarek, zapytać o interesu-
jące ich szczegóły.  
     Było bardzo ciekawie. Nasi Seniorzy znów zobaczyli 
coś, z czego mieszkańcy naszego miasto mogą być 
dumni.                                                         Stefan Kurczab 
                                                                               

Koncerty w „Łabędziu” 
 

    Na deskach łabędzkiej sceny wystąpiły dzieci  
oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 20  
w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki. Seniorzy zobaczyli 
wspaniałe Jasełka przygotowane pod kierunkiem 
nauczycieli tej szkoły – p. Małgorzaty Kamińskiej, ła-
będzianki i Urszuli Marszałak - Rybowicz. Małymi 
artystami byli uczniowie z klas IV-VI.  
     Bardzo im dziękujemy za występ. 
     W trakcie koncertu Przewodnicząca Zarządu Osied-
la Sabina Gorczyca - Kamaj obdarowała Seniorów 
słodkościami z okazji Dnia Babci i Dziadka.  
     Po koncercie Seniorzy mieli kolejną możliwość od-
bioru Segregatorów Życia.                           Renata Jaros 
                        

Wczasy w Wysowej 
                    

    Nasi Seniorzy będą mieli już po raz szósty okazję 
wyjechać na 10 – dniowe wczasy w Wysowej. 
    Organizowane są one od początku istnienia łabędz-
kiego Klubu Seniora, czyli od lipca 2012 r. Łącznie,  
w pięciu wyjazdach wzięło udział ponad 300 osób.  
     Tegoroczny wypoczynek planowany jest na okres 
od 5 do 15 maja. Organizatorem wczasów jest prze-
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wodniczący Klubu Seniora Stefan Kurczab. Już dziś 
dziękujemy Mu za zaangażowanie i poświęcony czas. 
                                                             Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                                                                                               

Oferta dla Seniorów 
      

     Oferta dla Seniorów jest przygotowywana tak,  
aby zapewnić jej różnorodność i ciekawą formę. 
     W najbliższym czasie planowane są: 
 koncert w „Łabędziu” - 25 lutego, podczas którego 

zaprezentowane zostanie widowisko „Rozśpiewana 
Tęcza”, przygotowane przez uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej Tęcza w Gliwicach pod kie-
runkiem  Wojciecha Kotylaka. Na scenie będzie bar-
dzo kolorowo, Seniorzy zobaczą i wysłuchają Ballady 
Cygańskiej oraz utworów z lat 20. i 30. 

 koncerty - 31 marca, 28 kwietnia, 19 maja, 30 czer-
wca, 

 wycieczka, której program jest uzgadniany, 
 majówka przy grillu, 
 wyjazd na wczasy do Wysowej, 
 i nowość - bezpłatne wejściówki na mecze Piasta.                                                                                                              

                                                                             Krystyna Sowa 
 

Pozytywne zmiany w roku 2015 
      

     O części zadań zrealizowanych w roku 2015 na te-
renie Łabęd z udziałem Rady Osiedla pisaliśmy już  
w numerze 26., w którym staraliśmy się podsumować 
kończącą się kadencję 2011 – 2015. Teraz krótko je 
przypominany. Były to: 
1. nowy chodnik i parking przy ul. Zygmuntowskiej, 

koszt remontu to 250 tys. zł, 
2. remont ul. Wieniawskiego, koszt przebudowy dro-

gi wyniósł 660 tys. zł, 
3. budowa placu zabaw przy SP 38, koszt inwestycji 

to prawie 250 tys. zł, 
4. modernizacja kapliczki przy Placu Niepodległości, 

koszt prac wyniósł 134 tys. zł,  
5. remont 7 sanitariatów w Przedszkolu Miejskim  

nr 34 przy ul. Chatka Puchatka, koszt wykonanych 
prac wyniósł 150 tys. zł, 

6. inne zadania wykonane w roku 2015:  
 nowy chodnik w rejonie wiaduktu kolejowego, 
 montaż belki na wyjeździe z ul. Portowej, 
 prace porządkowe i nasadzenia w obrębie alejki  

pomiędzy ul. Partyzantów i Kosmonautów.          
     Zadania zrealizowane w ostatnich miesiącach roku 
2015 :                                                                        
 

Nowy skwer przy ul. Zawadzkiego 
      

      Odbioru końcowego skweru przy ul. Zawadzkiego 
dokonano 25 listopada 2015 r. Inwestycję zrealizował 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych.    
 

   

     W ramach przeprowadzonej modernizacji powstał 
plac zabaw, długo oczekiwane boisko do gry w piłkę 
nożną i koszykówkę, teren do gier oraz ścieżki  
dla pieszych. Ustawiono stół do gry w szachy, kosze  

na śmieci i ławki parkowe. Nasadzono żywopłot i za-
siano trawę. Zadanie kosztowało 338.601 zł.       

     Modernizacja skweru przy ul. Zawadzkiego to in-
westycja, o którą długo i konsekwentnie zabiegali 
mieszkańcy.  
     Mamy nadzieję, że nowo powstały skwer będzie  
dla wielu osób miejscem zabawy, wypoczynku i rekre-
acji, a nie miejscem wyżywania się, niszczenia i de-
wastacji. 
     Pierwszy przypadek zniszczeń miał miejsce jeszcze 
przed oficjalnym oddaniem obiektu do użytku. Dwaj 
nieletni sprawcy zostali ujęci dzięki odważnej i zde-
cydowanej postawie osób, które były świadkami zda-
rzenia.  
      Bardzo im dziękujemy za wzorową postawę.   
                                                                     Krystyna Sowa                                                                 
 

Nowy skwerek przy ul. Tuwima 
 

     Miedzy placem zabaw a budynkiem mieszkalnym 
przy ul. Tuwima znajdowała się zaniedbana działka 
gminna.     

     Dzięki temu, że była ona we władaniu Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych, a koszt modernizacji nie 
był zbyt duży, udało się nam przekonać MZUK do wy-
konania niezbędnych prac w ramach remontów bie-
żących, realizowanych w roku 2015 z budżetu jed-
nostki. Bardzo za okazaną życzliwość dziękujemy.     

      

     Prace zostały wykonane późną jesienią. Kosztowały 
około 40 tys. zł..  Skwer ma odświeżone trawniki, nowe 
alejki, na środku zasadzone zostało drzewko iglaste, 
ustawiono dwie ławki.  

      Wszystkie prace były wykonywane w porozumie-
niu z mieszkańcami.                                   Krystyna Sowa 
 

Inwestycje i remonty w roku 2016 
 

      Dwa zadania wpisane do budżetu Miasta Gliwice  
na rok 2016 to efekt naszych wspólnych działań. Są to 
remonty, na które zagłosowaliśmy latem 2015 r.: 
 uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wol-

ności pomiędzy ul. Marksa i Partyzantów o wartości 
szacunkowej 200.000 zł, 

 nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów 
przy ul. 22 Lipca o wartości szacunkowej 600.000 zł. 

       Ponadto, w budżecie zapisane zostały też inne, 
równie ważne zadania: 

 modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Pod-
stawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,  

 termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34, 
 modernizacja budynku PM nr 37, 
 dokończenie remontu kapliczki przy ul. Rzeczyckiej, 
 przebudowa skrzyżowania ul. Toszeckiej i Czołgo-

wej, 
 budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej, 
 wykup działki nr 11/7 obręb Łabędy Las przy ulicy 

Wrzosowej, 
 aktualizacja dokumentacji budowy ronda na skrzy-

żowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Czołgowej. 
Sabina Gorczyca - Kamaj                                                            
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Zabiegamy o… 
 

      Rada Osiedla zabiega o rozwiązanie wielu proble-
mów, mających wpływ na warunki życia w Łabędach, 
wygląd dzielnicy i właściwe wykorzystanie naszego 
potencjału. Jest tych problemów wiele. Ze względu  
na rozmiary naszej gazetki możemy je jedynie wy-
liczyć. Więcej informacji na temat poszczególnych 
spraw znajdziecie Państwo na naszej stronie, na którą 
niezmiennie zapraszamy. Zabiegamy m.in. o: 
 utworzenie w Łabędach przystani dla Mariny Gliwi-

ce, która obecnie działa na terenie portu, ale w naj-
bliższym czasie będzie musiała zmienić lokalizację, 

 wykupienie od Nadleśnictwa Brynek działki  11/7, 
położonej między ogrodzeniem cmentarza komu-
nalnego i SP 32 przy ul. Wrzosowej w związku  
z zabiegami o budowę parkingu, 

 wykonanie w roku 2016 projektu zagospodarowania 
terenu przy SP 38 i ZSO 2 przy ul. Partyzantów, 

 uporządkowanie spraw związanych ze stanem bu-
dynków gminnych przy ul. Staromiejskiej 10 i 42, 

 remont chodnika i parkingu po drugiej stronie ulicy 
Zygmuntowskiej, 

 właściwe wykorzystanie obiektów Gimnazjum nr 19, 
 remont wnętrza IV Komisariatu Policji, 
 remont końcowego przystanku autobusowego, 
 odnowienie orła obok budynku przy ul. Wolności 1… 
                                                                             Krystyna Sowa 
 

Smog, Łabędy i inwestycja PEC – Gliwice 
 

Ranking 
przeprowadzony  
przez Światową 

Organizację Zdrowia 
podaje,  

że w pierwszej 
dziesiątce najbardziej 

zanieczyszczonych 
polskich miast, 

siedem jest ze Śląska, 
w tym Gliwice, miasto 

 w którym żyjemy, 
pracujemy, wychowujemy dzieci, wnuki. 

     Łabędy to dzielnica Gliwic, która niestety ma swój 
udział w tym, że nasze miasto zajmuje wysokie miejs-
ce w tak niechlubnej kategorii. 
     Powietrze, którym oddychamy – delikatnie mówiąc 
- nie należy do najczystszych, często jest śmierdzące, 
zatruwane dymami spalanych paliw złej jakości, 
plastyków, mebli, śmieci itp. Takie powietrze to choro-
by, brak słońca, złe samopoczucie, itp. 
      A jako mieszkańcy Łabęd mamy niepowtarzalną 
okazję, aby poprawić sobie i naszym najbliższym kom-
fort życia.  
      PEC rozpoczął w Łabędach realizację bardzo dużej 
inwestycji, zbuduje u nas i dla nas nową sieć ciepłow-
niczą. Oznacza to możliwość korzystanie z ciepła 
systemowego.      
     Jak udało nam się ustalić, PEC – Gliwice planuje  
do końca marca 2016 roku uzyskać pozwolenia na bu-
dowę, a następnie ogłosić przetarg na wyłonienie wy-
konawcy. Jak nie będzie przeszkód, ciepło w nowo 
przyłączonych mieszkaniach pojawi się w sezonie 
2016/2017. 
     Ten etap prac dotyczy ulic R. Luksemburg i Gał-
czyńskiego, do ulicy Partyzantów i Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 2. Kolejny etap to ulica Wolności  
i przyległe.      
     Rada i Zarząd Osiedla Łabędy czynnie wspiera 
działania PEC. Odbywamy okresowe spotkania z Pre-
zesem Rudolfem Widziszowskim i pracownikami firmy, 
organizujemy spotkania z mieszkańcami. 
     W obecnej kadencji zamierzamy jeszcze mocniej 
wspierać realizowaną inwestycję.  

     W najbliższym czasie zorganizujemy spotkanie  
z mieszkańcami, zarządami i zarządcami wspólnot, 
podczas których będziemy szczegółowo prezentować 
temat korzystania z ciepła systemowego w aspekcie 
prawnym, ekologicznym, finansowym, zdrowotnym  
i społecznym. Będziemy mówić o wygodzie i komforcie 
wynikającym z nowych rozwiązań. 
     Znamy obawy, zastrzeżenia i trudności, z jakimi 
borykają się mieszkańcy, ale jesteśmy przekonani,  
że sprawa, choć trudna, jest konieczna do podjęcia,  
a w ostatecznym rozrachunku, dobra. 
      W naszym wspólnym interesie leży maksymalne 
zwiększenia liczby mieszkań korzystających z ciepła 
systemowego. Będzie to miało istotny wpływ na nasze 
zdrowie.                                                 Paweł Tyrakowski 
            

Gospodarka nieruchomościami 
      

     Informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami są 
stałym elementem gazetki „Nasze Łabędy”.  
    Wiele miejsca poświęcamy też tej sprawie przygotowu-
jąc materiały na stronę naszelabedy.pl. 
     To niezmiernie istotny, a jednocześnie trudny procedu-
ralnie zakres działań rady.  
 

    Problemy z tym, co nie nasze 
     

     Przypominamy, że wiele nieruchomości położonych 
na terenie Łabęd nie należy do miasta. Większość  
z nich jest własnością Skarbu Państwa. Zarządzanie 
nimi zleca Prezydentowi Miasta Wojewoda. Miasto 
takie zadanie musi realizować, natomiast Wojewoda 
ma zapewnić środki na jego realizację. 
     Niestety środki te są nieadekwatne do potrzeb. Nie 
starcza za koszenie traw, wycinanie drzew, prace 
porządkowe.  
     Co  w praktyce oznacza realizacja zadania zlecone-
go z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu 
Państwa? Oznacza, że miasto m.in.: 
 „dogląda” ich, ale nie może z własnego budżetu 

ponosić dodatkowych wydatków, 
 nie może prowadzić na tych nieruchomościach re-

montów i inwestycji, 
 ochrania cenniejsze nieruchomości, 
 na sprzedaż lub dzierżawę musi uzyskać zgodę Wo-

jewody, 
 wykonywać wyceny, ogłaszać i przeprowadzać prze-

targi na sprzedaż czy dzierżawę nieruchomości, 
 po dokonaniu sprzedaży ma prawo do 25 % uzyska-

nej kwoty, 
 o darowiznę lub komunalizację działek musi starać 

się podejmując trudne i czasochłonne czynności.  
                                                                              Krystyna Sowa 
 

Nieruchomość przy ul. Boya- Żeleńskiego  
 
Wracamy do dłu-

giej historii starań 
o sprzedaż 

nieruchomości 
Skarbu Państwa 
przy ul. Boya - 

Żeleńskiego 12.  
Miasto zarządza 

nią od lipca  
2014 r.  

Od ubiegłego roku 
stara się ją zbyć. 
Bezskutecznie.  

 

    W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną ro-
kowania. Cena nieruchomości będzie korzystna, wy-
niesie 40 % jej wartości kosztorysowej.        

Działka nr 26 i 28 obręb Przyszówka 
      

     Dobrym przykładem kłopotów, jakie Miasto Gliwice 
ma z nieruchomościami Skarbu Państwa jest sytuacja 
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działek nr 26 i 28, położonych pomiędzy ul. Wolności, 
Waryńskiego i K. Marksa. 

     Od bardzo dawna Rada zabiega o ich włączenie  
do zasobów Miasta Gliwice.  
     Systematycznie przekazuje w tej sprawie wnioski  
do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  
     Wydział prowadzi długotrwałe działania, ale proces 
pozyskiwania działek Skarbu Państwa jest niestety 
długi, pełen przeszkód, a czasem nawet naznaczony 
brakiem dobrej woli.  
     4 marca 2014 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję,  
na podstawie której odmówił przekazania na rzecz 
miasta, nieodpłatnie, działki nr 28 obręb Przyszówka  
/ działka przy ul. Wolności, na której znajduje się pomnik /. 
     Niezrażeni wydaniem niekorzystnej decyzji nadal 
zabiegamy o to, aby działki nr 26 i 28 stały się włas-
nością miasta. 
     Póki co, upominamy się o ich właściwe utrzymanie. 

     Ostatnio, dzięki naszym zabiegom, Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych określił szacunkowy koszt wyko-
nania najpilniejszych prac na obu działkach. Okazało 
się, że do wycinki kwalifikuje się 26 drzew, a pozos-
tałe wymagają przycięcia. Potrzeba na to 29.112,37 zł. 
     Prace muszą zostać sfinansowane z budżetu Woje-
wody. Ponieważ tak dużych środków nie ma, miasto 
musi o nie wystąpić. Czy dostanie? Nie wiadomo. 
     Gdyby działki były własnością miasta, problemu by 
nie było.   
 

 
 

     Informując Państwa o tych trudnych i zawiłych 
sprawach chcemy jednocześnie podkreślić, że nasze 
problemy są dostrzegane i rozumiane przez kierow-
nictwo i pracowników Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami. Zawsze spotykamy się z Ich strony z otwar-
tością i życzliwością, a przede wszystkim wolą rozwią-
zania istniejących problemów.                      Krystyna Sowa 
 

Remont przystanku  
 

                                                                    

      Końcowy przystanek komunikacji miejskiej zlokali-
zowany jest na działce nr 74/1 obręb Łabędy, należą-
cej do Zakładów Mechanicznych Bumar - Łabędy S.A.   

     Ze względu na stan techniczny wysepek autobuso-
wych konieczne jest pilne przeprowadzenie ich re-
montu. 
     Niestety miasto nie może sfinansować zadania, 
ponieważ nie jest właścicielem działki.      
     Pozostają dwa wyjścia : albo ZM „Bumar – Łabędy” 
S.A. wyremontują przystanek, albo nieodpłatnie prze-
każą działkę miastu. 
     Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych w sierpniu 2015 r. zwrócił się  do właś-
ciciela z wnioskiem w sprawie formalnego rozwiązania 
kwestii władania działką nr 74/1 obręb Łabędy.”   
     Niestety, do dziś nie ma odzewu. To nie pierwsze 
pismo w tej sprawie do ZM „Bumar – Łabędy”, które 
pozostaje bez odpowiedzi.                         Krystyna Sowa                                                                 

Działalność bocznicy kolejowej    
  

      Na stronie internetowej rady kilkakrotnie zamiesz-
czaliśmy informacje o działaniach, jakie podejmujemy 
w sprawie uciążliwości funkcjonowania bocznicy kole-
jowej przy ul. Przyszowskiej, w rejonie przystanku 
autobusowego. 
     Ostatnie pismo w tej sprawie trafiło do nas 25 
stycznia. Informuje ono, że trwa korespondencja po-
między PKP S.A. a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi 
S.A. 
     Czekaliśmy na działania właściciela bocznicy cier-
pliwie, ale sytuacja, jaka zaistniała 28 stycznia zmu-
siła nas do podjęcia zdecydowanej interwencji. 
     Ciężarówki wyjeżdżające z rejonu przeładunku 
węgla tak zabrudziły jezdnię przy przystanku, że piesi 
musieli brnąć w błocie.  
     Ponieważ firma transportowa nie widziała w zabru-
dzaniu jezdni problemu i nawoziła na drogę kolejne 
warstwy ziemi, zmuszeni byliśmy wezwać na pomoc 
policję.      
     Dzięki interwencji funkcjonariuszy z IV Komisariatu 
udało się zaprowadzić porządek. Ruch samochodów 
ustał aż do przyjazdu maszyny, która oczyściła jezd-
nię.  
     Na miejscu pojawiła się też Straż Miejska i pracow-
nicy Zarządu Dróg Miejskich. 
 

      

     To oczywiście nie kończy sprawy. Już wystąpiliśmy  
z wnioskiem o sprawdzenie legalności działania bocz-
nicy kolejowej.  
     W imieniu mieszkańców dziękujemy za pomoc po-
licjantom z IV Komisariatu, pracownikom Zarządu 
Dróg Miejskich i strażnikom Straży Miejskiej. 
     Przy okazji zwracamy uwagę, że teren, na którym 
zlokalizowana jest bocznica nie należy do miasta. 
     Powtarza się schemat - nie nasz teren - duże 
problemy!                                                    Krystyna Sowa 
 

     Ważne zmiany w łabędzkiej oświacie 
 

      Już dziś trwają prawne przygotowania do zmian, 
jakie zajdą w łabędzkich placówkach oświatowych  
w nowym roku szkolnym.  
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     Rozmowy przedstawicieli władz miasta z dyrektor-
rami, nauczycielami, rodzicami, uczniami poprzedziły 
ważne decyzje Rady Miasta Gliwice. 
     Najpierw Rada podjęła tzw. uchwały intencyjne, 
czyli zapowiadające wprowadzenie zmian, a potem,  
4 lutego 2016 r. podjęła uchwały zasadnicze. Na ich 
mocy z dniem 1 września 2016 r.: 
 Przedszkole Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Pu-

chatka i Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Wrzo-
sowej zostaną połączone w Zespół Szkolno – Przed-
szkolny nr 9 przy ul. Wrzosowej, 

 Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Partyzantów 25 
zostanie włączona do Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 przy ul. Partyzantów, 

 likwidacji ulegnie Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej. 
Rada Osiedla wyraziła pozytywną opinię w sprawie 

powyższych zmian. 
Szczegóły dotyczące poszczególnych placówek znaj-

dziecie Państwo na naszej stronie internetowej. 
                                                                           Krystyna Sowa 

 

Gliwicki budżet obywatelski                                              
      
W bieżącym roku, już po raz 
trzeci, mieszkańcy Gliwic 
będą mogli aktywnie wpływać 
na zapisy budżetu miasta,  
w części wydzielonej dla tzw. 
„budżetu obywatelskiego”. 
     W trzeciej edycji programu 
wprowadzone zostały znaczą-

ce zmiany.  
     Modyfikacje pojawiły się m. in. pod wpływem 
wniosków zgłaszanych przez rady osiedli, także i na-
szą. 
     Zmiany zostały poddane konsultacjom społecznym. 
Jedno z trzech spotkań poświeconych prezentacji no-
wej procedury odbyło się w Łabędach 10 grudnia u-
biegłego roku. Wzięło w nim udział ponad 50 osób. 
Wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu serdecz-
nie dziękujemy. 
       W wyniku podjętych działań Prezydent Miasta Gli-
wice wydał 27 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr PM 
2262/16 w sprawie zasad budżetu obywatelskiego 
Miasta Gliwice. 
     Wszystkich zachęcamy do zapoznawania się z materia-
łami, zamieszczanymi na stronie naszelabedy.pl w za-
kładce Budżet obywatelski.                            Krystyna Sowa                                                                        
 

     Jaką kwotą dysponujemy ? 
 

     Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego, przewidzia-
ne do realizacji w roku 2017 Prezydent Miasta przeznaczył 3,5 
mln zł. 
     Podział kwoty na realizację zadań w poszczególnych osied-
lach został dokonany w oparciu o następującą regułę: 40% 
kwoty zostaje podzielone równo pomiędzy wszystkie osiedla,  
a 60% kwoty zostaje podzielone proporcjonalnie do liczby 
osób zameldowanych w poszczególnych osiedlach. 

     Kwota wyliczona dla Łabęd to 
249. 921 zł. Więcej dostały tylko 
dwa osiedla: Sośnica - 291. 113 
zł i Trynek - 277. 445 zł 
     Aby wykorzystać przyznane 
środki, w głosowaniu na łabędz-
kie zadania będzie musiało wziąć 
udział co najmniej 535 osób.  
     Na pewno wymóg spełnimy. 
Jesteśmy jednym z najaktywniej-
szych, jeśli nie najaktywniejszym 

gliwickim osiedlem.   
     Latem ubiegłego roku, kiedy to wybieraliśmy zadania  
na rok 2016, w głosowaniu wzięło udział 1.138 osób!!! Dla 
porównania - w roku 2014, zadania na rok 2015 wybierało 
397 głosujących.                                  Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                       
 

     Kto może być wnioskodawcą ? 
 

   Wniosek do budżetu Miasta Gliwice może złożyć każdy 
mieszkaniec Gliwic, to jest osoba, która przebywa w Gliwicach 

z zamiarem stałego pobytu i ma ukończone lub kończy 16 lat  
w roku 2016. 
     Aby wniosek był poprawny 
musi zostać poparty przez co naj-
mniej 15 osób – mieszkańców, 
którzy mają ukończone 16 lat lub 
ukończą 16 lat w 2016 r. 
     Wnioski mogą składać kolegial-
nie: kluby radnych i komisje stałe 
Rady Miasta Gliwice, Rady Osiedli, 
Młodzieżowa Rada Miasta.  
     Radni Rady Miasta, członkowie 
Rad Osiedli i radni Młodzieżowej 
Rady Miasta mogą także składać 

wnioski  indywidualnie, w tych przypadkach nie ma koniecz-
ności dołączenia do wniosku listy poparcia.       Krystyna Sowa                                                
 

Składanie wniosków 
 

Wnioski będą przyj-
mowane w okresie  
od 7 do 18 marca 

2016 r. 
Wnioski należy składać  

na formularzach 
sporządzonych według 

wzoru określonego  
w załączniku nr 4  
do zarządzenia. 

     Wnioskodawcy dołączają do wniosku listę poparcia.  
     Formularz wniosku do pobrania i wydruku, dostępny jest  
na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI”.  
     Formularz wniosku w wersji papierowej można otrzymać  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Intere-
santów oraz w Biurze Prezydenta i Rady Miasta w godzinach 
urzędowania. 
    Wnioski można składać w formie papierowej bezpośrednio  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach /ul. Zwycięstwa 21, Biuro 
Podawcze/ w godzinach urzędowania lub listownie na adres 
Urzędu z dopiskiem na kopercie „BUDŻET OBYWATELSKI”. 
     O dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego 
doręczenia.  
     Wnioski można też składać w formie elektronicznej przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą, szczegóły na stronie urzę-
du.                                                        Sabina Gorczyca - Kamaj 
 

     Ogłoszenie osiedlowej listy wniosków  
 

     9 maja 2016 r. Prezydent Miasta poda do publicznej wiado-
mości osiedlowe listy zadań zakwalifikowanych do głosowania 
wraz z szacunkową wartością ich realizacji. 
     Od tego momentu Rady Osiedli będą prowadzić akcję 

informacyjną w osiedlach. 
     Kampanię informacyjną  
na temat osiedlowych list zadań  
oraz zasad głosowania będzie 
też prowadzić Wydział Kultury  
i Promocji Miasta.  
    6 czerwca 2016 r. Prezydent 
Miasta uruchomi głosowanie  
na zasadach określonych z za-
rządzeniu.  
            Sabina Gorczyca - Kamaj 

                                                                                                                           

Sukcesy łabędzian 
      

Gliwicki Lew i Gliwicjusz jednocześnie 
 

 

 
 

Prezydent 
Gliwic 

Zygmunt 
Frankiewicz 
po raz dwu-

nasty 
przyznał 

nagrodę – 
Gliwickiego 

Lwa.  
 



 8 

    Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowany 
został Jego Magnificencja, rektor Politechniki Śląskiej 
- prof. Andrzej Karbownik. 
     Prezydent Gliwic za niewątpliwy sukces laureata 
uznał sprawne kierowanie jedną z najlepszych tech-
nicznych uczelni w kraju.  
     Ale to nie wszystko ! 
     15 stycznia, podczas uroczystych obchodów jubi-
leuszu 60 - lecia działalności Nowin Gliwickich, przy-
znano tytuł Człowieka Ziemi Gliwickiej. Zwycięzcę ple-
biscytu wyłoniono spośród 25 kandydatów zgłoszo-
nych przez czytelników gazety.  
    Tytuł Gliwicjusza i pamiątkową statuetkę otrzymał 
Rektor Politechniki Śląskiej Andrzej Karbownik. 
     Warto podkreślić, ze po raz pierwszy te dwa zna-
czące miejskie wyróżnienia otrzymała w jednym roku 
ta sama osoba. 
     Gratulujemy znamienitemu mieszkańcowi Łabęd  
i życzymy kolejnych sukcesów.                   Krystyna Sowa 
                                                                                                              

Wyróżnienia w plebiscycie 
      

Kapituła 19. edycji 
plebiscytu „Człowiek 

Ziemi Gliwickiej – 
2015” wyróżniła 

Wojciecha Kotylaka, 
społecznika 

zaangażowanego  
w pracę na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

mieszkającego  
w Łabędach i generała 

Jarosława Szymczyka, szefa śląskiej policji,  
który w przeszłości pełnił służbę na łabędzkim IV 

Komisariacie Policji. 
Jako łabędzianie 

możemy być dumni 
z osiągnięć, uznania 
i pozycji społecznej 
zwycięzcy i dwóch 
osób wyróżnionych 

w plebiscycie 
„Człowiek Ziemi 

Gliwickiej – 2015”. 
To wyjątkowy sukces 

– wszyscy Oni są związani z Łabędami.                           
Sabina Gorczyca - Kamaj 

 

Wolontariusz roku 2015 
   

     I jeszcze jeden ważny sukces. Tym razem laureat 
tytułu nie jest łabędzianinem, ale dla Łabęd pracuje.  
     Edward Pieczara, instruktor Młodzieżowego Domu 
Kultury, prowadzący zajęcia karate i sztuk walki  
w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” został 
Wolontariuszem roku 2015.  
     Serdecznie gratulujemy. Cieszymy się, że swe pas-
je, serce i czas Pan Edward Pieczara ofiaruje Łabędom. 
Dziękujemy.                                                Krystyna Sowa 
 

Bogate ferie w „Łabędziu” 
 

     Z ogromną radością i satysfakcją informujemy,  
że wszystkie jednostki miejskie, funkcjonujące w „Ła-
będziu” przygotowały na okres ferii zimowych bardzo 
atrakcyjną ofertę zajęć dla naszych najmłodszych.  
     Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych za-
prasza na poniedziałki dla rodzin z grami planszowymi  
i puzzlami, artystyczne środy z masa solną w roli 
głównej i inne atrakcje.  
      Najmłodsi łabędzianie, spędzający ferie zimowe  
w miejscu zamieszkania, będą mogli wziąć udział  
w zajęciach teatralnych, plastycznych, muzycznych  
i sportowych. Zaprasza na nie Młodzieżowy Dom 
Kultury. 
     Ponieważ chętnych jest zazwyczaj więcej niż przy-
gotowana liczba miejsc, zainteresowanych zachę-

camy do jak najszybszego 
zgłoszenia się w wyzna-
czonych przez MDK ter-
minach i miejscach oraz 
dokonanie zapisów na po-
szczególne zajęcia. 
      Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zapewnia dzieciom 
zajęcia w ośmiu różnych 
terminach i na bardzo róż-
ne tematy. 
     Szczegółowa ofertę znajdziecie Państwo na stro-
nach GCOP, MDK i MBP . 
     „Łabędź” pełen dzieci, gwar i dobra zabawa były 
naszym marzeniem wtedy, gdy zabiegaliśmy o pow-
stanie centrum i wtedy, gdy było ono budowane. Teraz 
nasze marzenia się spełniają! 
       Wszystkim, którzy je urzeczywistniają serdecznie 
dziękujemy!                                 Sabina Gorczyca - Kamaj 
 

Strona naszelabedy.pl 
 

       Strona internetowa RO Łabędy jest dla nas szcze-
gólnym powodem do dumy. W jej prowadzenie wkładamy 
bardzo dużo pracy, ale też uzyskiwane efekty uważamy  
za wyróżniające. 
       Zamieszczamy na niej najważniejsze informacje  
o dzielnicy i zachodzących w niej zmianach. Jest uzupeł-
niana na bieżącą, a większość wpisów powstaje na-
tychmiast po zaistnieniu opisywanego zdarzenia. 
       Każdy, kto korzysta ze strony naszelabedy.pl ma 
dostęp do aktualnych, ciekawych i ważnych dla miesz-
kańców informacji.  
     Na początku roku rozpoczęliśmy gromadzenie infor-
macji na temat popularności naszej strony.  
     Co miesiąc będziemy Państwu przekazywać podsta-
wowe dane liczbowe, dotyczące zainteresowania naszymi 
materiałami. 
     W okresie od 4 stycznia do 3 lutego 2016 r. stronę 
naszelabedy.pl odwiedziło 808 osób. Połowa z nich ko-
rzystała z niej po raz pierwszy, pozostali to osoby, które 
zaglądały do nas już wcześniej.  
     Średni czas obecności na stronie to 4 minuty. 
     Na razie trudno nam powyższe dane oceniać. Nie 
wiemy, czy 808 odwiedzających to dużo, czy mało. Czy 
czyta nas więcej osób niż ma to miejsce w przypadku 
stron prowadzonych przez inne rady osiedli, bo takich 
statystyk się nie prowadzi, a szkoda. Już za miesiąc 
będziemy mogli porównać własne wyniki. 
     A póki co, bardzo cieszymy się z zainteresowania 
każdej z 808 osób, które weszły na naszą stronę. Bardzo 
Wam dziękujemy za czas poświecony na pozyskiwanie 
informacji o naszych wspólnych sprawach.  
     Cieszymy się, że aż połowa odwiedzających stronę 
to osoby, które zajrzały do nas po raz pierwszy.  
     Czas pobytu na stronie - 4 minuty - uważamy za sa-
tysfakcjonujący. 
     Tych, którzy korzystają ze strony naszelabedy.pl 
prosimy o polecenie nas kolejnym czytelnikom.      
     Stronę RO Łabędy prowadzą : Sabina Gorczyca – Kamaj 
i Krystyna Sowa.                                                 Renata Jaros      
                                                                                                                         

Skład Rady Osiedla Łabędy      

1. Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy 
2. Bogdan Pietrzak – zastępca przewodniczącej RO Łabędy 
3. Sabina Gorczyca - Kamaj – przewodnicząca Zarządu Osiedla 
4. Renata Jaros, Paweł Tyrakowski– zastępcy przewodniczącej 

Zarządu Osiedla 
5. Radni Rady Osiedla Łabędy: Tadeusz Barcik, Piotr Caban, 

Bernard Fic, Barbara Kończak, Dariusz Kosowicz, Grażyna 
Maszniew, Roman Michalski, Ewa Mizera, Joanna Szubert, 
Mikołaj Tyrakowski. 
                                                              

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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