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Nakład:5.500egzemplarzyczerwiec2016r.



NanadchodząceŚwiętaBoŜegoNarodzenia
ŜyczymymieszkańcomŁabędiichbliskim

wieluwspaniałychchwilspędzonychzrodziną,
wypełnionychŜyczliwością,radościąinadzieją

orazsamychszczęśliwychdniwnadchodzącymroku.


RadaOsiedlaŁabędy







Biuletyn„NaszeŁabędy”


Szanowni
łabędzianie,

kierujemy
doPaństwa29.
numergazetki

osiedlowej„Nasze
Łabędy”,wydawanej

nieprzerwanie
odwrześnia2007r.




ŁabędźwykonanywKrośnieńskichHutachSzkła"KROSNO"S.A.


Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Łabęd”
minęło ponad pół roku. W tym czasie wiele się zdarzyło,
zaszłyistotnezmiany,opracowanoplanynaroknastępny,
nazwanoproblemy,którepowinnyzostaćrozwiązane.
Właśniedlategomusieliśmydokonać selekcji tematów.
W29.numerzegazetkiprezentujemyPaństwutedziałania
i zdarzenia, które naszym zdaniem, były najwaŜniejsze
imiałyistotnywpływnawarunkiŜyciawŁabędach.
Część informacji musiała pozostać dostępna jedynie
nanośnikachelektronicznych.
Przypominamy,Ŝegazetkaniejestjedynymsposobem
komunikowaniasięmieszkańcamiŁabęd.
Od września 2009 r. prowadzimy stronę internetową,
na której na bieŜąco i regularnie zamieszczamymateriały
dotyczącenaszegonajbliŜszego,osiedlowegootoczenia.
Odmaja2016r.prowadzimytakŜefacebooka.Zamiesz
czane na nim posty cieszą się duŜym zainteresowaniem.
KomentarzesąwywaŜoneiŜyczliwe.Bardzozatodzięku
jemy.
W29.numerze„NaszychŁabęd”napiszemym.in.olicz
bie mieszkańców, pracy Rady Osiedla, działalności Klubu
Seniora,zmianach, jakiezaszływŁabędachwroku2016,
zadaniach planowanych na rok 2017, problemach, o któ
rychrozwiązaniezabiegamy.
Zewzględunaograniczonąliczbęstron,nienapiszemy
tymrazemzawieleogospodarcenieruchomościami,którą
taklubimy.Szerzejprzedstawimyjąwnastępnymnumerze
„NaszychŁabęd”.
Nakład biuletynu to 5.500 egzemplarzy. Jak zwykle,
rozniesiemy go sami, poprosimy teŜ o pomoc zarządców
wspólnotiosobyprywatne.JuŜterazwszystkimdziękuje
myzawsparcie.





Jesteśmy przekonani, Ŝe praca, którą włoŜyliśmy
wprzygotowaniekolejnegonumerugazetkizapewniPań
stwu dostęp do najistotniejszych informacji na temat na
szejdzielnicy.
śyczymy ciekawej lektury. Prosimy teŜ o zgłaszanie
problemów z dostępnością gazetki. Będziemy starali się
ograniczyćewentualneproblemy.ZespółRedakcyjny


LiczbamieszkańcówŁabęd


Informacje o liczbie mieszkańców Łabęd zamiesz
czamywgazetcenieprzerwanieodmarca2013r.
Wszelkie poniŜsze informacje podajemy na podsta
wie danych Wydziału Spraw Obywatelskich. Obrazują
onestanz30listopada2016r.
W tym dniu w Łabędach na pobyt stały zameldo
wane były 15.184 osoby. Warto porównać, jak było
wcześniej  31 marca 2016 r. było nas 15.309 osób, 31
grudnia201515.390osób,30września2015r.15.442.
Jakwidać,liczbaosóbzameldowanychnapobytsta
łyspada.
WŁabędachzamieszkuje7.880kobiet i7.304męŜ
czyzn.DoWroku2016urodziłosię111dzieci,wtym
54dziewczynkii47chłopców.
Najstarszy łabędzianin urodził się w roku 1917.
Dwóchpanówurodziłosięw roku1918, adwiepanie
wroku1919.
Podamy jeszcze Państwu liczby mieszkańców we
długrokuurodzenia,zpodziałemnakolejnedziesięcio
lecia:
 lata20.113osób,
 lata30.728osób,
 lata401.062osoby,
 lata50.2.256osób,
 latach60.2.426osób,
 lata70.2.023osoby,
 lata80.2.522osoby,
 lata90.1.771osób,
 lata200020091.293osoby,
 lata2010–2015–784osoby,
 od1styczniado30listopada2016r.urodziłosię111

dzieci.
Natomiast Gliwice, wg stanu z 31 marca 2016 r.,
liczyły 172.739 mieszkańców, natomiast 31 grudnia
2015r.wnaszymmieściezameldowanebyły173.274
osoby. 30 września 2015 r., Gliwice liczyły 173.812
osób.KrystynaSowa
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lata 60. - 2.426 osób,

	 Gliwice,	 wg	 stanu	 z	 30	 września	 2016	 r.	 miały	
171.863	mieszkańców,	31	marca	br.	172.739,	31	grud-
nia	2015	r.	173.274,	a	30	września	2015	r.	173.812.	
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BieŜącapracaRadyOsiedlaŁabędy


1. Rada Osiedla Łabędy od początku kadencji, tj. od 7
grudnia 2015 r. odbyła 21 posiedzeń plenarnych.
Częstobraliwnichudziałgoście.Bylitom.in.:

 Jolanta Stąpór  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólno
kształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25w sprawie
organizacji pracy szkoły po włączeniu do niej SP 38
izlikwidowanegoGimnazjumnr19zul.Głównej,

 RudolfWidziszowski,PrezesPEC–Gliwice,informują
cyoaktualnymstanierealizacjiIetapubudowynowej
sieciciepłowniczejdlarejonuul.R.Luksemburgipla
nachdotyczącychIIetapuinwestycji,

 NaczelnikWydziałuŚrodowiskaAgnieszkaSetnik,pre
zentująca zasady przyznawania dotacji w związku
zlikwidacjąpiecówwęglowych,

 nadkomisarz Adam Szczepanowski Komendant Komi
sariatuPolicjiIV,iaspirantsztabowyKrzysztofTacka
kierownik Rewiru Dzielnicowych, z którymi rada roz
mawiałaobezpieczeństwienaterenieŁabęd,

 DarekOpokaPrezesStowarzyszeniaGTWwsprawie
działańnarzeczłabędzkichdzieci,

 przedstawiciele jednostek miejskich i organizacji po
zarządowychwsprawieofertyzajęćdladziecinaczas
feriizimowych,

 pracownik Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zmian
oznakowanianaul.Olimpijskiej.

2. Podjęła4uchwały,dotyczące:imprezponadsiedlowych, 
opiniiwsprawiewydzierŜawieniafragmentudziałkinr28
obrębPrzyszówka,uwagdoprocedurybudŜetuobywatel
skiego,nowejlokalizacjiMarinyGliwice,

3. Podejmowała działania w sprawach zgłoszonych
przezmieszkańców.

4. Kontynuowała organizację bogatej działalności Klubu
Seniora.

5. OrganizowaładlamieszkańcówŁabędwróŜnymwieku
imprezykulturalneisportowe.

6. Utrzymywała stałykontaktzPEC Gliwicewsprawie
budowynowejsieciciepłowniczejnaterenieŁabęd.

7. Organizowałaspotkaniazmieszkańcamiwsprawie:
 II etapu inwestycjiPEC–udziałw2 spotkaniachpo

nad200osób,
 budŜetuobywatelskiegozudziałemDyrektoraUrzędu

–udziałokoło50osób,
 zmianw organizacji ruchu drogowegona ul. Olimpij

skiej–udziałw2spotkaniachkilkunastuosób,
8. Organizowała spotkania w terenie z udziałem przed

stawicieli Zarządu Dróg Miejskich, StraŜy Miejskiej,
MiejskiegoZarząduUsługKomunalnych,wykonawców
remontów w celu uzgodnienia wspólnych działań
narzeczmieszkańców.

9. Na bieŜąco nadzorowała prace remontowe i inwesty
cyjnerealizowanenaterenieŁabęd.

10. Jej przedstawiciele uczestniczyli w dziesiątkach uro
czystości i imprez okolicznościowych, odbywających
sięnaterenieŁabędipozanimi.

11. Wykonała bogatą dokumentację fotograficzną, wyko
rzystywanąnastronieinternetowejiwgazetce.

12. Prowadziła portal rady na facebooku i stronę inter
netową.SabinaGorczycaKamaj



Radaobezpieczeństwiemieszkańców


RadaOsiedlaŁabędy,wstałychodstępachczasu,prosi
Komendanta Komisariatu Policji o przedstawienie infor
macjinatemataktualnegostanubezpieczeństwanatere
nie dzielnicy. W listopadowym posiedzeniu Rady wziął
udziałnadkomisarzAdamSzczepanowskiiaspirantsztabo
wyKrzysztofTacka.
Komendant Komisariatu podał informacje o odnotowa
nychnaterenieŁabędwykroczeniachiprzestępstwach.
WŁabędach,wokresieod1styczniado6listopadabr.
odnotowano:zabójstwa1,bójkiipobicia2,kradzieŜe
71, kradzieŜe pojazdów 7, kradzieŜe zwłamaniem 50,
rozboje 3,uszkodzenie rzeczy 24,uszczerbeknazdro
wiu11.
RozmawianoteŜm.in.o:nieprawidłowymparkowaniu,
usuwaniu samochodów „porzuconych”, zniszczeniu ele
wacji budynku przy ul. K. Marksa, zakłócaniu porządku
przezosobykorzystającezplacówzabawniezgodniezich
przeznaczeniem,zmianachworganizacji ruchu wprowa

dzeniu na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego,
uciąŜliwościbocznicykolejowej.
Komendant Komisariatu, podsumowując przekazane
informacje, stwierdził, Ŝe Łabędy w stosunku do innych
osiedlisądzielnicąraczejspokojną.
WaŜne!!! IVKomisariatPolicjimapełnąobsadękadro
wą.Niezawszetakbyło.
KierownictwuifunkcjonariuszomKomisariatuPolicjiIV
serdeczniedziękujemyzacodziennąpracęnarzeczmiesz
kańcówŁabęd.SabinaGorczycaKamaj


Spotkaniazmieszkańcami

Prowadząccodziennądziałalnośćnarzecznaszejdziel
nicy z satysfakcją zauwaŜamy, Ŝe łabędzianie są coraz
aktywniejsiicorazczęściejangaŜująsięwrozwiązywanie
lokalnychproblemów.Niesąobojętninanieprawidłowości,
interesująsięzachodzącymizmianami isamichcąbyć ich
inicjatorami.
Dowodównatojestkilka,m.in.:
1.znaczna liczba zgłoszeń, interwencji i wniosków, które

trafiajądoRadyOsiedla,
2.aktywnyudziałmieszkańcówwprocedurzebudŜetuoby

watelskiegonaetapiezgłaszaniawnioskówigłosowania,
3.liczba spotkań z mieszkańcami, współorganizowanych

przezRadęOsiedlaorazliczbaichuczestników,
4.rosnąca liczba osób czytających i komentującychwpisy

nastronienaszelabedy.plinafacebookuRady.
Wszystkim mieszkańcom angaŜującym się w nasze
wspólne sprawy bardzo dziękujemy. To dzięki nim, krok
pokroku,budujemyspołeczeństwoobywatelskie.MoŜeto
jeszczebrzmigórnolotnieiobco,alenaprawdęjestwaŜne,
bo postawy prospołecznemają bezpośredniwpływna to,
codziejesięoboknasinasdotyczy.
Wostatnichmiesiącachodbyłysięnastępującespotkania:
 2spotkaniaPEC–GliwicezmieszkańcamirejonuobjętegoII

etapembudowymiejskiejsieciciepłowniczej,
 2spotkaniamieszkańcówul.OlimpijskiejzRadąOsiedla,
 spotkanieDyrektoraUrzęduzmieszkańcamiwsprawiebud

Ŝetuobywatelskiego,
 spotkanieDyrektoraUrzęduzprezesami4spółdzielnimiesz

kaniowych–Donata,GJL, Łabędy,StareŁabędywsprawie
moŜliwościrealizacjizadańbudŜetuobywatelskiegonatere
nachnaleŜącychdospółdzielni.KrystynaSowa



ŁabędzkiMikołajzwizytąu…



RadaOsiedlaodczterechlaturządzaprzejazdMiko
łajapoŁabędach.
Mamyszczęściemiećswojegowłasnego,jakmawia
jądzieci,prawdziwegoMikołaja,zsiwąbrodąisiwymi
włosy.
Nosi piękny, starannie dobrany strój, podpiera się
pastorałem, a głowę przykrywamitrą.W jego trudnej
pracywspomagagoŚnieŜynka.
Jesteśmy pewni, Ŝe tak doskonałego Mikołaja, jak
myniemanikt.
6 grudnia był dla niego dniem cięŜkiej, choć miłej
pracy. Rozpoczął ją wcześnie rano. Mikołaj ubrał się
wswójstarannieskomponowanystrój,wsiadłdoczer
wonegosamochoduterenowegoiwyjechał…



3
3

Najpierwodwiedziłdzieciwprzedszkolunaul.Lite
ratów, potem zajrzał do przedszkola na ul. Chatka
Puchatka,niezapomniałteŜoprzedszkolakachzul.P.
Gojawiczyńskiej.
SpotkałsięzpracownikamiMZUK,wręczyłupominki
sprzedawcomwkilkusklepach,niezapomniałwstąpić
doporadniprzyul.Batorego.
W tym roku poniosło go nawet do centrum Gliwic.
SpotkałsięzuczniamiFilomaty.
I… jakby tego było mało, postanowił odwiedzić
prezydenta miasta. Udało mu się. Prezydent Zygmunt
Frankiewicz był w urzędzie i przyjął go w swoim
gabinecie. Mikołaj nie zapomniał teŜ o złoŜeniu wizyt
zastępcomprezydenta.Spacerująckorytarzamiurzędu
obdarowywał słodyczami napotkanych urzędników
miejskich.
Popołudniuczekałnadzieciw„Łabędziu”.Swądłu
gąwędrówkęzakończyłwlodziarniGlorioza.Pracował
od7.00do20.00.
Bardzo mu dziękujemy za poświecenie całego dnia
na spotkania z dziećmi i dorosłymi. Dziękujemy teŜ
wspierającejgoekipie–uroczejipracowitejŚnieŜynce
Renacie, Markowi i Maćkowi, kierującemu samocho
dem,którymprzemieszczałsięMikołaj.KrystynaSowa

                       

Sprawyzgłaszaneprzezmieszkańców


MieszkańcycorazczęściejkorzystajązmoŜliwości,jakie
daje imwspółdziałaniezRadąOsiedla.Pytają,proponują,
składają wnioski, zgłaszają potrzeby, zwracają uwagę
napotrzebęzajęciasięjakimśproblemem,anawetproszą
opomocwsprawachosobistych,dotyczącychtylkoich.
TodlanaswaŜne.Wszystkiekierowanedonassprawy
podejmujemy. Osoby, które kontaktują się z Radą infor
mujemy o wynikach podjętych działań, wysyłamy skany
dokumentów. Czasem sprawa jest na tyle „duŜa”, Ŝe jej
realizacjamusipotrwaćniecodłuŜej.
Dobrym przykładem takiej sytuacji moŜe być wniosek
mieszkańca o zamontowanie dodatkowej lampy na ulicy
Strzelców Bytomskich w rejonie wiaduktu kolejowego.
Realizacja zadania wymagała odpowiednich przygotowań,
a tym samym i czasu. Dziś jesteśmy juŜ blisko finału,
awnioskodawcamoŜeczućsatysfakcję.
Takich przykładów moŜna podawać wiele. Wszystkie
onetakąmamynadziejęświadcząorosnącymzaufaniu
doRadyOsiedlaŁabędy.
Odczerwcaprzekazanonamnastępującesprawy:
 usunieciesamochodów,zaparkowanychnaul.WolnościiRó

Ŝanej,
 parkowanie samochodów na terenie jednej ze wspólnot

mieszkaniowychprzyul.Wolności,
 usunięciezłamanegodrzewawrejoniemostunaKanaleGli

wickim iw sąsiedztwiebudynkukomunalnegoprzyul.Rze
czyckiej,

 oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej /wskazano
konkretnemiejsca/,

 niefunkcjonalnośćlustrazamontowanegonaprzeciwwyjazdu
zul.Rzeczyckiej,

 negatywne skutki wykorzystywania nieutwardzonej drogi,
łączącejul.KlasztornązterenamiKSSE,doprzejazduwkie
runkuul.Staromiejskiej,

 zastraszanie dzieci przez osoby koczujące w krzakach na
przeciwalejki,łączącejul.PartyzantówiKosmonautów,

 dowózdziecizrejonuul.PrzyszowskiejdoSP29,
 wjeŜdŜaniesamochodównaalejkęprzydziałkach,
 usunięcie pojemnika z odpadami, stojącego przy ul. Party

zantów30/„Strzecha”/,
 usuniecie przyczyn powstawania kałuŜy przy ul. Strzelców

Bytomskichwrejonieprzystankuautobusowego,
 opróŜnianiekoszystającychprzyalejcepomiędzyul.Party

zantówiKosmonautów,
 wycięcie odrostów po usuniętych drzewach w sąsiedztwie

przejśćdlapieszychprzyul.StrzelcówBytomskich,
 pomocwsprawieuzgodnieniazPWiKwarunkówwykonania

przyłączawodydoosiedlamieszkaniowegoprzyul.Zamko
wej,

 zmianyworganizacjiruchunaul.Olimpijskiej,
 zabezpieczenieterenubudowywSP32przewróconeogro

dzenie,
 likwidacja zlewiska wody w rejonie garaŜy przy ul. Ro

dzinnej,
 zakłócanie spokoju przez uŜytkowników jednej z nierucho

mościnaMałymOsiedlu,

 naprawazapadniętegochodnikaprzyul.Wolnościwrejonie
skrzyŜowaniazul.Partyzantów,

 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Tuwima,
Wieniawskiegoisąsiednich,

 oczyszczeniechodnikałączącegoul.BatoregoiPrzyszowską
notatkawNowinachGliwickich,

 wycięcie trawy na dawnym boisku przy alejce w rejonie
ul.Kosmonautów.

 zadymianieŁabęd  interwencjawsprawiekonkretnychbu
dynków;zgłaszającypodaliadresy,wjednymzprzypadków
skierowalistosownepismadopolicjiiStraŜyMiejskiej,

 wymianaławeknaskwerzeprzynieczynnejfontannie,
 ruchsamochodówonośnościpowyŜej7tul.Staromiejską,
 oczyszczenie działki nr 306 obręb Łabędy – skrzyŜowanie

kołowiaduktukolejowegoul.StrzelcówBytomskich,
 kilka spraw indywidualnych, dotyczących sytuacji konkret

nychosób.
PowyŜszywykazdowodzi,Ŝemieszkańcymająświado
mośćmoŜliwościwpływanianaswojenajbliŜszeotoczenie.

Znaszychkilkuletnichobserwacjiwynika,Ŝeaktywność
łabędzian rośnie, Ŝe szybciej reagują na zauwaŜone
przez siebie nieprawidłowości, Ŝe zabiegają o zmianę sy
tuacji,któraichzdaniemtakiejzmianywymaga.
Tobardzocennezjawisko.Postawamieszkańcówprzy
nosi wymierne korzyści, chociaŜby w zakresie budŜetu
obywatelskiego.SabinaGorczyca–Kamaj


ImprezyponadosiedlowepromocjąŁabęd


 
 

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta
Miastanapoczątkuroku2016, łabędzkaRadaOsiedlapo
zyskałazbudŜetumiastakwotę20.426,76złnaorganizac
jęczterechimprezponadosiedlowych.
PierwsząznichbyłoIIGliwickieŚwiętoRodzinyzorga
nizowane21 i22majawparkuChopina,wspólniezMło
dzieŜowymDomemKultury,MiejskimZarządemUsługKo
munalnych,WarsztatamiTerapiiZajęciowej„Tęcza”,Miej
ską Biblioteką Publiczną, StraŜą Miejską, przedszkolami
iszkołami.
Natomiast w październiku zorganizowaliśmy w „Łabę
dziu”3imprezy:
 26października odbył się VIIIMiędzyosiedlowy Turniej

Przedszkoli,wzięłownimudział7przedszkoliz5osiedli
Brzezinki,Kopernika,WojskaPolskiego,StarychGliwic
i Łabęd, wygrało PM nr 38, a II miejsce zajęło PM 37,
obydwazŁabęd,naIIImiejscuznalazłosięPMnr27ze
StarychGliwic,naupominki,puchary,medale,dyplomy,
poczęstunek i transportwydaliśmy5.225,23 zł, znaczą
cej pomocy udzielili nam nauczyciele i wolontariusze
zZSO2przyul.Partyzantów25,

 29 października odbył się I Międzyosiedlowy Turniej
Tenisa Stołowego, adresowany do mieszkańców
wszystkich gliwickich osiedli, rozgrywki zorganizowano
we współpracy z Dariuszem Steuerem iJarosławem
Tomickim z Akademii Tenisa Stołowego; w zawodach
wzięłownichudział40zawodnikówz8osiedli–Łabęd,
Szobiszowic, Wojska Polskiego, Wójtowej Wsi, Trynku,
GwardiiLudowej,Sikornika,Kopernika. Zwycięzcyotrzy
mali puchary, medale a wszyscy uczestnicy upominki
ipoczęstunek.

 IIIMiędzyosiedlowyTurniejFutsaluodbyłsię19listopa
da, swoje reprezentacje mogły wystawić wszystkie
osiedla, wzięły w nim udział: Czechowice, Kopernika,
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LigotaZabrska,Łabędy,ObrońcówPokoju iStareGliwi
ce,turniejzorganizowaliśmywewspółpracyzGliwickim
StowarzyszeniemPrzyjaciółPiłkiNoŜnejPięcioosobowej
„Piątka”iJurkiemWojewódzkim.

Organizacja imprez ponadosiedlowych to trudne i wy
magające przedsięwzięcie, ale podejmujemy się tego
zadania,bowartoŁabędyodwiedzająmieszkańcyinnych
gliwickich osiedli, dzięki pozyskanym środkom budŜeto
wymmoŜemyzaoferowaćgliwiczanomudziałwciekawych
formachspędzaniawolnegoczasu,promujemynasządzia
łalność,aprzedewszystkimŁabędy.
Łącznie, w trzech imprezach zorganizowanych w Ła
będach, wzięło udział 265 osób, w tym 175 przedszkola
ków.
Właściwy przebieg imprez to zasługaPrzewodniczącej
Zarządu Osiedla Sabiny Gorczycy – Kamaj, dzięki której
wszystkie turnieje zostały doskonale przygotowane
isprawnieprzeprowadzone.Bardzozatodziękujemy.
KrystynaSowa


DziałalnośćKlubuSeniora


Działalność Klubu Seniora, wymaga sporego wysiłku,
ale daje teŜ wiele satysfakcji. Niezmiennie prowadzą ją:
S.Kurczab,S.Gorczyca–Kamaj,R. Jaros.Worganizację
poszczególnych przedsięwzięć angaŜuje się większość
członkówRady.
Wroku2016zaoferowaliśmyłabędzkimSenioromwiele
ciekawych imprez, spotkań i uroczystości. Nasi Seniorzy
chętnieznichkorzystali.
Byłytom.in. :wycieczkanastadionPiasta,12koncer
tów,5zabawtanecznych,2spotkaniaokolicznościowe.
Rada Osiedla Łabędy na prowadzenie Klubu Seniora
w roku 2016 otrzymała z budŜetu miasta Gliwice kwotę
1.997,23zł,zwiększyłająo947,07zł,czylido2.944,30zł,
ograniczająctymsamymwydatkinainnecele.
JuŜterazprzygotowujemyofertęnarok2017.
KrystynaSowa


Spotkaniaprzymuzyce,
wspólnebiesiadowanie


Imprezy organizowane dla Seniorów w I połowie
bieŜącego roku odbywały się w „Restauracji Dobrych
Smaków”przyul.ZakątekLeśny.
Były toprzedewszystkimspotkaniaprzymuzyce–
Sylwester i trzy zabawy taneczne. Tradycyjnie juŜ,
wmaju,Seniorzyspotkalisięnagrillu.

29listopadabawilisięnaAndrzejkach,wświetlicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Łabędy”. Za gościnę
ipomocwprzygotowaniuzabawyserdeczniedziękuje
myczłonkowiRadyOsiedlaTadeuszowiBarcikowiinie
ocenionej Eli Prandzioch. Za przygrywanie do tańca
dziękujemyHenrykowiCzarnynodze.

Szczególniemiłym akcentem imprezy była obecność
uczniówVIIGimnazjumzZespołuSzkółOgólnokształ
cącychnr4wGliwicach,biorącychudziałwakcjispo
łecznej„ZauwaŜeni".
KogouczniowiezauwaŜyli?AktywnychipełnychŜy
cia, energetycznych łabędzich Seniorów. Uczniom to
warzyszyłaMagdaZawadzkanauczycielkaZSO4idy
rektorszkoły,łabędzianka,JoannaGrzybowska.

MłodzieŜ przygotowała dla Seniorów wiele atrakcji
iniespodzianek.Bardzoimzatodziękujemy.

Zabawa była wspaniała. Ramię w ramię bawili się
Seniorzyibardzomłodziludzie.RenataJaros



Koncertyw„Łabędziu”


Kontynuujemy organizację comiesięcznych spotkań
zkulturą.
W roku 2016 zorganizowaliśmy aŜ 12 bezpłatnych
koncertówdlaSeniorów.
Te, które odbyły się w I połowie roku opisaliśmy
w poprzednim numerze naszej gazetki. W bieŜącym
wydaniuzaprezentujemyte,któreodbyłysięwokresie
odwrześniadogrudnia.Byłyto:

    
 29 września  koncert „Wspomnienia z Krakowa –

Światowe Dni MłodzieŜy 2016”, podczas którego
zaśpiewałamłodzieŜzkilkugliwickichizabrzańskich
parafii oraz zespół muzyków, wszyscy oni wystąpili
na krakowskich błoniachw ramach Światowych Dni
MłodzieŜy,koncertpoprowadziłMichałGłąb,

 27październikawystępdwóchznanychiutytułowa
nychzespołówtanecznych„Gaduły” i„Iluzja”pro
wadzonychprzezZosięDąbrowskąwpokaziewzię
łoudziałaŜ80tancerek,wzwiązkuztakduŜąliczbą
występujących trzeba było skorzystać z hali sporto
wej „Łabędzia”; na parkiecie królowała energia,
radośćipiękno,

 18 listopada  koncert zespołu „Wbrew Pozorom”,
tworzonego przez grupę dziewcząt, wykonujących
poezję śpiewaną, szanty, a takŜe utwory muzyczne
własnegoautorstwa,

 24listopadakoncertlaureatówtegorocznego,VPo
wiatowoMiejskiegoKonkursuPieśniPatriotycznej,

Serdeczniedziękujemy wszystkim,którzypomogli
nam zorganizować kolejne koncerty dla Seniorów:
tancerzom „Gaduł” i „Iluzji” oraz Zosi Dąbrowskiej,
dyrektorowi, instruktorom iwychowankomMłodzieŜo
wegoDomuKultury, artystompodkierunkiemM.Głą
ba,wolontariuszomzZSO2ipracownikom„Łabędzia”.
     OstatniztegorocznychkoncertówdlaSeniorówza
planowanona15grudniaipołączonogozespotkaniem
świątecznym.SabinaGorczycaKamaj


WczasywWysowejiBrennej





     Nasi Seniorzy dwukrotnie w tym roku przebywali
na wczasach. Był to szósty i siódmy wyjazd z kolei.
Organizowała jeRadaOsiedlaŁabędy,któratę formę
wypoczynkuoferujeSenioromnieprzerwanieod lipca
2012 r. Łącznie, w siedmiu wyjazdach wzięło udział
ponad400osób.
PobytwWysowejmiałmiejsceod5do15czerwca,
wczasywBrennej trwałyod1do8września.Obydwa
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wyjazdy naleŜały dobardzo udanych. Ich uczestnicy
wróciliniezmierniezadowoleni.
Za przygotowanie obu turnusów dziękujemy prze
wodniczącemuKlubuSenioraprzyRadzieOsiedlaŁabę
dyStefanowiKurczabowi.



RenataJaros



Pozytywnezmianywroku2016


Termomodernizacja
PrzedszkolaMiejskiegonr34






BudynekPrzedszkolaMiejskiegonr34przyul.Chat
kaPuchatkazostałpoddanytermomodernizacji.
Zakres prac objął: docieplenie budynku, budowę
nowegotarasu,wykonaniedrenaŜu,przebudowęwejś
ciagłównego,wymianę instalacjigrzewczej ikotłowni
z wymianą kotła i zmianą paliwa węglowego na gaz,
przebudowę instalacji gazowej, przebudowę przyłączy
kanalizacjideszczowejisanitarnej.
ZadaniezostałosfinansowanezbudŜetuMiastaGli
wice.Najegorealizacjęwydano1.066.748zł.
Prace wykonano sprawnie, bez opóźnień i bez do
datkowychkosztów. Wykonawcaudzieliłnawykonane
prace6latgwarancji,upłyniewpaździerniku2022r.
Warunki,wjakichprzebywaobecnie170przedszko
lakówuległyzdecydowanejpoprawie.
Rada Osiedla Łabędy otrzymała od kierownictwa
placówki i jejwychowanków podziękowania zawielo
letniestaraniaowykonanietermomodernizacjiobiektu.
KrystynaSowa


Remontul.KarolaMarksa

Remontul.K.Marksazacząłsięwkwietniu,zakoń
czyłwmaju.
Rozpoczęto odwykopów pod nowy chodnik i jezd
nię.Naszczęście,naswojemiejscetrafiłystaregrani

towe krawęŜniki, które ze względu na swoją wysoką
trwałośćzostałyuŜyteponownie.



Zmniejszona została szerokość chodnika dla pie
szych, biegnącego po parzystej stronie drogi. Dzięki
temuzyskanododatkowyterenpodjezdnię.
W uzgodnieniu z przedstawicielami Wspólnoty
MieszkaniowejK.Marksa26wykonanazostałamała
zatoczkadlasamochodówwrejonieapteki.
Remontdrogikosztował550tys.zł.
Mieszkańcom i uŜytkownikom ul. K. Marksa ser
decznie dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie
dla istniejącychutrudnień.DziękujemyteŜzawszelkie
zgłaszane uwagi i sugestie. To dzięki nim mogliśmy
wprowadzić kilka cennych, nowych rozwiązań, takim
przykłademmoŜebyćwykonanieremontunawierzchni
ul. Waryńskiego na odcinku pomiędzy ul. Gorkiego
iul.K.Marksa.
Wsposóbszczególnydziękujemyprzedstawicielom
Wspólnoty Mieszkaniowej K. Marksa 2  6 za pomoc
wrozwiązywaniupojawiającychsięwtrakcieremontu
problemów.KrystynaSowa




Remontul.22Lipcaifragmentu
ul.15Grudnia


Latemprze
prowadzono

remont
ul.22Lipca
orazczęści

ul.15Grudnia.
Wykonane

zostałynowe
chodniki

dlapieszych,
jezdnie

imiejsca
parkingowe.
Łącznykoszt
remontuobu
ulicwyniósł

1.150tys.zł.



WtrakcieprowadzonychpracRadastalekontakto
wałasięzwykonawcąimieszkańcami.Częstozdarzało
się,ŜetoonikierowalidoRadyróŜneprośbydotyczące
zakresu prowadzonego remontu. Było ich wiele.
Staraliśmysiępostępowaćwtakisposób,abykońcowy
efekt prac był jak najbliŜszy oczekiwaniom uŜytkow
nikówdrogi.
Ci,którzyzwrócili siędoRadyzkonkretnymiproś
bami mogą potwierdzić, Ŝe byliśmy w swych działa
niach otwarci i skuteczni. Staraliśmy się jak najlepiej
reprezentowaćinteresymieszkańców.
Pozakończeniuremontuulica22Lipcastałasiębar
dziej funkcjonalna,a jejwygląd zdecydowaniesiępo
prawił.KrystynaSowa
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Remontul.M.Gorkiego

Remont ul. Gorkiego to zadanie z długą historią.
Wroku2008wykonanezostałynowechodniki,alejez
dniaztrelinkitrwałajeszczedługo.
PrzezwielelatzabiegaliśmyopołoŜenienaul.Gor
kiegonowejnawierzchni.Wielokrotnieinformowaliśmy
Państwaonaszychdziałaniachwtejsprawie.
Latem 2015 roku wniosek o remont ul. Gorkiego
poddany został pod głosowanie w ramach budŜetu
obywatelskiego. Niestety, nie zyskał odpowiedniowy
sokiegopoparcia.
Starania Rady i lokalnej wspólnoty mieszkaniowej,
którateŜupominałasięopoprawęwarunkówdojazdu
do swoich budynków, przyniosły oczekiwany efekt
wroku2016.Remontul.Gorkiegoznalazłsięwwyka
zie zadań remontowych, przyjętych do realizacji
przezZarządDrógMiejskich.Kosztwykonanychpracto
150tys.zł.KrystynaSowa




Uporządkowanieterenów
wzdłuŜul.Wolności



Dość
długo
trwały
prace
moder
niza
cyjne
przy
ul.
Wol
ności.
Roz
poczę
łysię
pod
koniec
kwie
tnia,
aza

kończyływewrześniu.
Uzupełnienia i korekty wykonywane były takŜe
wpaździernikuilistopadzie.
NajwaŜniejszązmianą,jakazaszłaprzyul.Wolności
jest powstanie parkingu na całej długości drogi. To
ogromny zysk dla mieszkańców, którzy juŜ zdąŜyli
przyzwyczaić się do obecnych wygodnych warunków
parkowania.
Zmianie uległ teŜ teren połoŜony pomiędzy chod
nikiemajezdnią.Zlikwidowanezostałystareiniefunk
cjonalne barierki, posadzono Ŝywopłot i dwukrotnie
podsypano go zrębkami, czyli rozdrobnionymi mecha
niczniegałęziamiwycinanychdrzew.PoniewaŜtrafiają

donaskrytyczneuwagina temat ichwyglądu,wyjaś
niamy, Ŝe ich rolą nie jest przyozdabianie terenu,
bo do tego celu uŜywa się kory, lecz utrzymywanie
wilgoci i ochrona systemu korzennego roślin. Dziś
zrębkisą jasne,alezczasemzmieniąkolor iniebędą
takwypiętrzone.
WjazdynachodnikzwęŜonowysepkami.Pierwotnie
zasianonanichtrawę,alebylitacy,którzyprzejeŜdŜali
ponichipowodowalipowaŜnezniszczenia.Wykonawca
szukał rozwiązania. Zdecydował, Ŝe wysepki wysadzi
ozdobnymikrzewamitawułyjapońskiej,którazczasem
stworzypięknekwitnącejkępyroślin.
Niestety, zniszczenia powstają nadal. Niektórzy
w drodze do zaparkowanego w pobliŜu samochodu
wydeptujądzikieścieŜki,boniemogąprzejśćkilkukro
kówdokoła.
W ramach wykonywanych prac wymieniono część
nawierzchniłączników,prowadzącychdobudynków.
Kosztwykonanychpracto330tys.zł.
Zarząd Dróg Miejskich, który zlecał prace prowa
dzone wzdłuŜ ul. Wolności, wspomogły inne miejskie
podmioty.MiejskiZarządUsługKomunalnychwymienił
ławki parkowe na nowe, a Wydział Przedsięwzięć
Gospodarczych iUsługKomunalnychzdecydowałoza
montowaniu w miejscu danej budki telefonicznej 4 
stanowiskowegostojakanarowery.



Pracezakończono.Nampozostajepilnować,abynic
się nie zniszczyło, Ŝeby firma wykonawcza w ramach
udzielonej gwarancji usuwała braki, które powstaną
wnajbliŜszymczasie,oczywiściezwyłączeniemumyśl
nychzniszczeń.
Wzwiązkuz tymprosimyoszanowaniewspólnego
dobra. Jeśli coś zepsujemy to szkodę wyrządzimy sa
mymsobie.KrystynaSowa




Podziękowaniadla…


Jesienią zakończyły się powaŜne prace remontowe
prowadzone na ul. K. Marksa, M. Gorkiego, Wolności,
22Lipca i 15Grudnia. Ich realizacja oznaczała utrud
nieniadlamieszkańców.Wszystkim,których teutrud
nienia odczuli dziękujemy za wyrozumiałość i zrozu
mienie.
Dziękujemy teŜ za wszelkie zgłaszane uwagi i su
gestie. Wynikały one z chęci maksymalnego dostoso
waniaprowadzonychpracdopotrzebmieszkańców.To
dzięki aktywności poszczególnych osób i zarządców
wspólnot mieszkaniowych udało się wprowadzić kilka
oczekiwanychrozwiązań.
Zlecającemu remont dziękujemy za dbałość o pro
wadzenie prac remontowych w sposób  kompleksowy
i podejmowanie racjonalnych, słuŜącymmieszkańcom,
decyzji.
Dziękitakiemupodejściuwykonanofragmentdrogi,
łączący ul. K. Marksa z ul. Gorkiego, fragment ul. 15
Grudni,fragmentychodnikówdlapieszych,dodatkowe
miejscaparkingowe.Bardzozatakiepodejściedzięku
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jemy. To waŜne, bo do wyremontowanych miejsc nie
wracasięprzezdziesiątkilat.
Wszystkiepraceremontowewykonanewroku2016
na terenie Łabęd przez Zarząd Dróg Miejskich
nadzorował starszy inspektor nadzoru PawełWierzch.
DziękujemyMuza zaangaŜowanie, Ŝyczliwość i troskę
ojaknajefektywniejszewykorzystanieśrodkówbudŜe
towych.
Dziękujemy teŜ wykonawcom remontów za duŜą
sprawność organizacyjną,dobre tempoprac, aprzede
wszystkim za cierpliwe wsłuchiwanie się w prośby
i oczekiwania Rady Osiedla Łabędy, przedstawicieli
wspólnotiposzczególnychmieszkańców.KrystynaSowa


Remontkapliczkiprzyul.Rzeczyckiej

Na zlecenie właściciela, czyli Miasta Gliwice, firma
Konserwacja Zabytkowej Architektury z Tarnowskich
GórwykonałabardzopowaŜny zakresprac,poprawia
jący stan kapliczki, stojącej u zbiegu ul. Rzeczyckiej
iPszennejwStarychŁabędach.
Odkopano fundamenty budowli, zdemontowano
podłogęwewnątrzobiektu,wykonanoizolacjępionową
i poziomą, nowe tynki do wysokości 1,1 m, nową
posadzkę i ołtarz z piaskowca. Zamontowano nowe
obróbkiblacharskie.Odczyszczono i ponownieumoco
wano krzyŜ wieńczący kapliczkę. Elewacja i wnętrze
zostałypomalowanespecjalnąfarbą.
Końcowego odbioru prac dokonano 7 grudnia,
uczestniczyłwnichprzedstawicielRadyOsiedla.Koszt
prowadzonychpracwyniósł98.400zł.
Przypominamy, ŜeIetap prac remontowych został
wykonany kilka lat temu, środki równieŜ pochodziły
zbudŜetuMiastaGliwice.KrystynaSowa




IetapinwestycjiPECGliwice

TawaŜnainwestycja,będziemiałapozytywnywpływnana
sze zdrowie i warunki środowiska naturalnego. Mniej będzie
dymykominówizagroŜeniaczadem.
PEC – Gliwice zakończył realizację I etapu budowy nowej
sieci ciepłowniczej na terenie Łabęd. Opiszemy ją dokładnie
w30.numerze„NaszychŁabęd”.PawełTyrakowski


Inwestycjeiremontywroku2017


Rok 2017 przyniesie kolejne pozytywne zmianyw na
szejdzielnicy.
Poza zadaniami, których realizację zawdzięczamyswo
jej aktywności i licznemu udziałowi w głosowaniu w ra
machbudŜetuobywatelskiego,wprojekciebudŜetunarok
2017 znalazły się takŜe inne, wpisane wprost, mniejsze
i większe zadania. Jest ich osiem. Wszystkie waŜne,
bodziękiichwykonaniuzmienisięjakiśfragmentŁabędna
lepsze.


ModernizacjaboiskszkolnychwSP32


Modernizacja obiektów sportowychwSP 32 rozpo
częłasięprzedtegorocznymiwakacjami.Niestety,juŜ

wtedy istniało zagroŜenie dla płynności wykonywania
zaplanowanychprac.
Wykonawca zdąŜył usunąć resztki po starych bois
kachizrobićwykopypodnoweobiekty.
Modernizacjęboiskwstrzymałbrakzgodynawycin
kę 12 drzew, rosnących na terenie budowy nowych
obiektówsportowychprzyul.Wrzosowej14.
Zgoda została wydana przez Urząd Marszałkowski
w Katowicach dopiero po drugiejwizji lokalnej, która
odbyła się 5 października. W obu uczestniczył przed
stawicielRadyOsiedla.



PoniewaŜ okres jesienno– zimowynie jest najlep
szy dla prowadzenia prac budowlanych, wykonawca
inwestycjiskierowałdoinwestora,czyliMiastaGliwice,
wniosekozmianęterminuzakończeniazadania.
Zgodnie z podpisanym przez obie strony aneksem
doumowy,pracemająsięzakończyćdo1lipca2017r.
Niebędzietomiałowpływunakosztinwestycji.
KrystynaSowa


Modernizacjaboiskszkolnych
izagospodarowanieterenuZSOnr2



Modernizacjaboiskiterenówszkolnychprzyul.Par
tyzantów25toprzykładzmiany,któraz jednejstrony
madługą historię, a z drugiej stanowi dobitny dowód
nato,Ŝewspółpraca,konsekwencjawdziałaniuicier
pliwość przynoszą oczekiwane efekty. Jeśli starania
dotycząduŜejsprawy,atakjestwprzypadkuobiektów
ZSO2,toosiągnięcieceluzwykletrwadośćdługo.
Zabiegi o właściwe zagospodarowanie terenów
przyszkolnych, podejmowane wspólnie z dyrektorami
szkół iprzedstawicielamirodziców,zaczęliśmyjeszcze
przedrozpoczęciembudowy„Łabędzia”.



Wtejsprawieanicierpliwości,aniargumentównam
nie brakowało. Powodówpilnegowykonania pracmo
dernizacyjnychwskazywaliśmykilka:

 w związku z budową „Łabędzia” zniknęło boisko
dopiłkinoŜnej,

 placzabawzastąpiłdawneboiskodosiatkówki,
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 boiskodopiłkiręcznej,graniczącezdomkamijedno
rodzinnymi, zakłóca spokójmieszkańców, od dawna
postulująonizmianęjegolokalizacji,

 szkoły funkcjonujące przy ul. Partyzantów 25 po
winnyposiadaćobiektysportoweoróŜnychcharakte
rze,naktórychmogłybybyćprzeprowadzanezajęcia
wychowaniafizycznego,

 znaczna część terenówZSO2 jestobecnieniewyko
rzystywana.

Zanamispotkania,wizje, interpelacje,którezaczy
nająprzynosićoczekiwaneefekty.

WydziałInwestycjiiRemontówpodjąłwroku2016
decyzjęoogłoszeniuprzetargunawykonanieprojektu
technicznego, a następnie realizacji zadania w roku
2017. Zadanie zostało wpisane do przyszłorocznego
budŜetumiastaGliwice.Tokoniecipoczątekdrogi.
Teraz trzeba zabiegać o to, aby zagospodarowanie
terenów ZSO 2 było zaplanowane i wykonane tak,
abypowstałyatrakcyjne inowoczesneobiektysporto
weirekreacyjnedlauczniówimieszkańcówŁabęd.
Póki co miasto ma kłopot z wyłonieniem projek
tanta.OdbyłysięjuŜdwaprzetargi,aleobydwazostały
uniewaŜnione. ZłoŜone oferty cenowe przekraczały
kwotę, którąWydział Inwestycji i Remontów zaplano
wałnasfinansowaniezadania.
Na początku roku 2017 zostanie ogłoszony trzeci
przetarg. Miejmy nadzieję, Ŝe tym razem uda się wy
łonićwykonawcęprojektu.KrystynaSowa


Budowabudynkumieszkalnego
przyul.Zawadzkiego



Przyul.ZawadzkiegowŁabędachpowstaniezespół
komunalnychbudynkówwielorodzinnych zparkingami
iinfrastrukturą.





Miasto ogłosiło konkurs otwarty na opracowanie
koncepcjiarchitektonicznourbanistycznejinwestycji.
WedługwstępnychplanówZBMIITBS,przyul.Za
wadzkiegomapowstać46mieszkań28wpierwszym
etapieinwestycjii18wdrugimetapie.Będątomiesz
kania komunalne o powierzchni od 35 m2 do 55 m2.
Pierwszyetapinwestycjipowinienzostaćzrealizowany
podkoniec2018r.,natomiastdrugiwpołowie2019r.
ZrealizowaniekolejnejwŁabędachinwestycjimieszka
niowej oznacza dalsze zmiany w wizerunku naszej dziel
nicy.
Przypomnijmy,Ŝewostatnichlatach,dziękiaktywności
ZBMIITBSSp.zo.o.powstałowŁabędachwielenowych
mieszkańkomunalnychowysokimstandardzieprzyulicy
StaromiejskiejiRzeczyckiejorazmieszkaniaTBSprzyulicy
StrzelcówBytomskich.KrystynaSowa


Budowaoświetlenianaul.Poezji

Dobiegają końca wieloletnie starania o wykonanie
oświetlenia ul. Poezji. Po raz pierwszy wniosek w tej
sprawiezłoŜyliśmywstyczniu2011r.

Dziśjesteśmybliskofinału.Zinformacjiuzyskanych
w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko
munalnychwynika,Ŝeaktualniewykonywanyjestpro
gram funkcjonalno  uŜytkowy, który będzie gotowy
dokońcastycznia2017r.







NaIkwartał
planowanejest

ogłoszenie
przetargu
naprojekt

iwykonanie
oświetlenia
ul.Poezji.
Jesienią

powinnobyć
juŜjasno.









Inneplanowanenarok2017praceto:
 adaptacjapomieszczeńwbudynkuprzyul.Metalow

ców4namieszkania,
 pracemodernizacyjnewZSOnr2przyul.Partyzan

tów25,
 przebudowa przyłącza cieplnego dla Przedszkola

Miejskiegonr38przyul.Literatów,
 termomodernizacjaimodernizacjabudynkuwarszta

tówszkolnychZSSprzyul.StrzelcówBytomskich25.
Tooczywiścieniewszystkie zadania, które zostaną
wykonanewŁabędachwrokunastępnym.
Częśćznichjest„ukryta”wzapisachocharakterze
ogólnym, typu: remonty dróg i chodników na terenie
miasta, budowa oświetlenia itd. O konkretach doty
czącychpracocharakterze remontowymbędziemy in
formowaćwtedy,gdyprezydenciresortowizatwierdzą
poszczególnym wydziałom urzędu, jednostkom i spół
kommiejskimwykazyzadańdorealizacjiwroku2017.
Nastąpitonapoczątkunastępnegoroku.Natezadania
niebędziemymiećwpływu.Przygotująjem.in.:Zarząd
Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komu
nalnych, ZBM II TBS, Zarząd Gospodarki Mieszkanio
niowej.KrystynaSowa
                                                              

Zabiegamyo…


Spraw,októrezabiegamyjesttakduŜo,Ŝeniejes
teśmywstanieprzedstawićichwgazetce,choćbybyła
najobszerniejsza. Dlatego musimy dokonać wyboru
iopisaćtylkokilkaznich.
StaraniaorealizacjęinnychzadańopisujemynabieŜąco
nanaszymfacebookaistronieinternetowej.
KrystynaSowa


Problemzbocznicąniecomniejszy


Na stronie Rady naszelabedy.pl i w gazetce osied
lowejwielokrotniepisaliśmyokłopotach,którychźród
łem jest bocznica kolejowa, zlokalizowana w rejonie
skrzyŜowaniaul.PrzyszowskiejiWolności.
Problem polega na tym, Ŝe w okresie przeładunku
towarów,najczęściejwęgla,zwagonównasamochody,
dochodzidopowaŜnegozanieczyszczaniajezdni.Zko
leiwokresiebezdeszczowymwyjeŜdŜającezbocznicy
samochodywzbijająwpowietrzetumanykurzu.SąteŜ
takieutrudnienia,jakhałasiwzmoŜonyruchsamocho
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dowy, odbywający się w bezpośrednim sąsiedztwie
przystankuautobusowego.





Podejmowanedotychczasdziałaniamająnaceludo
prowadzenie do utwardzenia terenu, sąsiadującego
z jezdnią, czyszczenie drogi zawsze wtedy, gdy jest
brudzonaizapewnieniebezpieczeństwapieszym.
W sprawie bocznicy działamywspólnie z Zarządem
DrógMiejskich,StraŜąMiejskąiPolicją.
ZDMpoinformował, Ŝeustalił zwłaścicielemterenu
zasady czyszczenia jezdni. Jednocześnie skierował
sprawęłamaniaprawadoPolicji.
Natomiast Komendant StraŜy Miejskiej napisał,
Ŝe mając na uwadze skalę problemu zwrócił się
doMiejskiejSieciMetropolitalnejoustawienienadział
ce nr 631/1 obręb Łabędy kamery, której zadaniem
będzie rejestrowanie zdarzeń naruszających porządek
prawny.
Trzeba przyznać, Ŝe zabrudzenia jezdni są coraz
mniejsze,aleteŜnaciskznaszejstronyjestniemały.
Sprawę będziemy prowadzić nadal, bo uwaŜamy,
ŜebezutwardzeniawyjazduzbocznicyobecneuciąŜli
wościnieznikną.KrystynaSowa


Remontul.R.Luksemburg





Znamy potrzeby Łabęd w zakresie remontów dróg.
Stopniowostannaszychuliculegapoprawie.Nawielu
z nich przeprowadzono juŜ prace, które całkowicie
zmieniłyichwygląd.
Przypomnijmy, Ŝe są to ulice: 22 Lipca, Główna,
Gorkiego, Kosmonautów,Marksa,Metalowców,Murar
ska, Literatów,Pokoju,Sojki,Wieniawskiego,Wiosen
na,Wolności, Zamkowa, Zawadzkiego, Zygmuntowska
orazobydwamosty.
Wzwiązkuzbudowąkanalizacjisanitarnejudałosię
w całości, a nie tylko w obszarze wykopów, połoŜyć
nową nawierzchnię na ulicach: Klasztornej, RóŜanej,
Narcyzów,Fiołkowej,Zielińskiego,nauliczkachMałego
Osiedla.
Tocieszy.Jednakrównocześniemartwiidenerwuje
to,cojeszczezostałodozrobienia.Ajesttegoniemało.
Na swoją kolej czekają m.in. ulice: R. Luksemburg,

Batorego,Tuwima,Partyzantów,Waryńskiego,Wazów,
P.Gojawiczyńskiej,Mechaników,Wazów,Wspólna…
Wiemy, Ŝe wszystkiego nie się naprawić naraz,
Ŝe Zarząd Dróg Miejskich odpowiada za stan dróg
w całym mieście, Ŝe jesteśmy jednym z 21 osiedli,
Ŝe wysokość środków na remonty ulic, ujętych w u
chwale budŜetowej na rok 2017 jest ściśle określona,
Ŝe…
Rozumiejąc uwarunkowania, a jednocześnie zabie
gając o interesy mieszkańców Łabęd, skierowaliśmy
doZastępcyPrezydentaMiastaPiotraWieczorkaproś
bę o uwzględnienie w planie remontów dróg na rok
2017ul.R.Luksemburgiuznanietegozadaniazaprio
ritetowe.
Wuzasadnieniunapisaliśmy,Ŝe:
1. ul.R.Luksemburgjestwzłymstanietechnicznym,

ze względu na stale powstające ubytki wymaga
ciągłychikosztownychnapraw,

2. remont drogi dałby moŜliwość zwęŜenia zbyt
szerokiegoobecniechodnika,dziękiczemujezdnia
mogłabybyćszersza,atoumoŜliwiłobyprzystoso
wanie jej do aktualnych potrzeb wzmoŜonego ru
chu drogowego, a przede wszystkim zapewniło
większeniŜobecniebezpieczeństwo,

3. wniosekdokolejnychbudŜetówmiastawsprawie
remontu ul. R. Luksemburg był składany wielo
krotnie w roku2012, 2014 i 2015, kaŜdy z nich
uznawanybyłzazasadny,

4. od roku 2016 zadanie to nie moŜe być zgłaszane
w ramach budŜetu obywatelskiego ze względu
na wysokie koszty jego realizacji; z tego powodu
nie wnioskowaliśmy o jego wykonanie w ramach
procedury przeprowadzonej w roku 2016, choć
mieliśmy świadomość, jak bardzo jest potrzebne
ioczekiwane,

5. wedługstanuz21listopada2016r.naul.R.Luk
semburgzameldowanenapobytstałysą504oso
by, tak duŜa liczba mieszkańców byłaby bene
ficjentami przeprowadzonego remontu, korzysta
liby równieŜ z jego efektów mieszkańcy przejeŜ
dŜającyul.R.Luksemburgwkierunkuul.22Lipca,
15GrudniaiKosmonautów.

Podkreśliliśmy,Ŝeoczekiwaniespołecznewsprawie
remontuul.R.LuksemburgjestsilneiczęstowróŜnych
formachakcentowane.
Plan remontówdrógprzygotowanyprzez ZDM zos
tanie zatwierdzony w I kwartale roku 2017. Do tego
czasubędziemyzabiegaćoremontul.R.Luksemburg.

KrystynaSowa


Bezpieczeństwonaul.Portowej

Tej sprawie poświęcimy więcej miejsca, poniewaŜ,
naszym zdaniem, jest waŜna, bo dotyczy bezpieczeń
stwawruchudrogowym.
W obrębie ul. Portowej zaszły w ostatnim czasie
istotnezmiany,mającewpływnabezpieczeństwopojaz
dówipieszychniechronionychuczestnikówruchudro
gowego:
 od momentu oddania do uŜytku DTŚ wzrosła liczba

samochodów, poruszających się obu kierunkach –
doŁabędizŁabęd.

 Zarząd Dróg Miejskich podwyŜszył dozwoloną pręd
kośćdo70km/godz.,

 przyul.Portowejpowstałynowepodmioty,zatrudnia
jącepracownikówkolejnemagazynynaterenieŚląs
kiego Centrum Logistyki i nowoczesna hala produk
cyjno–magazynowaSilsCentreSp.zo.o.,

 w ostatnim czasie znacząco nasilił się ruch pieszych
irowerzystów,którzykorzystajączul.Portowejprze
mieszczająsiępoboczemjezdni,

 ścieŜka rowerowa została wybudowana przez ZDM
w roku 2008 za 1.300 tys. zł, ale niestety, tylko
naodcinkuodwjazdunaterenportudomiejsca,gdzie
naKłodnicyzlokalizowanyjestjaz,

 naodcinkuul.Portowej,połoŜonymodstronyŁabęd,
niemaoświetlenia,jestciemnoiniebezpiecznie.
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PoniewaŜobecnewarunkiruchudrogowegonauli
cy Portowej  w naszej ocenie  mogą być źródłem
zagroŜeń dla bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów
ikierowców,wystąpiliśmyzwnioskamiowykonanie:
1. drogi dla rowerów na odcinku od ul. Portowej 74

doskrzyŜowaniazul.Staromiejską,
2. oświetlenianatymodcinkuul.Portowej,gdziedro

gatoniewciemnościach,
3. wymalowanie linii ciągłych,oddzielających jezdnie

odpoboczy;ewentualnie,wykonanieliniipojednej
stroniedrogi.






Wiemy, Ŝe realizacja dwóch pierwszych wniosków
wymagadośćdługiegookresu.Niedasię ichwykonać
wcyklujednorocznym.Dlategoprzekazanenamodpo
wiedziakceptujemyiczekamynadalszekroki.
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko
munalnychudzieliłnamodpowiedziwsprawiewykona
niaoświetlenianaczęściul.Portowej:
„[…] budowa oświetlenia na ul. Portowej jest za
daniemwieloletnim,wymagającymwykonaniaprojektu
budowlano – wykonawczego, uzyskania wymaganych
pozwoleń iwyłonieniawykonawcy zgodnie z zapisami
ustawyPrawozamówieńpublicznych.
Inwestycja zostanie umieszczona na liście zadań
oczekującychnarealizacjęwlatachnastępnych.
Taki tryb postępowania wymusza liczba wniosków
dotyczących budowy oświetlenia w naszym mieście
orazilośćśrodków,jakimidysponujemynatencel.
W chwili obecnej Wydział oczekuje na informację,
czywniosek o dofinansowanie unijne domodernizacji
oświetleniaulicznegozostałzaakceptowany.[…]”.
WsprawiewnioskuowykonaniaścieŜkirowerowej
naczęściul.PortowejZDMnapisał,Ŝedlategozadania
„[…]niezostałaopracowanadokumentacja,napodsta
wie której moŜna by przystąpić do realizacji robót.”,
„[…] Decyzje w sprawie kolejnych fragmentów tras
rowerowychbędąpodejmowanew terminachpóźniej
szych.”
Natomiastwniosekwsprawiewykonania liniiuwa
ŜaliśmyzamoŜliwydorealizacjiitowszybkimtrybie.
Niestety,ZDMnapisał:
„ZDM nie planuje wprowadzania doraźnych
rozwiązań zastępujących chodnik bądź ciąg rowerowy
na wskazanym odcinku ul. Portowej w Gliwicach, po
niewaŜ takie rozwiązanie naszym zdaniem moŜe być
niebezpiecznymdlawszystkichuczestnikówruchu.
Obecnie piesi z kierunku osiedla Łabędy w celu
bezpiecznego dojścia do ul. Portowej, przy której juŜ
występuje infrastruktura drogowa w postaci ciągu
pieszo  rowerowego […] mogą skorzystać z alterna
tywnej trasy, która prowadzi poprzez ulice: Staro
miejskąiNiepaszycką.”
Jak widać, mamy w sprawie ul. Portowej jeszcze
wieledozrobienia.PawełTyrakowski


WidocznośćwobrębieskrzyŜowania
  
     Oddawna,właściwieodlat,zabiegamyoprzeświet
lenieskrzyŜowaniaul.Wolności,PrzyszowskiejiStrzel
cówBytomskich.  

Wykonanie prac było dotądniemoŜliwe zewzględu
na fakt, Ŝe działka nr 436 obręb Łabędy, na której
miałybybyćonezrealizowane,jeszczedoniedawnana
leŜała do Skarbu Państwa i pozostawała w zarządzie
ZakładówMechanicznychBumar–Łabędy.





Nanaszeszczęście,niedawnoudałosiędoprowadzić
dozmianywpisuwksięgachwieczystychnieruchomości
 teren nadal naleŜy do Skarbu Państwa, ale jest juŜ
wzarządziePrezydentaMiasta.
Nieoznaczatojeszczezamknięciasprawy.Zakończy
sięonawówczas,gdyWojewodaŚląskiprzekaŜedziałkę
na własność Miastu Gliwice. Oby stało się to jak naj
szybciej.
Pókico,zabiegamyowycięciesuchegodrzewaiusu
nieciekrzewówzasłaniającychskrzyŜowanieprzyprze
jeździekolejowym.
MiejskiZarządUsługKomunalnychnapisał:
„Wdniach10–11sierpniabr.zostałyprzyciętewszyst
kie krzewy znajdujące sięwbezpośrednimsąsiedztwie
jezdni. Ponadto na powyŜsze krzewy zostanie sporzą
dzony wniosek o ich usuniecie i po uzyskaniu decyzji
zostanąwycięte.”KrystynaSowa


Dodatkowafurtkanacmentarz





Część mieszkańców od dość dawna zgłasza Radzie
Osiedla Łabędypotrzebęułatwieniadostępudo cmen
tarzaprzyul.Wrzosowejosobom,któreidącodstrony
stadionu,korzystająześcieŜkiprzezlas.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zarządzający
obiektem, poszukuje dobrego rozwiązania, biorąc
pod uwagę róŜne aspekty sprawy. Przede wszystkim
jednak kieruje się potrzebą zabezpieczenia nekropolii
przed zniszczeniami, kradzieŜami, a nawet wizytami
dzików.
Umieszczeniefurtkiwogrodzeniucmentarzaodstro
nyszkoły,zjednejstrony,ułatwiłobydostępdoczęści
cmentarza,połoŜonejpodlasem,zdrugiejjednakstro
ny,zwiększyłobyróŜnegorodzajuzagroŜenia.
7 września spotkaliśmy się z przedstawicielami
kierownictwaMZUKwmiejscu,gdziemogłobypowstać
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dodatkowewejścienacmentarz.Zanajlepsząlokaliza
cjęuznaliśmywspólnie tęczęśćobecnegoogrodzenia,
doktóregodochodziwewnętrzna,juŜistniejącaalejka.
Dosprawywrócimywiosną.
Jesteśmyciekawi,jakwieleosóbkorzystałobyzno
wej furtki, jeśli taka zostałaby wykonana. Jeśli to
moŜliwe to przekaŜcie nam Państwo swoje opinie
natentemat.KrystynaSowa


NowemiejscedlaMarinyGliwice


NaszagliwickaMarinadziałajuŜod4lat.Aktualnie
korzysta z terenu naleŜącego do Śląskiego Centrum
Logistyki przy ul. Portowej. Jednak ze względu
na charakter działalności prowadzonej przez spółkę
/tereny magazynowe o wzmoŜonym ruchu samocho
dów cięŜarowych, przechowywaniemateriałów o pod
wyŜszonych wymaganiach bezpieczeństwa/ musi swą
działalnośćprzenieśćwinnemiejsce.



Poszukiwanianowejlokalizacjitrwająoddwóchlat.
Radaaktywniewnichuczestniczy.BardzozaleŜynam
natym,abyMarinanadalprowadziłaunasswącenną
iatrakcyjnądlamieszkańcówdziałalność.
Pierwotnie władze miasta wskazały miejsce, które
bardzo nam się podobało – teren obecnego parku im.
Powstańców Śląskich, połoŜonego w rejonie śluzy.
Niestety, ten teren z wielu powodów okazał się
niemoŜliwydowykorzystania.
Poszukiwanianowegomiejsca są niezmiernie trud
ne.WarunkujejedostępdowódKanałuGliwickiego.
Na szczęście, taki teren znajduje się w dyspozycji
miasta. Jest to działka nr 1 obręb Port, połoŜona
pomiędzyStacjąUzdatnianiaWodyprzyul.Kanałowej
a magazynami Silsa przy ul. Portowej. Część tej dość
duŜejdziałkiwystarczyłobynanowąsiedzibęmariny.
Rada Osiedla mocno wspiera zamysł ulokowania
MarinyGliwicewtymmiejscu.KrystynaSowa
                                                                                 

Gospodarkanieruchomościami

Tymrazemogospodarcenieruchomościaminapiszemy
niewiele. Z dwóch powodów: po pierwsze, objętość 29.
numerunaszejgazetkijestzbytmała,Ŝebyzmieścićwniej
wszystko, comoŜe zainteresować czytelników, po drugie,
sprawy obrotu nieruchomościami wymagają czasu, a to
oznacza,Ŝeinformacjepodanenapoczątkuroku2017nie
będąwieleróŜniłysięodtych,które,moglibyśmyprzeka
zaćdziś.
Tak więc, przypomnimy jedynie, jakich nierucho
mości połoŜonych na terenie Łabęd dotyczą prowa
dzoneobecnieproceduryzbycialubdzierŜawy.
Sąto:dzierŜawazabudowanejdziałkiprzyul.Głów
nej30/dawnegimnazjum/idziałkiprzyul.Fiołkowej
24,/dawnyMłodzieŜowyOśrodekSocjoterapii/,sprze
daŜy zabudowanych działek przy ul. Partyzantów 30
/dawna „Strzecha”/, przy ul. Staromiejskiej 42
/dawnybudynekmieszkalnywrazzdziałkaprzyległą/
iprzyul.śeleńskiegoBoya12/dawnasiedzibaRejo
nuDrógPublicznych/.KrystynaSowa

BudŜetobywatelskinarok2017



KilkawaŜnychinformacjiogólnych


Rada Osiedla Łabędy aktywnie uczestniczyła we
wszelkich działaniach objętych procedurą budŜetu
obywatelskiego. Przypomnimy Państwu kilkawaŜnych
informacji dotyczących zasad obowiązujących w roku
2016:
 kaŜdemu osiedlu przypisano konkretną kwotę, wyli

czoną według przyjętego wcześniej algorytmu,
dlaŁabędbyłoto249.921zł,

 aby wykorzystać przyznane środki, w głosowaniu
na łabędzkie zadania musiało wziąć udział co naj
mniej535osób,

 Łabędymogły otrzymać tzw. premię dla aktywnych,
czyli dodatkowe środki, jeśli liczba głosujących
osiągnęłaby1.070osób,

 Rada Osiedla Łabędy i jej członkowie złoŜyli 18
spośród25„łabędzkich”wniosków,

 na karcie do głosowania znalazło się 15 zadań
„łabędzkich”.

 głosowanietrwałood6czerwcado4lipcabr.
Rada Osiedla przez cały czas trwania procedury
budŜetu obywatelskiego prowadziła bardzo aktywną
kampanię informacyjną. Przygotowywała róŜnorodne
materiałypropagujące udziałwgłosowaniu i poszcze
gólne zadania, które mieszkańcy mogli wskazać jako
potrzebneikoniecznedowykonania.
Staraliśmy się dotrzeć do jak największej liczby
mieszkańców. Wykorzystywaliśmy wszystkie moŜliwe
kanałykomunikacji.Prośbyogłosowaniekierowaliśmy
domieszkańcówdosłowniedoostatniejchwili.Wiemy,
Ŝe inni teŜ aktywnie włączali się w pozyskanie
dla„łabędzkich”zadaniaduŜejliczbygłosów.Iopłaciło
się. Po ogłoszeniu wyników okazało się, Ŝe jesteśmy
wczołówce.SabinaGorczycaKamaj


Wynikigłosowania

Dzięki aktywności mieszkańców, świadomych
swych moŜliwości w ramach budŜetu obywatelskiego,
dokonaliśmy wspólnie wyboru zadań, które  zostaną
zrealizowane w roku 2017. Zyskaliśmy dla Łabęd
530.250 zł, czyli o 280.329 zł więcej niŜ nam przy
znano.Środkitepozwoląnawykonanie7zadań,wtym
2tzw.„miękkich”/nr6i7/.Sąto:
1. Remontiposzerzenieparkinguprzyul.Wrzosowej

249.000zł.
2. Remont drogi wraz z wykonaniem oświetlenia

wrejoniebudynkówprzyul.StrzelcówBytomskich
169.250zł.

3. Budowa chodnika łączącego ul. Wieniawskiego
zul.Batorego40.000zł.

4. Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej
na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej  
20.000zł.

5. Remont wnętrza budynku przy ul. Strzelców By
tomskich22/komisariat/35.000zł.

6. Bezpłatne zajęcia aqua aerobiku dla 30 Seniorek
/65+/natereniedzielnicy7.000zł.

7. Bezpłatny kurs samoobrony dla Seniorek  10.000
zł. 

Dziękujemywszystkim,którzywjakikolwieksposób
pomoglinamwosiągnięciusukcesu.
Porazkolejnyudowodniliśmy,Ŝedobraorganizacja,
właściwyprzepływ informacji, zaangaŜowanie,aprze
dewszystkimwspólnedziałaniegwarantująosiągnięcie
załoŜonychcelów.PawełTyrakowski


Wartowiedzieć


FeriezimowewŁabędach


Propozycje zajęć na okres ferii zimowych dla łabędzkich
dzieciprzygotowały:MłodzieŜowyDomKultury,MiejskaBiblio
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tekaPubliczna,GliwickieCentrumOrganizacjiPozarządowych,
StowarzyszenieGTW,Akademia TenisaStołowego.Oferta jest
bogatainiezmiernieróŜnorodna.
Rada współpracuje z wszystkimi podmiotami, które będą
starały się zapewnić naszymdzieciomatrakcyjny ibezpieczny
wypoczynek.
Nazajęciazapraszamydo„Łabędzia”.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na strony organi
zatorów i Rady Osiedla. Zachęcamy do skorzystania  z oferty
zajęć muzycznych, tanecznych, teatralnych, czytelniczych,
sportowychiinnych.SabinaGorczyca–Kamaj


250latSzkołyPodstawowejnr29


Szkoła  Podstawowa nr 29 obchodziła 16września
jubileusz250leciaswegoistnienia.
Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową, umiesz
czonąnaelewacjibudynkuodstronyul.Staromiejskiej.
Znajdująsięnaniejdaty:1766–2016.



Odsłonięcia
tablicydokonali:

Zastępca
Prezydenta

MiastaGliwice
KrystianTomala
iPrzewodnicząca
KomisjiEdukacji,
KulturyiSportu

RadyMiasta
Gliwice,absol
wentkaszkoły,
KrystynaSowa.

Wrazzuczniami,
nauczycielami

irodzicami
świętoszkoły

celebrowaliliczni
goście.

JubileuszSP29byłświętemcałychŁabęd,anawet
całychGliwic.SabinaGorczycaKamaj


JubileuszPrzedszkolaMiejskiegonr38


PrzedszkoleMiejskienr38przyul.Literatów,obchodzi
ło w czerwcu swoje 30 urodziny. Uroczystość odbyła się
wsalcekoncertowej„Łabędzia”.
Uczestnicyuroczystościmogliobejrzećprezentację,po
kazującąhistorię i teraźniejszośćplacówkiorazpodziwiać
występydziecizwszystkichsześciugrup.
Radę Osiedla Łabędy reprezentowała Krystyna Sowa.
Wszystkim, którzy tworzyli 30 – letnią historię placówki
podziękowała za wykonaną pracę, ofiarne słuŜenie dzie
ciom i ich rodzicom, a takŜe za wielkie zaangaŜowanie
wsprawylokalnegośrodowiska.śyczyła,abynadchodząca
przyszłośćbyławypełnionasukcesami.DyrektorowiPM38
CzesławieŚwientekprzekazałaokolicznościowąstatuetkę,
albumoGliwicachilistgratulacyjny.
SabinaGorczyca–Kamaj


Nagrodydlałabędzkichdyrektorów


14 października odbyły się miejskie uroczystości z okazji
DniaEdukacjiNarodowej,podczasktórejZygmuntFrankiewicz
wręczyłwyróŜniającymsiędyrektorominauczycielomNagrody
PrezydentaMiasta.
Wśródnagrodzonychznalazłysię:AnnaBarbachenzastęp
cadyrektoraZSO2przyul.PartyzantówiCzesławaŚwientek–
dyrektorPrzedszkolaMiejskiegonr38przyul.Literatów.
Nagrodę otrzymała teŜ związana z Łabędami, wieloletnia
dyrektorzlikwidowanegozdniem1września2016r.Gimnaz
jumnr19GraŜynaRosławska.
MedaleKomisjiEdukacjiNarodowejotrzymały:TeresaLis 
dyrektorPrzedszkolaMiejskiegonr37przyul.P.Gojawiczyń
skiej, Ewa Tarkota  zastępca dyrektora ZSO 2 oraz Dorota
TarczyńskadyrektorZespołuSzkółnr7przyul.Gierymskiego,
łabędzianka.
Wszystkim Paniom szczerze gratulujemy sukcesu !!!
Cieszymy się, Ŝe praca naszych dyrektorów jest doceniana
przezwładzeMiastaGliwice.MyteŜ jądocenimy idziękujemy
zazaangaŜowaniewsprawyŁabęd.KrystynaSowa




ŚwiąteczneakcentywŁabędach


Jakcoroku
naterenieŁabęd

pojawiłysię
elementy

świątecznego
wystroju.Wydział

Przedsięwzięć
Gospodarczych

iUsługKomunal
nychzadbał

ozamontowanie
świetlnychozdób

nalampach.
MoŜnajezobaczyć

naul.Głównej,
placu

Niepodległości,
Przyszowskiej,
Staromiejskiej,

Strzelców
Bytomskich

orazWolności.


Miejski Zarząd Usług Komunalnych ustawił dwie duŜe
choinki. Jedna z nich przyozdabia plac Niepodległości,
druga rejon ul. Wolności. Są udekorowane bombkami
ioświetlone.
Bardzo cieszymy się, Ŝe małymi krokami doszliśmy
doobecnegostanu.Kilkanaścielat temuniemieliśmynic.
Teraz,jakoosiedle,pozytywniesięwyróŜniamy.
MiejskiemuZarządowiUsługKomunalnychiWydziałowi
PrzedsięwzięćGospodarczychiUsługKomunalnychbardzo
dziękujemy za wieloletnie starania o to, aby w Łabędach
czułosięatmosferęświąt.KrystynaSowa


Kontaktzmieszkańcami


Gazetka osiedlowa „Nasze Łabędy”, która cieszy się duŜą
popularnością, nie jest dla mieszkańców jedynym źródłem
informacjinatematŜyciaŁabęd.
Ukazujesiędośćrzadko,zwykletrzyrazywroku.Dziejesię
takdlatego, Ŝe jejprzygotowaniewymagaznacznegonakładu
pracy,atakŜeoznaczakoniecznośćwydatkowaniaczęściśrod
ków, pochodzących z puli, którąRadaOsiedla Łabędy, podob
nie, jak inne rady, otrzymuje na prowadzenie swojej działal
nościzbudŜetumiastaGliwice.
DlategokorzystamyteŜzelektronicznychnarzędzikomuni
kacji. BieŜące, wręcz codzienne informacje, przekazujemy
zapośrednictwemfacebookaistronynaszelabedy.pl
Obydwanośnikisąprzeznasprowadzonezogromnątroską.
Staramysię,abybyłyjakościowodobreiciekawewodbiorze.
Najszybciejodzywamysię przez facebooku,alenie zanied
bujemyteŜstronyinternetowej,któramawieluwiernychczy
telników.
Sami przygotowujemy wszystkie kierowane do odbiorców
materiały,wykonujemyzdjęcia, redagujemy teksty,publikuje
myje,odpowiadamynakomentarzeizapytania.
Dysponujemy takŜe numerem telefonu, umoŜliwiającym
kaŜdemuszybkikontaktirozmowęzprzedstawicielemRady.
Stronęifacebookaprowadzą:S.GorczycaKamajiK.Sowa.
SabinaGorczycaKamaj


SkładRadyOsiedlaŁabędy

1. KrystynaSowa–przewodniczącaRadyOsiedlaŁabędy
2. BogdanPietrzak–zastępcaprzewodniczącejROŁabędy
3. SabinaGorczycaKamaj–przewodniczącaZarząduOsiedla
4. Renata Jaros, Paweł Tyrakowski– zastępcyprzewodniczącej

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

Bernard Fic, Barbara Kończak, Dariusz Kosowicz, GraŜyna
Maszniew, Roman Michalski, Ewa Mizera, Joanna Szubert,
MikołajTyrakowski.



KontaktzRadąOsiedlaŁabędy


Adres:44109Gliwice,ul.Fiołkowa26Tel.661467057
Adres: ro.labedy@wp.pl,strona:naszelabedy.pl
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