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Nakład : 5.000 egzemplarzy                                                                grudzień 2017 r. 
 

                       Wszystkim mieszkańcom Łabęd i ich bliskim,  
                          osobom związanym z naszą dzielnicą 
                     Ŝyczymy radosnych Świąt BoŜego Narodzenia. 
 
 

Niech wigilijny wieczór i świąteczne chwile  
będą źródłem wspaniałych przeŜyć. 

Niech nadchodzący nowy rok będzie wypełniony szczęściem, 
niech spełnią się marzenia i wszelkie plany. 

Niech kaŜdy dzień będzie tak piękny, jak ten wigilijny. 
 

                                                                           Rada Osiedla Łabędy  
 
 

Biuletyn „Nasze Łabędy” 

 
Szanowni                          

łabędzianie, 
kierujemy  
do Państwa  

31. numer gazetki 
osiedlowej „Nasze 
Łabędy”, wydawa-
nej nieprzerwanie  
od września 2007 r. 
 

    Zdjęcie szklanego łabędzia wykonanego ręcznie w Hucie Szkła w Kroś-nie, wręczonego 
dyrektorowi Muzeum w Gliwicach Grzegorzowi Kraw-czykowi w podziękowaniu za XV 
Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 
 

      Znajdziecie Państwo w nim najwaŜniejsze informacje  
o  pracy Rady i najistotniejszych sprawach dotyczących 
mieszkańców Łabęd. 
      Jak zwykle, będą one podzielone na grupy tematyczne, 
poświęcone m. in.: pracy Rady Osiedla, zmianom, jakie  
w roku 2017 zaszły w Łabędach i jakie są planowane  
na rok następny, budŜetu obywatelskiego, gospodarki nie-
ruchomościami, problemów, które podejmujemy. 
     Nie wszystkie tematy, ze względu na ograniczone roz-
miary gazetki, są przedstawione szczegółowo, są teŜ takie, 
które byliśmy zmuszeni pominąć. Jedne i drugie znajdzie-
cie Państwo na facebooku i stronie internetowej.  
      Wpisy na facebooku zamieszczane są codziennie. Ich 
liczba wynika z intensywności pracy Rady, liczby podej-
mowanych spraw, otrzymywanych odpowiedzi na zapyta-
nia i wnioski kierowane do róŜnych podmiotów miejskich. 
Regularnie prowadzona jest teŜ strona internetowa 
naszelabedy.pl  
      Obydwa te nośniki mają charakter informacyjny, reda-
gowane są na bieŜąco i odnoszą się do najnowszych wyda-
rzeń i spraw, dziejących się w Łabędach.    
     Natomiast gazetka stanowi zbiór wyselekcjonowanych 
informacji o charakterze syntetycznym i przekrojowym.  

    
     Gazetka nie jest wydawana zbyt często, zwykle trzy 
razy w roku. Jej przygotowanie i wydanie wymaga bardzo 
duŜego nakładu pracy i sporych, jak na moŜliwości Rady, 
środków. 
    Przygotowując kolejny numer „Naszych Łabęd” myślimy 
przede wszystkim o tych osobach, które nie korzystają  
z internetowych narzędzi komunikacji, które preferują wy-
dawnictwa papierowe, które je archiwizują, a nawet wysy-
łają poza Łabędy i za granicę.  
     Przygotowanie 31. numeru gazetki było szczególnie 
trudne ze względu na czas, jaki minął od wydania numeru 
poprzedniego. Ukazał się on w marcu br., więc tego,  
co chcielibyśmy Państwu przekazać było tak duŜo, Ŝe mie-
liśmy kłopot, Ŝeby zmieścić się na zaplanowanej liczbie 
stron. Ze względu na mnogość tematów, musieliśmy ogra-
niczyć się w dodawaniu do tekstów fotografii, co bardzo 
lubimy. A szkoda, bo dysponujemy bardzo bogatymi zaso-
bami zdjęć, pokazujących Łabędy. 
       Wszystkim, którzy pomogą nam w dystrybucji gazetki 
serdecznie dziękujemy. śyczymy ciekawej lektury. 
                                                                  Zespół Redakcyjny 
                                                           

Liczba mieszkańców Łabęd 
 

     Informacje o liczbie mieszkańców Łabęd, pozyski-
wane w Wydziału Spraw Obywatelskich, podajemy nie-
przerwanie od marca 2013 r. 
     Te, znajdujące się poniŜej obrazują stan z 1 grudnia 
2017 r. i dotyczą osób zameldowanych  na stałe.  
     Na początku miesiąca było nas 14.940 osób, w tym 
7.761 kobiet i 7.179 męŜczyzn. 
     W stosunku do stanu z 31 marca br. ubyło 139 osób. 
     Jak zwykle, dla porównania, podajemy wcześniejsze 
liczby mieszkańców Łabęd: 
� 31 marca 2017 r. - 15.079 osób 
� 30 listopada 2016 r. -15.184 osoby, 
� 31 marca 2016 r. - 15.309 osób, 
� 31 grudnia 2015 - 15.390 osób.   
� 30 września 2015 r. - 15.442 osoby. 
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Najstarsi łabędzianie 
 

 
 

     9 listopada swoje 100 urodziny świętował Pan 
Albert, najstarszy mieszkaniec Łabęd.  
     W tym dniu przyjął Ŝyczenia, okolicznościowe listy i pre-
zenty od przedstawicieli Prezydenta Miasta Gliwice, Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych i Rady Osiedla Łabędy. 
     Pan Albert Szolc mieszka w Łabędach od roku 1921. 
     Całą młodość spędził w wojsku i w niewoli, z której wró-
cił jesienią 1948 r. Na początku kolejnego roku rozpoczął 
pracę. Zawodowo związany był z bumarowską odlewnią. 
     Podczas naszej wizyty był uśmiechnięty, chętnie opo-
wiedał o sobie, o pracy, ludziach, miejscach, związanych  
z poszczególnymi etapami swego Ŝycia. 
      Podczas spotkania towarzyszyła Mu córka. W sposób 
bardzo ciekawy opowiadała nam o ojcu, który pomimo po-
deszłego wieku świetnie radzi sobie z codziennymi czyn-
nościami, nie zaŜywa Ŝadnych leków, uwielbia spędzać 
czas na wolnym powietrzu i … czekoladę. 
      Panu Albertowi raz jeszcze przekazujemy Ŝyczenia - 
duŜo zdrowia i wielu powodów do radości.      
      A inni najstarsi łabędzianie?  W roku 1918 urodził się jeden 
Pan, a w roku 1919 jedna Pani. 
      W kolejnych latach urodzili się : 
� 1920 - 4 Panie, 1921 - 1 Pani, 
� 1922 - 1 Pani, 
� 1923 - 3 Panie i 1 Pan, 
� 1924 - 3 Panie i 2 Panów, 
� 1925 - 7 Pań, 
� 1926 - 11 Pań i 3 Panów, 
     W roku 1927 urodzili się nasi tegoroczni 90 - latkowie. Jest 
ich trzynaścioro - 9 Pań i 4 Panowie.                           Krystyna Sowa 
 

Najmłodsi łabędzianie 
 

     Od 1 stycznia do 30 listopada na świat przyszło 143 dzieci, 
w tym 79 chłopców i 64 dziewczynki. 
     Dla porównania podajemy liczby dzieci, które urodziły się  
w latach wcześniejszych - 2016 - 118, 2015 - 127, 2014 - 136, 
2013 - 119, 2012 - 140, 2011 - 170, 2010 - 164. 
      Dane te są waŜne, bo pozwalają m.in. na planowanie miejsc  
w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Gliwi-
ce. Jest to szczególnie istotne w przypadku wychowania przed-
szkolnego, poniewaŜ na gminy nałoŜony jest obowiązek przy-
gotowania miejsc dla wszystkich chętnych 3, 4, 5 i 6 lat-ków. 
      To realizacja tego obowiązku spowodowała utworzenie  
z dniem 1 września br. dodatkowego oddziału  Przedszkola 
Miejskiego nr 38 i umieszczenie go w specjalnie do tego celu 
przygotowanych pomieszczeniach szkoły przy ul. Partyzantów. 
                                                                                                  Krystyna Sowa 
                                                                              

 

Kilka informacji o Radzie Osiedla Łabędy 

 

 

  Przypominamy kilka istotnych informacji na temat Rady: 
� Rada liczy 15 członków, wybranych przez mieszkańców 
osiedla spośród 30 kandydujących, ich imiona i nazwiska 
znajdują się na ostatniej stronie gazetki, 

� członkowie Rady wykonują swe obowiązki społecznie, 
angaŜując w to swój czas, umiejętności, a zdarza się,  
Ŝe i środki materialne, 

� pracą Rady kieruje Przewodnicząca Krystyna Sowa, 

� pracą trzyosobowego Zarządu Osiedla kieruje Sabina 
Gorczyca – Kamaj, 

� Rada ma do dyspozycji środki finansowe, pochodzące  
z budŜetu Miasta Gliwice, które przeznacza na organi-
zację imprez, konkursów, turniejów, prowadzenie Klubu 
Seniora, wydawanie gazetki, zakup artykułów biuro-
wych, w roku 2017 Rada otrzymała kwotę 23.167,19 zł, 

� bezpośrednio z budŜetu miasta opłacane są koszty wy-
najmu pomieszczenia na siedzibę Rady, prowadzenia 
strony internetowej, korzystanie z telefonu komórko-
wego.   

 

 
 

Od początku obecnej kadencji minęły dwa lata. 
Wybory odbyły się 15 listopada 2015 r. 

Pierwsze posiedzenie plenarne odbyło się 7 grudnia 2015 r. 
 

W tym czasie: odbyliśmy 36 posiedzeń plenarnych, 
organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami, konkursy  

i imprezy dla dzieci, imprezy międzyosiedlowe, 
prowadziliśmy działalność Klubu Seniora 

i bogate działania informacyjne. 
 

       
   W listopadzie doszło do zmiany składu Rady. Ze względu 
na podjęcie studiów poza Gliwicami, rezygnację z mandatu 
złoŜył Mikołaj Tyrakowski, Jego miejsce zajęła Stefania 
Grzechca. śyczymy Jej owocnej pracy na rzecz Łabęd. 
                                                                                    Krystyna Sowa 
 

BieŜąca praca Rady Osiedla Łabędy 
       
1. Rada Osiedla Łabędy od początku kadencji, tj. od 7 grudnia 
2015 r., odbyła 36 posiedzeń plenarnych. Podczas kaŜdego  
z nich omawiała najwaŜniejsze sprawy, dotyczące miesz-
kańców Łabęd. O wadze wielu z poruszanych tematów świad-
czy obecność zapraszanych gości, w ostatnim czasie   
w posiedzeniach Rady wzięli udział :  
� Aleksandra Wysocka – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, 

� Grzegorz Krawczyk – dyrektor Muzeum w Gliwicach, 
� Rudolf Widziszowski - Prezes Zarządu PEC – Gliwice, 
� Andrzej śmudziński – kierownik Działu Wspólnot Mieszka-
niowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 

� funkcjonariusze StraŜy Miejskiej, 
� komisarz Adam Szczepanowski - komendant Komisariatu 
Policji IV i łabędzcy funkcjonariusze Policji. 

2. Warto podkreślić, Ŝe coraz częściej w posiedzeniach rady 
biorą udział mieszkańcy.  

3. Rada podjęła uchwały:  
� nr 18 z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie lokalizacji stacji 
wypoŜyczania rowerów miejskich na terenie Łabęd,  

� nr 19 z 11 maja 2017 r. w sprawie włączenia Przedszkola 
Miejskiego nr 37 oraz Przedszkola Miejskiego nr 38  
w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  
w Gliwicach,  

� nr 20 z 29 czerwca 2017 r. w sprawie przedłuŜenia umowy 
dzierŜawy działki, na której połoŜona jest część „Szu-
warka”,  

� nr 21 z 29 czerwca 2017 r. w sprawie zagospodarowania 
terenów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  
przy ul. Partyzantów 25 

� nr 22 z 28 września 2017 r. w sprawie uwag do procedury 
Gliwickiego BudŜetu Obywatelskiego., 

� nr 23 z 7 grudnia 2017 r. w sprawie oświadczenia w spra-
wie zmian nazw ulic w Łabędach. 

4. Inicjowała działania w zakresie spraw zgłoszonych przez 
mieszkańców. 
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5. Organizowała działalność Klubu Seniora. 
6. W roku 2017 zorganizowała ponad 50 imprez. 
7. Nadzorowała / w ramach posiadanych kompetencji / prowa-
dzone prace inwestycyjne i remontowe. 

8. Zorganizowała spotkania z mieszkańcami na temat: 
� doprowadzenia ciepła do mieszkań w ramach II etapu in-
westycji PEC – Gliwice, 

� realizacji zadania zakresu budŜetu obywatelskiego 
„Remont nawierzchni oraz montaŜ oświetlenia drogi 
wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich  
do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15  
i 17 oraz do zespołów garaŜowych”. 

9. Konsultowała koncepcje: 
� zagospodarowania działek nr 26 i 28 obręb Przyszówka, 
połoŜonych wzdłuŜ ul. Wolności, pomiędzy ul. Waryńskiego 
i K. Marksa, 

� zagospodarowania terenów wokół szkoły przy ul. Party-
zantów, 

� modernizacji obiektu - adaptacja i modernizacja pomiesz-
czeń na oddziały przedszkolne w budynku szkolnym  
przy ul. Partyzantów, 

� utworzenia w Łabędach, z inicjatywy Rady Osiedla, domu 
pobytu dziennego dla osób starszych. 

10. Organizowała wizje, przeglądy okresowe z udziałem pra-
cowników Zarządu Dróg Miejskich, StraŜy Miejskiej, Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych, często obywały się 
one w związku z interwencjami mieszkańców.  

     Nie sposób wyliczyć wszystkich działań podejmowanych 
przez Radę. Warto jednak podkreślić, Ŝe są one ciągłe i róŜno-
rodne, wynikają z przyjętych planów, ale takŜe mają charakter 
doraźny, stanowią reakcję na zgłaszane przez mieszkańców 
problemy i zauwaŜone nieprawidłowości.  
     Podejmowane przez nas działania są bardzo róŜnorodne 
i w znacznym stopniu skuteczne. Dzieje się tak z wielu po-
wodów: 
� nasze wnioski i prośby kierowane do róŜnych podmiotów 
miejskich i zewnętrznych są racjonalne,  

� umiemy cierpliwie czekać, rozumiejąc, Ŝe wszystko, musi 
mieć swoją kolej, Ŝe inni teŜ mają potrzeby, a osiedli jest 
aŜ 21, 

� jesteśmy konsekwentni, raz podjęty problem prowadzi-
my aŜ do oczekiwanego finału, nawet jeśli trwa to kilka 
lat, 

� zachowujemy ciągłość działania dzięki temu, Ŝe więk-
szość członków Rady pracuje w niej  kolejną juŜ kaden-
cję,  

� większość członków Rady jest bardzo zaangaŜowana  
w codzienną pracę, chętnie włącza się w realizowane 
przedsięwzięcia, jest aktywna i operatywna, uczestniczy 
w posiedzeniach plenarnych, 

� wypracowaliśmy sobie pozycję liczącego się i odpowie-
dzialnego partnera dla władz miasta, wielu miejskich 
jednostek i spółek, dla podmiotów działających na tere-
nie Łabęd, dla licznych organizacji pozarządowych.  

                                                            Sabina Gorczyca - Kamaj   
 

Łabędzki Mikołaj 
 

 
 

     JuŜ od 6 lat Rada Osiedla Łabędy organizuje spotkanie 
Mikołaja z mieszkańcami.  
     Nasz Mikołaj jest wyjątkowy - jak mówią dzieci - 
prawdziwy. Ma siwą brodę, siwe długie włosy, odpowiedni 
wiek i posturę. Warto teŜ zwrócić uwagę na oryginalny 
strój, przypominający o tym, Ŝe św. Mikołaj był biskupem. 
    Tegoroczna wędrówka po Łabędach była wyjątkowo 

długa i męcząca. Dzień Mikołaja zaczął się przed godz. 8. 
Ze swojej siedziby wyruszył pięknym - jak przystało na Mi-
kołaja - czerwonym - samochodem terenowym. Towa-
rzyszyła Mu ŚnieŜynka i dwa Elfy. 
     Swoją wędrówkę rozpoczął od odwiedzin u przedszko-
laków. Najpierw zajrzał do PM 38, potem do szkoły, gdzie 
czekały na Niego Krasnoludki. Nie zapomniał o dzieciach  
z PM 37 i 34. 
     Odwiedzał róŜne miejsca. Wchodził do sklepów, apteki, 
poradni, cukierni Glorioza. Rozdawał słodycze i uśmiechy. 
     Dwie godziny spędził w „Łabędziu”, gdzie spotkał się  
z duŜą grupa dzieci. Pracę skończył przed godz. 20. To był 
długi dzień. 
      Dziękujemy Mikołajowi, ŚnieŜynce, Elfom, Gwiazdkom, 
Mikołajce za przygotowanie dla mieszkańców Łabęd 
atrakcji, jakiej inne dzielnice nie mają. Niech nam za-
droszczą takiego wspaniałego Mikołaja.            Krystyna Sowa  
                                                          

Imprezy ponadosiedlowe 
 

      Od kilku lat RO Łabędy uczestniczy w konkursie na or-
ganizację imprez ponadosiedlowych. W tym roku wzięło  
w nim udział 14 z 21 gliwickich rad.  
     ZłoŜyliśmy 4 wnioski na łączną kwotę 34.200 zł. uzyska-
liśmy  20.128,96 zł na: 
1. VIII Turniej Przedszkoli – 2.751,38 zł,  
2. III Gliwickie Święto Rodziny - 12.839,88 zł, 
3. III Międzyosiedlowy Turniej Futsalu - 2.439,50 zł, 
4. II Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołow. - 2.098,20 zł. 
    

2 grudnia 
odbył się 

turniej tenisa 
stołowego.  

W jego prze-
prowadzeniu 
pomogła nam 

Akademia 
Tenisa 

Stołowego, 
która zapew-

niła stoły, 
sprzęt  

i obsługę 
 sędziowską.       

     
     W turnieju wzięli udział reprezentanci osiedli: Kopernika, 
Stare Gliwice, Wojska Polskiego, Łabędy. 
     Sztandarową i najdłuŜej organizowaną przez RO Łabędy 
imprezą jest turniej przedszkoli. Pierwszy z nich odbył się 
w roku 2010, tegoroczny był ósmym z kolei. W sportowej 
rywalizacji wzięło udział 111 wychowanków z 5 placówek: 
Przedszkola Miejskiego PM 17 z os. Kopernika, PM 5 z os. 
Wojska Polskiego, PM 34, 37 i 38 z Łabęd. 
 

 
 

 
 
Puchar VIII Turnieju 
Przedszkoli zdobyły 
dzieci z PM 17 z os. 

Kopernika. 
II miejsce zajęło 
PM nr 38 z Łabęd, 

a III PM nr 5 
z osiedla Wojska 

Polskiego. 
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      W przeprowadzeniu turnieju nieocenionej pomocy  udzieliły 
nam Panie Beata i GraŜyna, nauczycielki ZSO 2, które przygo-
towały i przeprowadziły zawody. Nad sprawnym przebiegiem 
poszczególnych konkurencji czuwali opiekuńczy i troskliwi wo-
lontariusze z ZSO 2 oraz pracownicy „Łabędzia”. 
      Ostatnia z imprez ponadosiedlowych – III Turniej Fut-
salu, zaplanowany jest na 16 grudnia.  
      Warto podkreślić, Ŝe działania Rady, wykraczające poza 
granice naszego osiedla, są aktywnością podejmowaną dobro-
wonie, w celu budowania pozytywnego wizerunku Łabęd. Przy-
kładem takiego działania jest Gliwickie Święto Rodziny. W tym 
roku zorganizowaliśmy je juŜ po raz trzeci, ściśle  współpracu-
jąc z duŜą liczbą partnerów - Miejską Biblioteką Publiczną, Mło-
dzieŜowym Domem Kultury, Gimnazjum nr 3, Fundacją „Ró-
Ŝyczka”, Miejskim Zarządem Usług komunalnych, MłodzieŜową 
Radą Miasta Gliwice, Radami z Czechowic, Wojska Polskiego  
i Bojkowa.                                                   Sabina Gorczyca - Kamaj   
   

Rada partnerem Muzeum w Gliwicach 
 

     Rada Osiedla Łabędy, dzięki Muzeum w Gliwicach, zys-
kała rangę partnera XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego. 
     To istotne i cenione przez gliwiczan coroczne wydarze-
nie kulturalne było w całości poświęcone naszemu osiedlu. 
     Pomysł i jego realizację zawdzięczamy dyrektorowi i pra-
cownikom Muzeum w Gliwicach.  
     W ciągu trzech dni, od 15 do 17 września, ponad 600 
osób skorzystało z moŜliwości poznania Łabęd.  
     Działo się wiele. Obserwowaliśmy to z ogromną  satys-
fakcją, ciesząc się, Ŝe historia i teraźniejszość Łabęd mogą 
zainteresować i zachęcają do poznawczej aktywności. 
     Pierwszego dnia moŜna było zwiedzić Hutę „Łabędy”.  
     W sobotę prawie sto osób, podzielonych na dwie grupy, 
uczestniczyło w spacerze po Łabędach, dzieci miały swoje 
zajęcia w „Łabędziu”, chętni mogli obejrzeć wystawę poś-
więcona Łabędom i wysłuchać wykładu. 
     Natomiast w niedzielę moŜna było wziąć udział w grze 
plenerowej i jednym z trzech rejsów „Foxtrotem” po Kana-
le Gliwickim. W kaŜdym z nich uczestniczyło 75 osób.  
     Ze względu na duŜą liczbę zainteresowanych, trzeci  
z rejsów został zorganizowany na prośbę Rady Osiedla. 
     Muzeum w Gliwicach przygotowało dla uczestników XV 
GDDK bardzo ciekawe materiały informacyjne o Łabędach. 
 

    
      Rada Osiedla Łabędy na swe posiedzenie planarne, któ-
re miało miejsce 28 września br. zaprosiła dyrektora Muze-
um w Gliwicach Grzegorza Krawczyka, aby podziękować 
Mu za poświęcenie XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego Łabędom. 
      Przekazaliśmy Dyrektorowi i pracownikom Muzeum 
szczere słowa wdzięczności za upowszechnianie wiedzy  
o Łabędach wśród mieszkańców naszego miasta. 
     Symbolem naszego uznania był szklany łabędź, ręcznie 
wykonany w Hucie Szkła w Krośnie, wręczony dyrektorowi 
przez Zarząd Osiedla Łabędy. 
     Dyrektor G. Krawczyk podkreślał, Ŝe źródłem inspiracji 
w poszukiwaniu tematyki XV GDDK była nasza Rada 
Osiedla.  Bardzo się z tego cieszymy. 
     XV GDDK mają swoją kontynuację – Dagmara Wójcik, 
kierownik Willi Caro, kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła 
Artystycznego Muzeum w Gliwicach, mieszkanka Łabęd, 
zorganizowała cykl wykładów, które dotyczą bliskiej nasze-
mu sercu dzielnicy.                                Sabina Gorczyca – Kamaj 

Inne wspólne przedsięwzięcia 
 

  Największe przedsięwzięcia zorganizowaliśmy wspólnie z: 
� Akademią Tenisa Stołowego – trzy turnieje sportowe,  
w tym jeden międzyosiedlowy, bezpłatne, całoroczne 
zajęcia dla dzieci, zajęcia wakacyjne,  

�  Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki NoŜnej Pięcio-
osobowej  „Piątka”- impreza ponadosiedlowa, 

� Klubem Abstynentów Krokus – Festyn Rodzinny,  
� Parafią WNMP – XVIII Festyn Parafialny, 
� Parafią św. Anny – III Łabędzkie Święto Rodziny, 
� Szkołą Podstawową nr 32 i PM 34 -  festyn z okazji Dnia 
Dziecka, Kiermasz Świąteczny, 

� łabędzkimi szkołami i przedszkolami, Miejską Biblioteką 
Publiczną - liczne konkursy i zawody dla dzieci. 

     Wszystkim, którzy zaprosili nas do współpracy serdecz-
nie dziękujemy.                                      Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

Sprawy zgłaszane przez mieszkańców 
      
     Spraw zgłaszanych przez mieszkańców jest coraz więcej.  
Do rady regularnie trafiają róŜne wnioski, propozycje o zapyta-
nia.  
     Wyraźnie udroŜniły się internetowe kanały komunikacji, 
choć nadal jest wiele takich osób, które preferują kontakt tele-
foniczny z przedstawicielem rady; ta forma sprzyja dokład-
niejszemu opisaniu zgłaszanego problemu. 
      Reagujemy na kaŜdy przekazany nam sygnał. O podejmo-
wanych działaniach informujemy osoby zainteresowane, ale 
takŜe wszystkich mieszkańców za pośrednictwem facebooka  
i strony internetowej, poniewaŜ bardzo często sygnalizowane 
problemy nie mają charakteru indywidualnego. 
     Jak zawsze podkreślamy, Ŝe czas „załatwiania” spraw jest 
róŜny. Jedne z nich da się rozwiązać bardzo szybko, na inne 
trzeba nieco poczekać, bo wymagają analizy, sprawdzenia, 
przeprowadzenia jakiejś procedury, są teŜ takie, które trwają 
latami, bo są bardzo trudne i skomplikowane, albo nie zaleŜą 
od organów miasta, albo w ich realizację musi się włączyć kilka 
podmiotów…  
     Podejmujemy zgłoszone sprawy, bez ich wartościowania,  
ustalania hierarchii czy kolejności. KaŜdą z nich zajmujemy się 
tak długo aŜ ją załatwimy bądź będziemy pewni, Ŝe nic się z nią 
zrobić nie da. A tak teŜ bywa. Choć niezmiernie rzadko.  
     Nie po raz pierwszy podkreślamy, Ŝe bardzo aktywność 
mieszkańców cenimy. Daje nam ona poczucie przydatności  
i pozwala kreować pozytywne zmiany. 
     Niestety zdarza się, Ŝe oczekiwania formułowane pod adre-
sem rady rozmijają się z naszymi moŜliwościami.  
     Nie narzekamy na ich zakres. W naszej ocenie są one spore. 
Wynikają jednak nie wyłącznie z uprawnień, które opisuje 
statut osiedla, ale przede wszystkim z duŜego autorytetu 
naszej Rady, a takŜe z bardzo dobrej organizacji pracy i 
umiejętnego wykorzystywania indywidualnych moŜliwości 
poszczególnych jej członków.  
     W tym miejscu warto przypomnieć, Ŝe większość członków 
rady to doświadczeni działacze samorządowi, pracownicy firm, 
uczelni, jednostek miejskich, osoby pełniące funkcje kierow-
nicze, których doświadczenie i wiedza są niezmiernie przydatne 
i bezpośrednio wykorzystywane w codziennej pracy rady. 
     Ogromnym walorem Rady Osiedla Łabędy jest teŜ działanie 
zespołowe oraz umiejętność przekonywania innych do swoich 
racji i  pozyskiwania sojuszników.  
     Od kwietnia bieŜącego roku skierowano do nas wiele spraw  
i problemów. Podamy kilka wybranych przykładów: 
� róŜne problemy związane z realizacją II etapu inwestycji 
ciepłowniczej, 

� remont ulicy R. Luksemburg, Tuwima, Batorego, Wazów, 
� doświetlenie przejść dla pieszych, 
� utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego, 
� stan dawnej Biedronki i innych nieruchomości, naleŜących  
do podmiotów zewnętrznych, 

� uciąŜliwość ruchu drogowego spowodowana łamaniem 
przepisów ruchu drogowego, 

� nieprawidłowe parkowanie, 
� bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ul. Portowej,  
� budowa oświetlenia i ścieŜki rowerowej przy ul. Portowej, 
� naprawy jezdni i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, 
� zarastanie chodników przez krzewy rosnące na sąsiednich 
terenach, 

� zagroŜenie bezpieczeństwa pieszych i utrudnienia związane  
z przejazdem samochodów z terenu KSSE na ul. Klasztorną. 

     Wszystkim, którzy przekazali nam zauwaŜone przez siebie 
problemy bardzo dziękujemy za zaufanie.              
                                                                     Sabina Gorczyca – Kamaj 
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Objazdy Łabęd ze StraŜą Miejską 
 

     Wspólnie z dzielnicowymi StraŜy Miejskiej przeprowadzamy 
okresowe przeglądy Łabęd.  
     Dla obu stron są to bardzo cenne spotkania. SłuŜą one po-
szerzaniu wiedzy o sprawach istotnych dla mieszkańców i wza-
jemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów.  
      W ostatnich miesiącach, za pośrednictwem facebooka po-
dajemy mieszkańcom termin objazdu, prosząc o zgłaszanie pro-
blemów, którymi powinniśmy się zająć.  
      Dzielnicowi StraŜy Miejskiej często spotykają się teŜ z całą 
radą, aby przyjąć uwagi i wnioski poszczególnych jej członków. 
Podczas posiedzenia plenarnego, które odbyło się 7 września, 
Rada przekazała dzielnicowym prośbę o konsekwencję w prze-
ciwdziałaniu: 
� spalaniu śmieci w piecach, 
� niesprzątaniu po psach,  
� niewłaściwemu parkowaniu, 
� zaśmieceniu terenów, na których znajdują się ogrody przydo-
mowe i garaŜe oraz nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym,  

� niewłaściwemu wykorzystywaniu pustostanów, szczególnie 
w okresie zimowym, 

     Współpraca Rady z dzielnicowymi jest sprawna i efektyw-
na. StraŜnicy wykazują się doskonałą znajomością istniejących 
problemów i wolą ich rozwiązywania. Chętnie współpracują  
z Radą we wszystkich sprawach dotyczących Łabęd. Bardzo Im 
za taką postawę dziękujemy.                             Paweł Tyrakowski 
                                                                                                                                                                                   

Działalność Klubu Seniora 
    
     Pracami Klubu, od chwili jego powstania w lipcu 2012 r. 
kieruje Stefan Kurczab, wspomagany przez członków Rady.  
     Liczba jego członków stale rośnie. Jest ich juŜ 255. 
     Rada Osiedla nie ustaje w staraniach o to, aby  jak naj-
lepiej zaspokajać potrzeby coraz liczniejszych uczestników  
imprez dla Seniorów.                                          Krystyna Sowa 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Udział w programie ASOS 
 

     Dzięki współpracy z Caritas Diecezji Gliwickiej ponad 30 
łabędzkich Seniorów uczestniczy w Rządowym Programie 
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 
2020. 
     Jego realizacja trwa od kwietnia, a skończy się w grud-
niu. W ramach programu pod nazwą „Moje Gliwice  ocalić  
od zapomnienia” Seniorzy uczestniczą w bardzo ciekawych 
zajęciach i pracują nad ksiąŜką, która będzie efektem pro-
wadzonych prac. 
     Projekt zakończy konferencja podsumowująca, która 
odbędzie się 28 grudnia o godz. 12.00 w „Łabędziu” Zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych.                    Krystyna Sowa 
 

Wycieczki, wczasy, pikniki, zabawy 
   
    W maju Rada zorganizowała Seniorom piknik na świe-
Ŝym powietrzu. Zaproszenie przyjęło prawie 90 osób.  
     Organizatorzy zadbali o dobrą atmosferę i smaczny po-
częstunek. Były kiełbaski z grilla, zimne napoje, owoce, 
ciastka.  
      Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygo-
towaniu pikniku, szczególnie S. Machnikowi za mistrzow-
skie przyrządzenie kiełbasek z grilla.  
     Nasi Seniorzy po raz kolejny zorganizowali sobie wyjaz-
dy na wczasy, w tym roku aŜ dwa – w czerwcu do Wyso-
wej, a we wrześniu do Brennej. Łącznie w obu turnusach 
wzięło udział 110 osób.   
     To juŜ trzeci taki rok, gdy Seniorzy wybrali się na wy-
poczynek poza Łabędy i w czerwcu , i we wrześniu. 
     Wyjazdy organizuje Przewodniczący Klubu Stefan Kur-
czab. Jego doświadczenie, rzetelność w działaniu i ogrom-
ne zaangaŜowanie w to, co robi sprawia, Ŝe Seniorzy mają 
moŜliwość korzystania z atrakcyjnego wypoczynku.  
    W kwietniu Seniorzy odwiedzili Zamek Piastowski i Willę 
Caro. Poznawali działalność Muzeum w Gliwicach.  
      We wrześniu 50 Seniorów wyjechało na trzydniową 
wycieczkę do Sandomierza. 
     W listopadzie Seniorzy uczestniczyli w jeszcze jednej 
niezmiernie ciekawej wycieczce – obejrzeli halę Gliwice. 
Zobaczyli obiekt juŜ gotowy, ale jeszcze nie oddany do u-
Ŝytku, znajdujący się w fazie odbiorów technicznych.  
     Wizyta była dla większości oglądających halę bardzo 
interesująca, z tego względu, Ŝe wcześniej, a dokładnie  

w kwietniu 2015 r. mieli okazję obejrzeć obiekt w budowie, 
a teraz zobaczyli końcowy efekt czteroletniej inwestycji. 
Mieli moŜliwość porównania tego, jak było dwa lata 
wcześniej z tym, jak jest dzisiaj. 
     Seniorzy z zachwytem oglądali nową halę. W trakcie 
zwiedzania zadawali InŜynierowi Kontraktu wiele pytań, 
oglądali wszystko uwaŜnie, interesowali się przeznacze-
niem poszczególnych części obiektu.                   
 

  
       W listopadzie, dzięki wysiłkom sporej grupy Ŝyczliwych 
i aktywnych osób udało się przygotować bal andrzejkowy. 
Wzięło nim udział ponad 60 osób. 
     Zabawa, jak zwykle, była doskonała. Sprzyjały jej : do-
bre towarzystwo, świetne humory, porywająca muzyka, 
smaczne jedzenie, Ŝyczliwi organizatorzy.  
     Rada serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji An-
drzejek swym wypróbowanym przyjaciołom oraz członkom 
rady - E. Prandzioch, T. Barcikowi, R. Jaros, S. Gorczycy – 
Kamaj.                                                              Krystyna Sowa 
                                                                          

Kurs komputerowy 
 

     W „Łabędziu”, dzięki staraniom Rady Osiedla Łabędy, 
odbył się bezpłatny kurs komputerowy dla osób 60+ . 
      Zajęcia trwały dwa miesiące i odbywały się trzy razy  
w tygodniu. Dotyczyły podstawowych umiejętności, niez-
będnych do pracy z komputerem.  
     Kurs przeprowadziła Śląska Fundacja Wspierania Przed-
siębiorczości, której bardzo dziękujemy za moŜliwość sko-
rzystania z oferty dla Seniorów.            Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                         

Spotkanie z Policją 
    
     25 maja z ponad setką łabędzkich Seniorów spotkali się 
czterej dzielnicowi z naszego komisariatu.  
     Przekazali Im kilka waŜnych informacji, dotyczących 
moŜliwych zagroŜeń, na jakie mogą być naraŜeni w co-
dziennym Ŝyciu oraz sposobów zachowania się w ekstre-
malnych sytuacjach. 
       Dziękujemy Policji za troskę o naszych Seniorów.  
                                                                Sabina Gorczyca - Kamaj    
                                                                                                                                  

Koncerty w „Łabędziu” 
 

   Od marca roku 2014 w kaŜdy ostatni czwartek miesiąca 
odbywają się bezpłatne koncerty dla Seniorów.  
     W roku 2017 przygotowaliśmy ich 11. KaŜdy był inny  
i kaŜdy porywający. W ostatnim czasie wystąpiły dzieci  
z Przedszkola Miejskiego nr 34 i 37, Zabrzańska Szkoła 
Suzuki, zespół „Ring of Fire”, Seniorzy - Jerzy Hila  
i Krystian Gawlica, zespół „Royal Family” pod kierunkiem 
Joanny Królewskiej z ZSO nr 8 z osiedla Kopernika 
     Na grudzień przygotowano koncert świąteczny, połą-
czony z okolicznościowym spotkaniem.  
     Rada Osiedla serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować tegoroczne koncerty dla Seniorów.  
                                                            Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                                                                   
Inwestycje wykonane w roku 2017 

 

     Rok 2017 przyniósł mieszkańcom Łabęd kolejne po-
zytywne zmiany.  
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     Część zadań, które krótko zaprezentujemy poniŜej, 
została zrealizowana dzięki naszej aktywności i liczne-
mu udziałowi w głosowaniu w ramach budŜetu obywa-
telskiego, część to zadania ujęte w budŜecie Miasta 
Gliwice na rok 2017, wprowadzone wcześniej do pro-
jektu budŜetu przez spółki, jednostki miejskie i posz-
czególne wydziały. 
     Zadania te są róŜne, mniejsze i większe, ale wszyst-
kie waŜne, bo dzięki ich wykonaniu zmienił się na ko-
rzyść jakiś fragment Łabęd. 
 

Modernizacja boisk szkolnych w SP 32 
      
     Zadanie zostało zrealizowane ze środków budŜetu 
Miasta Gliwice, na zlecenie Wydziału Inwestycji i Re-
montów. Wykonawcą była Skanska S. A. w Warszawie.  
     Koszt wykonanych prac wyniósł 1.029.955,44 zł 
brutto.  
     Umowa na realizację modernizacji została zawarta 
18 maja 2016 r. Pierwotny termin zakończenia prac nie 
został dotrzymany ze względu na konieczność wycinki 
drzew, najpierw 13, a potem kolejnych 25. Inwestycja 
została zatrzymana na okres uzyskania wymaganych 
zezwoleń i usunięcia drzew. 
     Potem prace przebiegały juŜ bez zakłóceń i opóź-
nień. Wykonawca wystąpił o przesuniecie terminu wy-
konania umowy.  
    Ostateczne inwestycja dobiegła końca 23 paździer-
nika. Odbiór końcowy obiektów nastąpił 31 paździer-
nika. MoŜna je uŜytkować od 8 listopada. 
 

  
     Przypominamy, Ŝe na w ramach prowadzonej inwes-
tycji powstało: 
1. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej 

trawy, o wymiarach 46 m x 30 m, dostosowane  
do gry w hokeja na trawie, piłkę noŜną i piłkę ręcz-
ną,  

2. boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, 
o wymiarach 18 m x 9 m,  

3. bieŜnia prosta 4 torową z nawierzchnią poliure-
tanową o długości 60 m,  

4. bieŜnia do skoku w dal zakończona zeskokiem wraz 
ze skrzynią. 

     Nowe obiekty wyposaŜone są w słupki, bramki, ko-
sze, siatki, piłkochwyty o wysokości 4 m. Teren jest 
odwodniony, oświetlony, znajdą się na nim chodniki, 
ławeczki i kosze na śmieci.                               Krystyna Sowa 
  

Przebudowa ul. Mechaników 
    
    To największe i najdroŜsze zadanie drogowe w tym 
roku wykonane w Łabędach. O przeprowadzeniu prze-
budowy ul. Mechaników w roku 2017 zdecydował jej 
stan techniczny i obciąŜenie cięŜkim transportem. 
     Prace rozpoczęły się w kwietniu i trwały kilka 
miesięcy. Ich zakres był bardzo powaŜny i kosztowny.  

    Wykonało je gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów. Koszt przebudowy wyniósł 1.999 tys. zł. 

Krystyna Sowa 
 

 
 

Renowacja przydroŜnego krzyŜa 
 

     PrzydroŜny krzyŜ, stojący przy wejściu na plac koś-
cioła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został  
w czerwcu zdemontowany i przewieziony  do pracowni 
konserwatorskiej, gdzie został odnowiony w warun-
kach warsztatowych. 
     Prace prowadzono zgodnie z zatwierdzonym  
przez Wydział, profesjonalnym projektem renowacji. 
Wykonał ją Bronisław Mzyk Konserwacja Zabytkowej 
Architektury.  
     W międzyczasie wykonana została nowa podstawa 
obiektu.  
     KrzyŜ wrócił na swoje miejsce 7 listopada.  
     Obecny wygląd krzyŜa to odtworzenie jego pierwot-
nego stanu.  
     Zadanie było finansowane z budŜetu Miasta Gliwice  
i zlecone do wykonania przez Wydział Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych. 
     Koszt prac to 29.563,05 zł.                        Krystyna Sowa 
                                                 

Nowe herby i nowy murek 
 

     W sąsiedztwie Kanału Gliwickiego połoŜony jest park 
im. Powstańców Śląskich. PoniewaŜ renowacja całego 
terenu nie zostanie wykonana w najbliŜszym czasie, 
podjęliśmy starania o naprawienie murka granicznego, 
znajdującego się na obrzeŜach parku od strony ul. Sta-
romiejskiej. 
     O poprawę jego obecnego stanu zabiegaliśmy od ja-
kiegoś czasu ze względu na znajdujące się na nim dwa 
herby Łabęd, wykonane w roku 1960 – data ta została 
umieszczona na obudowie herbów. 
     Prace naprawcze zostały wykonane latem tego roku, 
na zlecenie Miejskiego zarządu Usług Komunalnych.  
    Herby, znajdujące się po przeciwnych stronach wejś-
cia do parku zostały zdemontowane i odtworzone. 
    Okazało się, Ŝe jeden z nich pozostał nienaruszony  
i jako pamiątka będzie mógł znaleźć w przyszłości 
jakieś poczesne miejsce.  
    Kamienne elementy murka poddano piaskowaniu  
i wypełniono nowymi fugi. Całość przykryły płyty wień-
czące, jak najwierniej odtwarzające te, które były tam 
wcześniej. Odnowione zostały schody, wiodące na te-
ren parku. 
     Zadanie wykonała firma Mes Group s. c. z Tarnow-
skich Gór. To ta sama firma, która w roku 2010 wyko-
nała przeniesienie kapliczki ze skrzyŜowania ul. Zyg-
muntowskiej z Przyszowską na teren kościoła św. An-
ny. 
     Koszt modernizacji murka i herbów to 46.548,42 zł. 
     Dzięki Ŝyczliwości Zarządu Dróg Miejskich, który  
na naszą prośbę wymienił nawierzchni chodnika,  bieg-
nącego wzdłuŜ murka, zyskaliśmy nowy, wygodny 
chodnik w kierunku ul. Zamkowej. Bardzo za to dzięku-
jemy.                                                                        Krystyna Sowa 
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   Nowa droga w Starych Łabędach 
 

W Starych Łabędach 
powstała nowa droga. 
Przebiega ona równo-
legle do istniejącej ul. 
Murarskiej i ma tę samą 
nazwę. Zbudowano teŜ 
zbiornik retencyjny. 
Droga stanowi dojazd  
do terenów Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekono-

micznej Podstrefy 
Gliwice. 

Ma 200 m dł., 2.60 m 
szer. i dwumetrowy, 
jednostronny chodnik. 
Inwestycję, na zlecenie 
ZDM, zrealizował Fil - 

Bud Sp. z o.o. 
     Całkowity koszt budowy to 1.500 tys. zł. 
     W przypadku nowej ul. Murarskiej zastosowano 
montaŜ finansowy. Koszty zbiornika retencyjnego po-
dzielono następująco : Miasto Gliwice - 11,89%, KSSE - 
88,11%. Koszt drogi - 50% : 50%               Krystyna Sowa  
 

Hybrydowa lampa 
 

     Od kilku lat zabiegaliśmy o ustawienie lampy ulicz-
nej przy przejściu dla pieszych na ul. Strzelców By-
tomskich w rejonie wiaduktu kolejowego. Sprawa nie 
była prosta technicznie i dość kosztowna.  
     Do aktywniejszego działania zmobilizował nas jeden 
z mieszkańców Łabęd, który upomniał się o wykonanie 
oświetlenia. 
     W rozwiązaniu problemu pomógł Wydział Przed-
sięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, który 
znalazł nowe, niestosowane jeszcze w Gliwicach roz-
wiązanie techniczne - oświetlenie hybrydowe. 
     Prace montaŜowe rozpoczęły się i zakończyły  
31 maja. Firma EkoSolary z Kalisza zamontowała słup 
oświetleniowy z 2 oprawami, skierowane na przejście  
i drogę. Znalazły się na nim: panel fotowoltaiczny, 
wiatrak i akumulator.  
     Energia jest produkowana przez słońce i wiatr.  
     Koszt prac to 16.894 zł brutto.              Krystyna Sowa      
                                                                     

Nowe ciągi komunikacyjne 
      
     JuŜ zimno, a prace jeszcze trwają. Na grudzień za-
planowane było wykonanie nowych ciągów pieszych  
na działce przy tzw. „Relaksie”.  
     To jedna z najgoręcej chyba wyczekiwanych zmian. 
Chodnik, którym moŜna przejść z ul. Wolności do ulicy 
Strzelców Bytomskich był chyba najgorszy w Łabędach. 
     Całymi latami nie umieliśmy poradzić sobie z proble-
mem, bo teren nie naleŜał do Miasta Gliwice.  Działka nr 
436 obręb Łabędy naleŜy do Skarbu Państwa i była  
w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar - Łabędy. 
     Jej stan był opłakany, krzewy i suche drzewa, znaj-
dujące się na skwerku w rejonie skrzyŜowania zasła-
niały widoczność, nie mogliśmy doprosić się o sprząta-
nie i korektę zieleni. 
     W lutym 2016 r. nastąpiła zmiana w zapisach księgi 
wieczystej nieruchomości. Było : Skarb Państwa w za-
rządzie ZM Bumar – Łabędy. Jest : Skarb Państwa. 
Dzięki tej zmianie terenem zarządza Prezydent Miasta 
Gliwice na zlecenie Wojewody Śląskiego. 
      Wreszcie, po wielu latach zabiegów, moŜna zacząć 
zmieniać to miejsce. Wiosną tego roku przycięto krzew 
i wycięto suche drzewa. Teraz rozpoczęły się prace re-
montowe. 
     Pierwszy ich etap obejmuje to, co najpilniejsze,  
a więc ułoŜenie nowej nawierzchni chodników. Potem 
poprosimy o ciąg dalszy.  
      Koszt wykonywanych prac wyniesie 85.250 zł 

Krystyna Sowa      

Zadania budŜetu obywatelskiego 
 

     W roku 2017 wykonane zostały zadania wybrane  
przez mieszkańców w ramach budŜetu obywatelskiego. 
     Łabędom przydzielona została kwota 249 tys. zł.  
     ZłoŜono 22 wnioski. 7 spośród nich skierowano do reali-
zacji.  
     Na łabędzkie zadania zagłosowało 2.070 osób. Pozys-
kaliśmy 530.250 zł. Oznacza to, Ŝe przyznane Łabędom 
środki, dzięki duŜej aktywności mieszkańców i członków 
rady zwiększyły się o 280.329 zł. 
     Przypominamy, Ŝe poniŜej zaprezentowane prace zosta-
ły wykonane w ramach budŜetu obywatelskiego, czyli dzię-
ki naszej lokalnej, stale rosnącej aktywności i zaangaŜo-
waniu.  
 

Remont i rozbudowa parkingu  
przy ul. Wrzosowej 

 

     Prace przy nowym parkingu trwały od maja do lipca. 
Realizowane były na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. 
     Nowe miejsca postojowe przy ul. Wrzosowej zlokali-
zowane zostały wzdłuŜ ogrodzenia cmentarza komu-
nalnego. 
     Cały parking został wyłoŜony kostką chodnikową. 
Wykonana teŜ została nowa nawierzchnia jezdni na od-
cinku od ul. Radosnej do końca parkingu. 
     Koszt realizacji zadania to 248 tys. zł. 
                                                                   Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

Chodnik pomiędzy ul. Wieniawskiego  
i Batorego 

 

     Kolejne zadanie z zakresu budŜetu obywatelskiego 
to budowa nowego chodnika łączącego ul. Wieniaw-
skiego z ul. Batorego. 
     Ma on około 90 m długości i 2 m szerokości.   
     Koszt budowy wyniósł 32 tys. zł. 
     Przypominamy, Ŝe wcześniej, na skutek próśb 
mieszkańców i naszych starań wykonany został chonik 
pomiędzy ul. Batorego i Przyszowską. Chwilowo go nie 
ma, bo zdemontowała go firma układająca sieć cie-
płowniczą, ale zostanie odtworzony.  
      Będziemy tego pilnować.                          Krystyna Sowa 
 

Aktywna sygnalizacja 
 

     Na ul. Staromiejskiej, poniŜej kościoła, na przejściu 
dla pieszych powstała aktywna sygnalizacja ostrzegaw-
cza. 
     Zabudowano dwa słupki, panele fotowoltaniczne, 
Ŝółte sygnalizatory ostrzegawcze i czujniki ruchu. 
     Za realizację zadania odpowiedzialny był Zarząd 
Dróg Miejskich, a wykonało je Przedsiębiorstwu Re-
montów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach. 
     Przypominamy, Ŝe wniosek o wykonanie tego zada-
nia złoŜyliśmy w roku 2016 z powodu zdarzających się 
w tym miejscu potrąceń pieszych.                 Krystyna Sowa      
 

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. Strzelców Bytomskich 22 

 

   Trwa remont klatki schodowej w budynku, w którym 
znajduje się siedziba komisariatu Policji przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 22, Obejmuje wymianę instalacji 
elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, naprawę 
schodów, malowanie.  
     Jest to zadanie wybrane do realizacji w ramach 
tegorocznego budŜetu obywatelskiego. 
     Prace dobiegają końca. Klatka schodowa, dzięki 
nowym drzwiom, odnowionym ścianom i schodom 
zyska nowy wygląd. 
     Przypominamy, Ŝe budynek jest własnością Miasta 
Gliwice. Wcześniej, ze środków miejskich wykonana 
została termomodernizacja obiektu wraz z wymianą 
okien.                                                            Krystyna Sowa       
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MontaŜ oświetlenia ulicznego 
      
     Całe zadanie miało nieco szerszy zasięg i nosiło naz-
wę: „Remont nawierzchni oraz montaŜ oświetlenia 
drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców 
Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 
13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garaŜowych.” 
     W głosowaniu, które odbyło się w roku 2016 zadanie 
to otrzymało wsparcie 761 osób.  
     Jego koszt wyszacowano na 159.250 zł. Zakończenie 
realizacji całego zadania zaplanowano na październik 
2017 r. 
     Prace zaczęto od wykonania oświetlenia, a dokład-
nie, od jego projektu. Tego wnioskodawcy, którymi 
była grupa mieszkańców, nie przewidziała, a było nie-
odzowne. Po wykonaniu projektu okazało się, Ŝe liczba 
lamp ujęta we wniosku jest dalece niewystarczająca, 
aby oświetlić całe osiedle. W związku z tym, Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, odpowiedzialny za reali-
zację zadania, podjął decyzję o wykonaniu oświetlenia 
zgodnie z projektem – wnioskowano o 2 lampy jest 8 
/w tym 2 istniejące /. 
     Taka decyzja oznaczała wydatkowanie na oświet-
lenie kwoty wyŜszej od podanej we wniosku, czyli 
37.791,01 zł. 
 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Koszt wykonania nowego oświetlenia  
                             wyniósł 69. 383, 64 zł. 

 
 
        
     Wykonanie dobrego oświetlenia oznaczało pertur-
bacje w zakresie drugiej części zadania. PoniewaŜ  
na całość prac przeznaczono w wyniku głosowania 
kwotę 169.250 zł, a na oświetlenie wydano prawie 70 
tys. zł to pozostała kwota była za mała, aby wykonać 
nową nawierzchnię drogi w dobrej technologii i dobrej 
jakości. 
    Pojawiły się i inne trudności. Do przetargu na wyko-
nie robót nikt się nie zgłosił, a dodatkowo, wątpliwości 
budziła zaproponowana we wniosku technologia re-
montu. Bez wdawania się w szczegóły stwierdzimy 
tylko, Ŝe była kontrowersyjna. 
      W rozwiązanie problemu na prośbę mieszkańców, 
włączyła się Rada. A był juŜ początek października. 
     Sytuacja nie była łatwa. Na klatkach schodowych 
pojawiła się notatka słuŜbowa sporządzona w ZBM II 
TBS, w której proszono mieszkańców o zajęcie stano-
wiska co do dalszych działań.  
     Starania Rady o znalezienie najlepszego dla miesz-
kańców rozwiązania trwały długo, bo aŜ do końca 
listopada. W tym czasie zabiegaliśmy o odpowiednie 
zwiększenie kwoty przeznaczonej na remont drogi  
i wykonanie zadania w roku następnym, ze względu  
na niesprzyjający pracom czas i planowaną na przyszły 
rok inwestycję PEC. 
     Podejmowane działania konsultowaliśmy z przed-
stawicielami mieszkańców.  
     Po zakończeniu zabiegów o dodatkowe środki finan-
sowe i zmianę terminu planowaliśmy zorganizowanie 
spotkania z zainteresowanymi, ale uznaliśmy, Ŝe nie 
będziemy Państwa fatygować, a napiszemy w tej spra-
wie szczegółowy komunikat i przekaŜemy go bezpoś-
rednio do zainteresowanych. 

     Reasumując, oświetlenie juŜ jest i cieszy, a na nową 
nawierzchnia trzeba jeszcze troszkę poczekać. 
                                                                                   Krystyna Sowa 
 

Zadania w trakcie realizacji 
 

      Realizacja zadań, które prezentujemy poniŜej roz-
poczęła się w roku 2017 i będzie kontynuowana w roku 
następnym. Dzieje się tak z róŜnych powodów.  
     Więcej i bardziej szczegółowych informacji na ich 
temat zamieścimy w kolejnym wydaniu biuletynu.  
W numerze 31. wskaŜemy jedynie jakie to zadania 
i w jakiej perspektywie czasowej zostaną wykonane. 
 

   Budowa oświetlenia  
na ul. Kosmonautów i Poezji  

     

  
    Jak informuje Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych - zakończenie prac przy budowie 
oświetlenia na ul. Poezji i Kosmonautów nastąpi na po-
czątku roku 2018.  
     Trudności pojawiły się w trakcie realizacji inwes-
tycji.  
     Część prac wykonywana jest przez Miasto Gliwice  
i ona będzie w tym roku gotowa.  
     Na ul. Poezji ustawionych będzie 16 latarń ulicz-
nych, z których 10 rozbłyśnie w najbliŜszym czasie, 
pozostałe będą włączone do eksploatacji  po wybudo-
waniu przez Tauron odpowiedniego przyłącza. 
    Podobna sytuacja jest na ul. Kosmonautów. Tutaj 
równieŜ konieczna jest wyprzedzająca praca Tauronu. 
Stare lampy zostaną wymienione na nowe natychmiast 
po  zakończeniu prac, które ma wykonać Tauron. 
     Po stronie miasta nie ma Ŝadnych problemów, środki 
na wykonanie oświetlenia są, wykonawca jest, czeka-
my na tę część zadania, która jest w gestii Tauronu. 
                                                                         Krystyna Sowa 
            

Modernizacja terenów przy ZSO nr 2 
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     Tereny przyszkolne, naleŜące do Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 czekają na nowe zagospodaro-
wanie od bardzo dawna.  
     W roku 2016, po wielu naszych staraniach, Miasto 
przystąpiło do realizacji zadania, rozpoczynając od o-
pracowania niezbędnej dokumentacji projektowej. 
Sprawa okazała się trudniejsza, niŜ mogło się wyda-
wać.  
    śeby wyłonić projektanta, zorganizować trzeba było 
aŜ cztery przetargi. Ostatni z nich wygrała firma 2 mm 
Pracownia Architektury Marcin Konieczniak z Katowice 
za cenę 22.250,70 zł. 
    Prace koncepcyjne zaczęły się przed wakacjami. Po 
zaakceptowaniu „pomysłu” na zagospodarowanie 
terenu przystąpiono do projektowania.  
     Rada Osiedla aktywnie uczestniczy we wszystkich 
pracach przygotowawczych. 
      Szczególnie wiele uwagi poświęciliśmy koncepcji. 
Zgłosiliśmy wiele uwag, dotyczących konkretnych roz-
wiązań, słuŜących optymalizacji wykorzystania całej 
dostępnej przestrzeni przyszkolnej. 
     Rada opracowała projekt dokumentu, w którym 
znalazło się 17 propozycji zmian. Wynikały one przede 
wszystkim z nowych wymagań, związanych z ulokowa-
niem w szkole oddziału przedszkolnego, a takŜe plano-
wanego utworzenia segmentu przedszkolnego.  
      Dzięki naszym działaniom do uzgodnień włączony 
został przedstawiciel Wydziału Edukacji. 
      Końcowy efekt naszych działań i składanych propo-
zycji korekt spowodował podzielenie zadania na dwie 
części: 
� I – realizowana pod nadzorem Wydziału Inwestycji  
i Remontów – budowa boiska wielofunkcyjnego, 
bieŜni, skoczni i parkingu na tyłach „Łabędzia”, 

� II – realizowana pod nadzorem Wydziału Edukacji – 
zagospodarowanie pozostałych terenów na potrzeby 
dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej. 

        Bardzo nas takie rozwiązanie cieszy. Pozwoli na 
stworzenie dzieciom w róŜnym wielu optymalnych wa-
runków zabawy i wypoczynku na świeŜym powietrzu. 

                                                                           Krystyna Sowa 
                                                               

Zabiegamy o … 
 

Usuniecie przyczyn powstawania 
rozlewiska przy ul. Klasztornej 

 

 
 

     W ostatnich dniach października zostaliśmy przez 
mieszkańców ul. Klasztornej i ulic sąsiednich popro-
szeni o pomoc w związku z powstaniem w pobliŜu Ich 
domów duŜego rozlewiska wody. 
     30 października złoŜyliśmy w tej sprawie stosowny 
wniosek, a następnego dnia zaprosiliśmy na miejsce 
przedstawicieli dwóch wydziałów urzędu i PWiK.  

    Przed godz. 16.00 rozpoczęło się pompowanie wody, 
trwało do 2. w nocy. 
     Dalsze kroki podjął Zarząd gliwickiej podstrefy KSSE 
S.A.  Napisał : 
„7 listopada KSSE S.A. zorganizowała spotkanie w terenie  
z Inwestorem Johnson Matthey Poland Sp z o. o., który za-
kupił nieruchomość w sąsiedztwie zalanego terenu i podjął 
działania polegające na wyrównaniu terenu. Na spotkaniu 
były obecne osoby: Radna Miasta Gliwice Pani Krystyna 
Sowa, Wiceprezes KSSE S.A. Podstrefy Gliwickiej Pan Jacek 
Bialik oraz osoby re-prezentujące Inwestora […]. 
     Dokonano wizji w terenie.  
     8 listopada odbyło się spotkanie z w/w Inwestorem  
w biurze KSSE Podstrefy Gliwickiej, z  Inwestorem, który 
przedstawił prawdopodobne powody zalania terenu.  
     Głównym, prawdopodobnym powodem, były intensywne 
opady deszczu oraz przesiąkanie wód deszczowych na nie-
ruchomość, na której zgromadziła się woda. Ponadto, poin-
formowano nas o zdarzeniu zalania nieruchomości Johnson 
Matthey Poland przez wody spływające z nieruchomości 
Sest Luve Polska z powodu budowy zakładu. Obie firmy 
wykonawcze spotkały się i ustaliły między sobą warunki, 
na podstawie których firma wykonawcza budująca Sest 
Luve Polska usunie szkody wynikłe z opisanej sytuacji  
na nieruchomości Johnson Matthey Poland Sp z o.o.  
i odpowiednio zabezpieczy na przyszłość plac budowy. 
     Ponadto firma Johnson Matthey Poland, aby wyjść na-
przeciw obawom mieszkańcom nieruchomości sąsiadują-
cych zobligowała się do budowy zbiornika retencyjnego  
na czas budowy, aby nie dopuścić do podobnej sytuacji, 
Ŝeby woda nie wpływała na sąsiednie nieruchomości  
w przypadku obfitych opadów.” 

     Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Jackowi Bia-
likowi za ogromne zaangaŜowanie się w sprawę  
i podjęcie skutecznych działań, dzięki którym zdiagno-
zowano problem i zaplanowano sposoby jego rozwiąza-
nia.  
     Teraz będziemy doglądać realizacji zapowiedzianych 
działań. Jest to niezmiernie waŜne, bo w ostatnich 
dniach rozlewisko odtworzyło się i znów budzi obawy. 
                                                                      Krystyna Sowa 
 

 Stacja wypoŜyczania rowerów 
 

    Od momentu uruchomienia systemu wypoŜyczania 
rowerów zabiegaliśmy o utworzenie dodatkowej stacji 
w Łabędach.  
     Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych zapytał nas o propozycje jej lokalizacji. 
     Szukaliśmy miejsca, gdzie rowery mogą cieszyć się 
odpowiednim zainteresowaniem. Ponadto teren,  
na którym miałaby się znaleźć stacja musi naleŜeć  
do miasta lub być w zarządzie prezydenta. Stacja 
wymaga podłoŜa o wymiarach 2,5 m x 14 m. Zapy-
taliśmy mieszkańców o propozycje. Po ich przeana-
lizowaniu Rada 6 kwietnia podjęła uchwałę, w której 
wskazała dwa moŜliwe punkty ulokowania rowerów:   
1. teren przed Centrum Sportowo - Kulturalnym „Ła-

będź” od strony ul. Przyszowskiej, 
2. działkę nr 436 obręb Łabędy przy ul. Wolności, 

naprzeciw tzw. Relaksu. 
     Poinformowano nas, Ŝe „ […] System GRM zostanie 
rozbudowany najwcześniej z rozpoczęciem sezonu  
w 2018 r. System będzie funkcjonował od 1 marca 
2018 r. zgodnie z umową zawartą z firmą Nextbike 
Polska S.A.” 
     O terminie montaŜu dodatkowych stacji oraz ich lo-
kalizacji zostaniemy poinformowani niezwłocznie  
po podjęciu ostatecznych decyzji.               Krystyna Sowa 
 

Drugie boisko na ul. Fiołkowej 
 

    Zabiegi o budowę drugiego boiska na terenie obiek-
tu przy ul. Fiołkowej mają długą historię.  
     Po raz pierwszy wniosek w tej sprawie złoŜyła Ko-
misja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  
w Gliwicach w roku 2003.  
     Radni otrzymali informację, Ŝe pełnowymiarowe 
boisko powstanie w Łabędach w roku 2006. 
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     PoniewaŜ tak się nie stało, 23 radnych miejskich,  
z inicjatywy radnych z Łabęd, podpisało 14 września 
2006 r. „wniosek w sprawie budowy boiska do gier 
zespołowych o sztucznej nawierzchni na stadionie 
miejskim w Łabędach” . 
      Wniosek został uwzględniony, środki w budŜetu 
miasta zabezpieczone i przekazane podmiotowi, który 
miał inwestycję wykonać. Niestety, boisko, które pow-
stało nie było takie, jak zakładano. Wymagało dalszych 
nakładów. To niestety zatrzymało sprawę na kilka lat. 
     Jako Rada Osiedla wróciliśmy do niej w kwietniu 
2010 r. i od tego czasu, regularnie, co roku, nie zraŜa-
jąc się negatywnymi opiniami, składaliśmy kolejne 
wnioski do budŜetu miasta na rok 2011, 2012, 2013  
i 2014.  
     Wobec negatywnych opinii, jedyną naszą nadzieją 
był Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który mógł 
budowę boiska na ul. Fiołkowej potraktować jak zada-
nie własne. 
      Tak teŜ się stało. MZUK, przystąpił do opracowania 
projektu wykonawczego przebudowy boiska do gry  
w hokeja na trawie i w piłkę noŜną. Dokument był goto-
wy w roku 2014. Planowano ogłoszenie przetargu  
na wykonawstwo. 
     Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia inwestycji było 
uzyskanie dotacji od Ministerstwa Sportu. PoniewaŜ jej 
nie przyznano władze miasta rezygnowały z inwestycji.  
      O budowie boiska rozmawialiśmy z kierownictwem 
MZUK wielokrotnie, prosząc o powrót do planu budowy. 
     W związku z pracami nad budŜetem miasta na rok 
2018, skierowaliśmy do zarządcy obiektu pisemny 
wniosek, w którym zawarliśmy prośbę o uwzględnienie 
w wykazie zadań, planowanych do realizacji w roku 
2018 budowy przy ul. Fiołkowej boiska ze sztuczną na-
wierzchnią  
     W odpowiedzi MZUK napisał, Ŝe „zlecił wykonanie 
projektu zamiennego do projektu na wykonanie boiska 
do gry w hokeja na trawie […]. Sporządzenie projektu 
zamiennego ma na celu dostosowanie podbudowy oraz 
nawierzchni boiska ze sztucznej trawy do gry wyłącznie 
w piłkę noŜną.” 
     Dziękujemy kierownictwu MZUK za zajęcie takiego 
stanowiska. Jest ono zgodne z naszymi sugestiami, za-
wartymi w piśmie z 14 lipca, w którym wskazywaliśmy 
na rosnącą liczbę dzieci i młodzieŜy uprawiających 
sport i mających kłopot ze znalezieniem miejsca do tre-
nowania.                                                       Krystyna Sowa 
 

Remont ul. R. Luksemburg 
 

     Co roku Zarząd Dróg Miejskich remontuje kolejne ulice  
na terenie Łabęd. Przypominamy tylko te, które w ostat-
nich pięciu latach zmieniły swój wygląd : 2017 - ul. Mecha-
ników, 2016 - ul. K. Marksa, Gorkiego, 22 Lipca, część ul. 
15 Grudnia, 2015 - ul. Wieniawskiego, 2014 - ul. Pokoju, 

Wiosenna… itd. 
 

 
Tym razem, nasze 

starania o remont ulic 
w roku 2018 
zaczęliśmy  
ze znacznym 

wyprzedzeniem. 
Pierwszy z wniosków 

w tej sprawie, 
skierowany  

do Zarządu Dróg 
Miejskich, dotyczył  
ul. R. Luksemburg. 
W piśmie z 21 lipca 
stwierdziliśmy,  
Ŝe ze względu  

na bardzo zły stan 
drogi, wymagający 
pilnego remontu. 

 
 

     Podkreśliliśmy, Ŝe mieszkańcy ulicy stale kierują  
do Rady wnioski o pilną realizację tego zadania. 
     W uzasadnieniu napisaliśmy, Ŝe: 
1. wnioski w sprawie remontu ul. R. Luksemburg składamy 
regularnie od roku 2008, 

2. mieszkańcy nie mogą zgłosić tego zadania w ramach 
budŜetu obywatelskiego, bo koszt prac przekracza kwotę 
przyznawaną Łabędom, w tym roku były to 322 tys., 

3. rośnie poziom społecznego niezadowolenia;  
4. remont ul. Mechaników, połoŜonej na obrzeŜach Łabęd, 
zrealizowany przez ZDM w roku 2017, na pewno był po-
trzebny i pozytywnie zmienił warunki poruszania się 
cięŜkich samochodów, obsługujących łabędzkie zakłady 
pracy, jednak pozostał bez związku z oczekiwaną popra-
wą warunków obsługi ruchu samochodów i pieszych 
wewnątrz osiedla. 

          ZDM w piśmie z 4 sierpnia napisał: 
„Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lipca 2017 r. w spra-
wie remontu nawierzchni jezdni i chodników ulicy RóŜy 
Luksemburg, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, 
Ŝe przedmiotowe zadanie figuruje na liście zadań remon-
towych do realizacji w 2018 r. lub w latach następnych.  
Z listy wybierane są najpilniejsze tematy do realizacji  
w danym roku budŜetowym. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe 
priorytetowo traktowane są drogi publiczne o największym 
znaczeniu komunikacyjnym […]. 
Lista zadań remontowych z realizacją w roku 2018 będzie 
ogłoszona w IV kwartale 2017 r.” 

     Taka informacja nie jest jeszcze stwierdzeniem,  
Ŝe w następnym roku prace na ul. R. Luksemburg zos-
taną wykonane, ale moŜe być podstawą do przypusz-
czenia, Ŝe tak się stanie.     
     Zadanie to uznajemy za priorytetowe i będziemy  
o nie zabiegać ze szczególną konsekwencją.   
                                                                         Krystyna Sowa      

Remont ul. Tuwima i Batorego 
 

     W ślad za wnioskiem w sprawie remontu ul. R. Luk-
semburg skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich 
kolejny, dotyczący remontu ul. Batorego i ul. Tuwima.  
     W uzasadnieniu wskazaliśmy na zły stan dróg  
i wieloletnie zabiegi o ich zmianę, konieczność licznych, 
kosztownych napraw, niemoŜność zgłoszenia zadań  
w ramach budŜetu obywatelskiego. 
     UwaŜamy, i to stanowisko prezentujemy na zew-
nątrz, Ŝe wyremontowanie ulic Batorego, Tuwima  
i ul. R. Luksemburg jest nieodzowne, aby poprawić 
warunki Ŝycia mieszkańców.                                   Krystyna Sowa 
 

Naprawa chodnika przy ul. Starogliwickiej 
 

     Chodnik dla pieszych, który znajduje się po parzys-
tej stronie ul. Starogliwickiej ulegał w ostatnich latach 
stałej degradacji. Jej głównym powodem było osiadanie 
gruntu przy jednoczesnym pozostawaniu studzienek 
kanalizacji deszczowej w niezmienionej pozycji.  
    PoniewaŜ uŜytkowanie chodnika w obecnym jego 
stanie stało się prawie niemoŜliwe, w sierpniu zwróci-
liśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o pil-
ne wykonanie remontu. 
     Sprawą zajął się ZDM i Wydział Przedsięwzięć Gos-
podarczych i Usług Komunalnych. W wyniku przeglądu 
ustalono, Ŝe ZDM zleci usunięcie deformacji chodnika 
niezwiązanych z awarią sieci kanalizacji deszczowej, 
natomiast naprawy urządzeń infrastruktury podziemnej 
zostaną zlecone przez Wydział. 
    Wskazany został wykonawca. Teraz pozostaje nam 
przypilnować realizacji.                                    Krystyna Sowa 
 

BudŜet obywatelski na rok 2018                                       
 

Kilka waŜnych informacji  
 

     Rada Osiedla Łabędy juŜ po raz czwarty uczestniczyła  
w procedurze budŜetu obywatelskiego. Uznajemy ją za 
bardzo waŜną formę aktywności mieszkańców, dzięki 
której rośnie nasz wpływ na rozwój Łabęd. 
      W obecnej edycji budŜetu: 
� 21 osiedli miało do podziału 4,5 mln zł.  
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� Łabędy otrzymały 322. 849 zł, aby wykorzystać tę kwotę 
w głosowaniu musiało wziąć udział co najmniej 529 
osób, 

� aby otrzymać tzw. premię dla aktywnych, liczba głosują-
cych musiała wynieść co najmniej 1.058 osób, 

� spośród 35 złoŜonych wniosków pozytywnie zweryfiko-
wano 18, 2 spośród nich zgłosili mieszkańcy, 16 radni 
miejscy i osiedlowi.  

� głosowanie za poszczególne zadania odbyło się od 15 
maja do 12 czerwca, 

� na zadania łabędzkie oddano 2.939 głosów, to o 869 wię-
cej niŜ w roku ubiegłym. 

 

Wyniki głosowania 
      
     Łabędy, dzięki przemyślanej taktyce działania, z puli 
podstawowej wywalczyła aŜ 7 zadań: 
1. UłoŜenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chod-
niku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej 
od ul. Poezji do ul. Ossolińskich - strona nieparzysta – 
wartość zadania - 264.000 zł, zagłosowała na nie naj-
większa liczba mieszkańców, bo aŜ 904 osoby, 

2. Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci – war-
tość zadania -16.000 zł. 

3. Organizacja zajęć rękodzieła dla 50 dorosłych - wartość 
zadania - 12.500 zł. 

4. Organizacja cyklicznych zajęć zumby - fitness dla 50 ko-
biet - wartość zadania - 5.000 zł. 

5. Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet 
- wartość zadania - 6.000 zł. 

6. Organizacja nieodpłatnego udziału Seniorów w 5 spek-
taklach teatralnych - 50 osób w wieku 65+ - wartość za-
dania – 10.500 zł. 

7. Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych dla 50 osób 60+ 
- wartość zadania - 7.600 zł. 

    Dzięki licznemu udziałowi w głosowaniu, w którym wzię-
ło udział  2.939 osób Łabędy otrzymały jeszcze jedno 
zadanie z puli dla aktywnych. Jest to: Remont jezdni, 
chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów  
od numeru 58 a do 54 - wartość zadania - 300.000 zł. 
     To duŜy sukces nas wszystkich - tych którzy złoŜyli 
wnioski, którzy zabiegali o wsparcie dla poszczególnych 
zadań i tych, którzy wzięli udział w głosowaniu. 
      Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy zaangaŜowali 
się w sprawę budŜetu obywatelskiego.          Paweł Tyrakowski 
 

Inne zadania na rok 2018 
 

     Niektóre nasze wnioski będą ujęte w budŜecie Miasta 
Gliwice na rok 2018, pomimo tego, Ŝe nie zostały wybrane 
w drodze głosowania. Są to zadania, które z własnej inicja-
tywy będą realizować jednostki miejskie : 
1. budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Portowej - w roku 
2017 rozpoczęły się prace przygotowawcze - inwentary- 
zacja zieleni, wycinki i inne, 

2. modernizacja siłowni na skwerze przy ul. Narutowicza, 
3. wymiana nawierzchni boiska do koszykówki na terenie 
Piaskowej Doliny                                        Paweł Tyrakowski 

 

Podsumowanie 
      
     Wyniki, jakie uzyskaliśmy uczestnicząc w tegorocz-
nej procedurze budŜetu obywatelskiego mają wymiar 
sukcesu.  
     Świadczą o tym konkretne dane, dotyczące działań 
podejmowanych w Łabędach: 
� zgłosiliśmy największą liczbę wniosków, bo aŜ 35, 
� pozytywnie zweryfikowano 18 spośród nich i pod-
dano je głosowaniu, w Ŝadnym z 21 osiedli miesz-
kańcy nie mieli tak wielu i tak róŜnych zadań do wy-
boru, 

� w wyniku głosowania, do realizacji w roku 2018 
zakwalifikowało się aŜ siedem zadań, jedno „twarde” 
i sześć „miękkich”, 

� z przyznanej Łabędom kwoty 322. 849 zł. wykorzys-
taliśmy prawie całość, bo 321.600 zł, 

� w głosowaniu wzięło udział o 869 osób więcej niŜ  
w roku ubiegłym, kiedy to głosowało 2.070 miesz-
kańców, 

� w zakresie frekwencji zajęliśmy 3 miejsce na 21 
osiedli, po Czechowicach i Starych Gliwicach, 

� dzięki uzyskanemu wynikowi otrzymaliśmy dodatko-
we zadanie z puli dla aktywnych,  

� łącznie, na siedem zadań podstawowych i jedno za-
danie z puli dla aktywnych, pozyskaliśmy łącznie 
621.600 zł, czyli o 298.751 zł więcej niŜ wynosiła 
kwota przyznana Łabędom - 322. 849 zł. 

     Dzięki aktywności tych, którzy zaangaŜowali się  
w przygotowanie i przeprowadzenie procedury budŜetu 
obywatelskiego uzyskaliśmy dla Łabęd znacząco więcej 
środków niŜ nam przyznano - 192,53%, a więc prawie 
dwukrotnie więcej.                                       Paweł Tyrakowski 
                                                                              

Nieruchomości nienaleŜące  
do Miasta Gliwice 

  
     W tej części gazetki zwrócimy Państwa uwagę  
na problemy, które są pochodną stanu prawnego 
działek, które nie są własnością Miasta Gliwice.  
   

 „Szuwarek” 
 

  
     Od kilku lat zabiegamy o uporządkowanie sytuacji 
prawnej terenów, na których usytuowany jest „Szuwa-
rek”. Problemem jest to, Ŝe część stawu nie leŜy  
na działce miejskiej. 
     Od zmiany prawa własności zaleŜy moŜliwość rewi-
talizacji i nowego zagospodarowania całego terenu, 
łącznie z „Szuwarkiem”. 
     Wydział Gospodarki Nieruchomościami od lat podej-
muje starania o pozyskanie od Kompanii Węglowej 
działki nr 701 obręb Przyszówka.  
     Zaczęło się od wniosku o bezpłatne przekazanie 
nieruchomości, potem była oferta kupna i … nic.  
     Ostatnio Wydział podjął starania o zamianę działek.     
Ostatnia z propozycji została skierowana do Kompanii 
Węglowej w kwietniu 2017 r. Z oferty wynika, Ŝe 
transakcja moŜe być sfinalizowana z dopłatą ze strony 
miasta. Był to jeden z warunków Kompanii, która nie 
była zainteresowana taką zamianą, w wyniku której to 
ona miałaby coś dopłacić miastu.  
     Wartość prawa uŜytkowania wieczystego działki  
nr 701, objętej ofertą, określona została na kwotę net-
to w wysokości 140.643,00 zł przy załoŜeniu zwolnienia 
transakcji zbycia działki z podatku VAT. 
      Do dziś Kompania Węglowa S.A. nie zajęła osta-
tecznego stanowiska w sprawie przyjęcia zapropono-
wanych warunków. 
      Smutne jest to, Ŝe na aktywność Kompanii nie ma-
my Ŝadnego wpływu.                                           Krystyna Sowa 
 

Końcowy przystanek autobusowy 
 

     Aktualny stan końcowego przystanku autobusowego 
komunikacji miejskiej wymaga natychmiastowej zmia-
ny. Jednak nie jest to takie proste, jakby się mogło 
wydawać.  
     Problem polega na braku prawa do działki nr 74/1 
obręb Łabędy, na której połoŜony jest przystanek. 
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Grunt naleŜy do Skarbu Państwa i jest w zarządzie Za-
kładów Mechanicznych Bumar Łabędy S.A. 
     Rozwiązaniem jest przejęcie terenu przez Miasto 
Gliwice. Wszystko zaleŜy od aktualnego zarządcy.  
     Rada Osiedla o problemie przypomina regularnie 
Wydziałowi Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych, a ostatnio takŜe Wydziałowi Gospodarki 
Nieruchomościami  
     Kolejny wniosek w sprawie nieodpłatnego zbycia  
na rzecz Miasta Gliwice prawa uŜytkowania wieczyste-
go działki nr 74/1 obręb Łabędy, zajętej pod pętlę 
autobusową skierował do ZM Bumar - Łabędy S.A. Zas-
tępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek pis-
mem z 28 lipca 2017 r.  
     W piśmie uŜyte zostały argumenty przemawiające 
za przekazaniem nieruchomości Miastu Gliwice : 
1. teren w planie zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczony jest na cele komunikacyjne i parkingi, 
2. pozyskanie działki pozwoli na przeprowadzenie prac 

remontowych, niezbędnych ze względu na obecny 
stan przystanku, 

3. zbycie działki zdejmie z ZM Bumar - Łabędy obowią-
zek jego utrzymania, a takŜe uiszczania podatków. 

     Po wielu latach bezskutecznych zabiegów, 20 wrześ-
nia doszło do spotkania przedstawicieli Miasta i ZM Bu-
mar - Łabędy. W jego trakcie Miasto zabiegało o bez-
płatne przekazanie terenu miastu ze względu na jego 
funkcje publiczne. 
     Niestety, przedstawiciele właściciela poinformowali, 
Ŝe w grę wchodzi jedynie sprzedaŜ. 
     Ustalono, Ŝe wycenę nieruchomości zleci i sfinansuje 
miasto.                                                            Krystyna Sowa 
 

Trudne problemy z terenami PKP 
 

 
 

   Jeśli coś trzeba zmienić na terenie zarządzanym 
przez podmiot zewnętrzny to jest z tym problem. Po-
zostaje nam wtedy prosić jednego z zastępców pre-
zydenta, aby w zgłaszanej przez nas sprawie napisał  
do właściwej instytucji. 
     Tak np. dzieje się zawsze wtedy, gdy chcemy spro-
wokować wykonanie jakichś prac na terenach naleŜą-
cych do kolei. A spraw jest wiele. 
    Ostatnio o wsparcie zwróciliśmy się do Zastępcy Pre-
zydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka w sprawie 
działek połoŜonych w rejonie ul. Wolności, Strzelców 
Bytomskich i Głównej i koniecznych do wykonania  
na ich terenie prac :  
1. uzupełnienie brakujących fragmentów bariery, od-
dzielającej torowisko od chodnika dla pieszych  
przy ul. Strzelców Bytomskich,  

2. naprawa, a właściwie wykonanie nowego ogrodzenia 
od strony ul. Głównej, gdzie dostęp do torowiska jest 
niczym nieograniczony i sprzyja przechodzeniu  
przez tory przy zamkniętych rogatkach, 

3. naprawa zdewastowanego ogrodzenia, znajdującego 
się wzdłuŜ peronu kolejowego w kierunku Opola. 

     Podkreśliliśmy, Ŝe wszystkie wnioskowane prace 
mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Łabęd. 
     Z radością informujemy, Ŝe płot wzdłuŜ peronu 
został juŜ wymieniony. Teraz czekamy na realizację 
kolejnych wniosków i rozwiązanie innych problemów, 
np. z bocznicą kolejową przy ul. Przyszowskiej. 
  

Gospodarka nieruchomościami 
naleŜącymi do Miasta Gliwice 

 
 

  „Tęcza” na Fiołkowej 24  
 

 
 

      7 grudnia w dawnym budynku szkoły przy ul. Fioł-
kowej 24, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”, prowadzonych 
przez Fundację „RóŜyczka”. 
     Nowi gospodarze obiektu zabiegali o moŜliwość jego 
uŜytkowania od ponad roku.  
     Umowa dzierŜawy nieruchomości na okres 10 lat 
została zawarta pomiędzy Fundacją i Prezydentem 
Miasta Gliwice 4 stycznia 2017 r.      
     Miasto na przeprowadzenie w obiekcie podstawo-
wych prac remontowo – adaptacyjnych przeznaczyło 80 
tys. zł. Kolejne 70 tys. wydatkowała Fundacja ze środ-
ków własnych.  
     Fundacja „RóŜyczka” cieszy się z nowej siedziby,  
bo będzie mogła udzielić wsparcia większej liczbie 
osób.  
     Z warsztatów przy ul. Fiołkowej 24 juŜ korzystają 43 
osoby niepełnosprawne, do końca roku będzie ich 49, a 
potem nawet 60.  
     Ośrodek dysponuje 9 pracowniami, pomieszczeniami 
magazynowymi, socjalnymi, salą gimnastyczną, toale-
tami, stołówką, pomieszczeniami biurowymi, obiektami 
sportowymi.   
     Rada Osiedla uczestniczyła w procesie pozyskiwania 
nieruchomości przez obecnych dzierŜawców na wszyst-
kich etapach działań, od pomysłu do otwarcia.  
     Współpraca będzie kontynuowana. Spraw do załat-
wienia nie zabraknie, a pomoc miasta będzie nadal po-
trzebna. 
     Witamy w Łabędach. Cieszymy się, Ŝe to u nas swą 
działalność prowadzi ceniona w gliwickim środowisku 
Fundacja „RóŜyczka”, mogąca pochwalić się wieloma 
sukcesami w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
 

SprzedaŜ sali gimnastycznej 
 

     Po zlikwidowaniu Gimnazjum nr 19, które mieściło 
się w budynku przy ul. Głównej 30, pozostała sala gim-
nastyczna  
     Decyzją prezydenta nieruchomość przy ul. Metalow-
ców 6 została przeznaczona do zbycia. 
     Odbyły się cztery przetargi. Miasto Gliwice wysta-
wiało obiekt na sprzedaŜ: 27 kwietnia za 349.900 zł, 22 
czerwca za 285.000 zł - 20 % zniŜki, 10 sierpnia - 252.500 zł - 
30 % zniŜki i 28 września za 187.500 zł - 50 % zniŜki.  
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      Obiekt zyskał nowego właściciela w wyniku czwar-
tego postępowania. O zakup nieruchomości ubiegał się 
jeden podmiot.  
     Z posiadanych przez nas informacji wynika, Ŝe naj-
prawdopodobniej rozgości się u nas szkoła tańca. 
  

                                                                               Sabina Gorczyca – Kamaj 
                                                

Nowy właściciel nieruchomości 
przy ul. śeleńskiego - Boya 12 

  
Nieruchomość 
przy ul. śeleń-
skiego - Boya 12 
została sprzedana 

przez miasto  
po kilkukrotnych 
próbach jej zby-
cia w maju br.          
Do zmiany 

właściciela nie 
doszło w roku 
2015, pomimo 
zorganizowania 

czterech 
przetargów. 

    Operat szacunkowy stracił waŜność, zlecono wykonanie 
kolejnego. Ustalona cena do ponownego pierwszego prze-
targu wyniosła 2.180.000 zł. 
     I ustny przetarg nieograniczony, w październiku 2016 r. 
zakończył się negatywnie. II ustny przetarg z obniŜeniem 
ceny wywoławczej do 1.090 000,00 zł, który odbył się w 
marcu 2017 r. równieŜ nie przyniósł rozstrzygnięcia. Nie 
było oferentów. 
     24 maja 2017 r. odbyły się I rokowania po II ustn-
ym przetargu nieograniczonym. Cena wywoławcza 
została obniŜona do 872. 000,00 zł.  
     Z pisemnych informacji Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami wynika, Ŝe „Ustalona cena za prawo 
własności przedmiotowej nieruchomości wynosi 872. 
100,00 zł brutto.” Nabywcą jest spółka partnerska 
prowadząca działalność medyczną. 
                                                             Sabina Gorczyca – Kamaj 
                                            

II etap inwestycji PEC - Gliwice 
 

    Trwają prace realizowane przez PEC na terenie 
Łabęd związane z II etapem przyłączania naszej 
dzielnicy do ciepła systemowego.  
    W trakcie wykonywania tych prac niewątpliwie 
dotykały nas bezpośrednio i pośrednio róŜne 
utrudnienia w funkcjonowaniu dzielnicy. Ale ten etap 
zbliŜa się juŜ do końca.  
     II etap inwestycji PEC to: zabudowane 22 wymien-
nikownie, 2.700 m połoŜonej sieci ciepłowniczej. 
     Z nowej formy ogrzewania skorzysta w obecnym 
sezonie grzewczym 31 nowych wspólnot mieszkanio-
wych. 
     Do miejskiej sieci ciepłowniczej zostaną podłączone  
wspólnoty z ul.: Batorego, R. Luksemburg, Majakow-
skiego, Marksa, Partyzantów, Tuwima, Wieniawskiego, 
Wolności. 
      Według informacji uzyskanych z PEC, do 29 grud-
nia place budów mają zostać uporządkowane, a na-
sadzenia w miejsce zniszczonej zieleni nastąpią w I i II 
kwartału roku 2018. 
     Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w prowa-
dzonej inwestycji – szczególnie zarządcom, którzy za-
angaŜowali się w przygotowanie wspólnot do podjęcia 
decyzji o przyłączeniu się do miejskiej sieci ciepłow-
niczej i realizację tego niełatwego zadania, wymaga-
jącego podjęcia dodatkowego wysiłku. Są to : ZawDom 
- Gliwice Sp. z o.o., PRIED Sp. z o.o., Domtax Sp. z o.o., 
Comes S.C. oraz zarządcy indywidualni. 
       Dziękujemy teŜ wszystkim mieszkańcom Łabęd, 
których zrozumienie i dojrzałość sprawiły, Ŝe zdecydo-
wanie zmniejszą się zagroŜenia i poprawi czystość po-
wietrza.                                                        Paweł Tyrakowski 
 

Z Ŝycia łabędzkiej oświaty 
 

     Kilka informacji o łabędzkiej oświacie 
 

    W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Łabęd funkcjo-
nują :  
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, w skład którego 

wchodzą:  Gimnazjum nr 8 / kl. II i III /, Szkoła 
Podstawowa nr 38, Przedszkole Miejskie nr 37 z ul. P. 
Gojawiczyńskiej i PM nr 38 z ul. Literatów wraz z od-
działem mieszczącym się w budynku szkoły, w zespole 
nie działa VI LO, poniewaŜ nie ma uczniów,  

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9, w skład którego 
wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 32 i Przedszkole 
Miejskie nr 34 z ul. Chatka Puchatka, 

3. Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Staromiejskiej. 
                                                                                    Krystyna Sowa 
 

Nagrody dla nauczycielek z Łabęd    
 

18 paź-
dziernika  
w Teatrze 
Miejskim 

odbyła się 
uroczysta 

gala  
z okazji 

Dnia 
Edukacji 
Narodo-

wej. 
       
      
 

     
Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz, w obecności 
zaproszonych gości wręczył gliwickim nauczycielom  
i Dyrektorom wyróŜnienia i nagrody. 
     Wśród nagrodzonych były Panie związane z Łabę-
dami miejscem pracy lub zamieszkania: 
� Teresa Lis - zastępca dyrektora w ZSO 2 / przed włą-
czeniem do ZSO 2 dyrektor Przedszkola Miejskiego  
nr 37 z ul. P. Gojawiczyńskiej /, 

� Urszula śuber - nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej w SP 38 / ZSO 2 / przy ul. Partyzantów, 

� Joanna Grzybowska - dyrektor ZSO nr 4 na osiedlu 
Powstańców Śląskich.                                       Krystyna Sowa 

     

Dodatkowy oddział przedszkolny      
 

     Po zakończeniu naboru podstawowego do łabędz-
kich przedszkoli okazało się, Ŝe brakuje miejsc dla 
kilkudziesięciu dzieci.  
     Rada Osiedla Łabędy bardzo mocno zaangaŜowała 
się w rozwiązanie problemu. Wspierała działania, które 
doprowadziły do utworzenia w szkole przy ul Party-
zantów dodatkowego oddziały PM 38 z ul. Literatów. 
     Trudności było sporo, niepokoju rodziców teŜ, ale 
efekt podjętych działań moŜe dawać satysfakcję. 
    Raz jeszcze, za konsekwentne dąŜenie do celu, jakim 
było powstanie oddziału, a potem jego odpowiednie 
zorganizowanie dziękujemy zastępcy dyrektora ZSO 2 
Pani Czesławie Świentek.                    Sabina Gorczyca - Kamaj                                               
 

     Ruch na Kanale Gliwickim 
     
    Po pięcioletniej przerwie, w połowie lipca bieŜącego 
roku barki z węglem wróciły na wody Kanału Gliwic-
kiego.  
     Dotychczas z naszego portu, połoŜonego na terenie 
Śląskiego Centrum Logistyki wypłynęło na barkach 117 
tys. ton. Przewiduje się, Ŝe w roku 2018 będzie to 200 
tys. ton. 
    MoŜliwości przeładunkowe gliwickiego portu są 
znacznie większe i wynoszą1,5 mln ton rocznie.  
   Transportowany węgiel pochodzi z KWK Sośnica i tra-
fia do Elektrociepłowni Wrocław. 
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     I kilka ciekawostek - jedna barka zabiera 500 ton 
węgla, odpowiada to 20 tirom. Jeden pociąg to 2 tys. 
ton, a więc 4 barki.                                       Krystyna Sowa                                                        

Zmiana nazw niektórych ulic 
  
      Zgodnie z informacją Instytutu Pamięci Narodowej, 
w Gliwicach trzeba zmienić nazwy 34 ulic. 9 z nich 
znajduje się w Łabędach :  
1. 15 grudnia; 
2. 22 lipca;  
3. Leona Kruczkowskiego; 
4. Lucjana Szenwalda; 
5. Aleksandra Zawadzkiego; 
6. Karola Marksa; 
7. Maksyma Gorkiego; 
8. RóŜy Luksemburg; 
9. Wandy Wasilewskiej. 
     Nowe nazwy nada ulicom Wojewoda Śląski.  
     W związku z tym zapowiadane były konsultacje  
z mieszkańcami. W lokalnych mediach pojawiła się na-
wet informacja, Ŝe przeprowadzono je z Radami Osied-
li. 
     Np. w Nowinach Gliwickich z 29 listopada w artykule 
pt.: „Wojewoda dekomunizuje gliwickie ulice” znalazła 
się autoryzowana wypowiedź: „Równolegle, przez klub 
radnych PiS, zwróciłem się do gliwickich rad osiedlo-
wych o nadsyłanie propozycji nowych nazw.” 
     PoniewaŜ w odniesieniu do naszej rady nie było to 
prawdą uznaliśmy, Ŝe sytuację naleŜy wyjaśnić.  
     Podjęliśmy próbę uzyskania bliŜszych informacji  
na temat okoliczności sprawy, ale niestety, z róŜnych 
powodów, nie były one wystarczające.  
     PoniewaŜ rada nie miała moŜliwości uzyskania nie-
zbędnych informacji, a zaistniałą sytuację uznała  
za niemoŜliwą do pozostawienia bez reakcji, podjęła 
jednogłośnie, w obecności 11 z 15 członów Rady 
Osiedla Łabędy uchwałę nr 23/2017 z 7 grudnia 2017 
r., zawierającą oświadczenie kierowane do Wojewody 
Śląskiego Jarosława Wieczorka.  
    Ponadto członkowie Rady wyrazili wolę, aby uchwałę 
tę opublikować w przygotowywanym właśnie 31. nu-
merze gazetki „Nasze Łabędy”. Zgodnie z Ŝyczeniem 
członków Rady publikujemy oświadczenie:                                                                
                                               Załącznik do Uchwały nr 23/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 7 grudnia 2017 r. 

     „Rada Osiedla Łabędy oświadcza, Ŝe nie została po-
informowana o Pana działaniu, opisanym w Nowinach 
Gliwickich 29 listopada 2017 r. w autoryzowanym przez 
Pana artykule „Wojewoda dekomunizuje gliwickie uli-
ce” w następujący sposób : 
„- Równolegle, przez klub radnych PiS, zwróciłem się 
do gliwickich rad osiedlowych o nadsyłanie propozycji 
nowych nazw.” 
    Nie wątpimy, Ŝe Pan zwrócił się do radnych PiS, na-
tomiast informujemy, Ŝe Ŝaden z radnych PiS nie na-
wiązał kontaktu z Radą Osiedla Łabędy. 
     Nie uwaŜamy, Ŝe pominięcie Rady Osiedla Łabędy  
i niewłączenie jej w prace prowadzone przez Pana 
Wojewodę w sprawie zmian nazw ulic było czymś,  
do czego Państwo nie mieliście prawa, uznajemy to, 
jednak prosimy, aby nie przekazywać mieszkańcom 
Łabęd niepełnych bądź nieprecyzyjnych, a w związku  
z tym nieprawdziwych informacji na temat udziału Ra-
dy w procesie dokonywania zmian nazw ulic w naszej 
dzielnicy. 
     WyraŜamy głębokie ubolewanie w związku z zaist-
niałą sytuacją.  
     Zapewniamy Pana Wojewodę, Ŝe gdyby Rada Osied-
la Łabędy znała Pana oczekiwania wobec jej członków, 
na pewno by je spełniła.” 
                             Krystyna Sowa  - Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy 

 

Kolejna wizyta mammobusu                                                                                                                                                                     
 

     Łabędzianki w wieku 50 – 69 lat miały okazję skorzystać 
z bezpłatnych badań mammograficznych w miejscu swoje-
go miejsca zamieszkania.  

    7, 8 i 9 czerwca mammobus stał na placu przy kościele 
św. Anny. 
    Z moŜliwości  sprawdzenia swojego stanu zdrowia 
skorzystało 170 pań. Czy to duŜo, czy mało? Trudno ocenić. 
WaŜna jest obecność kaŜdej z Pań, jednak chcielibyśmy, 
aby było Ich jak najwięcej. 
    Według stanu z 31 marca 2017 r. Pań w wieku 50 - 69 
lat było w Łabędach zameldowanych 2.403.  
    Za pomoc w organizacji badań na terenie Łabęd ser-
decznie dziękujemy Pani Agacie Dudzik z Instytutu Onko-
logii i ks. Proboszczowi Piotrowi Kansemu.  
                                                              Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

Aqua aerobik dla kobiet 
 

W tym roku,  
w ramach budŜetu 
obywatelskiego 
zorganizowane 

zostały  
zajęcia aerobiku 

dla 30 Pań  
w wieku 65+. 
Ćwiczenia 

odbywały się w 15 
osobowych 
grupach, raz  
w tygodniu, na 

basenie  
w SP 32. Trwały 

po 45 min. 
Prowadziła je 

wykwalifikowana 
instruktorka. 

      Uczestniczki aqua aerobiku były zadowolone z zaofero-
wanych im ćwiczeń w wodzie 
     Za zorganizowanie zajęć dziękujemy Wydziałowi Zdro-
wia i Spraw Społecznych. 
     Opiekę nad realizacja zadania sprawowała w imieniu 
Rady Osiedla Basia Kończak. Wysoka frekwencja była  
w znacznej części Jej zasługą.                Sabina Gorczyca - Kamaj                                               
 

Kurs samoobrony dla kobiet 
      
     Centrum Ratownictwa Gliwice w porozumieniu z Radą 
Osiedla, zorganizowało kurs samoobrony dla kobiet na te-
renie Łabęd. Zajęcia były prowadzone na hali sportowej 
„Łabędzia”, dwa razy w tygodniu po 2 godziny.  
     Brało w nich udział 150 Pań. 
     Kurs trwał od 5 września do 24 października.  Obejmo-
wał 30 godzin zajęć. 
     Przypominamy, Ŝe było to zadanie realizowane w ra-
mach budŜetu obywatelskiego dla Łabęd, a o jego realizacji 
zdecydowali mieszkańcy, którzy ponad rok temu wzięli 
udział w głosowaniu. Wniosek w tej sprawie złoŜyła Rada 
Osiedla Łabędy.                                               Sabina Gorczyca - Kamaj   
                                   
                                                                        
 

Skład Rady Osiedla Łabędy 
 
1. Krystyna Sowa - przewodnicząca RO Łabędy  
2. Bogdan Pietrzak – wiceprzewodniczący RO Łabędy 
3. Sabina Gorczyca – Kamaj -przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Łabędy 

4. Renata Jaros, Paweł Tyrakowski – wiceprzewodniczący 
ZO Łabędy  

5. Członkowie RO Łabędy: Tadeusz Barcik, Piotr Caban, 
Bernard Fic, Stefania Grzechca, Barbara Kończak, 
Dariusz Kosowicz, GraŜyna Maszniew, Roman 
Michalski, Ewa Mizera, Joanna Szubert. 

 
 
                                                  

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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