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Nakład : 5.000 egzemplarzy                                                                   grudzień 2018 
 
 

 

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

                                  
                                 Niech wigilijny wieczór i świąteczne chwile  

                                  będą źródłem wspaniałych przeŜyć. 
Niech nadchodzący rok 2019 będzie wypełniony szczęściem, 

niech spełnią się marzenia i zrealizują wszelkie plany. 
Niech kaŜdy dzień będzie tak piękny, jak ten wigilijny. 

 

                                                                                                                                                                       Rada Osiedla Łabędy 
 
 
 
 
 

 

Biuletyn „Nasze Łabędy” 
 

Szanowni 
łabędzianie, 

kierujemy  
do Państwa kolejny, 
34. numer gazetki  
 „Nasze Łabędy”, 
którą Rada Osiedla 
Łabędy wydaje 
nieprzerwanie  

od września 2007 r. 
       

     W numerze, który właśnie do Państwa trafia, prezentu-
jemy informacje, mające charakter podsumowania kończą-
cego się roku oraz zapowiedzi przedsięwzięć, które plano-
wane są do realizacji w roku 2019.  
          Jak zwykle, podamy kilka najwaŜniejszych infor-
macji, dotyczących zakresu działań Rady osiedla Łabędy  
i jej uprawnień. 
      Zaprezentujemy wyniki październikowych wyborów sa-
morządowych. 
     Przedstawimy takŜe sprawy i problemy, w które będzie-
my się w najbliŜszych miesiącach angaŜować i te, które uz-
naliśmy za priorytetowe. WskaŜemy te obszary zmian, na 
których wprowadzeniu szczególnie nam zaleŜy. 
      34. numer „Naszych Łabęd” dotrze do Państwa za po-
średnictwem członków Rady, a takŜe dzięki pomocy wolon-
tariuszy i podmiotów, działających na terenie Łabęd.   
     Sposobu na dobrą i skuteczną dystrybucję szukamy  
od początku wydawania biuletynu. Niestety, pomimo róŜ-
nych prób, zmian i udoskonaleń, nie wypracowaliśmy ta-
kiego modelu działania, który zapewniłby nam gwarancję 
dotarcia z gazetką do wszystkich mieszkańców Łabęd. Zda-
rza się, Ŝe tak nie jest. Bardzo prosimy Państwa o zgła-
szanie nam takich sytuacji. 
    Wszystkim, którzy wezmą udział w dystrybucji gazetki 
serdecznie dziękujemy.  
             Zespół Redakcyjny Ŝyczy Państwu ciekawej lektury.   

 
                                                                      

Liczba mieszkańców Łabęd 
  
      Informacje o liczbie mieszkańców Łabęd zamieszcza-
my w gazetce nieprzerwanie od marca 2013 r. 
     Dane na ten temat udostępnia nam Wydział Spraw Oby-
watelskich.  
     W Łabędach, według stanu na 1 grudnia 2018 r. było  
zameldowanych na stałe 14.807 osób, w tym 7.701 kobiet  
i 7.106 męŜczyzn.  
        UWAGA! Po raz pierwszy, od kiedy publikujemy liczbę 
mieszkańców Łabęd jest ona wyŜsza od tej, którą podaliś-
my w poprzednim, 33. numerze gazetki z października 
2018 r. 
     W roku 2018 urodziło się 126 dzieci - 59 dziewczynek  
i 67 chłopców. W analogicznym okresie roku 2017 na świat 
przyszło 143 dzieci, w tym 64 dziewczynki  i 79 chłopców.                                   
    Jak zwykle, dla porównania, podajemy wcześniejsze dane: 
� 1 października 2018 r. - 14.771 osób 
� 1 marca 2018 r. - 14.871 osób 
� 1 grudnia 2017 r. - 14.940 osób 
� 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.                   Krystyna Sowa 
                                                                                              

Działalność Rady Osiedla Łabędy 
   
           Działalność Rady Osiedla oraz uzyskiwane przez nią 
rezultaty, dzięki codziennej aktywności jej członków, 
kontaktujących się z mieszkańcami, a takŜe dzięki regular-
nemu wydawaniu gazetki, prowadzeniu strony interneto-
wej i facebooka jest upowszechniana i znana coraz więk-
szej grupie łabędzian. Taka sytuacja sprawia, Ŝe rosną 
oczekiwania mieszkańców, rośnie liczba osób kontaktu-
jących się z Radą telefonicznie lub za pośrednictwem 
Internetu, Ŝe częściej niŜ w przeszłości docierają do Rady  
propozycje, uwagi czy wnioski, dotyczące funkcjonowania 
Osiedla. 
     Niejednokrotnie zdarza się, Ŝe przy okazji róŜnych 
spraw, zgłaszanych Radzie, rozmawiamy z mieszkańcami  
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o tym, jak Rada działa. Takie informacje przekazujemy teŜ 
za pośrednictwem komentarzy do postów zamieszczanych 
na naszym facebooku. Zdarza się, Ŝe te komentarze lub o-
pinie, wypowiadane wprost do członków Rady, wskazują 
na błędne rozumienie naszych uprawnień.  
       W związku z tym pozwalamy sobie przypomnieć kilka 
waŜnych informacji, które będą mogły być pomocne w for-
mułowaniu oczekiwań wobec Rady oraz w miarę obiekty-
wizowanych ocen aktywności Rady i stopnia realizacji na-
łoŜonych na nią zadań statutowych. 
 

Zakres działania Osiedla Łabędy 
 

     Gliwickie osiedla działają w oparciu o statuty, nadane 
im przez Radę Miasta Gliwice, nas dotyczy Uchwała nr 
XXXIX/859/2018 Rady Miasta Gliwice z 12 lipca 2018 r.  
w sprawie nadania statutu Osiedlu Łabędy.  
     Rada działa na rzecz Osiedla, które jest wspólnotą sa-
morządową mieszkańców, zamieszkujących teren Osiedla.  
1. Do zakresu działania Osiedla naleŜą sprawy publiczne, 
dotyczące wspólnoty samorządowej mieszkańców Osied-
la: 
� harmonijny rozwój Osiedla i poprawa warunków Ŝycia 
jego mieszkańców; 

� upowszechnianie idei samorządowej; 
� aktywizacja oraz integracja mieszkańców Osiedla; 
� promocja Osiedla. 

2. Swoje zadania Osiedle realizuje poprzez: 
� współpracę z organami Miasta i jego jednostkami orga-
nizacyjnymi, w tym w zakresie wdraŜania miejskich  
inicjatyw i programów pobudzania aktywności obywa-
telskiej, 

� zapewnienie udziału mieszkańców Osiedla w rozpatry-
waniu spraw związanych z Osiedlem, 

� współpracę z innymi osiedlami w zakresie realizacji 
przedsięwzięć wspólnych, 

� współpracę z działającymi na terenie Osiedla organi-
zacjami  pozarządowymi i grupami mieszkańców, 

� wnioskowanie oraz wyraŜanie opinii w sprawach waŜ-
nych dla Osiedla, 

� inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie 
uŜytecznych na terenie Osiedla, 

� organizowanie na terenie miasta działań aktywizują-
cych i  integrujących mieszkańców osiedla, 

� upowszechnianie pozytywnego wizerunku Osiedla jako 
jednostki pomocniczej Miasta. 

 

Organizacja i zadania organów Osiedla 
      
     W Uchwale nr XXXIX/ 859/2018 Rady Miasta Gliwice  
z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu 
Łabędy znajdują się m.in. zapisy mówiące o organizacji  
i zadaniach organów Osiedla. 
1. Rada Osiedla liczy 15 osób. 
2. Organem uchwałodawczym Osiedla jest Rada Osiedla. 
2. Rada Osiedla wybiera ze swego grona Przewodniczącego Ra-
dy Osiedla i  Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. 

3. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady Osiedla na-
leŜy: 
� zwoływanie, proponowanie porządku i prowadzenie  posie-
dzeń Rady nie rzadziej niŜ raz na kwartał oraz na wniosek 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub na wniosek grupy 
co najmniej ¼ statutowego składu Rady, 

� zwoływanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami, 
� koordynowanie prac Rady Osiedla i jej zespołów, 
� podpisywanie uchwał Rady Osiedla, 
� podpisywanie protokołów posiedzeń Rady Osiedla. 

4. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla, w skład 
którego wchodzi Przewodniczący Zarządu Osiedla i jeden lub 
dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu Osiedla. 

5. Do kompetencji i zadań Rady Osiedla naleŜy: 
� określenie liczby Wiceprzewodniczących Zarządu Osiedla, 
� wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Osiedla, Wi-
ceprzewodniczącego Rady Osiedla oraz Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla i  Wiceprzewodniczących Zarządu Osiedla, 

� powoływanie stałych i  doraźnych zespołów, określanie ich  
składu i zakresu  działania, 

� opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących 
Osiedla, 

� opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, dotyczących Osiedla, 

� opiniowanie planów inwestycji i remontów na terenie 
osiedla, realizowanych przez Miasto, 

� opiniowanie zmian w sieci szkół, 

� opiniowanie rozwiązań komunikacji publicznej na terenie 
Osiedla, 

� formułowanie wniosków do budŜetu Miasta i wieloletnich 
planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania, 

� formułowanie wniosków w innych sprawach waŜnych  
dla mieszkańców Osiedla, 

� wyraŜanie opinii w konsultacjach, 
� określanie trybu i formy zasięgania opinii mieszkańców 
Osiedla, 

� przyjęcie znaku graficznego / logo Osiedla /. 
          Prezydent Miasta informuje Radę Osiedla o sprawach klu-
czowych dla mieszkańców Osiedla. Opinie Rady Osiedla mają 
charakter pomocniczy dla organów Miasta. 

 

 
 

6. Rada Osiedla nie posiada osobowości ani zdolności praw-
nej. 

7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki społecznie. 
 

     Szczególnie istotne są zapisy zamieszczone w dwóch os-
tatnich punktach. Oznaczają, Ŝe Rada Osiedla nie zleca i nie 
nadzoruje Ŝadnych prac czy usług wykonywanych na tere-
nie Łabęd.  
     Inwestycje, remonty, bieŜące naprawy np. jezdni,  
czy oświetlenia, usuwanie awarii, świadczenie usług, ta-
kich, jakich np. utrzymanie terenów zielonych, zamiatanie, 
odśnieŜanie, wykonywane są na zlecenie Wydziałów Urzę-
du Miejskiego lub jednostek i spółek miejskich. To one 
m.in. dysponują środkami na ich realizację, wybierają wy-
konawcę, odbierają prace po ich zakończeniu, egzekwują 
zobowiązania gwarancyjne. 

          Rada Osiedla Łabędy, pomimo braku moŜliwości bez-
pośredniego wpływania na realizację konkretnych zadań, 
pozostaje jak najbliŜej wszystkich prac, wykonywanych  
na terenie Łabęd.  

           AngaŜujemy się w nie na kaŜdym etapie ich realizacji. 
1. Uczestniczymy w tworzeniu załoŜeń do koncepcji plano-
wanych inwestycji. To niezmiernie cenna dla nas moŜli-
wość, poniewaŜ daje nam szansę na promowanie takich 
rozwiązań, które są korzystne dla mieszkańców. Tak np. 
było w przypadku modernizacji skweru przy ul. Wolności 
i współpracy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych. 
Oprócz Rady jej uczestnikami byli przedstawiciele sąsia-
dujących ze skwerem wspólnot mieszkaniowych. Mieliś-
my wpływ na sposób wytyczenia alejek, oświetlenie te-
renu, układ i liczbę ławek, rodzaj roślinności. Po wykona-
niu dwóch wersji projektu technicznego mieliśmy moŜ-
liwość zarekomendowania do realizacji jednego z nich. 
Nasze sugestie zostały uszanowane. 

2. W porozumieniu ze zlecającym, „doglądamy” wykonywa-
nych prac, uczestniczymy w odbiorach końcowych, mając 
moŜliwość zgłaszania uwag dotyczących ich jakości. 

3. Kierujemy do kierownictwa miasta Gliwice wydziałów 
urzędu i jednostek miejskich wnioski w sprawach waŜ-
nych dla mieszkańców.                                       Krystyna Sowa                                                                                 

                                                                              

Kto i za co odpowiada? 
     
     W kaŜdym z numerów „Naszych Łabęd” przekazujemy 
Państwu informacje o zadaniach realizowanych ze środków 
budŜetu Miasta Gliwice. Zwykle podajemy ich nazwę, zle-
cającego, wykonawcę i koszt. Taki dobór informacji ma 
słuŜyć kilku celom – chcemy, Ŝebyście Państwo wiedzieli 
kto i za co odpowiada, jak organizowane są prace na rzecz 
Łabęd, i ile one kosztują.       
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     PoniŜej podamy Państwu ogólne informacje na temat 
zakresu działania tych podmiotów miejskich, których pracę 
moŜna obserwować na terenie Łabęd. Zastrzegamy, Ŝe nie 
są one pełne, mają jedynie pozwolić Państwu zorientować 
się w ogólnym podziale obowiązków. 
 

 
 

� Miejski Zarząd Usług Komunalnych, mający swoją się-
dzibę przy ul. Strzelców Bytomskich, ma pod opieką 
place zabaw /ul. Tuwima, Piaskowa, Narutowicza,  
A. Jagiellonki/, siłownie zewnętrzne /ul. Narutowicza/, 
skwery, zieleńce, parki /ul. Narutowicza, Wolności/ 
boiska /ul. Fiołkowa, Piaskowa Dolina/, cmentarze ko-
munalne / ul. Wrzosowa /. W tym roku MZUK wykonał 
nowy skwer przy ul. Wolności, wyremontował nawierz-
chnię boisk Piaskowej Doliny, zamontował nową siłow-
nię na skwerze przy ul. Narutowicza.  

� Zarząd Dróg Miejskich m.in. buduje, remontuje i moder-
nizuje miejskie drogi, zarządza ruchem, organizuje i nad-
zoruje zamiatanie i odśnieŜanie dróg, wykonuje zadania 
z zakresu inŜynierii ruchu. ZDM w tym roku był odpo-
wiedzialny za trzy waŜne zadania, wykonane w Łabędach 
- remont chodnika i miejsc parkingowych wzdłuŜ ul. Zyg-
muntowskiej, remont ul. Kosmonautów i R. Luksemburg. 

� Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komu-
nalnych odpowiada m.in. za oświetlenie uliczne, kanali-
zację deszczową, czystość, gospodarkę odpadami, tran-
sport zbiorowy, wypoŜyczanie rowerów. W roku 2018  
na zlecenie Wydziału wykonano wiele prac poprawiają-
cych warunki Ŝycia mieszkańców. Są to: remont oświet-
lenia na ul. Kosmonautów i budowa nowego oświetlenia 
na ul. Poezji, modernizacja deszczówki wzdłuŜ ul. Wol-
ności, Staromiejskiej, R. Luksemburg. 

� Wydział Architektury i Budownictwa m.in. wydaje poz-
wolenia na budowę, zajmuje się ochroną konserwatorską 
i ochroną zabytków.  

� Wydział Edukacji wypełnia zadania związane z prowa-
dzeniem publicznych szkół przedszkoli i placówek oświa-
towych.  

� Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. zajmuje 
się nabywaniem i sprzedaŜą nieruchomości, zarządza-
niem nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa. To 
on prowadzi m.in. sprawę pozyskania terenów, na któ-
rych znajduje się część „Szuwarka” od Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń S.A. To w tym wydziale mieszkańcy załat-
wiają sprawy dzierŜawy np. garaŜy i ogrodów przydomo-
wych.  

� Wydział Inwestycji i Remontów m.in. prowadzi i nad-
zoruje inwestycje miejskie, w ostatnim czasie były to np. 
budowa boisk przy ul. Wrzosowej, modernizacja wenty-
lacji „Łabedzia”. 

� Wydział Kultury i Promocji Miasta sprawuje nadzór  
nad działalnością w zakresie kultury i sportu, u nas do-
tyczy to Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
oraz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
które ma swoją  filię w „Łabędziu”. 

� Wydział Nadzoru Właścicielskiego sprawuje nadzór 
nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta, np. nad 
PEC – Gliwice, PWiK, które w tym roku realizowały 
remonty i inwestycje na terenie Łabęd. 

� Wydział Planowania Przestrzennego – zajmuje się 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego. Z tym Wydziałem będziemy w najbliŜszym czasie  
w wyjątkowo częstym kontakcie, poniewaŜ w roku 2019 
rozpoczną się prace nad nowym planem dla Łabęd.  

� Wydział Środowiska zajmuje się ochroną środowiska, 
wydaje m, in. decyzje w sprawie wycinki drzew i krze-
wów, zajmuje się nielegalną wycinką i nieprawidłowym 
przycinaniem drzew, wydaje decyzje na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami, 
wydaje teŜ decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

� Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zajmuje się 
ochroną zdrowia, pomocą społeczną, pomocą osobom 
niepełnosprawnym, przeciwdziałaniem uzaleŜnieniom. To 
ten Wydział prowadzi sprawę powstania na ul. Partyzan-
tów 30 domu pobytu dziennego. 

     Rolą Rady jest dobrze orientować się w kompetencjach 
poszczególnych podmiotów, by sprawnie i szybko przeka-
zywać im sprawy wymagające działań gminy. 
     Poza działaniami interwencyjnymi podejmujemy sprawy 
większe, wymagające dłuŜszych działań, czasem wykonana 
inwestycji lub remontów. W ich przypadku nasze wnioski 
kierujemy do naczelnika  właściwego wydziału lub resorto-
wego prezydenta.  
      Informacje szczegółowe na temat zakresów działań 
kierownictwa miasta, wydziałów, jednostek i spółek miejs-
kich moŜna znaleźć na stronie bip.gliwice.eu.     Krystyna Sowa 

     

     Udział członków Rady w posiedzeniach 
  

Od początku 
obecnej 
kadencji  

2015 -2019  
do dnia 

wydania 34. 
numeru „Na-
szych Łabęd” 
Rada odbyła 
51 posiedzeń 
plenarnych. 
W roku 2018 
odbyło się 16 
posiedzeń. 

 
    Abyście Państwo mogli ocenić ich częstotliwość zacytu-
jemy jeden z zapisów Statutu Osiedla Łabędy : Do kompe-
tencji i zadań Przewodniczącego Rady Osiedla naleŜy zwo-
ływanie […] posiedzeń Rady Osiedla nie rzadziej niŜ raz  
na  kwartał […]. 
     Po kaŜdym z posiedzeń informujemy Państwa kto  
z członków Rady w nich uczestniczył, a kto był nieobecny. 
      PoniewaŜ mogą się zdarzać i zdarzają sytuacje unie-
moŜliwiające udział w posiedzeniach, będziemy podawać 
takŜe informację o tym, czy zostało to z wyprzedzeniem 
zgłoszone przewodniczącej Rady, która zwołuje i prowadzi 
obrady.                                                                  Krystyna Sowa 
 

Wieszak „ciepła” 
 

 
W ubiegłym 

roku, 
we 

współpracy  
z Miejską 
Biblioteką 

Publiczną Filią 
nr 30 

zaprosiliśmy 
mieszkańców 

Łabęd  
do podziele-

nia się  
z innymi 
ciepłymi 

ubraniami. 
 
 

     Reakcja była wspaniała. Wieszak stale był zapełnio-
ny płaszczami, kurtkami, czapkami, szalikami, ręka-
wiczkami. 
     Mamy nadzieję, Ŝe tak będzie i tej zimy. Prosimy 
wszystkich, którzy mają w domu ubrania, których nie 
uŜywają o przyniesienie ich pod „Łabędzia” i zawie-
szenie na wieszaku, stojącym przez cały dzień w są-
siedztwie wejścia do Centrum.                       Krystyna Sowa 
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Imprezy ponadosiedlowe 
 

     Od kilku lat Rada Osiedla Łabędy pozyskuje w drodze 
konkursu środki z budŜetu Miasta Gliwice na organizację 
imprez ponadosiedlowych. Ich beneficjentami są miesz-
kańcy gliwickich osiedli.  
     W tym roku nasza Rada, wspólnie z RO Bojków i Wojska 
Polskiego uzyskała środki na trzy przedsięwzięcia w łącz-
nej wysokości 18.520,10 zł: 
� IV Gliwickie Święto Rodziny - 12.941,25 zł - o tej impre-
zie pisaliśmy w poprzednim numerze gazetki, 

� IX Turniej przedszkoli – 3.845,52 zł, 
� III Turniej Tenisa Stołowego - 1.733,33 zł. 
 

IX Turniej Przedszkoli 
 

 
 

     Turniej Przedszkoli odbył się w tym roku juŜ po raz 
dziewiąty. Jest on protoplastą tej formy aktywności rad. To 
od nas i naszego pomysłu zaczęło się organizowanie 
imprez wykraczających poza ramy jednego osiedla.  
     Impreza weszła na stałe do kalendarza wydarzeń,  
w których biorą udział przedszkola. Ci, którzy reprezentują 
swoje placówki, ze znacznym wyprzedzeniem wiedzą  
o udziale w turnieju, znają konkurencje, w których wystą-
pią i ćwiczą swoje umiejętności.  
     24 października na hali sportowej „Łabędzia” stawiły się 
druŜyny z 7 placówek z 5 gliwickich osiedli. W sportowej 
rywalizacji wzięło udział aŜ 175 dzieci z PM 5 z os. Wojska 
Polskiego, PM 17 z os. Kopernika, PM 27 ze Starych Gliwic, 
PM 43 z Brzezinki i z trzech przedszkoli łabędzkich - PM 34, 
PM 37 i PM 38.  
     Zabawa była wspaniała, nie brakowało emocji, które 
udzieliły się nie tylko dzieciom. 
     Zadania sprawnościowe najszybciej i najsprawniej wy-
konały dzieci z PM 43 z osiedla Brzezinka. 
     Bezcennej pomocy w organizacji turnieju udzieliły nam 
nauczycielki z ZSO 2 przy ul. Partyzantów – Panie Beata  
i GraŜyna oraz duŜa grupa wolontariuszy. Bez ich wsparcia 
zrealizowanie tego trudnego zadania byłoby niemoŜliwe. 
        Koszt transportu dzieci, upominków, medali i pucha-
rów oraz poczęstunku wyniósł 3.845,52 zł. 
     Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam  
w organizacji IX Międzyosiedlowego Turnieju Przedszkoli. 
                                                                                 Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

III Międzyosiedlowy Turniej Tenisa 
Stołowego 

 

     Turniej odbył się 24 listopada w „Łabędziu”. Mecze 
rozegrano w 4 kategoriach: do 15 lat, 16-35 lat, 
powyŜej 36 lat i kobiet. W rywalizacji wzięli udział 
mieszkańcy 8 gliwickich Osiedli: Brzezinki, Starych 
Gliwic, Kopernika, Wojska Polskiego, Śródmieścia, Szo-
biszowic, Sikornika, Wójtowej Wsi i Łabęd. 
                                                                                 Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

Mikołaj po raz … siódmy 
 

     W tym roku juŜ po raz siódmy Rada Osiedla Łabędy 
zorganizowała spotkanie Mikołaja z mieszkańcami.  
 

 
 

     Oczywiście, najwięcej czasu Mikołaj poświecił dzieciom. 
Odwiedził wszystkie łabędzkie przedszkola, wręczył upo-
minki, pozwolił ma sprawdzenie, czy … jest prawdziwy.  
   Nasz Mikołaj robi na dzieciach ogromne wraŜenie, bo jest 
wyjątkowy. Ma prawdziwą siwą brodę, siwe długie włosy, 
odpowiedni wiek i posturę. Ubrany jest w ciekawy strój, 
złoŜony z oryginalnych elementów ubioru biskupiego.  
     Przemieszcza się pięknym czerwonym samochodem te-
renowym. 
     Wraz ze ŚnieŜynką, która wiernie towarzyszy Mikołajo-
wi od siedmiu lat, stanowią uroczą parę. 
     PoniewaŜ Mikołajowi przybywa lat, nie zaplanowaliśmy 
Mu tak wielu miejsc do odwiedzenia, jak to miało jeszcze 
kilka lat wcześniej. Wszystkich, do których nasz Mikołaj  
w tym roku nie zajrzał, serdecznie przepraszamy. 
     Wiedząc, Ŝe nie wszystkie dzieci uczęszczają do  łabędz-
kich przedszkoli, od trzech lat Mikołaj czeka na wszystkich 
chętnych w sali koncertowej „Łabędzia”. Co roku dzieci 
przychodzących na to spotkanie jest coraz więcej.  
     Jesteśmy dumni z naszego Mikołaja i wdzięczni za to, Ŝe 
poświęca nam, łabędzianom, swój czas i siły.  
                                                                                                  Krystyna Sowa  
 

Działalność Klubu Seniora w roku 2018 
 

      Przypominamy Państwu, Ŝe łabędzki Klub Seniora 
działa od lipca 2012 r. Dziś liczy prawie 300 członków. 
Jego pracą kieruje Stefan Kurczab. 
      Rada Osiedla oferuje Seniorom wiele róŜnorodnych 
i atrakcyjnych form aktywności. Są to regularnie orga-
nizowane koncerty, pikniki wycieczki, spotkania oko-
licznościowe, zabawy taneczne, szkolenia, zajęcia re-
kreacyjne, projekty edukacyjne. 
      W roku 2018 zorganizowaliśmy m.in.: 
� 2 zabawy taneczne, 
� 2 wyjazdy na wczasy, 
� 6 wycieczek, w tym 5 w ramach Gliwickiego BudŜetu 
Obywatelskiego, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorzy w Koszęcinie na warsztatach muzycznych 
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� 15 koncertów, w tym 5 w ramach GBO, 
� 3 spotkania okolicznościowe, 
� 3 spotkania tematyczne, 
� majówkę przy grillu. 
     Na rzecz łabędzkich Seniorów wydatkowano część 
środków, będących w dyspozycji Rady Osiedla Łabędy  
oraz kwotę 18.100 zł. w ramach budŜetu obywatelskie-
go. 
    Organizacja działalności łabędzkiego Klubu Seniora 
wymaga czasu i poświęcenia. Osobą, szczególnie zaan-
gaŜowaną w przygotowanie i realizację licznych im-
prez, adresowanych do Seniorów jest Przewodniczący 
Klubu Stefan Kurczab. Bardzo Mu za to dziękujemy.  
     Podziękowania naleŜą się takŜe tym członkom Rady 
Osiedla Łabędy, którzy wspierają przewodniczącego we 
wszelkich jego działaniach.                      Sabina Gorczyca - Kamaj 
                                            

BudŜet obywatelski 2018 dla Seniorów 
 

     W ramach Gliwickiego BudŜetu Obywatelskiego 
zrealizowane zostały dwa zadania: 
� Organizacja nieodpłatnego udziału seniorów pięciu 
imprez artystycznych dla 50 osób w wieku 65+. Koszt 
zadania - 10.500 zł. 

� Organizacja pięciu wyjazdów integracyjnych dla 50 
osób  w wieku 60+. Koszt zadania - 7.600 zł. 

     Łącznie, w ramach tegorocznego budŜetu obywa-
telskiego zaoferowano łabędzkim Seniorom 10 róŜnych 
imprez. Wzięło w nich udział 500 osób /przy czym 
jedna osoba mogła uczestniczyć w kilku z nich/. 
     Seniorzy poznawali ciekawe miejsca i uczestniczyli 
w atrakcyjnych imprezach artystycznych, np. mieli 
okazję wysłuchać koncertów w wykonaniu artystów 
światowej klasy, zorganizowanych w ramach XI Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizo-
wanej „All Improvviso”. 
     Z inicjatywy członków Klubu Rada Osiedla Łabędy 
zorganizowała Seniorom wyjazd do Koszęcina. Wzięły 
w nim udział 62 osoby.                                  Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                     

Koncerty 
     
     Bezpłatne koncerty dla Seniorów, odbywające się  
w kaŜdy ostatni czwartek miesiąca, organizujemy  
od momentu oddania do uŜytku Centrum Sportowo – 
Kulturalnego „Łabędź”. Korzystamy z salki koncerto-
wej, liczącej 101 miejsc. 
     Pierwszy z koncertów odbył się w marcu 2014 r. 
Ostatni z zaplanowanych na rok 2018 będzie 12 w roku 
bieŜącym i 54, licząc od marca 2014 r. 
     W roku 2018 wystąpili: 
� w styczniu – uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I  
i II stopnia,  „Kwintet świąteczny”,  

� w lutym – zespół Gwar, 
� w marcu – słuchacze Państwowego Policealnego Stu-
dium Wokalno – Baletowego, 

� w kwietniu - orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I  
i II stopnia, 

� w maju /2 koncerty/ - chór Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, Teatr Do i Do, 

� w czerwcu / 2 koncerty/ – dzieci z PM 34 i 38, tancerze 
ze szkoły Dancelook, dzieci z Ukrainy, 

� we wrześniu - dzieci z PM 34, wychowankowie Mło-
dzieŜowego Domu Kultury, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 20 przy ul. J. Śliwki, IV LO z ul. Koziel-
skiej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 1 teŜ przy ul. Kozielskiej, 

� w październiku – tancerze szkoły Dance Look, która swą 
siedzibę ma w Łabędach przy ul. Metalowców, 

� w listopadzie – Agnieszka Bielanik – Witowska. 
     Na kaŜdy z koncertów przychodzi stale ponad sto 
osób.                                                    Sabina Gorczyca – Kamaj 
 

Seniorzy na 100 lecie Niepodległości Polski 
 

     Łabędzcy Seniorzy zostali zaproszeni przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną do wzięcia udziału w projekcie, 
realizowanym w ramach miejskich obchodów 100. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

     Na scenie sali koncertowej „Łabędzia” zainstalowa-
ne zostało studio mobilne, w którym nagrano wypo-
wiedzi Seniorów. Mieli oni okazję, aby podzielić się 
swoją wiedzę na temat historii Polski oraz bezcennymi 
wspomnieniami, sięgającymi daleko w przeszłość. 
      Nagranie zostało zaprezentowane 11 listopada  
na gliwickim Rynku w ramach finału miejskich obcho-
dów Święta Niepodległości. 
 

     

Andrzejki dla Seniorów 
     
     Od kilku lat Rada Osiedla organizuje dla Seniorów 
zabawę andrzejkową. W tym roku wzięło w niej udział 
ponad 60 osób. 
    Gościnne progi świetlicy przy ul. Rzeczyckiej otwo-
rzył dla nas członek Rady Osiedla, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Stare Łabędy. Nieocenionej pomocy 
udzieliła nam – nie po raz pierwszy – ElŜbieta Pran-
dzioch, która wspólnie z szefem Klubu Stefanem Kur-
czabem i kilkoma osobami z Rady zapewniła uczestni-
kom, zabawy andrzejkowej doskonałe warunki i miłą 
atmosferę.  
     Ciasto ufundowała Seniorom Piekarnia „Saba”. 
 

 
 

     Dziękujemy wszystkim, dzięki którym kolejne An-
drzejki – które z kolei trzeba by policzyć, moŜe szóste, 
moŜe siódme… ? – sprawiły wszystkim uczestnikom 
wiele radości. Była dobra muzyka, tańce, rozmowy, 
poczęstunek, wiele miłych, wspólnych chwil.  

Sabina Gorczyca - Kamaj                                                                                                                                
Plany na rok 2019 

 

     W nadchodzącym roku zamierzamy kontynuować 
wszystkie dotychczasowe formy działalności Klubu Se-
niora. 
     Zastanawiamy się teŜ nad ich rozszerzeniem i zapro-
ponowaniem Seniorom regularnych spotkań przy kawie 
i ciastku. Mamy nadzieję, Ŝe korzystając z pomieszczeń 
siedziby Rady przy ul. Fiołkowej uda nam się ten za-
miar zrealizować. 
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     W roku 2019 Seniorzy będą teŜ mogli korzystać  
z dobroci budŜetu obywatelskiego. W ramach tego-
rocznej procedury, do realizacji skierowane zostało za-
danie: „Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 senio-
rów 65+ koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania  
ze specjalistami. Koszt realizacji to 30.000 zł,   
                                                                                 Sabina Gorczyca - Kamaj 
 

Sprawy o kluczowym znaczeniu  
dla mieszkańców 

    
     Rada Osiedla Łabędy, poza bieŜącą działalnością, 
często o charakterze interwencyjnym, polegającą  
na reagowaniu na zauwaŜone przez członków Rady  
lub zgłoszone przez mieszkańców problemy, podejmuje 
wiele zagadnień strategicznych, o szerszym zakresie, 
mogących oddziaływać na warunki funkcjonowania du-
Ŝych grup osób bądź nawet całych Łabęd, czyniąc z nich 
tematy przewodnie swojej pracy. 
     W ostatnim czasie były to m.in.: 
1. budowa sieci ciepłowniczej w Łabędach, 
2. gospodarka wodna na terenie KSSE Podstrefy Gli-

wice, 
3. pozyskanie do zasobów Miasta Gliwice nierucho-

mości niezbędnych dla realizacji prac remontowych 
i inwestycyjnych, są to  m.in. : 
� działka nr 701 obręb Przyszówka - „Szuwarek” 
od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. S.A., w celu 
wykonania rewitalizacji zbiornika i przyległego 
do niego terenu, 

� działka nr 74/1 obręb Łabędy - końcowy przysta-
nek komunikacji miejskiej od Zakładów Mecha-
nicznych Bumar – Łabędy w celu wykonania re-
montu, 

� działka nr 11/7 obręb Łabędy Las od Lasów Pań-
stwowych S.A. z przeznaczeniem na parking,  

� działki prywatne, na których znajduje się część 
ul. Wazów w celu nadania jej statusu drogi pu-
blicznej, co umoŜliwi poprawę stanu drogi i wy-
konanie oświetlenia 

       W nadchodzących miesiącach sprawami prioryteto-
wymi w działaniach Rady Osiedla Łabędy będą:  
 

Zmiana organizacji ruchu drogowego  
 

 
 

     Sprawą zmiany organizacji ruchu drogowego na te-
renie Łabęd nasza Rada Osiedla interesuje się od roku 
2008. 
     Najpierw zajmowaliśmy się opracowywaną na zlece-
nie Zarządu Dróg Miejskich przez Pracownię Projekto-
wą Karo z Katowic, koncepcją organizacji ruchu w na-
szej dzielnicy, analizowaliśmy jej załoŜenia, zgłaszaliś-
my liczne uwagi, ostatecznie, opracowany dokument 
zaopiniowaliśmy pozytywnie. 
     W ciągu kolejnych lat doprowadziliśmy do realizacji 
wielu naszych wniosków, sformułowanych w ramach 
prac nad koncepcją. 
     Są to np. wprowadzenie zakazu ruchu samochodów 
cięŜarowych po niektórych drogach, budowa sygnali-

zacji świetlnej na ul. Przyszowskiej, budowa pierwsze-
go odcinka ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Portowej, wy-
dzielenie stref zamieszkania, budowa nowych chodni-
ków dla pieszych, zmiana lokalizacji niektórych przy-
stanków autobusowych, wykonanie dodatkowego ozna-
kowania pionowego i poziomego, zwiększającego bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym, wyznaczenie dodatko-
wych przejść dla pieszych, wykonanie na jednym z nich 
sygnalizacji ostrzegawczej. 
     Jest teŜ kilka spraw, do realizacji których nie doszło. 
NajwaŜniejsze z nich to: przebudowa skrzyŜowania  
ul. Portowej z ul. Staromiejską i zmiana organizacji ru-
chu na niektórych ulicach.  
     Do tej ostatniej sprawy wróciliśmy w roku 2016. 
 

 
 

      Biorąc pod uwagę :  
� systematyczne remontowanie ulic,  
� wprowadzenie stref zamieszkania, 
� rosnącą liczbę samochodów parkowanych na jezd-
niach, a nawet na chodnikach i w obrębie skrzyŜo-
wań, a w związku z tym, stałe pogarszanie się warun-
ków bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, 

� ograniczone parkowanie pojazdów na terenach nale-
Ŝących do ich właścicieli, pomimo istnienia takich 
moŜliwości, 

� a takŜe coraz częstsze podnoszenie tych problemów 
przez mieszkańców, podjęliśmy decyzję o zajęciu się 
sprawą i wypracowaniu takiego rozwiązania, które 
poprawi obecną, trudną sytuację. 

      Mając świadomość, Ŝe nie moŜna nadal udawać,  
Ŝe nie ma problemu i Ŝe na coś trzeba się zdecydować, 
wybrać któreś z moŜliwych rozwiązań, rozpoczęliśmy 
pracę nad wypracowaniem stanowiska w tej sprawie. 
    Jednym z waŜniejszych etapów prac było podjęcie 
Uchwały nr 34/2018 Rady Osiedla Łabędy 25 września 
2018 r. w sprawie  określania trybu i formy zasięgania 
opinii mieszkańców Łabęd w sprawie zmian organizacji 
ruchu drogowego na niektórych ulicach. 
     Celem działań Rady jest uzyskanie opinii mieszkań-
ców na temat zasadności wprowadzania zmian w or-
ganizacji ruchu drogowego m.in. na ul. R. Luksemburg, 
J. Popiełuszki /K. Marksa/, Wieniawskiego, Tuwima, 
Batorego, Wrześniowej /M. Gorkiego/, Chrobrego, 
Lipcowej /22 Lipca/. 
     Prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie ewentual-
nych zmian Rada skierowała do zarządców wspólnot 
mieszkaniowych. 
     Rada opracowała teŜ ankietę z pytaniami dotyczą-
cymi zmian na konkretnych ulicach i zamieściła ją  
na swoim facebooku. 
      Ankietę moŜe wypełnić kaŜdy mieszkaniec Łabęd, 
korzystając z jej wersji elektronicznej lub papierowej.  
Tę ostatnią moŜna dostać od członków Rady, odebrać  
w siedzibach zarządców lub w Centrum Sportowo – 
Kulturalno Sportowym „Łabędź”. Droga zwrotu ankiet 
jest taka sama.  
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     Ankieta w wersji elektronicznej została publikowa-
na w połowie listopada. Cieszy się duŜym zaintereso-
waniem.      
 

 
 

     O opinię w sprawie ewentualnych zmian organizacji 
ruchu w Łabędach Rada poprosi takŜe przedstawicieli 
Policji.                                                                                   Krystyna Sowa 
 

Zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Łabęd 

 

     W roku 2019 czekają nas prace nad nowym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego  
dla dzielnicy Łabędy.  
      Dotychczasowy plan obowiązuje od marca 2008 r. 
W międzyczasie róŜne podmioty złoŜyły 40 wniosków  
o jego zmianę.  
     Plan to niezmiernie waŜny dokument. Określa bar-
dzo precyzyjnie przeznaczenie terenów, niezaleŜnie od 
tego, kto jest ich właścicielem.  
     Oznacza to, Ŝe nawet wtedy, a moŜe szczególnie 
wtedy, gdy naleŜy do nas jakaś nieruchomość, powin-
niśmy sprawdzić, jaki jest jej sposób uŜytkowania 
zapisany w planie i czy to jest zgodne z naszymi zamia-
rami i potrzebami. 
     Zdarzają się róŜne sytuacje – ktoś chce budować bu-
dynek mieszkalny, obiekt handlowy, garaŜ, parking, ale 
nie moŜe, bo nie jest to zgodne z planem zagospo-
darowania przestrzennego.        
       Na najbliŜszy okres Rada zaplanowała następujące 
działania: 
� spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Planowania Prze-
strzennego, 

� analizę dotychczas złoŜonych wniosków, 
� opracowanie narzędzi gromadzenia informacji na te-
mat potrzeb w zakresie zmiany planu, ich bieŜąca 
analizę i wykorzystanie uzyskanych wyników, 

� bieŜące informowanie mieszkańców o wszystkich 
sprawach  związanych z pracami nad nowym planem, 

� zorganizowanie spotkania z zarządcami nieruchomo-
ści.                                                                                     Krystyna Sowa                                                                                                                                                                                                                                

Zadania zrealizowane w roku 2018 
 

     Kończy się rok 2018. Dla Łabęd był on czasem kolej-
nych pozytywnych zmian. Wykonanych zadań jest 
sporo. W realizacji kaŜdego z nich mamy swój udział.  
     Wszystkie poniŜej wyliczone prace są efektem do-
brej współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za ich 
realizację, duŜej aktywności Rady, jasnego formuło-
wania oczekiwań mieszkańców i konsekwencji w dzia-
łaniu. 
      Oczywiście, do zrobienia pozostało jeszcze wiele,  
ale to, co juŜ powstało napawa optymizmem. Na rok 
2019 zaplanowana została realizacja kolejnych zadań. 

      W roku 2018 wykonano następujące remonty i in-
westycje, sfinansowane z budŜetu Miasta Gliwice, zle-
cone i nadzorowane przez podmioty miejskie: 
1. remont ul. Kosmonautów / ZDM / – 300.000 zł, 
2. remont ul. R. Luksemburg / ZDM /-  1 mln zł, 
3. remont chodnika i miejsc parkingowych wzdłuŜ ul. 

Zygmuntowskiej / ZDM /– 264.000 zł, 
4. budowa domu wielorodzinnego przy ul. A. Jagiel-

lonki /dawniej ul. Zawadzkiego / Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej /, zadanie będzie kontynuowane 
w roku 2019,  

5. budowa oświetlenia ul. Poezji /Wydział Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych/ - 
103.320 zł, 

6. modernizacja oświetlenia na ul. Kosmonautów 
/Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych /– 270.600 zł, 

 

 
 

7. budowa skweru przy ul. Wolności / Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych /– 547.591,79 zł, 

8. remont nawierzchni boisk na terenie Piaskowej 
Doliny / MZUK / – 126.635,88 zł, 

9. wykonanie nowej sieci ciepłowniczej na odcinku  
od ul. Wolności do ul. Strzelców Bytomskich/ PEC – 
Gliwice Sp. z o.o. /, aktualnie kończy się realizacja 
etapu III B – od kościoła ewangelickiego do ulicy 
Strzelców Bytomskich 11,  

10. podłączenie do sieci ciepłowniczej mieszkań gmin-
nych / ZGM /- 1.180.657,38 zł, 

11. adaptacja pomieszczeń szkolnych w ZSO 2 na po-
trzeby dwóch oddziałów przedszkolnych / ZSO 2 /– 
400.000 zł, 

12. budowa placu zabaw dla oddziałów  przedszkolnych 
przy ul. Partyzantów / ZSO 2 /- 442.800 zł, 

 

 
 

13. remont sieci wodociągowej na odcinku od ul. Wol-
ności do ul. Partyzantów / Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji / – zadanie nadal jest reali-
zowane, w grudniu wykonany zostanie odcinek  
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od ul. Zygmuntowskiej w kierunku ul. 15 Grudnia, 
koszt podamy w kolejnym numerze gazetki, 

14. zakup urządzeń i wykonanie nowej siłowni zewnęt-
rznej na skwerze przy ul. Narutowicza / MZUK / - 
97.329,08 zł, 

15. modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Staro-
miejskiej - 392.376,70 zł, 

16. modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. R. Luk-
semburg - 346,678,60 zł, 

17. remont kanalizacji deszczowej w ul. Wolności /Wy-
dział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komu-
nalnych / - I część - 139.046,51, część II wykona-
na zostanie w roku 2019 za 365.850, 49 zł, łącznie 
koszt modernizacji deszczówki w ul. Wolności to 
504.897 zł, 

18. montaŜ rolet na hali sportowej „Łabędzia”/ZSO 2/- 
116.850 zł, 

19. modernizacja klimatyzacji „Łabędzia” /Wydział In-
werstycji i Remontów/ - 263.542,31 zł. 

                                                                                                  Krystyna Sowa       
 

Pozytywne efekty inwestycji  
PEC - Gliwice 

 

     Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Łabęd trwa  
od roku 2016, a przygotowania do niej od roku 2009. 
     Rada Osiedla uznaje tę inwestycję za drugie po bu-
dowie kanalizacji sanitarnej przedsięwzięcie o charak-
terze cywilizacyjnym, zdecydowanie poprawiające wa-
runki Ŝycia mieszkańców i mające wpływ na jakość śro-
dowiska naturalnego. 
      Myśląc o pozytywnych zmianach i nowych moŜli-
wościach w zakresie ogrzewania mieszkań musimy pa-
miętać o tym, Ŝe budowa sieci to jedno, a przyłączenie 
do niej mieszkań to drugie.  
     To z tym problemem borykaliśmy się na wiele lat 
przed rozpoczęciem prac. Trzeba było mieszkańców Ła-
będ przekonać do podjęcia decyzji o przyłączeniu się  
do miejskiej sieci ciepłowniczej jeszcze przed rozpoczę-
ciem inwestycji, a ta z kolei zaleŜała od zainteresowa-
nia mieszkańców zmianą źródła ciepła. I koło się zamy-
kało.  
       Spotkania z mieszkańcami odbywały się i z inicja-
tywy kierownictwa PEC – Gliwice, i z inicjatywy Rady 
Osiedla. Spotkań tych było kilkanaście. Odbywały się 
przez rozpoczęciem I etapu, obejmującego ul. R. Luk-
semburg, najwaŜniejszego, bo warunkującego reali-
zację kolejnych etapów, sięgających aŜ do ul. Strzelców 
Bytomskich, jak i w trakcie realizacji kolejnych odcina-
ków sieci. Ostatnie z nich było adresowane do konkret-
nej wspólnoty, w której nałoŜyło się na siebie kilka 
problemów, w których rozwiązaniu chcieliśmy pomóc.  
       Wszystko skończyło się szczęśliwie. Powstała nowa 
sieć, dająca moŜliwość przyłączenia do niej setek ła-
będzkich mieszkań. W budowie jest ostatni jej odcinek, 
od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Z. Nałkowskiej. 
                                                                                          Paweł Tyrakowski 
                

Miejskie mieszkania z ciepłem z PEC 
 

      Budowa nowej sieci ciepłowniczej to początek 
zmian, których ostateczne powodzenie zaleŜy od właś-
cicieli mieszkań. O tym, czy poszczególne wspólnoty 
skorzystały z danych im moŜliwości zdecydowały one 
same. W podejmowaniu tych decyzji uczestniczyli 
przedstawiciele Miasta Gliwice jako zarządzający tą 
częścią mieszkań, które stanowią zasób gminy. 
      To oni, zgodnie z polityką miasta, opowiadali się  
za przyłączeniem się wspólnot, w których miasto ma 
swoje mieszkania do nowej sieci. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej przyjął teŜ na siebie wykonanie insta-
lacji w poszczególnych lokalach mieszkalnych. 
       Zakres prac zrealizowanych przez ZGM i zaplano-
wanych na najbliŜsze lata jest imponujący: 
� w latach 2016, 2017 i 2018 do miejskiej sieci ciepło-
wniczej podłączono 150 mieszkań - na ul. 15 Grudnia, 
Gałczyńskiego, Majakowskiego, Partyzantów, Popie-

łuszki /K. Marksa/, R. Luksemburg, Tuwima, Wol-
ności,  

� we wszystkich tych mieszkaniach wykonano wew-
nętrzną instalację centralnego ogrzewania, a w częś-
ci z nich takŜe instalację ciepłej wody uŜytkowej, 

� koszt wykonanych prac to 922. 968,23 zł, 
� aktualnie prowadzone są prace instalacyjne w kolej-
nych mieszkaniach, ich wartość to 257.689,15 zł. 

 

 
 

� na rok 2020 zaplanowane jest podłączenie do sieci  
i termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców By-
tomskich 30 za 171.000 zł. 

� zmiany nastąpią takŜe w 113 mieszkaniach, w któ-
rych nie ma moŜliwości podłączenia do sieci PEC,   
w latach 2019, 2020, 2021 zostanie w nich zainstalo-
wane ogrzewanie gazowe etaŜowe, 

� koszt tych prac wyniesie 2.115.000 zł.    
       Wykonane prace oznaczają korzystne zmiany wa-
runków Ŝycia konkretnych ludzi, ale przede wszystkim, 
poprawę ich bezpieczeństwa.  
      Nie do przecenienia jest teŜ likwidacja kopcących 
kominów i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

                Paweł Tyrakowski 
                            

Remont obiektów przy ul. Głównej 30 
 

 
 

     Nieruchomość połoŜona przy ul. Głównej 30, w któ-
rej do 31 sierpnia 2016 r. mieściło się Gimnazjum  
nr 19, została na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice  
z 30 marca 2017 r. wydzierŜawiona na okres 30 lat  
Fundacji „Dom Nadziei”. 
     Obiekty zostaną przeznaczone na całodobowy ośro-
dek terapeutyczny dla dzieci i młodzieŜy. 
      Ks. Bogdan Peć, dyrektor Fundacji "Dom Nadziei",  
z którym na bieŜąco współpracujemy, poinformował 
nas, Ŝe w połowie października 2018 r. rozpoczął się 
remont budynków przy ul. Głównej 30.  
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     Trwają prace rozbiórkowe. Zostały usunięte płyty 
oraz deski z podłóg, zbite puste tynki, zdemontowane 
kaloryfery oraz część instalacji sanitarnej.  
     W najbliŜszym czasie zostaną wykonane wylewki 
podłóg oraz przebudowane poszczególne pomieszcze-
nia. 
     Czas remontu nie będzie krótki. PowaŜny zakres 
prac wynika z konieczności zmiany dotychczasowego 
sposobu uŜytkowania obiektów. Po zakończeniu adap-
tacji, nieruchomość przy ul. Głównej 30 nie będzie juŜ 
pełnić funkcji oświatowej, a stanie się placówką słuŜby 
zdrowia. 
 

 
 

     Fundacja „Dom Nadziei” od dłuŜszego czasu jest 
aktywna na terenie Łabęd. Z jej dyrektorem i pracow-
nikami ośrodka mieli okazję spotkać się uczniowie, 
nauczyciele i rodzice łabędzkich szkół, którzy uczestni-
czyli w programie „Zaloguj się do świata dziecka”. 
      Podopieczni ośrodka pomagali organizatorom festy-
nu w Parafii WNMP, wspólnie z nimi wykonali wiele 
prac fizycznych, m.in. ustawiali namioty, stoły i ławy na 
terenie przy plebanii. 
     O prowadzonej przez fundację działalności mówił ks. 
Bogdan Peć podczas swoich wizyt w Parafii św. Jerzego 
i św. Anny.  
     Fundacja "Dom Nadziei" wzięła udział w zorganizo-
wanym 9 grudnia przez ZS - P nr 9 i Radę Osiedla Łabę-
dy kiermaszu świątecznym.                                     Krystyna Sowa 

                                                                                                  

Zabiegamy o … 
 

Ochronę mieszkańców przed skutkami 
inwestycji na terenie KSSE 

          

Zalewanie  
 

 
 

     Od ubiegłego roku podejmujemy działania, mające 
na celu zmniejszenie lub likwidację utrudnień, jakie 

pojawiły się w związku z realizacją inwestycji na 
terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Podstrefy Gliwice, a sąsiadującym z terenami w rejonie  
ul. Klasztornej i Rzeczyckiej. 
     Najpierw, w ostatnich dniach października 2017 r.  
pojawił się problem z zalewaniem posesji, dróg, 
ogrodów działkowych przez wodę spływającą z placu 
budowy. W jej usunięciu pomogło  PWiK, które  
przez kilka godzin likwidowało rozlewisko.  
     Wiosną roku 2018 nastąpiły dwa kolejne zalania. 
Wtedy w sposób oficjalny przekazaliśmy sprawę Wy-
działowi Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komu-
nalnych oraz do KSSE.  
      Do Wydziału skierowaliśmy wniosek o przeanalizo-
wanie stosunków wodnych w obrębie Strefy i spraw-
dzenie, czy nie zostały one zakłócone. Wskazywaliśmy 
na takie moŜliwe przyczyny niekorzystnych zmian, jak 
podniesienie terenu i utwardzenie znaczącej części 
jego powierzchni. Jest jeszcze kwestia zniszczenia 
poniemieckiego drenaŜu dawnych pól uprawnych,  
ale tego aspektu nie poruszaliśmy, bo powrót do stanu 
poprzedniego jest niemoŜliwy – pól uprawnych z ich 
odwodnieniem nie ma, jest teren przemysłowy, zabu-
dowany obiektami, placami, drogami. I tak juŜ będzie.  
       Skutkiem naszych działań, wniosków, spotkań w u-
rzędzie i na placu budowy z udziałem inwestora było 
zlecenie wykonania szczegółowej analizy hydrologicz-
nej przedmiotowego terenu wraz z koncepcją i zało-
Ŝeniami działań naprawczych w zakresie gospodarki 
wodnej dla obszaru KSSE oraz istniejącej zabudowy. 
     W międzyczasie, 29 października, po raz kolejny 
spotkaliśmy się na terenie budowy fabryki przy ulicy 
Einstein'a, aby zobaczyć, jak w jej obrębie prowadzona 
jest gospodarka wodna. 
       Przypominamy, Ŝe celem dokumentacji będzie po-
prawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
poprzez modernizację istniejącego systemu odwodnie-
nia KSSE, ewentualną rozbudowę infrastruktury terenu 
zabudowy mieszkaniowej oraz dostosowanie systemu 
do przejmowania zwiększonej ilości wód opadowych  
i roztopowych z całej zlewni. 
     Wynik prac będzie znany w najbliŜszym czasie. 
Poinformujemy Państwa i o zawartości opracowania,  
i o podejmowanych na jego podstawie decyzjach.  
                                                                         Krystyna Sowa 
 

Smog świetlny 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Smog świetlny – widok terenów inwestycyjnych 
KSSE 

 
      
     Innym problemem, który ujawnił się w związku  
z aktywnością inwestycyjną na terenie KSSE jest uciąŜ-
liwe dla mieszkańców nadmierne oświetlenie terenów 
budowy.  
      Osoby kontaktujące się z Radą podkreślały, Ŝe lam-
py świecą tak mocno, Ŝe mają kłopoty ze snem. 
      Problem, który zgłaszają mieszkańcy nie jest baga-
telny, to zanieczyszczenie sztucznym światłem. 
     Najczęściej występujące jego formy : 
� łuna miejska zwany potocznie sztucznym brzaskiem 
– światło niepoŜądane, zabłąkane padające w nieod-
powiednie miejsce, 
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� blask czyli oślepienie, to nadmierna jasność emitowa-
nego światła powodująca dyskomfort wizualny, 

� symfonia świateł to nadmierne nagromadzenie źródeł 
światła, charakteryzująca się duŜą jasnością, to ce-
cha duŜych miast. Źródło: kmy.pl 

      Zanieczyszczenia świetlne najczęściej są spowodo-
wane poprzez oświetlenie zewnętrzne, które: 
� jest źle zaprojektowane /np. nieodpowiednio skiero-
wane, lampy bez osłon/, 

� nie jest potrzebne w danym czasie, 
� moc oświetlenia jest zbyt wysoka w stosunku do a-
ktualnych potrzeb.              Źródło: www.ekologia.pl autor: Natalia Proskura, 2005 

      O interwencję w sprawie nadmiernego oświetlenia 
terenów mieszkaniowych poprosiliśmy Zastępcę Prezy-
denta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka, a za Jego po- 
średnictwem odpowiednie słuŜby miejskie i KSSE. 
      Przedstawiciel KSSE poinformował nas, Ŝe „firma 
[…] poczyniła kroki zapobiegawcze,  zmniejszające u-
ciąŜliwość oświetlenia dla mieszkańców”. KSSE poin-
formowała takŜe, Ŝe po analizie przedmiotowej sprawy 
wystosuje pisma do firm zlokalizowanych w tym ob-
szarze z prośbą o kontrolę swojego oświetlenia i pod-
jęcie działań w celu zmniejszenia uciąŜliwości.  
     O efektach tych działań – jak do nas napisano – bę-
dziemy informowani na bieŜąco. 
     A zatem czekamy na rezultaty. Liczymy takŜe na dal-
sze sygnały od Państwa w tej sprawie.             Krystyna Sowa      
                                                                           

Samochody cięŜarowe na ul. Klasztornej  
     
      Niestety, od czasu do czasu ul. Klasztorną poru-
szają się samochody cięŜarowe. Ostatnie takie zdarze-
nia miały miejsce 31 października i 15 listopada. 
     To spory problem.  
     Po ostatnim zdarzeniu poprosiliśmy o zajęcie się 
sprawą Policję, StraŜ Miejską i KSSE. Napisaliśmy,  
Ŝe zaistniały stan uwaŜamy za niedopuszczalny, po-
niewaŜ przejeŜdŜające ul. Klasztorną samochody o du-
Ŝym tonaŜu łamią ustanowiony dla nich zakaz wjazdu, 
niszczą drogę, brudzą nawierzchnię, stanowią zagro-
Ŝenie dla pieszych /strefa zamieszkania/. 
 

  
     KSSE odpowiedziała: „[…] JeŜeli chodzi o uciąŜ-
liwość transportu cięŜkiego w tej okolicy otrzymaliśmy 
odpowiedz z firmy […], iŜ transport nie naleŜy do firmy 
ani wykonawcy, a poniewaŜ firma posiada monitoring 
moŜe to udowodnić. Firma obiecała zwrócić uwagę  
ochronie budowy na zaistniałą sytuację.” 
     Niestety, jest tak, Ŝe kaŜde wykroczenie drogowe 
musi być zgłoszone Policji przez osobę, która jest 
świadkiem zdarzenia. Na przyszłość trzeba tak robić. 
Warto zapisać numer rejestracyjny pojazdu, godzinę 
zdarzenia, jeśli się da, zrobić zdjęcie i zgłosić się na IV 
Komisariat.  
     My tak robimy. Proszę nam wierzyć, to nie jest ani 
trudne, ani groźne. Jeśli potrzebujecie Państwo nasze-
go wsparcia, udania się z Wami na Policję to słuŜymy 
pomocą. Bezczelnych zachowań na drodze jest tak du-

Ŝo, Ŝe warto się im przeciwstawić. Na pewno nie raz 
widzieliście Państwo kierowcę, który pomimo zakazu 
skraca sobie drogę do ul. Portowej, jadąc ul. Staro-
gliwicką i ul. Staromiejską. 
      PoniewaŜ znamy numer rejestracyjny i markę sa-
mochodu sprawą zgłoszenia wykroczenia weźmiemy 
na siebie.                                                                           Krystyna Sowa 
 

Rewitalizację „Szuwarka”  
i jego otoczenia 

    

 
 

      Rewitalizacja „Szuwarka” i sąsiadujących z nim te-
renów to zadanie, którego realizacja zaleŜy od  pozys-
kania przez Miasto Gliwice terenu Skarbu Państwa, 
będącego aktualnie w zarządzie Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. Zabiegi w tej sprawie trwają od lat i, jak 
dotychczas, z powodów nie leŜących po stronie miasta, 
nie zostały sfinalizowane. Od czasu do czasu informuj-
jemy Państwa o aktualnym stanie tych zabiegów. 
    PoniewaŜ trwają one bardzo długo, mamy nadzieję, 
Ŝe niebawem się zakończą. 
     Nie mogąc juŜ pozwolić sobie na dalsze odwlekanie 
prac, podjęliśmy rozmowy z Zastępcą Prezydenta Mias-
ta Krystianem Tomalą, w wyniku których, ku naszemu 
wielkiemu zadowoleniu, wczesną wiosną bieŜącego 
roku, dzięki przejęciu „Szuwarka” przez MZUK, zaczęło 
się zmieniać jego otoczenie. Przeprowadzono podsta-
wowe prace porządkowe i wyburzono dawną muszlę 
koncertową, poniewaŜ nie nadawała się do uŜytku.  
     Rada Osiedla spotkała się z dyrektorem MZUK  
na swym posiedzeniu 25 października, aby porozma-
wiać o naszych oczekiwaniach, dotyczących przyszłego 
charakteru i przeznaczenia stawu i jego otoczenia. 
     Padło wiele ciekawych propozycji. Wykorzystamy je 
w ramach opracowywania koncepcji zagospodarowania 
terenu, która zostanie wykonana w roku 2019.  

  Krystyna Sowa 
 

Zabiegamy o… zmianę postaw i zachowań 
     
     Rada zabiega o realizację wielu róŜnorodnych prac, 
poprawiających warunki Ŝycia, wygląd miejsc, w któ-
rych mieszkamy, jakość świadczonych w róznych 
dziedzinach usług. 
     Poza sprawami materialnymi, remontami i inwes-
tycjami, które pozytywnie zmieniają nasze otoczenie,  
zabiegamy teŜ o zmiany w sferze pozamaterialnej.  
     Wiele uwagi poświęcamy sprawie zmiany niektórych 
zachowań i postaw. Szczególnie intensywnie zajmu-
jemy się tymi, które mają wpływ na innych członków 
naszej wspólnoty. 
       KaŜdy z nas ma sferę Ŝycia osobistego, rodzinne-
go, swoje mieszkania, swoje domy, swoje zwierzęta, 
garaŜe, ogródki, ale korzysta takŜe ze strefy publicznej, 
zaleŜącej do innych członków wspólnoty – sąsiadów, 
mieszkańców naszego bloku, spółdzielni, Łabęd. 
     Jak określa Statut Osiedla, który wcześniej cytowa-
liśmy, jesteśmy wspólnotą samorządową mieszańców, 
zamieszkujących teren Osiedla.  
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     Co z tego wynika? Odpowiedź wydaje się prosta.  
     Członkowie wspólnoty działają tak, aby nie sprawiać 
innym kłopotów, nie być uciąŜliwymi, stosują się  
do zasad Ŝycia społecznego, nie niszczą tego, co naleŜy 
do wszystkich, co zostało wykonane za nasze wspólne 
pieniądze, szanują cudzą własność, utrzymują czystość, 
przestrzegają prawa.  
     Jeśli tak nie jest pojawiają się problemy.  
     Bardzo wielu mieszkańców doskonale rozumie swo-
je obowiązki w róŜnych zakresach, ale są i tacy, którzy 
postępują „po swojemu”, kierując się „własnymi zasa-
dami” lub w ogóle nie zastanawiają się nad tym, jak ich 
zachowania powinny wyglądać.  
     Takie sytuacje niestety nas nie omijają. Z naszego 
doświadczenia, a takŜe ze zgłaszanych nam problemów 
wynika, Ŝe kilka dość uciąŜliwych zachowań i postaw 
powinno ulec zmianie. Są to: 
� NIESPRZĄTANIE PO PSACH pomimo wielokrotnego 
zwracania uwagi na ten problem, ustawianie koszy  
i pojemników na worki, montowanie tabliczek, patroli 
StraŜy Miejskiej, publikowanie tematycznych mate-
riałów edukacyjnych i apeli,  

� NISZCZENIE ZIELENI przez wolno biegające psy, 
których właściciele traktują zieleń urządzoną jak  
wybieg, wydeptywanie dzikich ścieŜek, parkowanie 
na trawie,  

� NISZCZENIE MIENIA - klasycznym przykładem 
niszczycielskiej działalności jest altanka, stojąca  
na skwerze przy ul. Narutowicza, staraliśmy się o jej 
ustawienie obok placu zabaw, Ŝeby w słoneczne i u-
palne dni mogły się w niej schronić dzieci i ich opie-
kunowie, niestety, „korzystają” z niej ludzie, których 
bawi dewastacja; wyrywają, łamią, obmalowują, tną, 
a nawet podpalają co się da, MZUK juŜ po raz drugi 
zwrócił się do Rady z prośbą o zgodę na jej demon-
taŜ, cięŜko nam przychodzi poddawanie się wanda-
lom, ale chyba nie będzie wyjścia, podobne problemy 
występują w rejonie pl. Niepodległości – niszczenie 
koszy, ławek, placu zabaw na skwerze przy ul. A. Ja-
giellonki / dawna ul. Zawadzkiego /, 

� TWORZENIE NIELEGALNYCH SKŁADOWISK ŚMIECI; 
szczególnie dziwnym zjawiskiem jest zaśmiecanie te-
renów przez ich dzierŜawców, ludzie zamiast dbać  
o czystość swoich terenów pozwalają na urządzanie 
na nim dzikich wysypisk, pisaliśmy o tym problemie 
juŜ kilka razy, prosiliśmy Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami, który zawiera umowy dzierŜawy,  
aby zwrócił mieszkańcom uwagę na ich obowiązki, 
ale … efektów nie ma, tak jest np. pomiędzy ul. Wol-
ności, Narutowicza i Partyzantów, gdzie wyrzucane 
są wszystkie moŜliwe odpady, pochodzące z miesz-
kań, garaŜy i ogrodów działkowych, 

� ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA POPRZEZ SPALANIE 
ODPADÓW,  

� NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGO-
WEGO – to niestety, nie naleŜy do rzadkości, dosłow-
nie codziennie moŜna zobaczyć pojazdy łamiące za-
kaz wjazdu, samochody zaparkowane w odległości 
mniejszej niŜ 10 m od skrzyŜowania, nawet wtedy, 
gdy na jezdni są znaki poziome, na łukach ulic,  
na chodnikach, bez zachowania 1,5 m przejścia  
dla pieszych, a nawet na pasach.                     Krystyna Sowa 

                                                                   

Skwer to nie wybieg dla psów 
    
    To, Ŝe skwer to nie wybieg dla psów tylko z pozoru 
wydaje się oczywiste.  
     Niestety, nowy, piękny teren zielony przy ul. Wol-
ności, wykonany w tym roku na zlecenie MZUK za kwo-
tę 547.591,79 zł słuŜy niektórym właścicielom psów ja-
ko miejsce, w które przyprowadzają swoje zwierzęta, 
Ŝeby się wyhasały. Wpuszczając psy na trawniki wyda-
ją się nie dostrzegać, Ŝe wzdłuŜ alejek i na specjalnie 
wydzielonych klombach próbują rosnąć niedawno posa-
dzone rośliny ozdobne. Są jeszcze małe, trawa młoda,  
a niektóre psy całkiem spore.  
     Czy tak musi być?  

     Czy właściciele psów nie widzą, gdzie wpuszczają 
swoje zwierzęta? Czy nie da się poczekać do wiosny, aŜ 
młoda trawa się wzmocni? 
     Zachowania niektórych osób „odwiedzających” 
skwer napawają smutkiem. To przykre, Ŝe część z nas 
nie potrafi bądź nie chce uszanować wspólnego dobra, 
Ŝe są tacy, którzy skaczą po stołach do gier, tacy, któ-
rzy jeŜdŜą po trawnikach na rowerze, którzy maszerują 
na skróty pomimo tego, Ŝe alejek jest mnóstwo i pro-
wadzą w kaŜdym kierunku, tacy, którzy rzucają śmieci 
gdzie popadnie pomimo tego, Ŝe na terenie skweru stoi 
10 koszy, tacy, którzy nie sprzątają po swoich psach 
pomimo tego, Ŝe mogą skorzystać z worków i śmiet-
ników… 
 

 
 

     Kilka lat Rada starała się o zmienienie niemal dzi-
kiego terenu w ładny skwer. I tak się stało. Teraz bę-
dziemy robić wszystko, Ŝeby uchronić nowy skwer 
przez zniszczeniem, łącznie z wykorzystaniem dostęp-
nych nagrań z monitoringu i powiadamianiem odpo-
wiednich podmiotów o powstających zniszczeniach i ich 
autorach.  
      Są przepisy, są zasady i trzeba się do nich stoso-
wać. Kodeks Wykroczeń w Art. 144 Niszczenie roślin-
ności mówi: 
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do uŜytku publicz-
nego niszczy lub uszkadza roślinność lub teŜ dopuszcza  
do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się 
pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych  
do uŜytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec  
w miejscach innych niŜ wyznaczone dla celów rekreacji 
przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze… 
                                                                                                 Krystyna Sowa                                                                     

Nie napisaliśmy o … 
 

    Spraw, o których chcielibyśmy napisać jest znacznie 
więcej niŜ te zaprezentowane w naszej gazetce. Nie-
stety, ze względu na jej rozmiary nie ma w niej tekstów 
na temat:  
 

 
 

� jubileuszu 25 – lecia działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Tęcza”, mających swoją siedzibę w daw-
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nej szkole przy ul. Fiołkowej, w którym wzięliśmy 
udział, 

� kiermaszu świątecznym przygotowanym przez ZS-P 
nr 9, którego Rada Osiedla była współorganizatorem, 

� zbliŜających się jubileuszach – 300 lecia konsekracji 
kościoła przy ul. Staromiejskiej i 80 lecia Parafii  
św. Jerzego,  

� zadań, które będą realizowane w roku 2019, 
� aktualnej sytuacji Mariny Gliwice, która przygotowuje 
się do zmiany lokalizacji, 

� remoncie drugiej komory śluzowania na Kanale Gli-
wickim, 

� znaczących sukcesach łabędzian – np. o wicemistrzy-
ni świata w Ratownictwie Wodnym Dominice Kossa-
kowskiej, której serdecznie gratulujemy sukcesu. 

      Wrócimy do tych tematów w 35. numerze „Naszych 
Łabęd”.                                                                                 Krystyna Sowa                                                                                   

Wyniki wyborów samorządowych 
                                                                                                           

21 października 
                                                                                                                 
21 października odbyły się 
wybory samorządowe. 
Wzięło w nich udział 
50,44% gliwiczan 
uprawnionych  
do głosowania. 

 

     Poszczególne komitety wyborcze otrzymały: 
� Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza - 40,55 % głosów 
- 11 mandatów 

� Prawo i Sprawiedliwość- 24,42 % głosów,  8 mandatów, 
� Koalicja Obywatelska – 23,33 % głosów - 6 mandatów, 
� Kukiz’ 15 – 5,89 % głosów - 0 mandatów, 
� SLD Lewica Razem – 5,82 % głosów- 0 mandatów. 
     Mieszkańcy Gliwic wybrali Prezydenta Miasta w I tu-
rze głosowania. Zygmunt Frankiewicz uzyskał 72,35% 
głosów. Pozostali kandydaci uzyskali: J. Gonciarz /PiS/ 
19,42%, B. Fic /SLD/ 4,74%, M. Sander 3,50%. 
     25 radnych miejskich wybrano spośród 163 kandy-
datów. W okręgu nr 1, w skład którego wchodzą Ła-
będy, Czechowice, Brzezinka, os. Kopernika i os. Woj-
ska Polskiego, wybrano 6 radnych. O mandaty ubiegało 
się 40 kandydatów z 5 komitetów wyborczych.  
     Radnymi z okręgu nr 1 zostali : 
1. Krystyna  Sowa - 3.586 głosów - Koalicja dla Gliwic  
Z. Frankiewicza, 

2. Ewa Potocka - 1.665 głosów - Koalicja Obywatelska,  
3. Adam Michniewicz - 1.476 głosów - Prawo i Sprawie-
dliwość, 

4. Jacek Trochimowicz - 1.067 głosów - KdG Z. Frankie-
wicza  

5. Zdzisław Goliszewski - 849 głosów – PiS,  
6. GraŜyna Walter - Łukowicz - 823 głosy - KdG  Z. Fran-
kiewicza. 

     Cieszymy się, Ŝe coraz więcej osób rozumie, iŜ liczy 
się kaŜdy głos, Ŝe nieprawdą jest jakoby jeden wyborca 
nie mógł wpłynąć na wynik wyborów.  
     To twierdzenie moŜna łatwo uwiarygodnić – w okrę-
gu nr 1 kandydatowi Komitetu Wyborczego KdG  
Z. Frankiewicza zabrakło … 31 !!! głosów, Ŝeby uzyskać 
mandat radnego. 
     Wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach ser-
decznie dziękujemy.                                       Krystyna Sowa 
 

21 listopada                                                                                        
     
     Pierwsza sesja Rady Miasta Gliwice 5 – letniej kadencji 
2018 – 2023 została zwołana przez Komisarza Wyborczego 
na 21 listopada. 
     Radni elekci i Zygmunt Frankiewicz odebrali zaświad-
czenia o wyborze i złoŜyli ślubowanie.      
     Rada Miasta w głosowaniu tajnym wybrała Przewod-
niczącego Rady Miasta Gliwice, został nim Marek Pszo-
nak, pełniący tę funkcję takŜe w poprzedniej kadencji. 
Rada wybrała teŜ troje wiceprzewodniczących, zostali 

nimi: Krystyna Sowa, Ewa Potocka, Zdzisław Goliszew-
ski. 
     Dwoje wiceprzewodniczących to mieszkańcy Łabęd.                                            
 

 
 

                                                                                          Zespół Redakcyjny      

Łabędy w bogatej świątecznej szacie 
 

     Od kilku lat w Łabędach montowane są ozdoby świą-
teczne. Są to świetlne dekoracje, wieszane na słupach 
oświetlenia ulicznego i choinki.  
     Zwyczajowo, jedna z nich stoi na pl. Niepodległości, 
druga przy ul. Wolności. W momencie zamykania numeru 
gazetki obie stały juŜ na swoich miejscach i czekały  
na udekorowanie. 
     Przyozdabiane ulic zaczęło się skromnie, od jednej.  
Stopniowo liczba zawieszanych na nich ozdób zwiększa- 
ła się. W tym roku będzie ich 32. 
     Zostaną zamontowane na ul. Przyszowskiej – 19 szt.,  
o 16 ! szt. więcej, jak w roku ubiegłym, ul. Wolności –  
3 szt., ul. Strzelców Bytomskich – 3 szt., ul. Staromiejskiej 
– 3 szt., ul. Głównej i placu Niepodległości – 4 szt.    
 

 
                     Krystyna Sowa                        

Skład Rady Osiedla Łabędy 
 

1. Krystyna Sowa - przewodnicząca RO Łabędy,  
2. Bogusław  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 , facebook i strona naszelabedy.pl 
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