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Nakład : 5. 000 egzemplarzy                                                                 listopad 2015 r.   
 
 

                                                                  

Rada Osiedla Łabędy, 

w związku z zakończeniem kadencji 2011 - 2015, 
serdecznie dziękuje mieszkańcom Łabęd za udzielane wsparcie,  

stale rosnącą aktywność i zainteresowanie sprawami dzielnicy. 
 

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do władz miasta, pracowników 
urzędu, przedstawicieli spółek i jednostek miejskich, dyrektorów  

i pracowników przedszkoli i szkół, proboszczów parafii, działaczy organizacji 
pozarządowych, funkcjonariuszy Straży Miejskiej  

i Komisariatu IV Policji, zarządów spółdzielni mieszkaniowych  
i zarządców wspólnot, osób prowadzących działalność gospodarczą  

za wspólne, skuteczne działanie na rzecz rozwoju Łabęd  

i rozwiązywania bieżących problemów. 
 

 
 

 
 

Biuletyn „Nasze Łabędy” 

Szanowni                          
łabędzianie, 

kierujemy  
do Państwa                             

dwudziesty szósty 
numer bezpłatnego 

biuletynu                                                          
„Nasze Łabędy”,                                                         

wydawanego 
regularnie 

od roku 2007. 
Statuetka wręczana przez Radę  Osiedla 

osobom w sposób szczególny służącym 
mieszkańcom Łabęd 

 

     To ostatni numer w kończącej się, czteroletniej ka-
dencji rady. Od grudnia 2011 naszą osiedlową gazetkę, 
cieszącą się coraz większą popularnością, czytaną tak-
że poza granicami kraju, za co naszym Rodakom 

serdecznie dziękujemy, wydaliśmy czternastokrotnie. 
Łącznie, w 14 kolejnych numerach znalazło się 114 
stron, a łączny nakład wyniósł 77.500 egzemplarzy.  
     Niech te dane będą potwierdzeniem naszej prawdzi-
wej chęci kontaktowania się z mieszkańcami, a jedno-
cześnie radości dzielenia się efektami naszej wspólnej 
pracy z innymi. 
     W bieżącym numerze gazetki jej autorzy odnieśli się 
do najważniejszych spraw bieżących, ale także podjęli 
trudną próbę podsumowania działalności rady w ka-
dencji 2011 – 2015. 
        W trakcie pisania gazetki pojawiło się bardzo dużo 
informacji, które uznaliśmy za warte przekazania, 
jednak mieliśmy świadomość, że i miejsca mamy  
za mało, i zbyt długa lektura mogłaby nie być ciekawa. 

     Przypominamy, że gazetkę roznosimy do domów  
i mieszkań osobiście, korzystamy też z życzliwości nie-
których zarządców wspólnot. Dystrybucja kolejnych 
numerów „Naszych Łabędy” jest dla nas źródłem 
nowych doświadczeń. Wiemy, że gazetka nie wszędzie 
dociera, że trzeba jej poszukiwać, a nawet zdobywać.  
     Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.  
     Wiedząc, jakie braki wystąpiły podczas roznoszenia 
numeru 25. postaramy się je wyeliminować albo przy-

najmniej znacząco ograniczyć. 
     Wszystkich, którzy o pracy Rady Osiedla chcieliby 
widzieć więcej, a także przeczytać elektroniczną wersję 
„Naszych Łabęd” zapraszamy na stronę: 

naszelabedy.pl 
                                                                       Zespół Redakcyjny  
             

Liczba mieszkańców Łabęd 
 

     Informacje o liczbie mieszkańców Łabęd zamiesz-
czamy w gazetce nieprzerwanie od marca 2013 r. Dane 
pozyskujemy z Wydziału Spraw Obywatelskich.  
      30 września 2015 r. Łabędy liczyły 15.442 miesz-
kańców, trzy miesiące wcześniej było nas 15.487, a 30 
marca 2015 r. - 15.548 osób. 
      Natomiast w Gliwicach, wg stanu z 30 września 
2015 r., zameldowanych było 173.812 osób, natomiast 
30 czerwca Gliwice liczyły 174.139 mieszkańców, a 31 
marca było nas 174.702 osoby.                    Krystyna  Sowa                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Strona naszelabedy.pl 
 

        Zachęcamy wszystkich do korzystania ze strony 
internetowej Rady Osiedla Łabędy. Staramy się 
prowadzić ją regularnie i ciekawie.  
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       Jesteśmy przekonani, że osoby poszukujące infor-
macji o tym, co dzieje się w Łabędach, je znaleźć  
na naszej stronie bez większego wysiłku. 
     Autorkami materiałów są : K. Sowa i S. Gorczyca – 
Kamaj. Zdjęcia wykonują: R. Jaros, M. Jaros, S. Gorczy-
ca – Kamaj, P. Tyrakowski, K. Sowa oraz sporadycznie, 
osoby postronne, bardzo dziękujemy im za pomoc. 
                                                       Sabina Gorczyca – Kamaj 
                                                                    

Bieżąca praca Rady Osiedla Łabędy 
           

      Rada Osiedla Łabędy od początku lipca do końca 
października 2015 r.: 
1. odbyła 5 posiedzeń plenarnych, łącznie, od począt-

ku kadencji, czyli od grudnia 2011 r. było ich 57, 
2. podjęła uchwały w sprawie:  

 przyjęcia planu pracy RO na II połowę roku 2015,  
 stanowiska w sprawie zmian dotyczących wyboru 

zadań w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”, 
 poparcia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Do-

nata” o bezpłatne przejęcie przez Miasto Gliwice 
działki nr działki nr 1302/2 i 803 obręb Przy-
szówka, 

3. przedstawiciele RO uczestniczyli w spotkaniach do-
tyczących najważniejszych spraw dzielnicy : 
 z dzielnicowymi Straży Miejskiej, podczas któ-

rego członkowie Rady wysłuchali informacji  
na temat działań Straży, prowadzonych w ostat-
nim czasie na terenie Łabęd i przekazali straż-
nikom sprawy do podjęcia, 

 z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich w spra-
wie  remontu ul. Gorkiego, naprawy ul. Pszennej  
i Wspólnej, bieżących napraw jezdni, 

 z pracownikami Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych w sprawie modernizacji skweru  

przy ul. Zawadzkiego, renowacji terenu zielonego 
przy ul. Tuwima i prac na skwerze przy ul. Mor-
cinka, 

 z Komendantem IV Komisariatu Policji w sprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców, np. przekraczania 
ograniczenia prędkości na ul. Strzelców Bytoms-
kich, zakłócania porządku przez klientów jednego 
ze sklepów przy ul. Literatów, 

 z Prezydentem Miasta Gliwice w sprawie możli-
wości realizacji w roku 2016 i następnych 
ważnych dla Łabęd inwestycji, 

 z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów,  
po raz kolejny, w sprawie modernizacji przy-
szkolnych obiektów sportowych przy ZSO 2 i SP 
38, 

4. we współpracy z ks. Piotrem Kansym, po raz drugi  
w tym roku, zorganizowała badania mammogra-
ficzne, w którym wzięło udział 50 kobiet, 

5. zapewniła występ chóru męskiego Calvi Cantores  
w Parafii św. Anny w ramach obchodów 25 – lecia 
poświecenia kościoła, występ był dofinansowany  
z budżetu Miasta Gliwice, 

6. przygotowała dwie imprezy o zasięgu ponadosied-
lowym – VI Turniej Przedszkoli i II Turniej Futsalu. 

7. zorganizowała 10 imprez kulturalnych i sporto-
wych, 

8. wspomogła organizację festynu organizowanego 
przez Klub Abstynentów „Krokus”. 

                                                                Sabina Gorczyca - Kamaj   
                                                                                                                            

Rosnącą aktywność mieszkańców 

Łabęd 
 

      Do Rady Osiedla Łabędy kierowanych jest w ostat-

nim czasie coraz więcej wniosków i konkretnych pro-
pozycji.  
     To bardzo pozytywne zjawisko ogromnie nas cieszy, 
ponieważ oznacza rosnącą aktywność obywatelską. 
     Wyraźnie można ją było zauważyć podczas czerwco-
wego głosowania na zadania do budżetu miasta Gliwice 
na rok 2016. 

     W poprzednim głosowaniu na zadania łabędzkie 
oddano łącznie 397 głosów, a w roku 2015 nasze 
propozycje zostały poparte przez 1.138 osób, było więc 
prawie 3 razy więcej głosujących niż rok temu !!! 
     Rada Osiedla Łabędy zgłosiła trzy zadania, z czego 
dwa, dzięki aktywności mieszkańców, znalazły się  
na zwycięskiej liście zadań, które będę umieszczone  
w budżecie miasta Gliwice na rok 2016. 
     Mobilizacja Łabęd była wyjątkowa. Na 3 łabędzkie 
zadania łącznie oddano najwięcej głosów spośród 
wszystkich oddanych na 36 zadań z 11 osiedli.  
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pozy-
tywnie odpowiedzieli na prośbę RO Łabędy o wzięcie 
udziału w głosowaniu.                                      Krystyna Sowa 
                                                                                

Sprawy zgłaszane przez mieszkańców 
      

     Kończąc pracę Rady Osiedla Łabędy w kadencji 2011 
– 2015 chcemy bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom Łabęd, którzy pozytywnie 
odpowiedzieli na naszą prośbę o czynne włączanie się 
w rozwiązywanie małych i dużych problemów, jakie 
istnieją w naszym najbliższym  otoczenia. 
     Większość działań podejmowanych przez Radę była 
inspirowana przez osoby lub grupy osób, które podjęły 
próbę zmienienia czegoś na lepsze.  
     Zdarzało się też, że ktoś prosił nas o pomoc w spra-
wach indywidualnych. Podejmowaliśmy je, ale nie 
informowaliśmy o nich ani na stronie internetowej, ani 
w gazetkach, ponieważ często dotyczyły one spraw 
osobistych.  
     Ci, którzy zgłosili nam potrzebę podjęcia konkret-
nego działania wiedzą, że żadnego z takich zgłoszeń nie 
zlekceważyliśmy.  
     Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie 
każdą osobę przekazującą nam jakiś konkretny 
problem nasza reakcja zadowoliła. Zdarzało się,  
że zgłaszający spodziewał się natychmiastowej zmiany, 
a jeśli takowa nie następowała nie krył niezadowolenia.   
     Niestety, nie zawsze Rada ma możliwość załatwienia 
czegoś „od ręki”, ale zawsze podejmuje sprawę. Naj-

częściej kieruje stosowne wnioski do Prezydenta 
Miasta i podległego mu urzędu, a także do jednostek  
i spółek miejskich. Ale zdarza się tak, że problem nie 
leży po stronie miasta, a rozwiązać go może ktoś inny, 
np. właściciel terenów lub obiektów.  
      Pamiętajmy, że zakres działania miasta, a tym 
samym i Rady Osiedla, reguluje prawo. To ono określa 
kto i w jakich warunkach może prowadzić konkretne 
działania, takie, jak np. sprzedaż, dzierżawa, wycinanie 
drzew, usuwanie odpadów, rozbiórka budowli, czy u-
trzymywanie pogłowia zwierząt. 
       W ostatnich dwóch miesiącach zgłoszono następu-
jące sprawy do podjęcia: 
 obecność dzików w rejonie ul. Kosmonautów i w in-

nych punktach Łabęd, 
 wykonanie remontu chodników dla pieszych na skwe-

rze przy ul. Morcinka 
 wycięcie drzewa przy ul. K. Marksa, przy skrzyżowa-

niu z ul. Wolności, 
 montaż luster naprzeciw wyjazdu z ul. Z. Nałkow-

skiej, 
 montaż lustra naprzeciw wyjazdu z ul. Różanej, 
 poprawa widoczności na skrzyżowaniu ul. Różanej  

i Strzelców Bytomskich, 
 ustawienie 2 ławek na skwerku przy ul. Morcinka, 
 naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Strzelców By-

tomskich,  
 budowa stacji benzynowej przy ul. Poezji. 
 

     Pełny wykaz wniosków, zgłoszonych przez miesz-
kańców w latach 2011 – 2015 zamieścimy na naszej 
stronie internetowej po dokonaniu kompleksowego 
podsumowania pracy RO Łabędy na jej przedostatnim 
posiedzeniu plenarnym.  
                                                       Sabina Gorczyca – Kamaj 
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Praca Rady Osiedla Łabędy  

w kadencji 2011 - 2015 
 

Posiedzenia plenarne 
 

     15 – osobowa Rada Osiedla Łabędy została wybrana 
20 listopada 2011 r. spośród 25 kandydatów, ubiega-
jących się o mandat. 
     Do urn poszło wówczas 814 z 12.993 uprawnionych 
do głosowania, co dało frekwencję 6,26%. W trakcie 
kadencji jeden z członków Rady zrezygnował z man-
datu. Na jego miejsce wszedł kandydat, który w wybo-
rach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 
     Jak ze swych obowiązków wywiązywali się poszcze-
gólni członkowie rady, czy wypełnili złożone mieszkań-
com obietnice, czy dobrze służyli lokalnej społeczności, 

ocenią sami wyborcy. 
     Na stronie internetowej naszelabedy.pl znajdziecie 
Państwo 57 protokołów z posiedzeń planarnych Rady 
wraz z listami obecności.  
     Każda z osób zainteresowanych działaniem Rady  
jak i poszczególnych jej członków znajdzie tam 
wszystkie niezbędne informacje. Zachęcamy do lektury. 
     Posiedzenia plenarne są niezmiernie ważną formą  
działania rady. To w ich trakcie podejmowane są 
uchwały, omawia się najważniejsze tematy dotyczące 
mieszkańców Łabęd, Zarząd Osiedla składa sprawoz-
danie z bieżącej pracy, przekazywane są informacje 
dotyczące interwencji i wniosków mieszkańców.  
     Każdy z członków rady może brać udział w dyskusji 
nad omawianymi tematami, zadawać pytania i zgłaszać 
propozycje.  
     Ci z członków Rady, który regularnie uczestniczyli  
w posiedzeniach plenarnych, posiadają rozległą  
i szczegółową wiedzę na temat różnorodnych działań 
prowadzonych przez Radę Osiedla na rzecz mieszkań-
ców i dzielnicy jako całości.                        Krystyna Sowa 

                                                                              

Działania władz statutowych osiedla 
 

     Rada Osiedla Łabędy wybrała swe władze statutowe 
na pierwszym posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 
w grudnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat 
pełnionych funkcji znajdują się na ostatniej stronie 
gazetki. 
     Poniżej prezentujemy syntetyczną informację o naj-
ważniejszych działaniach podejmowanych wspólnie 
przez Zarząd Osiedla i Przewodniczącą Rady Osiedla  
w czasie mijającej kadencji.  
     Z przykrością stwierdzamy, że w małych ramach 
naszej gazetki nie da się w pełny sposób zaprezen-
tować wyników czterech lat bardzo intensywnej pracy 
Rady, dlatego musimy dokonać wyboru. O części spraw 
napiszemy szerzej, o części jedynie wspomnimy.   
                                                                                Krystyna Sowa 
 

Spotkania z mieszkańcami, debaty, udział w… 
 

     W ciągu czterech lat przeprowadziliśmy : 
 12 rocznych spotkań z mieszkańcami, zorganizo-

wanych w trzech różnych punktach Łabęd, miały one 
na celu prezentację pracy Rady w danym roku ka-
lendarzowym, 

 2 spotkania informacyjne w sprawie nowych zasad 
gospodarowania odpadami, 

 2 spotkania z pracownikami Wydziału Podatków i O-
płat – składanie deklaracji w sprawie śmieci w miejs-
cu zamieszkania, 

 3 spotkania z mieszkańcami starającymi się o budo-

wę boiska w rejonie Placu Niepodległości, 
 na 4 listopada o godz. 16.00 zaplanowaliśmy spotka-

nie podsumowujące kadencję z udziałem mieszkań-
ców i gości spoza Łabęd. 

     W ramach przygotowań do budowy sieci ciepłowni-
czej w Łabędach przedstawiciele Rady uczestniczyli  

w czterech spotkaniach przedstawicieli PEC – Gliwice  
z mieszkańcami. 
     We współpracy z Komendą Miejską Policji zorgani-
zowaliśmy dwie dzielnicowe debaty o bezpieczeństwie. 
     Przewodnicząca Rady brała aktywny udział w tzw. 
ewaluacji zewnętrznej, prowadzonej we wszystkich 
łabędzkich przedszkolach i szkołach przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, podczas której prezentowała 
opinię Rady na temat ich współdziałania z lokalnym 
samorządem. 
      Przedstawiciele Rady byli też obecni na uroczystoś-
ciach jubileuszowych, festynach, konkursach, zawo-
dach, prezentacjach, otwarciach, a nawet na walnych 
zgromadzeniach, posiedzeniach rad nadzorczych i rad 
parafialnych.  
     Jednym słowem, można nas było zobaczyć tam, 
gdzie działo się coś ważnego lub gdzie byliśmy pot-
rzebni. 
      Za wszystkie zaproszenia serdecznie dziękujemy. 
Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawiciela-
mi różnych środowisk była dla nas niezmiernie cenna. 
                                                                                Krystyna Sowa 

 

Imprezy osiedlowe 
       

     Rada Osiedla Łabędy w miarę zdobywania doświad-
czeń, regularnie organizuje lub współorganizuje 
imprezy kulturalne i sportowe adresowane najczęściej 
do najmłodszych mieszkańców Łabęd.  
     Łącznie, w latach 2012 – 2015 zorganizowaliśmy  
ponad 300 imprez sportowych i kulturalnych. 
     Ich celem było rozwijanie zainteresowań i uzdol-
nień dzieci i młodzieży, oferowanie aktywności fizycz-
nej, przede wszystkim jednak, zależało nam na promo-
waniu Łabęd. 
     Imprez było bardzo dużo, a ich poziom meryto-
ryczny i organizacyjny stale wzrastał. Stopniowo 
zwiększało się też zainteresowanie naszą ofertą. 
     Do tej formy naszej działalności przywiązywaliśmy 
szczególną wagę, a z uzyskanych efektów jesteśmy 
bardzo dumni.  
     Szczególną popularnością cieszyły się osiedlowe tur-
nieje sportowe. Zdarzało się, że jakaś grupa zaintere-
sowanych sama proponowała organizację konkretnych 
zawodów. Bardzo im dziękujemy za inicjatywę. 
     W ciągu ostatnich 4 lat odbyły się : 3 turnieje piłki 
nożnej, 2 turniej dwóch ogni,2 turnieje koszykówki,  
1 turniej tenisa stołowego. 
     Inną formą imprez oferowanych mieszkańcom 
Łabęd były festyny. Przygotowaliśmy ich łącznie 15, we 
współpracy z wieloma podmiotami: Klubem Abstynent-
tów „Krokus”, Wydziałem Środowiska, Parafią św. Je-
rzego, św. Anny i Wniebowzięcia NMP. 
     Organizacja wielu turniejów, zawodów i konkursów 
była możliwa dzięki wielkiemu, osobistemu zaangażo-
waniu Przewodniczącej Zarządu Osiedla Sabiny Gorczy-
cy - Kamaj, wspieranej przez innych członków rady, 
dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli i licznych 

wolontariuszy. Bez Jej ogromnej woli działania, poś-
więconego czasu i talentom organizacyjnym, przygo-
towanie i przeprowadzenie tak wielu i tak dobrych 
imprez nie byłoby możliwe.                            Krystyna Sowa 

 

     Imprezy ponadosiedlowe 
       

     Organizacja imprez ponadosiedlowych jest dodat-
kową i dobrowolną działalnością rady, przy czym 
wymaga ona zwiększonej aktywności. Nie wystarczy 
bowiem przygotować coś dla mieszkańców Łabęd,  
ale trzeba swą ofertę skierować do kilku osiedli, zadbać 
o obecność ich przedstawicieli, przyjąć ich tak, żeby w 
przyszłości również chcieli pozytywnie odpowiedzieć na 
nasze zaproszenie. Jak dotychczas doskonale się nam 
to udaje. 
      Rada Osiedla Łabędy jest pomysłodawczynią imprez 
ponadosiedlowych. Wszystko zaczęło się w roku 2010, 
gdy po raz pierwszy w Łabędach odbył się turniej 
sportowy dla najmłodszych.  
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     Środki na przeprowadzenie imprez ponadosiedlo-
wych  trzeba pozyskiwać w drodze konkursu.  
     W bieżącym roku RO Łabędy zorganizowała Turniej 
Przedszkoli, już po raz szósty. Łącznie, od roku 2010  
w turnieju uczestniczyło łącznie 925 dzieci z przed-
szkoli w Łabędach, Brzezince, Starych Gliwicach, os. 
Kopernika i Wojska Polskiego. 
     Od dwóch lat organizujemy też Międzyosiedlowy 
Turniej Futsalu. 
     W roku 2015, wspólnie z Młodzieżowym Domem Kul-
tury, Miejską Biblioteką Publiczną i częścią łabędzkich 
przedszkolami  zaangażowaliśmy się w organizację II 
Gliwickiego Święta Rodziny. 
     Jesteśmy przekonani, że tego typu działania trzeba 
kontynuować. 
      Tylko w roku 2015 na organizację imprez ponado-
siedlowych pozyskaliśmy 12.877,69 zł.  

                                                                    Sabina Gorczyca - Kamaj             
                                                           

Spotkania z Mikołajem 
 

 

W roku 
2012 Rada  
reaktywno-
wała kulty-

wowany 
kiedyś 

zwyczaj 
organizo-

wania 
Mikołaja 

dla miesz-
kańców 
Łabęd. 

 
     Mikołaj już trzykrotnie wędrował po łabędzkich uli-
cach. Odwiedzał dzieci w przedszkolach, zaglądał  
do sklepów, rozdawał prezenty. Za pierwszym razem 
przemieszczał się bryczką konną, w roku 2013 i 2014 
jeździł czerwonym samochodem terenowym, bo pogoda 
była mocno nieżyczliwa. 

     Rada serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji spotkań z Mikołajem, szczególnie 
Piotrowi Lubinie, który wcielił się w postać świętego, 
Maćkowi Lubinie, właścicielowi łabędzkiej stadniny 
koni z ul. Jaracza, a także dyrektorowi i pracownikom 
PM nr 37. 
       Za przygotowanie tego przedsięwzięcia odpowie-
dzialna była Renata Jaros - zastępczyni przewod-
niczącej Zarządu Osiedla, która wcielała się w postać 
Śnieżynki. Bardzo Jej dziękujemy za ogromne za-
angażowanie i pasję, z jaką podejmuje się realizacji 
wszelkich zadań, powierzonych Jej przez Radę Osiedla. 

Krystyna Sowa 

 

     Bezpłatne badania mammograficzne 
      

Rada Osiedla  
we współpracy  
z Instytutem 

Onkologii  
w Gliwicach   

po raz 
zorganizował  
w Łabędach 

badania 
mammograficzne 
dla kobiet w roku 

2011. 
 

     Od tego czasu badania te wykonywane są regular-
nie, w roku 2015 odbyły się nawet dwa razy. Dzięki 
życzliwości Ks. Proboszcza Piotra Kansego mammobus 
zawsze ustawiany był na placu przy kościele św. Anny.   
     Łącznie, w sześciu badaniach mammograficznych 
wzięło udział niemal 1.000 kobiet.  
    Każdorazowo, wyniki można było odebrać na terenie 
Łabęd. Wydawały je członkinie Rady Osiedla.  
 
 

O coś jeszcze… 
 

 Organizatorów „Kina Letniego”, finansowanego  
z budżetu Miasta Gliwice przekonaliśmy, ze jeden  
ze spektakli filmowych warto zaprezentować w Ła-
będach. Dzieje się tak od trzech lat. Ekran rozkładany 
jest na trawniku za kościołem św. Anny  
i wszyscy chętni mogą uczestniczyć w projekcji, 
wypoczywając jednocześnie na świeżym powietrzu. 
Takie spektakle, poza centrum miasta, odbywają się 
tylko na terenie 3 dzielnic - w Sośnicy, Wilczym 
Gardle i Łabędach.  

 Co roku, na początku października, przypominamy 
odpowiednim podmiotom miejskim o zamontowaniu 
na terenie Łabęd ozdób świątecznych. Stawianie 
dwóch oświetlonych choinek, a także montaż stale 
rosnącej liczny elementów ozdobnych, umieszcza-
nych  w ciągu kilku ulic, stało się już zwyczajem. 

 Rada regularnie przekazuje materiały na temat 
ważnych łabędzkich zdarzeń redakcji Nowin Gliwic-
kich. Niektóre z nich są wykorzystywane. 

                                                                Sabina Gorczyca - Kamaj     
         

Spotkanie podsumowujące kadencję 
 

     Rada Osiedla Łabędy zaprasza mieszkańców na 
spotkanie podsumowujące pracę w kadencji 2011 – 
2015, które odbędzie się 4 listopada o godz. 16.00 przy 
ul. Rzeczyckiej 27 B /świetlica/.  
 

                                                                                                                       

Wybory do rad osiedli 
 

    Rada Miasta Gliwice  
wyznaczyła datę wyborów 
do 21 rad osiedli na dzień 

15 listopada. 
Listę kandydatów, którzy 

będą ubiegać się  
o mandaty w ramach 

poszczególnych rad podaje 
do publicznej wiadomości   

Miejska Komisja Wyborcza.  
 

Wybory do Rady Osiedla są powszechne, równe, 
bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Wszystkich mieszkańców Łabęd, uprawnionych  
do głosowania, zachęcamy do wzięcia udziału w wybo-
rach.  

Ci, którzy uzyskają największą liczbę głosów staną 
się członkami Rady Osiedla Łabędy. To oni, przez ko-
lejne 4 lata, mając mandat zaufania społecznego, będą 
reprezentować nas i nasze sprawy.  

                                                                          Tadeusz Barcik   

                                                               

Działalność Klubu Seniora  

w latach 2012 - 2015 
 

     Działanie na rzecz Seniorów stały się jedną z naj-
ważniejszych form działalności rady w mijającej ka-
dencji. 
     Klub Seniora powstał 7 lipca 2012 r. Z każdym mie-
siącem przybywało osób, które chciały korzystać z ofer-
ty przygotowanej przez Radę. W pewnym momencie 
chętnych było tak wielu, że ze względów organiza-
cyjnych, ale także prestiżowych, postanowiliśmy człon-
kom łabędzkiego Klubu Seniora wydawać legitymacje. 
Pierwszą ich partię wręczyliśmy po jednym z kon-
certów, organizowanych w „Łabędziu”, kilka kolejnych 
osób odebrało je 15 października, podczas wieczorku 
tanecznego.  
     Klub Seniora prowadzony przez Radę Osiedla Łabędy 
liczy obecnie około 170 członków. 
     Stworzył go od podstaw Stefan Kurczab przy wspar-
ciu Renaty Jaros, Sabiny Gorczyca Kamaj i Krystyny 
Sowa. Działalność Klubu wspomagali: Artur Czok, Ewa 
Mizera, Paweł Tyrakowski, Tadeusz Barcik, Marta Woj.-
sław 
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     Przypominamy, że w budżecie Miasta Gliwice na rok 
2015 znalazły się środki na prowadzenia Klubów Se-
niora. Łabędy otrzymały kwotą 1.698,15 zł. i w całości 
wykorzystały ją zgodnie z przeznaczeniem.   
                                                                      Stefan Kurczab 

                                                                                                                       

Oferta dla Seniorów 
    

      Poniżej zaprezentujemy Państwu krótkie posumo-
wanie działalności Klubu Seniora, prowadzonego  
przez Radę Osiedla Łabędy w latach 2012 – 2015. 
 

Comiesięczne koncerty w „Łabędziu” 
 

 
 

     Łabędzką tradycją stały się comiesięczne koncerty  
dla Seniorów.  
     Pomysł na ich organizację miał dwa źródła. Po serii 
spotkań tematycznych, które zorganizowaliśmy w się-
dzibie rady, na stadionie przy ul. Fiołkowej, w których 
Seniorzy uczestniczyli chętnie i niezmiernie licznie, 
uznaliśmy, że trzeba Im zaoferować kolejną formę 
aktywności.  
     W czasie zbiegło się to z oddaniem do użytku 
Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, w którym 
istniały doskonałe warunki do organizacji imprez  

o charakterze kulturalnym. Dla nas oznaczało to jedno 
– organizujemy koncerty dla Seniorów.  
     Aby udział w nich wszedł Seniorom w krew, 
ustaliliśmy, że będą się one odbywać regularnie, co 
miesiąc, w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00 w 
„Łabędziu”. I tak jest do dzisiaj. 
     Ambicją organizatorów jest, aby każdy z koncertów 
miał niepowtarzalny charakter i był znaczącym wy-
darzeniem kulturalnym. Sądzimy, że nam się to udaje. 
Każdy kolejny koncert jest okazją do wysłuchania wielu 
pozytywnych opinii i podziękowań.      
     Udział we wszystkich koncertach był bezpłatny.  
     Pierwszy z nich odbył się w marcu 2014 r., a więc 
prawie natychmiast po otwarciu „Łabędzia”, ostatni, 
grudniowy,  będzie osiemnastym z kolei. 
     Jolancie Stąpór, dyrektorowi ZSO 2, pracownikom 
„Łabędzia” i wolontariuszom z ZSO 2 bardzo dzięku-
kujemy za wielką życzliwość i nieocenioną pomoc  
organizacyjną, bez której przygotowanie i przeprowa-
dzenie tak poważnych imprez nie byłoby możliwe.  
     Seniorom korzystającym z  comiesięcznych spotkań  
z kulturą dziękujemy za okazywaną wdzięczność, 
życzliwość i serdeczność. 
     W sposób szczególny dziękujemy wszystkim artys-
tom, których występy były pięknym prezentem ofiaro-
wanym naszym Seniorom. Dziękujemy także opieku-
nom najmłodszym z nich za przygotowanie dzieci i mło-
dzieży do występów. Przed łabędzką widownia wystą-
pili : 
1. wychowankowie łabędzkich przedszkoli – PM 34, PM 

37, PM 38, 
2. uczniowie łabędzkich szkół - Gimnazjum nr 8 i 19, VI 

Liceum Ogólnokształcącego,  
3. uczniowie szkół spoza Łabęd – SP 1 z ul. Kozielskiej, 

SP 9 z ul. Sobieskiego, SP 20 z ul. J. Śliwki, SP 28 z ul. 

M. Strzody, SP 41 z os. Sikornik, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 4 z os. Powstańców Śląskich, 

4. uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.  
z ul. Wieczorka, 

5. Agnieszka Bielanik – Witomska wraz z zespołem 
6. Kwartet smyczkowy „Aurum”, 
7. Zespół „Altum”, 
8. Zespół Męski Calvi Cantores, 
9. młodzież ze Studia Piosenki i Musicalu przy Centrum 

Kultury w Knurowie 
10. Kapela Biesiada - Danuta Czok, Artur Czok, Tadeusz 

Strassberger  
11. wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Gli-

wicach – aktorzy Teatru „Do i Do” i  
12. wykonawcy programu „Melodie sercem śpiewane”, 
13. a także sami Seniorzy, którzy w ramach jednego z kon-

certów zaprezentowali swe talenty sceniczne. 
Stefan Kurczab 

 

Zabawy i wieczorki przy muzyce 
      

     Potrzeba wspólnej zabawy przy muzyce okazała się 
niezmiernie oczekiwaną rozrywką.  
     Każda propozycja organizacji zabawy tanecznej 
spotykała się z dużym zainteresowaniem. Od początku 
roku 2013 odbyło się ich 7. Były to Andrzejki, zabawy 

karnawałowe i „Śledziki”. W ostatnim czasie udało nam 
się znaleźć przytulne miejsce, gdzie będziemy mogli 
organizować Seniorom wieczorki przy muzyce nawet 
raz w miesiącu, a może i częściej, bo energia naszych 
Seniorów jest niespożyta. Łącznie, w 7 imprezach, 
wzięło udział ponad 400 osób.                       Stefan Kurczab 
 
 

Wycieczki 
 

     

     Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w kilku  
wycieczkach po mieście, podczas których mieli okazję 
poznać wiele atrakcyjnych, i nieznanych większości 
mieszkańców Gliwic, miejsc. Obejrzeli: 
 

 
       

 w Palmiarni Miejskiej cztery imponujące akwaria  
z rybami z różnych części świata,  

 Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kanałowej w Łabę-
dach, zapoznawali się z pracą urządzeń i ich wpły-
wem na jakość wody, której używamy, 
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 Centralną Oczyszczalnię Ścieków po modernizacji, 
 Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miej-

skich, na monitorach obserwowali ruch odbywający 
się na 65 skrzyżowaniach w mieście,  

 Centrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” przed ofi-
cjalnym oddaniem obiektu do użytku, 

 Marinę Gliwice, odbyli rejs po Kanale Gliwickim, 
 budowę hali Gliwice. 
     W listopadzie wybiorą się do Opla, aby zobaczyć 
nowo oddaną linię produkcyjną. 
     Program wszystkich wycieczek ustalono tak, aby Se-
niorzy mogli zobaczyć miejsca ciekawe, nowoczesne  
i mające wpływ na codzienne życie mieszkańców. 
     Za możliwość zorganizowania wycieczek dla Senio-
rów, życzliwe ich przyjęcie i przygotowanie niespo-
dzianek, Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje: 
 kierownictwu i pracownikom Przedsiębiorstwa Wodo-

ciągów i Kanalizacji i kierownictwu Centralnej O-
czyszczalni Ścieków, 

 dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych  
i kierownikowi Palmiarni Miejskiej, 

 dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich i pracownikom 
Centrum Sterowania Ruchem, 

 kierownikowi budowy hali Gliwice,  
     W dotychczasowych trzech wycieczkach wzięło 
udział łącznie ponad 100 osób, na wycieczkę do Opla 
jest już zapisanych 90 chętnych.                  Stefan Kurczab 
 
                        

Wczasy w Wysowej 
               

           

     Od początku istnienia łabędzkiego Klubu Seniora, 
czyli od lipca 2012 r., wyjazdy do Wysowej organizo-
wane były corocznie. W roku 2013 zainteresowanie 
wczasami było tak duże, że nasi Seniorzy wyjechali  
na nie i w czerwcu, i we wrześniu.  
      Łącznie, w pięciu wyjazdach wzięło udział ponad 
300 osób.  
     Organizatorem wczasów jest członek RO Łabędy, 
przewodniczący Klubu Seniora, Stefan Kurczab.  
     Bardzo dziękujemy Mu za ogromne serce, jakie 
wkłada w organizację wyjazdów do Wysowej i wszelką 
inną pracę na rzecz Klubu Seniora, którą z własnej woli 
i dużą radością wykonuje. Dziękujemy za poświęcony 
czas i troskę o innych.                      Sabina Gorczyca - Kamaj                                                  
 

Spotkania okolicznościowe 
       

     Początkowo, działalność Klubu Seniora koncentro-
wała się na spotkaniach okolicznościowych, organizo-
wanych raz w miesiącu w siedzibie Rady Osiedla.  
      Seniorzy mieli okazję porozmawiać z komendantem 
łabędzkiego Komisariatu Policji, funkcjonariuszami 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Gliwicach, 
radną Rady Miasta, fizjoterapeutą, psychologiem, 
dietetykiem, dwukrotnie z doradcą prawnym. 
     Organizowaliśmy też uroczyste spotkania z okazji 
świąt i Dnia Kobiet. W ich trakcie swe umiejętności 
prezentowali wychowankowie przedszkoli i uczniowie 
szkół, funkcjonujących na terenie Łabęd. 

     Seniorzy chętnie uczestniczyli też w projektach  
i warsztatach : „Senior – aktywny gliwicki obywatel”, 
„Aktywny Senior”, „Mapowanie społeczne”.  

 
Duża grupa 

Seniorów 
uczestniczyła  
w cyklicznych 

zajęciach  
pod nazwą 

„Gimnastyka 
mózgu”. 

     Bardzo Im 
za to 

dziękujemy. 
     Oddanie  

do użytku 
Centrum 

Sportowo– 
Kulturalnego 

„Łabędź w marcu 2014 r. spowodowało, że oferta, 
kierowana do naszych Seniorów zdecydowanie się 

wzbogaciła. 

     Rada zaczęła korzystać z nowego obiektu, ale u-
czyniły to także jednostki miejskie, które mają w nim 
swe siedziby. 

      I tak jest do dziś. Propozycje różnych form aktyw-
ności kieruje do Seniorów Miejska Biblioteka Publiczna 
i Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

      Natomiast Rada Osiedla, z czasem, dopracowała się 
nowych, a teraz już stałych form działalności Klubu 
Seniora, są to: wycieczki, majówki przy grillu, comie-
sięczne koncerty, także zabawy taneczne. 
 

 

     Stefan Kurczab                                                                               

                                                                            

Najnowsza oferta dla Seniorów 
      

     Przypominamy Seniorom o planowanych dla Nich 
formach aktywności: 
 koncerty w „Łabędziu” : 29 października – występ 

chóru Calvi Cantores, 26 listopada i 17 grudnia – 
występ uczniów Państwowej Szkoły muzycznej I i II 
st. w Gliwicach, 

 przekazanie Seniorom 150 szt. tzw. : „Segregatorów 
życia”, zakupionych przez Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej, 

 wycieczka do Fabryki GM Opel Polska - listopad, 
 spotkanie przy muzyce z okazji 11 listopada oraz za-

bawa Andrzejkowa. w Restauracji Dobrych Smaków” 
przy ul. Zakątek Leśny, 

 spotkanie świąteczne.                                 Stefan Kurczab 
                                                                                

Pozytywne zmiany w Łabędach  

w latach 2012 - 2015 
 

     Poniżej zaprezentujemy Państwu bardzo krótko, 
najważniejsze zmiany jakie zaszły w Łabędach podczas 
trwania naszej kadencji.  


