
Rok 2012 
 

     Latem przeprowadzono modernizację budynku 
Szkoły Podstawowej nr 32. Zmieniły się sale lekcyjne, 
świetlica, toalety, korytarze, klatki schodowe, sala 
gimnastyczna. Koszt zadania wyniósł 1.395,293 zł. 
 

   

     Pod koniec roku oddano do użytku ogólnodostępny 

plac zabaw dla dzieci, znajdujący się przy Szkole 
Podstawowej nr 32. 

     Plac kosztował 106 tys., połowę tej kwoty pokryło 
MEN, połowę miasto Gliwice.  
 

 
 

     Przebudowa mostu na Kanale Gliwickim wymagała 
nieco wyrzeczeń, ale już chyba nie pamiętamy o 
utrudnieniach, które odczuwaliśmy przez kilka miesięcy 
roku 2012!  
 

 
     

    Koszt prac wykonanych na zlecenie Zarządu Dróg 
Miejskich wyniósł 934.960,69 zł.  

     Modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej objęła 
m.in. wycinkę drzew, budowę śmietników, ujęć wody  
i alejek. 
     Zadanie wykonano na zlecenie Miejskiego Zarządu 
usług Komunalnych. Wartość prac wyniosła 395 tys. zł.  
 

 
 

     Zakończyły się dwuletnie prace remontowe na ul. Za-
wadzkiego. Zakres prac objął ułożenie nowych chodni-
ków,  wykonanie nowej podbudowy drogi  wraz z na-
wierzchnią, przebudowę zatoczki autobusowej, utwo-
rzenie 5 dodatkowych wlotów do kanalizacji deszczowej, 
poprawiono studzienki kanalizacji sanitarnej.  
      Łączny koszt remontu ul. Zawadzkiego to około 1 mln 
300 tys. zł.                                           
 

 
 

     Ulica Murarska zyskała nową nawierzchnię. Prace 
wykonane na zlecenia Zarządu Dróg Miejskich koszto-
wały około 400 tys.  
 

 
 

     Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich zrealizowany 
został kompleksowy remont ul. Literatów. Prace objęły 
wykonanie nowych parkingów, chodników i nawierz-

chni jezdni wraz z oznakowaniem poziomym. 
     Koszt remontu wyniósł około 600 tys. zł 
 



 
 

     Plac zabaw dla najmłodszych na skwerze przy ul. 
Narutowicza  został wzbogacony o duży, kolorowy 
statek. To pierwsze takie urządzenie zabawowe w 
Gliwicach. Są też dodatkowe kiwaczki i altanka dla 
osób, które w upalne dni mogą schronić się przed 
słońcem. Całość została ogrodzona. 
     Na skwerze pojawiły się też dwie ścianki wspi-
naczkowe, stół do ping-ponga, siedzenia przy boisku do 
koszykówki, dodatkowe ławki i kosze. 
     Prace sfinansowano z budżetu Miasta Gliwic. Ich 
koszt wyniósł ponad 1 mln zł. 
 

 
 

Rok 2013 
 

     Zakończyły się dwuletnie prace remontowe na ul. 
Zawadzkiego. Zakres prac objął ułożenie nowych 
chodników /2012 r./,  wykonanie nowej podbudowy 
drogi  wraz z nawierzchnią, przebudowę zatoczki 
autobusowej, utworzenie 5 dodatkowych wlotów do 
kanalizacji deszczowej, poprawiono studzienki kanali-
zacji sanitarnej.  
      Łączny koszt remontu ul. Zawadzkiego, prowadzo-
nego w roku 2012 i 2013 wyniósł około 1 mln 300 tys. 
zł.                                           
 

 
 

     Po rocznym cyklu inwestycyjnym, nowe budynki 
przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B oraz Staromiejskiej 16 

zostały uroczyście oddane do użytku 4 grudnia. Klucze 
do mieszkań wręczył najemcom Prezydent Miasta 
Zygmunt Frankiewicz.  
     Modernizacja budynku przy ul. Staromiejskiej 16 
kosztowała 2.738 tys. zł, a na budowę nowego obiektu 
przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B wydano 3. 125 tys. zł. 
 

 
 

     Dobiegł końca kolejny etap modernizacji cmentarza 
komunalnego przy ul. Wrzosowej. Dotychczas wyko-
nano : 
 

 
 

 kompleksową modernizację infrastruktury, 
 nowe ogrodzenie od strony lasu i ul. Wrzosowej,  
 nawierzchnię z kostki brukowej, 
 kolumbarium z 252 niszami przeznaczonymi na urny 

z prochami zmarłych. 
      Dotychczasowe nakłady wyniosły 1.616.798 zł. 
Koszty związane z pozyskaniem gruntu od Lasów Pań-
stwowych wyniosły: 1.169.372 zł.  
 

 
 

     Przy Szkole Podstawowej nr 29 w ramach programu 
„Radosna Szkoła” powstał nowy plac zabaw. Koszt 
inwestycji to 127.080 zł, z czego 50% pokryło 
Ministerstwo Edukacji, a 50% gmina Gliwice.   
 



 
 

Rok 2014 
 

     4 marca 2014 r. Prezydent Miasta Zygmunt Fran-
kiewicz dokonał otwarcia Centrum Sportowo – Kultu-

ralnego „Łabędź”, którego budowa rozpoczęła się 1 lip-
ca 2012 r. 
     W uroczystości brali udział liczni mieszkańcy dziel-
nicy, goście spoza Łabęd, radni Rady Miejskiej  
oraz radni Rady Osiedlowej, którzy byli współorga-
nizatorami uroczystego otwarcia nowego obiektu. 
                                                

 
 

          Oddanie do użytku „Łabędzia” było ważnym 
wydarzeniem dla naszej dzielnicy. Świadczyła o tym 
m,in. bardzo duża liczba osób, które odwiedziły obiekt 
oraz wypowiadane przez nie opinie.  
      Koszt budowy „Łabędzia” wyniósł 16 mln zł. 
     W „Łabędziu” odbywają swe zajęcia uczniowie VI 
LO, G nr 8 i SP 38.  
     Swe siedziby znalazły tu filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Młodzieżowego Domu Kultury z ul. Barlic-
kiego i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządo-
wych. 
      Od początku funkcjonowania „Łabędź” jest zarzą-
dzany przez Jolantę Stąpór, dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. Obecna umowa dzierżawy 
obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. 
     Trzy jednostki miejskie, prowadzące w centrum 
swoją działalność, przygotowały dla mieszkańców 
Łabęd bardzo ciekawą ofertę. Coś dla siebie na pewno 
znajdą w „Łabędziu” osoby interesujące się sportem. 
Na łabędzkiej hali swoje mecze rozgrywa I liga 
koszykówki mężczyzn i Ekstraklasa Futsalu. 

      Młodzieżowy Dom Kultury oferuje kilka różnych 
form aktywności artystycznej, m.in. teatr, taniec, 
śpiew, naukę gry na instrumentach, zajęcia plastyczne. 
     „Łabędź” to nasza duma i największy sukces 
kończącej się kadencji. 
 
     W Przedszkolu Miejskim nr 37 przy ul. P. Gojawi-
czyńskiej wybudowany został nowy plac zabaw, a także 
zmodernizowano cały teren sąsiadujący z budynkiem 

wraz z jego ogrodzeniem, zamontowano elementy 
małej architektury, wykonano nowe schody i nową na-
wierzchnię. 
     Koszt wykonanych prac to 584. 374,86 zł. 
 

          

     Przedszkole Miejskie nr 38 przy ul. Literatów wzbo-
gaciło się o nowy plac zabaw.  
     Dyrektor placówki pozyskała środki z budżetu 
miasta Gliwice i za prawie 50 tys. zł zakupiła urzą-
dzenia zabawowe.      
        

   

     Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakończył moderni-
zację obiektu.  
     Zostały przygotowane nowe pola grzebalne, powstał 
plac gospodarczy za kaplicą, poszerzono bramę wjaz-
dową oraz wymieniono ogrodzenie wzdłuż bocznej alei 
cmentarza/od strony szkoły/.  

         Przy kolumbarium oraz wzdłuż ogrodzenia posa-
dzono około 80 sztuk roślin iglastych oraz około 100 

różaneczników. 
     Koszt ostatniego etapu prac to blisko 400 tys. zł. 
 

    


