
     Przy ul. Piaskowej, na zlecenie Zarządu Dróg Miej-
skich powstał parking dla samochodów osobowych. 
Koszt inwestycji wyniósł 78 tys. zł.  
     Ogólny koszt wykonania parkingu wzrośnie o kwotę, 
za jaką Miasto Gliwice zakupi grunt, na którym obiekt 
został wybudowany. 
 

      

     Nowy obiekt dla najmłodszych realizowany został  
na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych za 
kwotę 180.000 zł.     
     Plac jest ogrodzony. W jego obrębie znajdują się: 
urządzenie zabawowe, podwójna huśtawka karuzela 

tarczowa i piaskownica. 
 
 

 
 

     Wyczekany  długo remont ul. Pokoju i Wiosennej 
stał się faktem latem roku 2014 r. Wieloletnia 
cierpliwość mieszkańców została nagrodzona. Koszt 
prac wyniósł około 450 tys. 
 

 
 

 
 

Rok 2015 

   
 

Zarząd Dróg 
Miejskich 
wybudował 
nowy parking  
i chodnik  
dla pieszych, 

przy ul. Zyg-
muntowskiej. 
Ułożono 250 
mb 
krawężników, 
376 m2 
chodnika dla 
pieszych i 779 
m2 parkingu. Koszt remontu wyniósł około 250 tys. zł. 

 
 
Zakończył się  
długo 
oczekiwany 
remont 
ul. Wieniaw-
skiego. 
Objął nowe 
przyłącza wody 
pitnej. ułożenie  
2 - metrowych 
chodników  
po obu stro-
nach drogi, 
o łącznej 
długości 750 m 
oraz około 300 mb jezdni o szerokości 5 m. Koszt 
przebudowy wyniósł 400 tys. zł 
 
 
PEC Gliwice 
wykonał I etap 
uciepłownienia 
Łabęd. 
Powstała 
wysokopara-
metrowa sieć 
osiedlowa  
przy ul. 
Kosmonautów. 
Wybudowano 
10 jednofunk-
cyjnych stacji 
wymienników 
ciepła  

w budynkach 
mieszkalnych przy ul. Kosmonautów 41-45, 50a, 50-56, 
58 a, b, c w Gliwicach. Powstanie 615,0 mb sieci. 
 
 
Po 
trzykrotnych 
zabiegach o 
wprowadzenie 
niezbędnych 
zmian w 
obrębie 
skrzyżowania 
ul. Strzelców 
Bytomskich 
i Czołgowej, 
pojawiły się  
w tym miejscu  
nowe urządze-
nie i dodatko-
we oznako-
wanie. 
 



 
W marcu 
oddano  
do użytku 
placu zabaw, 
który powstał 
na terenie 
Szkoły Podsta-
wowej nr 38 
przy ul. Party-
zantów 25, 
kosztem 
prawie 250 tys. 
zł. 
 
 
 
     18 września zakończyła się modernizacja kapliczki 
przy Placu Niepodległości. Prace zostały w całości 
sfinansowane z budżetu Miasta Gliwice. 

 
 

Wykonane prace 

miały bardzo 
poważny zakres.  

Modernizacja objęła: 
fundamenty, 

elewację, dach, 
ściany wewnętrzne, 
posadzkę, stolarkę, 
ślusarkę, elementy 
kute, wyposażenie 

 i zagospodarowanie 
terenu. 

Koszt prac w całości 
wykonanych  

z budżetu Miasta 
Gliwice wyniósł  

134 tys. zł.   
 

 
Na placu 

zabaw  
przy ul. Za-
wadzkiego, 

oddanym 
 do użytku 

latem  
2014 r., 
ułożona 
została 

nowa 
nawierzch-

nia. 
Poprzednią 

wymienił 

wykonawca w ramach udzielonej gwarancji. 
 

     W roku 2015 wykonano także: 
 nowy chodnik w rejonie wiaduktu kolejowego, 
 montaż belki na wyjeździe z ul. Portowej, 
 prace porządkowe i nasadzenia w obrębie alejki  spa-

cerowej pomiędzy ul. Partyzantów i Kosmonautów.   
                                                                                Krystyna Sowa                                                                                                                      
 

Zadania w trakcie realizacji 
      

     W ramach II etapu modernizacji skweru powstanie 
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 m x 16 m,  
z bramkami do gry w piłkę nożną oraz koszami  
do koszykówki. Boisko będzie ogrodzone piłkochwy-
tem.  

     W obrębie skweru powstanie placyk do gry w klasy  
z kolorowymi, antypoślizgowymi polami, nowe oświet-
lenie, a także ławki, stół do gry w szachy i kosze  
na śmieci. Zostaną też posadzone berberysy czerwone  
i forsycje. 

 
 

     Prace zostaną zakończone jeszcze tej jesieni. Będą 
kosztować ponad 338 tys. zł i zostaną sfinansowana  
z budżetu miasta Gliwice.  

 

     Odświeżony zostanie skwer pomiędzy ul. Tuwima  
i Wolności. Pojawią się nowe alejki, ławki, i zieleń. 

Inwestycja będzie kosztować 40 tys. zł.  
 

       Krystyna Sowa 
 

Inwestycje i remonty do realizacji  

w roku 2016 
 

      Piszemy o znanych nam już dziś planach inwes-
tycyjnych i remontowych na rok 2016, ponieważ zos-
tały one „przygotowane” przez obecną Radę Osiedla  
we współpracy z mieszkańcami Łabęd. 
     To dzięki naszej wspólnej aktywności w budżecie na 
pewno znajdą się wybrane w głosowaniu 2 zadania 
remontowe: 
 „Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wol-

ności pomiędzy ul. Marksa i Partyzantów” o wartości 
szacunkowej 200.000 zł - 644 głosy, w ubiegłym roku 
123. 

 „Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów 
przy ul. 22 Lipca”  o wartości szacunkowej 600.000 zł 
- 195 głosów. 

 

     Istnieje duże prawdopodobieństwo, że realizowa-
nych w roku 2016 inwestycji i remontów będzie więcej, 
po prostu, zostały już przygotowane. Są to duże i istot-
ne dla Łabęd zadania: 
 modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Pod-

stawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,  
 termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 

przy ul. Chatka Puchatka, 
 dokończenie remontu kapliczki przy ul. Rzeczyckiej. 
                                                                      Krystyna Sowa 
 

Konieczna kontynuacja działań  
 

     W pracy Rady Osiedla, tak, jak w życiu, stale 
pojawiają się nowe problemy do podjęcia. Coś da się 



załatwić od razu, ale wiele spraw wymaga znacznych 
wysiłków i długiego czasu. 
     To właśnie takie sprawy pozostawiamy do dalszego 
prowadzenia. Jest ich wiele. Najważniejsze z nich to: 
 

     Dalsze inwestycje i remonty 
 

     W najbliższych latach wskazana będzie kontynuacja 
dotychczasowych starań o: 
 budowę boiska przy ul. Fiołkowej, 
 systematyczne wykonywanie remontów kolejnych 

łabędzkich ulic, m. in. – 15 Grudnia, Batorego, Gał-
czyńskiego, Gorkiego, K. Marksa, Tuwima, Waryń-
skiego, P. Gojawiczyńskiej, Pszennej, Wspólnej, Zam-
kowej, Piaskowej… 

 wykonanie oświetlenia ulicznego w konkretnych 
lokalizacjach,  

 remont chodnika i parkingu wzdłuż ul. Zygmuntow-
skiej /druga strona/– zadanie będzie wymagała 
uregulowania spraw własnościowych, ponieważ tylko 
połowa terenu należy do Miasta Gliwice, 

 renowację skwerku przy ul. Morcinka, 
 właściwe wykorzystanie budynku gminnego przy ul. 

P. Gojawiczyńskiej 
 utworzenie w Łabędach domu pobytu dziennego.  

Krystyna Sowa 
 

Gospodarka nieruchomościami 
      

     To niezmiernie istotny, a jednocześnie trudny 
proceduralnie obszar przyszłej aktywności osiedlowych 

samorządowców. Od efektów ich współpracy w tych 
sprawach z Prezydentem Miasta będzie zależało 
rozwiązanie wielu ważnych problemów i spełnienie 
niektórych z oczekiwać mieszkańców.  
     Od zakończenia podjętych dzięki naszym staraniom 
procesów przejecie terenów należących do Skarbu 
Państwa, ZM „Bumar – Łabędy, PKP S.A., Kompanii 
Węglowej S.A.. Nadleśnictwa Brynek i innych na 
majątek Miasta Gliwice zależy: 
 nadanie ul. Wazów statusu drogi gminnej, 
 wykonanie miejsc parkingowych pomiędzy terenem 

cmentarza komunalnego i SP 32 przy ul. Wrzosowej, 
 modernizacja tzw. „Szuwarka”, 
 remont chodnika i skweru przy tzw. „Relaksie”, 
 renowacja terenu położonego miedzy ul. Wolności,  

K. Marksa i Waryńskiego, 
 wykonanie boiska sportowego przy ul. Kosmonautów, 
 przebudowa ul. Waryńskiego, 
 uporządkowanie terenu w rejonie przystanku auto-

busowego koło przejazdu kolejowego, 
 remont przystanku końcowego komunikacji miejskiej  

w rejonie Bumaru, 
 prześwietlenie zarośniętego skrzyżowania ul. Wol-

ności i Strzelców Bytomskich., 
 utwardzenie wyjazdu z bocznicy kolejowej. 
 

     Jesteśmy przekonani, że ze względu na możliwość 
stworzenia atrakcyjnego kompleksu sportowego na os. 
Literatów, należy wesprzeć starania Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Donata” o bezpłatne przejecie przez Miasto 
Gliwice zespołu boisk przy ul. Kownackiej. 
 

                                                  Krystyna Sowa 
 

Podziękowanie za współpracę 
 

     RO Łabędy, wykonując swą codzienną pracę na rzecz 
dzielnicy i jej mieszkańców, bezustannie korzysta  
z życzliwości wielu osób i instytucji, wspomagających 
jej różnorodną działalność. Formy i zakres prowadzonej 
współpracy są różne, ale łączy je jedno – zawsze z tego,  
co wspólnie robimy wynika coś dobrego.  

    Koniec kadencji jest dobrą okazją, aby za życzliwość, 
wsparcie i bezcenną pomoc podziękować : 
1. Prezydentowi Miasta Zygmuntowi Frankiewiczowi, 
2. Zastępcom Prezydenta Miasta - Piotrowi Wieczorkowi, 

Adamowi Neumannowi, Krystianowi Tomali oraz Sekre-
tarzowi Miasta Andrzejowi Karasińskiemu, 

3. Naczelnikowi i pracownicom Biura Prezydenta Miasta  
i Rady Miasta, 

4. Naczelnikom i pracownikom Wydziałów Urzędu Miej-
skiego, szczególnie Inwestycji i Remontów, Gospodarki 
Nieruchomościami, Przedsięwzięć Gospodarczych i Us-
ług Komunalnych, Edukacji, Kultury i Promocji Miasta, 
Zdrowia i Spraw Społecznych, Środowiska, Podatków  
i Opłat, 

5. Przedszkolom Miejskim nr 34, 37, 38, Szkołom Podsta-
wowym nr 29, 32, 38, G nr 8 i 19, VI LO, 

6. redakcji czasopisma „Antrakt”, wydawanego w VI LO, 
7. Młodzieżowemu Domowi Kultury, 
8. Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
9. Zarządcy Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, 
10. Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych, 
11. Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 
12. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
13. Zarządowi Dróg Miejskich, 
14. Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych, 
15. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, 
16. Zarządowi Budynków Miejskich II TBS, 
17. IV Komisariatowi Policji 
18. Straży Miejskiej,  
19. Marinie Gliwice, 
20. Parafiom: WNMP, św. Anny i św. Jerzego, 
21. Prezesom spółdzielni mieszkaniowych i licznym za-

rządcom wspólnot mieszkaniowych, 
22. Drukarni Epigraf,  
23. Klubowi Abstynentów „Krokus”, 
24. właścicielom, dyrektorom, prezesom licznych podmio-

tów gospodarczych z terenu Łabęd,  
25. właścicielom sklepów, restauracji, kwiaciarni, punktów 

usługowych, 
26. organizacjom pozarządowym, 

27. Radom Osiedli Czechowice i Kopernika. 
Krystyna Sowa 

                                                                                                  

 Podziękowanie dla członków Rady Osiedla 
       

      Wszystkim członkom Rady Osiedla Łabędy, którzy  
w ciągu czterech lat kończącej się kadencji  wypełniali 
mandat powierzony im przez wyborców i aktywnie 
uczestniczyli w pracach na rzecz naszej dzielnicy i jej 
mieszkańców, serdecznie dziękuję za zaangażowanie, 
poświęcony czas i umiejętności oraz wzajemne wspie-
ranie się w prowadzonych działaniach. 
      Jestem przekonana, że osiągnięte wyniki, zmiany, 
jakie z naszym udziałem zaszły w Łabędach są dos-
trzegane przez mieszkańców i mogą być źródłem ra-
dości i satysfakcji. 
      Na pewno nie zmarnowaliśmy szansy, danej nam 
przez wyborców.  
       Dziękuję za wszystko, co wspólnie udało nam się 
osiągnąć. Raz jeszcze utwierdziliśmy się w przekona-
niu, że razem można więcej!!! 
       Indywidualne podziękowania za konkretne formy 
aktywności i osiągnięte wyniki, pozwolę sobie wręczyć 
poszczególnym osobom podczas uroczystego podsumo-
wania pracy Rady Osiedla Łabędy w kadencji 2011 – 
2015, które w obecności zaproszonych gości, nastąpi  
4 listopada o godz. 16.00 przy ul. Rzeczyckiej 27 B.   

                            

                                                           Krystyna Sowa 
                             Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy 
                                                     

Skład Rady Osiedla Łabędy 
     

1. Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy 

2. Artur Czok – zastępca przewodniczącej RO Łabędy 

3. Sabina Gorczyca - Kamaj – przewodnicząca Zarządu Osiedla 

4. Renata Jaros, Tadeusz Barcik– zastępcy przewodniczącej ZO 

5. Stefan Kurczab – przewodniczący zespołu ds. Seniorów 

6. Radni Rady Osiedla Łabędy: Piotr Caban, Wiesław Cieśla, 

Ryszard Dec, Bernard Fic, Roman Michalski, Ewa Mizera, 

Joanna Szubert, Paweł Tyrakowski, Marta Wojsław. 
                                                                         

Kontakt z Radą Osiedla Łabędy 
 

Adres : 44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 26 Tel. 661 467 057 

Adres :  ro.labedy@wp.pl , strona : naszelabedy.pl 
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