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Nakład : 3.000 egzemplarzy                                                               marzec 2014 r.   
 
 

 
Zakończyła się budowa Centrum Sportowo – Kulturalnego 

„Łabędź”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy obiekt cieszy i budzi nadzieje.  

Przyszli użytkownicy oczekują, że prowadzona w nim 
działalność będzie różnorodna i atrakcyjna. 

 
 

 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Łabędź” zapewnia doskonałe warunki  
uprawiania sportu i uczestniczenia w kulturze.  
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Wydanie specjalne  

„Naszych Łabęd” 
 

Szanowni 

łabędzianie, 
kierujemy 

do Państwa dwudziesty 
numer bezpłatnego 

biuletynu „Nasze Łabędy”,  
który ukazuje się 

regularnie od roku 2007.        
   
      

 

      W związku z zakończeniem budowy Centrum Spor-
towo – Kulturalnego „Łabędź” przygotowaliśmy wyda-
nie specjalne naszej gazetki, które w całości poświęco-

ne jest tej ważnej dla  Łabęd inwestycji. 
      Przedstawimy nieco historii, przypomnimy, jak za-
biegi naszego lokalnego środowiska doprowadziły  
do powstania nowego obiektu, łączącego w sobie dwie 
funkcje – sportową i kulturalną.  
       Opiszemy, jak powstawało centrum i w jaki sposób 
Rada Osiedlowa Łabędy uczestniczyła w kolejnych 
etapach prac. 
       Zaprezentujemy funkcje „Łabędzia” pokazując, ja-
kie rodzaje działalności mogą być w nim prowadzone. 
       Przybliżymy planowany sposób zarządzania obiek-
tem. 
       Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone w na-
szej gazetce pozwolą Państwu w miarę dokładnie za-
poznać się z różnymi aspektami powstania obiektu  
i planowanego sposobu jego użytkowania. 

                                                         Zespół Redakcyjny 
 

Kalendarium najważniejszych 

wydarzeń 
 

       Powstanie Centrum Kulturalno – Sportowego 

„Łabędź” poprzedziły następujące działania: 
1. podjęcie uchwały przez Radę Miejską o reali-

zacji inwestycji w Łabędach ,  
2. wybór projektanta w drodze przetargu nie-

ograniczonego :  6 stycznia 2010 r. – otwar-
cie ofert - podpisanie umowy z firmą TRANS-

GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec 
Spółka Jawna z siedzibą w Sanoku, 

3. 10 maja 2012 r. otwarcie ofert na wykonanie 
„Łabędzia” – 8 ofert, 

4. wyłonienie wykonawcy po analizie ofert - 
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. 
w Katowicach. Cena: 15.996.865,50 i podpi-

sanie umowy - 30 czerwca 2012 r.,  
5. 3 lipca 2012 r. – przejęcie placu budowy 

przez wykonawcę, 
6. 16 lipca 2012 r. – rozpoczęcie robót, 

7. 17 stycznia 2014 r. – zgłoszenie obiektu  
do odbioru końcowego, 22 stycznia – rozpo-

częcie czynności odbiorowych, 
8. 5 lutego 2014 r. – podpisanie protokołu od-

bioru końcowego i przekazanie obiektu w za-
rząd dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2.  

                                                           Sabina Gorczyca - Kamaj 

Nieco historii 
 

     Historia „Łabędzia” zaczęła się wtedy, gdy Ra-
da Osiedlowa zaangażowała się w rozwiązanie 
dwóch ważnych problemów dzielnicy.  
     Pierwszym z nich był brak odpowiedniej bazy 
sportowej w szkołach funkcjonujących przy ulicy 

Partyzantów 25, brakowało właściwej sali gim-
nastycznej z nowoczesnym zapleczem. Placówki 
nie miały też auli.  
 

       

          Drugim problemem Łabęd był brak placówki 

kultury. Wiązało się to z zakończeniem działal-
ności przez dawny dom kultury, który na skutek 
przekształceń własnościowych  stał się najpierw 
własnością wojewody śląskiego jako organu za-

łożycielskiego dla Przedsiębiorstwa Remontów  
i Eksploatacji Domów, a potem PRIED Spółki  
z o. o., utworzonej za zgodą wojewody na bazie 
firmy państwowej - PPRiED.  
      Obecnie, budynek przy ul. Wolności 1a, jest 
własnością prywatną.  
 

 
 

      Wszystkie przekształcenia odbyły się przy ak-

ceptacji wojewody śląskiego i bez informowania 
o nich lokalnego środowiska i władz miejskich.  
      Wniosek o budowę szkolnej sali gimnastycz-
nej z zapleczem i aulą Rada Osiedlowa Łabędy 
złożyła po raz pierwszy w czerwcu 2007 r. roku  
i powtórzyła go w roku następnym. O budowę 

sali interpelowaliśmy także w późniejszym cza-
sie.  
      Nasze działania były też powiązane z zabie-
gami o budowę sali, podejmowanymi przez ro-
dziców  uczniów ZSO nr 2 oraz pracowników tej 
placówki oświatowej. 
      Przez kilka lat, ani na moment, nie przesta-

waliśmy nakłaniać władz miasta do podjęcia de-
cyzji o budowie obiektu sportowego przy ul. Par-
tyzantów 25.  
      W tym samym czasie staraliśmy się o „odzys-
kanie” części dawnego domu kultury, który swą 
działalność zakończył na początku lat 90 – tych.  
      Proponowaliśmy, aby miasto kupiło pierwsze 

piętro budynku przy ul. Wolności 1 a, bo tylko ta 
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jedna kondygnacja była w całości wolna. Inne 
piętra, niestety, były już częściowo sprzedane.  
      Do zakupu nie doszło z kilku powodów. Naby-
cie części obiektu wymagało wyasygnowania  
z budżetu miasta znaczących środków finanso-

wych. Równie poważne wydatki trzeba byłoby 
ponieść na modernizację pomieszczeń. 

        Problem nabrzmiewał. Wspólnie z władzami 
miasta poszukiwaliśmy miejsca, w którym można 
byłoby prowadzić działalność kulturalną. Nieste-
ty odpowiedniego lokalu nie było.  
       Wtedy, pod koniec roku 2009, Prezydent 
Miasta Zygmunt Frankiewicz zaproponował wy-

budowanie nowego, dwufunkcyjnego obiektu 
przy ul. Partyzantów 25. Przed podjęciem osta-
tecznej decyzji o rozpoczęciu inwestycji skon-
sultował ją z Radę Osiedlową Łabędy. 
      Propozycję połączenia w jednym obiekcie 
funkcji sportowej i kulturalnej uznaliśmy za bar-
dzo ciekawą i korzystną dla dzielnicy.  

      Zyskiwaliśmy w ten sposób szansę, aby dzię-

ki jednej inwestycji doprowadzić do rozwiązania 
dwóch istotnych problemów Łabęd, mających 
wpływ na warunki życia mieszkańców. 
      W ten sposób sfinalizowały się nasze starania 
o budowę sali gimnastycznej przy ZSO nr 2 i o u-
tworzenie w Łabędach placówki kultury.  
                                                               Krystyna Sowa 
    

Konkurs na nazwę 
 

Nazwa obiektu została wybrana w drodze kon-
kursu, ogłoszonego na łamach Miejskiego Serwi-

su Informacyjnego.  
 
 

  

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                           Zdjęcie z dokumentacji Wydziału Inwestycji i Remontów  

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 14 
grudnia 2009 r. Tworzyli ją : Mieszko Adamkie-
wicz – przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Spor-
tu Rady Miejskiej, Ireneusz Gielata – przedstawiciel 

Towarzystwa Kulturalnego „Fuga”, Grażyna Lazar – 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Marek Jarzę-
bowski – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta 

i Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej 
Łabędy. 

   Komisja wybrała nazwę: Centrum Kultury  
i Sportu „Łabędź”, którą zatwierdził Prezydent 
Miasta Zygmunt Frankiewicz.  

   W trakcie prac poprzedzających rozpoczęcie 
inwestycji zaczęła funkcjonować nazwa nie-

znacznie zmieniona. W dokumentach urzędu, 
ogłoszeniach przetargowych, w projekcie, poja-
wiła się  jej nowa wersja, która stopniowo sta-
wała się obowiązującą i dziś brzmi: Centrum 
Sportowo – Kulturalne „Łabędź”.  

     Dla nas najważniejsza jest ta część nazwy, 
która stanowi istotny jej wyróżnik, utrwalony już  
w świadomości łabędzian i stanowiący nazwę 
własną, coś w roli imienia - dla nas nowy obiekt 
to „Łabędź”.                                Sabina Gorczyca - Kamaj 

 

Opracowanie koncepcji  

i projektu „Łabędzia” 
        

     Wyłoniona w przetargu firma projektowa, 
TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Nie-
miec Spółka Jawna z siedzibą w Sanoku w pierw-
szej fazie prac przygotowała wstępną koncepcję 

rozwiązań architektoniczno - funkcjonalnych.  
      Ten etap prac był niezmiernie istotny. W ak-
ceptacji koncepcji brali udział przedstawiciele in-
westora – Wydział Inwestycji i Remontów, a tak-
że Wydział Kultury i Promocji Miasta, dyrektorzy 
i nauczyciele ZSO 2 i SP 38, dyrektorzy placówek, 
mogący w przyszłości prowadzić w „Łabędziu” 

część swej działalności, przedstawiciele organi-
zacji sportowych oraz Rada Osiedlowa Łabędy. 
       Przyjęcie ogólnej koncepcji centrum było 
trudnym zadaniem.  
       Ze względu na lokalizację obiektu konieczne 
było podporządkowanie oczekiwań i wyobrażeń  

o przyszłym obiekcie do istniejących warunków. 
  
        
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                            
                                              Prezentacja koncepcji „Łabędzia” 

   
      Ściśle określone funkcje obiektu - kulturalna  
i sportowa, kazały nam sprawdzać, czy to, co 
planuje projektant da możliwość organizowania 
w nowo powstającym centrum takiej działalnoś-
ci, o jakiej myśleliśmy od lat. 
       Możliwości obiektu zależały od jego wielkoś-

ci, a miejsce, w którym powstawał narzucało 
ograniczenia. Wynikały one z bezpośredniego 
sąsiedztwa szkół oraz bliskości zabudowy jedno-

rodzinnej.  
       Te okoliczności sprawiły, że obiekt nie mógł 
być zbyt wysoki, natomiast teren, który projek-

tanci mieli do dyspozycji narzucał powierzchnię 
zabudowy.  
      W tak precyzyjnie określonej przestrzeni 
mógł się zmieścić obiekt o ściśle określonych pa-
rametrach. 
      Oczywiście istniała także determinanta finan-
sowa. W pierwszej fazie planowania inwestycji 

przyjęto, że z budżetu miasta wyda się na nią 10 
mln zł. To także narzucało projektantom określo-
ne rygory.  
      Jak wiemy, ostatecznie koszt budowy cen-
trum wyniósł 16,5 mln. Ten wzrost był m.in. spo-
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wodowany zabiegami o jak najbogatszą „zawar-
tość” obiektu.  
      Kolejną determinantą, do której musiał do-
stosować się projektant były wymiary hali spor-
towej. Decydowały one o tym, czy w Łabędach 

będą mogły być rozgrywane mecze I ligi koszy-
kówki.  

       Do tego dochodziły wymogi budowlane, do-
tyczące dostosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, takie, jak m. in. szerokość 
ciągów komunikacyjnych, WC, miejsce dla windy. 
      Można by podać jeszcze kilka elementów, 
mających wpływ na parametry obiektu, ale tych, 

które zostały wskazane zapewne wystarczy,  
aby zrozumieć, jak trudny był to dla wszystkich 
etap prac.  
       Po zatwierdzeniu koncepcji rozpoczęły się 
prace nad projektem budowlanym i projektem 
wykonawczym. Zostały one zakończone w mo- 
mencie uzyskania zezwolenia na budowę.   
                                                            Krystyna Sowa 
        

Budowa „Łabędzia” 
 

         Przetarg na wykonawstwo „Łabędzia” ogło-

szono w kwietniu 2012 r. Otwarcie ofert nastą-
piło 10 maja.  6 czerwca 2012 r. Prezydent Mias-
ta poinformował o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.  

        Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowla-
ne DOMBUD S.A. Katowice, zaoferowało cenę –

15.996.865,50 zł. Rozpoczęcie prac nastąpiło 
błyskawicznie, wykonawca wszedł na plac budo-
wy już 3 lipca.  

 

 
 

       W przetargu określono zakres prac do wyko-
nanie:  

 budowę Centrum Sportowo - Kulturalnego wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
 wykonanie prac związanych z dostosowaniem 

hali do standardów I Ligi koszykówki męż-
czyzn,  

 zagospodarowanie terenu, w tym : ukształto-
wanie stref komunikacji kołowej, pieszej, drogi 

pożarowej, miejsc parkingowych, elementów 
małej architektury, zieleni zagospodarowanej, 
niezbędnych instalacji zewnętrznych i przyłą-
czy, oświetlenia zewnętrznego, 

 zapewnienie pisemnej gwarancji i rękojmi  
na okres co najmniej 36 miesięcy od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego, 

obejmującą dostarczone materiały i urządzenia 
oraz wykonawstwo robót,  

 czas realizacji inwestycji – 12 miesięcy. 
 

 
                                                             Sabina Gorczyca - Kamaj 
 

Okiem gospodarza  
 

    Rada Osiedlowa od początku traktowała budo-
wę centrum jak coś niezmiernie ważnego, co wy-
magało stałego doglądania i swego rodzaju tros-
ki.  

     Od momentu podjęcia decyzji o budowie „Ła-
będzia” na co dzień zajmowaliśmy się  wszyst-
kim, co wiązało się z powstaniem nowego obiek- 
tu. 
      Rada Osiedlowa Łabędy m.in. : 
1. była wnioskodawcą powstania „Łabędzia”, 
2. uczestniczyła w pracach nad jego koncepcją 

funkcjonalną, 
3. poprzez swego przedstawiciela brała udział  

w pracach komisji konkursowej, wybierającej 
nazwę dla budowanego obiektu, 

4. współpracowała z inwestorem – Wydziałem 
Inwestycji i Remontów, wykonawcą i inspek-
torem nadzoru, 

5. utrzymywała stały kontakt ze szkoła, w są-
siedztwie której prowadzono prace budowla-
ne, 

6. składała wnioski korygujące, np. o zamonto-
wanie wyciągu dla wózków inwalidzkich  
na zapleczu sceny salki koncertowej, zakup 
sprzętu do unihokeja,  

 

 
 

7. zabiegała o przygotowanie jak najlepszej 
oferty kulturalnej, współdziałała w tej spra-
wie z zastępcą prezydenta Krystianem Toma-
lą, naczelnikami Wydziałów – Kultury i Pro-



 5 

mocji Miasta, Edukacji oraz dyrektorami jed-
nostek miejskich,  

8. wielokrotnie spotykała się z przedstawiciela-
mi urzędu miejskiego omawiając sprawy bie-
żące, dotyczące budowy, wyposażenia, plano-

wanego sposobu zarządzania, 
9. wizytowała teren budowy, 

10. uczestniczyła w odbiorze końcowym, 
11. wykonywała dokumentację fotograficzną, 
12. zorganizowała część programu artystyczne-

go, przygotowanego w związku z  uroczystym 
otwarciem „Łabędzia” – występy artystów  
z Młodzieżowego Domu Kultury i Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 
                                                              Sabina Gorczyca - Kamaj 
 

Jaki jest „Łabędź”?  
 

 
 

Podstawowe informacje   

o „Łabędziu” 
 

1. Właściciel : Miasto Gliwice. 
2. Inwestor : Wydział Inwestycji i Remontów. 
3. Koszt budowy : 16,5 mln zł. 
4. Lokalizacja : część działki nr 362 oraz część 

działek nr 344, 359, 360, 363, 364, 1033, 
1034 i 1105, obręb Przyszówka. 

5. Podstawowe cechy budynku : dwukondygna-

cyjny, zadaszony dachem płaskim i częściowo 
tarasem użytkowym, połączony z budynkiem 
szkolnym od strony sali gimnastycznej. 

6. Dane techniczne : 
 powierzchnia użytkowa obiektu- 3.139,99m², 
 powierzchni zabudowy - 2.924,42 m² /dwie 

kondygnacje/ ,  
 wymiary budynku : długość – 74,24 m, szero-

kość – 39,12 m 

 łączna powierzchnia wykorzystanych działek 
- 0,6668 ha. 

7. Zagospodarowanie terenu: 
 wjazd wykonany z kostki brukowej, 

 parking z 40 miejscami parkingowymi : 35 
miejsc o wymiarach 2,30 m x 5,00 m i 5 
miejsc dla niepełnosprawnych o wymiarach 
3,60 m x 5,00 m, 

 390 m dróg wewnętrznych, 
 obiekty małej architektury – ławki, murki 

oporowe, piłkochwyty, śmietniki,  

 ogrodzenie panelowe. 
8. Dostęp do obiektu : dojazd od strony ulicy 

Przyszowskiej o szerokości 5,50 m. 
                                                             Krystyna Sowa 
 

Kilka informacji ogólnych 
 

     „Łabędź” to dwukondygnacyjne, nowoczesne  
i wielofunkcyjne Centrum Sportowo - Kulturalne.  

Będzie mieścił centrum kulturalne oraz arenę 
sportową dostępną z zewnątrz i połączoną ko-

munikacyjnie i funkcjonalnie z budynkiem szkol-
nym. Połączenie to zostało wykonane na pozio-
mie parteru - przedłużenie korytarza części spor-
towej. 
      Główne wejście do całego kompleksu mieści 
się po stronie południowej, pod podcieniem bu-

dynku, tworzącym akcent wejścia, usytuowane-
go równolegle do ul. Przyszowskiej.  
      Część budynku widoczna od strony głównej 
ulicy jest strefą kulturalną jednokondygnacyjną, 
w dalszej części znajduje się wyższa część – hala 
sportowa, która ze względu na wymagania roz-
grywek wznosi się na wysokość 11 m od pozio-

mu wejścia.  

      Obie części funkcjonalne połączone są wspól-
ną strefą wejściową. 

    Budynek podzielony jest na dwie strefy : 
 parter – część sportowa, 
 parter – część kulturalna, 
 piętro – część kulturalna i sportowa. 

      Taki układ funkcji oraz wewnętrzne powiąza-
nia poszczególnych części budynku pozwolą  
w sposób niezależny funkcjonować zarówno cen-
trum kulturalnemu jak i sportowemu. 
      Od strony ulicy Przyszowskiej znajduje się 
dojście piesze do obiektu o szerokości 12 m, 

tworzące strefę przedwejściową - „mini plac 
miejski” oraz zjazd do drogi wewnętrznej, sta-
nowiącej w części drogę przeciwpożarową. 

   Na terenie centrum wykonano nasadzenie 

roślinności zimozielonej w formie alejowej 
wzdłuż projektowanej drogi p. poż. przy wschod-
niej granicy terenu, co ma utworzyć pas zieleni 

izolacyjnej, chroniącej mieszkańców przed hała-
sem oraz wglądem w teren prywatny. Wzdłuż 
projektowanego ogrodzenia, od strony zachod-
niej, zostały nasadzone krzewy liściaste w celu 
podkreślenia i uatrakcyjnienia placu przedwejś-
ciowego. 

   Obiekt jest monitorowany. Posiada 8 kamer 

zewnętrznych i 8 kamer wewnętrznych.  
                                                            Krystyna Sowa 

 

Konstrukcja budynku  
 

1. Zasadnicza konstrukcja budynku jest monoli-
tyczna, żelbetowa. 

2. Budynek składa się z dwóch oddylatowanych 
od siebie części.  

3. Część wejściowa to żelbetowy parterowy bu-

dynek z salą amfiteatralną. 
4. Na stropodachu zlokalizowano siłownię. 
5. Nad wejściem umieszczone zostały dwie ścia-

ny trójkątne tworzące osłonę dla przestrzeni 
kawiarnianej. Ściany te są połączone kratow-
nicą przestrzenną. 

6. Szyb windowy dźwigu osobowego zaprojek-

towano jako zewnętrzny w konstrukcji stalo-
wej.  

          Materiałem dominującym w wystroju elewacji 
jest biała cegła, szkło, stal i beton, a kolorystyka 
została dopasowana do lokalnego otoczenia. 
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Dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
 

       „Łabędź” nie ma barier architektonicznych. 

Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, którym zapewniono 
dostęp do : 
 dźwigu osobowego zewnętrznego, dwuprzy-

stankowego, 
 czterech pomieszczeń WC,  

 ciągów komunikacyjnych o szerokości powyżej 
155 cm,  

 dwóch miejsc w sali amfiteatralnej dla osób  
na wózkach inwalidzkich,  

 5 miejsc parkingowych, 
 

 
 

Na wniosek  
Rady Osiedlowej 

Łabędy,  

na podstawie 
dodatkowego 

zlecenia, 
wykonano zabu-
dowę platformy  
przy schodach  

dla aktorów  
na wózkach 

inwalidzkich, 
dzięki której będą 
oni mogli dostać 
się na zaplecze 

sceny teatralnej. 

 
 

 

 

Wyposażenie w instalacje  

i urządzenia techniczne 
       

     Budynek będzie wyposażony w następujące 
instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego 
ogrzewania, ogrzewania podłogowego, elekt-
ryczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 
odgromową, antywłamaniową, teletechniczną, 

nagłośnieniową, tablicy wyników, komputerową, 
monitoringu obiektu, oddymianie klatek schodo-
wych, wykrywania włamania i napadu. 
    Obiekt ma dwa niezależne źródła zasilania : 
zasilanie podstawowe korzysta z sieci Tauron 
Gliwice, zasilanie rezerwowe stanowi agregat 

prądotwórczy. 
       Dla oświetlenia terenów kompleksu przewi-

dziano słupy oświetleniowe z oprawami o wyso-
kości i mocy oprawy dostosowanej do charakteru 
terenu.  
      Natomiast dla potrzeb zapewnienia wymaga-
nych polską normą natężeń oświetlenia, zastoso-

wane zostały głównie oprawy wyposażone w ru-
ry fluorescencyjne, świetlówki kompaktowe  
z elektronicznym układem zapłonowym oraz o-
prawy halogenowe. 
      Oświetlenie hali sportowej zapewniono po-
przez zastosowanie opraw specjalistycznych 
przystosowanych do oświetlania sal sportowych. 

Oprawy w pomieszczeniach są montowane na-
stropowo lub dostropowo.  
       Wykonano także oświetlenie tarasu. 
 

 
                                                               Krystyna Sowa 
                                                                                                           

Funkcje „Łabędzia” 
  
            

Część sportowa 
 

   Funkcja sportowa będzie realizowana na par-
terze, gdzie znajdują się:  

 arena hali sportowej o wymiarach wewnęt-
rznych 48 × 28 m; system przesuwanych kur-

tyn umożliwia podział powierzchni na mniejsze 
części przeznaczone do treningów, 

 zaplecze szatniowe obejmujące dwa zespoły 
szatniowe z przebieralniami z toaletami, umy-
walniami i natryskami;  

 2 pomieszczenia multifunkcyjne dla trenerów  
z węzłami sanitarnymi;  

 2 pomieszczenia multifunkcyjne z węzłami sa-
nitarnymi;  

 pomieszczenie multifunkcyjne bez węzła sani-
tarnego;  

 pokój medyczny z węzłem sanitarnym;  

 magazyny,  

 pomieszczenia techniczne,  
 strefa komunikacyjna z dźwigiem, klatkami 

schodowymi oraz korytarzem;  
 

 
        

      Arena hali sportowej – robiąca ogromne wra-
żenie z powodu znaczących rozmiarów - może 

służyć do uprawiania wielu dyscyplin zespoło-
wych: m.in. koszykówki, piłki ręcznej, piłki noż-
nej halowej oraz siatkówki.  
       Funkcję sportową wypełniać też będą po-
mieszczenia znajdujące się na piętrze :  
 widownia stała dla 288 osób, uzupełniona do-

stawianymi trybunami, mającymi 112 dodat-
kowych miejsc dla widzów. 
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 pomieszczenie multifunkcyjne - świetlica z a-
neksem kuchennym;  

 pomieszczenie multifunkcyjne - biuro, pokój 
kontrolny sterowania osprzętem hali/biuro;  

 zaplecze sanitarne: WC ogólnodostępne dla ko-

biet i mężczyzn oraz WC dla osób niepełno-
sprawnych,  

 zaplecze socjalne dla personelu; 
 zaplecze gastronomiczne – automaty;  
 strefa komunikacyjna z dźwigiem, klatkami 

schodowymi oraz korytarzem;  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 taras rekreacyjny (przestrzeń ekspozycji zew-
nętrznej galerii). 

 taras multifunkcyjny z wyposażeniem: sporto-
wym, rekreacyjnym, wystawienniczym. 
 

Część kulturalna 
 

   Na parterze w części kulturalnej znajduje się:  
 strefa wejściowa z portiernią, szatnią /dla ok. 

290 osób/, punktem kasowym oraz depozytem;  

 strefa komunikacyjna z dźwigiem, klatką scho-
dową oraz korytarzem, 

 sala widowiskowa ze sceną i widownią amfi-
teatralną dla 101 osób i 2 osób niepełno-
sprawnych z zapleczem oraz pomieszczeniem 
sterowania osprzętem sali, 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Antoni Witwicki 

 
 

 zaplecze sanitarne, 
 zespół pomieszczeń biblioteki, w tym: 3 po-

mieszczenie księgozbioru, czytelnia, punkt ob-
sługi czytelników, pracownia biblioteczna oraz 
zaplecze sanitarne, socjalne i magazynowe, 

 zespół pomieszczeń wielofunkcyjnych o funkcji 
biurowej, oświatowej, sala spotkań, świetlica  
i czytelnia.                                           Renata Jaros                                                                                                                 

    

Organizatorzy działalności 

kulturalnej i sportowej 
   

   Najważniejszym zadaniem dla wszystkich, 
którym zależy na właściwym wykorzystaniu 
„Łabędzia” jest wypełnienie go „życiem”.  

   Od czasu podjęcia starań o zakup części daw-
nego domu kultury zabiegamy o to, aby w no-
wym obiekcie część swojej działalności prowa-

dziły jednostki miejskie.  
   Kończą się prace na oferta, którą do miesz-

kańców skierują : Miejska Biblioteka Publiczna, 
Młodzieżowy Dom Kultury i Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 
1. MBP będzie dysponować specjalnie dla niej 

wydzielonym fragmentem obiektu o łącznej 
powierzchni  182,91 m2 , przenosiny filii, 
działającej obecnie w budynku przy ul. Wol-
ności 1a nastąpią w najbliższym czasie. 
Bardzo liczymy na to, że biblioteka zaferuje 

mieszkańcom ciekawą ofertę kulturalną. 
2. MDK rozpocznie swą działalność w „Łabę-

dziu” już na początku marca. Zaoferuje róż-
norodne zajęcia artystyczne i sportowe, 
wszyscy chętni będą mogli wziąć udział  
w proponowanych zajęciach - 232 69 54, 
adres internetowy mdk@mdk.gliwice.pl :  

 

 zajęcia teatralne – poniedziałki godz. 16.15 – 
18.30, 

 szachy – środy godz. 15.00 – 18.00, 
 nauka gry na gitarze – wtorki godz. 16.00 – 

20.45, 

 nauka gry na keyboardzie – poniedziałki 
godz. 17.00 – 21.00, 

 zajęcia umuzykalniające dla uczniów szkół 
podstawowych – czwartki godz. 14.30 – 

16.00, 
 zespół wokalno – taneczny „Gwar” – środy 

godz. 15.00 – 18.00,  

 szermierka japońska i karate dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych – wtorki godz. 19.00 – 
22.00, czwartki godz. 17.00 – 20.00, 

 

3. GCOP stworzy warunki dla działalności orga-
nizacji pozarządowych. Będzie m. in. udos-
tępniać pomieszczenia tym organizacjom, 
które nie mają siedziby, będzie pomagał 
pisać wnioski o dofinansowanie prowadzonej 
działalności. Będzie działał w poniedziałki  
i środy w godz. 15.00 – 19.00 i piątki w godz. 

9.00 – 13.00 
    Wszystkie jednostki będą mogły korzystać  

z pomieszczeń znajdujących się w centrum, 
zgodnie z warunkami zapisanymi w dokument-
tach przetargowych na jego dzierżawę. 

                                                        Krystyna Sowa 
 

Pierwsi nieoficjalni goście 
   

   Nasi czytelnicy na pewno pamiętają, że Rada 
Osiedlowa Łabędy prowadzi Klub Seniora, stara-

jąc się jego członkom zaoferować atrakcyjny 
program działania.  

   Na początku stycznia Seniorzy zostali zapro-
szeni do „Łabędzia”, aby jeszcze przed oficjal-
nym otwarciem centrum dać Im możliwość obej-
rzenia nowego obiektu.   

mailto:mdk@mdk.gliwice.pl
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      Poza pojedynczymi osobami, które wcho-
dziły wcześniej na teren budowy w towarzystwie 
członków Rady Osiedlowej, seniorzy byli pierw-
szymi mieszkańcami Łabęd, którzy mieli okazję 
sprawdzić, co mieści się wewnątrz obiektu i jaka 

działalność może być w nim prowadzona.  
Goście oglądali obiekt z podziwem dla jego 

rozmachu, dobrego wykonania i funkcjonalności.  
  Zapewne w przyszłości nie raz będą z niego 
korzystać, szczególnie z salki koncertowej, gdzie 
Rada Osiedlowa planuje organizację imprez ar-
tystycznych. 
 

 
                                                           Stefan Kurczab 
 

Dzierżawa „Łabędzia” 
       

      Miasto Gliwice zamierza oddać Centrum Sportowo – 
Kulturalne „Łabędź” w dzierżawę.  
      W identyczny sposób postąpiło w przypadku innych 
trzech nowych hal sportowych - przy ul. Górnych 
Wałów, Kozielskiej i Chorzowskiej. 
      Ta forma zarządzania obiektami pozwoli miastu 
odzyskać podatek VAT. W przypadku „Łabędzia” jest to 
23 % od kwoty 16, 5 mln zł. 
       Ważnym aspektem przyjętego rozwiązania jest też 
założenie, a może i pewność, że dzierżawca - przede 
wszystkim ze względów ekonomicznych - będzie chciał 
jak najlepiej wykorzystać możliwości obiektu i zaofe-
ruje ciekawe formy działalności.  

    Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne prowadzące działalność gospodarczą, które 
spełnią warunki określone w specyfikacji przetargowej. 
       Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
będzie mogła prowadzić w obiekcie komercyjną działal-
ność gospodarczą, ale na jej barkach będzie również 
spoczywał obowiązek utrzymania obiektu i wszelkie 
koszty związane z jego bieżącą działalnością.  
       Zachętą ze strony Miasta jest bardzo niska stawka 

wywoławcza czynszu dzierżawnego, jak również gwa-
rancja wpływów z tytułu korzystania z obiektu  
przez jednostki miejskie. 
     Poza godzinach, w których „Łabędź” będzie wyko-
rzystywany przez szkoły, MDK i GCOP, dzierżawca bę-
dzie mógł swobodnie dysponować pomieszczeniami 
znajdującymi się w centrum. Wyjątek stanowi biblio-
teka, która przekazaną jej część budynku będzie miała 
na wyłączność. 
       Miasto, w przeprowadzonych już przetargach na 
dzierżawę „Łabędzia”,  określiło niezbędne warunki 
przyszłej umowy: 
1. czas dzierżawy – 3 lata, 
2. miesięczny czynsz wywoławczy - 400,00 zł netto, 
3. wadium - 7,2 tys. zł, 
4. cel dzierżawy - prowadzenia działalności gospodar-

czej z wykorzystaniem przedmiotu dzierżawy zgod-
nie z jego przeznaczeniem, 

5. obciążenia szczególne: 

 udostępnianie przedmiotu dzierżawy szkołom tj. 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkole 
Podstawowej nr 38 oraz Gimnazjum nr 19 na ich 
potrzeby związane z realizacją programu naucza-
nia oraz zajęć pozalekcyjnych, przez cały okres 
dzierżawy w przedziale czasowym, nie wykracza-
jącym poza ramy godzinowe 7.00 – 17.00,  

 udostępnienie określonych pomieszczeń Młodzieżo-
wemu Domowi Kultury, Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej i Gliwickiemu Centrum Organizacji Poza-
rządowych. 

6. obowiązek dzierżawcy – zawarcie umów najmu z jed-
nostkami miejskimi oraz zapewnienia wyżej wy-
mienionym podmiotom możliwości swobodnego ko-
rzystania z części wspólnych tj. WC i korytarzy oraz 
wewnętrznych dróg dojazdowych.        

      Zawarcie umowy dzierżawy w wyniku I przetargu 
miało nastąpić w terminie do 29 listopada 2013 r., 
niestety do przetargu nikt się nie zgłosił. 
      Podobny przebieg miał II przetarg na dzierżawę 
„Łabędzia”. Zainteresowanym zaproponowano te same 
warunki, jakie określono w I przetargu. Postępowanie 
miało się odbyć 14 stycznia 2014 r., ale zabrakło 
oferentów.  
      Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia III 
przetargu na dzierżawę centrum. Jego warunki pozna-
my po rozpoczęciu postępowania.  

 

Wyłonienie najwyższej oferty 
 

         Wyłonienie najwyższej oferty na wysokość 
czynszu dzierżawnego nastąpi w drodze licytacji 
oferentów o co najmniej minimalną kwotę postą-
pienia, która wynosi 40,00 zł netto. 
 

A w międzyczasie zadania zarządcy 
 

„Łabędzia” wypełnia dyrektor ZSO nr 2 przy ul. Party-
zantów 25, który ma pełne uprawnienia do zawierania 
umów i udostępniania wszystkich pomieszczeń „Łabę-
dzia” tym, którzy chcieliby z nich skorzystać.           
                                                                                Krystyna Sowa 

Podziękowania należą się… 
 

       Nasze podziękowania za „Łabędzia” będą kie-
rowane do wielu adresatów. Osób, od których 
zależało jego powstanie jest dużo.  
     Jako Rada Osiedlowa Łabędy będziemy starali 
się, przy różnych okazjach, okazać wdzięczność 
wszystkim tym, dzięki którym dzielnica zyskała 

piękny i nowoczesny obiekt. 
      Natomiast szczególne słowa wdzięczności 
chcemy skierować do osób, których decyzje mia-
ły zasadniczy wpływ na powstanie „Łabędzia”  
i zakres prowadzonej w nim działalności:  
 Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza,  
 naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów 

Krystyny Pilsyk oraz pracowników wydziału, 

zajmujących się realizacją centrum, 
 naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta 

Katarzyny Łosickiej,  
 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomoś-

ciami Aleksandry Wysockiej,  
 naczelnika Wydziału Edukacji Mariusza Kucha-

rza,  
 a także dyrektorów MDK, GCOP, ZSO nr 2.   
                                                                        Zespół Redakcyjny 

                                                     

Kontakt z Radą Osiedlową Łabędy    
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