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Zygmunt Frankiewicz – 

dotychczasowy 

Prezydent Gliwic, 

Senator RP;

Jerzy Buzek – 

b. Premier RP, 

b. Przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego;
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Adam Neumann 

Janusz Steinhoff –                      

b. Wicepremier RP, 

Przewodniczący Rady 

Krajowej Izby 

Gospodarczej;

Jan Olbrycht – 

pierwszy Marszałek 

Województwa Śląskiego, 

Europarlamentarzysta;

Aleksandra Dulkiewicz – 

Prezydent Gdańska;

Jacek Karnowski – 

Prezydent Sopotu;

Marta Golbik – 

Posłanka na Sejm RP;

Andrzej Karbownik – 

b. Rektor Politechniki 

Śląskiej;

Krzysztof Nitsch – 

Profesor Akademii 

Sztuk Pięknych 

w Krakowie, artysta 

rzeźbiarz, medalier;

Marek Pszonak – 

Przewodniczący Rady 

Miasta Gliwice;

Ewa Bobkowska – 

przedsiębiorca, założyciel, 

współwłaściciel P.A. Nova S.A.;

Wiktor Pawlik – 

Prezes Regionalnej Izby 

Przemysłowo-

Handlowej;

Anna Zawisza-Kubicka – 

Prezes Zarządu Związku 

Polskich Artystów 

Plastyków w Gliwicach;

Beata Sadownik – 

Prezes Zarządu Szpitala 

Wielospecjalistycznego 

Sp. z.o.o. w Gliwicach;

Renata Caban – 

Radna Sejmiku 

Województwa Śląskiego;

Antoni Falikowski – 

Prezes Zarządu Śląskiej Izby 

Pracodawców;

Jan Pękala – 

Kierownik Delegatury 

Rejonowej Polskiego Związku 

Działkowców w Gliwicach;

Stanisław Kubit – 

Mistrz Świata Modeli 

Sterowanych 

Automatycznie, Radny Rady 

Miasta Gliwice;

Tomasz Sztąpka – 

przedsiębiorca, 

Prezes GUKS Carbo;

Zbigniew Krzeszowiec – 

kolarz szosowy, medalista 

Mistrzostw Polski.

Honorowy Komitet Poparcia Adama Neumanna

Krystyna Jurczewska-

Płońska – 

Prezes Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

w Gliwicach;



Dziś zrewitalizowany Park Chrobrego tłumnie 
przyciąga do siebie rodziny z dziećmi, na terenie 

we dwoje. Z parku blisko było na Stadion XX-
lecia, który lata świetności miał już wtedy za 
sobą. Tam, na zdezelowanych drewnianych 
siedzeniach, można było odpocząć. 

Karolina Kaczmarczyk:  Jestem młodą 
osobą i nie znam innych Gliwic, niż te 
zarządzane przez Prezydenta Zygmunta 
Frankiewicza. To był taki fundament dla 
mnie i mojego pokolenia. Dla nas zmiana 
prezydenta to jak zmiana epoki, w której 
żyjemy.

Adam Neumann: Coś w tym jest. Mój 6-letni 
wnuk, kiedy dowiedział się, że będę kandydował 
na stanowisko prezydenta Gliwic, zapytał: 
„To dziadek będzie miał teraz jeszcze mniej czasu,       
a jak wygra wybory, to zostanie Panem 
Zygmuntem?”.  Dla niego „prezydent” 
i „Zygmunt” to synonimy.

Mam wiele wspomnień, które odżywają często 
podczas spacerów po zmieniającym się mieście. 
Jako mały chłopiec biegałem z kolegami po 
chaszczach zarastających teren pomiędzy 
ul. Warszawską a ogródkami i kościołem 
św. Bartłomieja. Dziś mamy tam pływalnię Delfin, 
Zespół Szkół Łączności, Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną, II Komisariat Policji. Powstaje tu 
piękne, funkcjonalne osiedle dla seniorów 50+. 

Czyli dla wielu młodych mieszkańców 
symbolem Gliwic stał się Zygmunt 
Frankiewicz. A co dla Pana jest 
symbolem Miasta?

Od dzieciństwa mieszka Pan w Gliwi-
cach. Jak zapamiętał Pan miasto z tego 
okresu w swoim życiu?

  Kolejny poziom edukacji to Liceum 
Ogólnokształcące przy ul. Zimnej Wody, tzw. 
Jedynka, choć trudno już nazwać ten okres 
dzieciństwem… Z moją dziewczyną z tej samej 
klasy po lekcjach chodziliśmy na randki do Parku 
Chrobrego. To dzikie miejsce sprzyjało spacerom 

 Kiedy chodziłem do podstawówki, 
w Gliwicach wymyślono eksperyment w obsza-
rze edukacji.  Wówczas dla tzw. uzdolnionej 
gliwickiej młodzieży utworzono dwie szóste 
klasy: jedną o profilu polonistycznym, drugą 
o profilu matematycznym. Klasę matematyczną 
utworzono w SP nr 28 przy ul. M. Strzody,  która 
jako jedyna miała basen przy szkole. To był 
wówczas luksus! Jako laureat olimpiady 
matematycznej natychmiast zdecydowałem się 
na zmianę szkoły- głównie z uwagi na ten basen. 
Dziś w mieście mamy 6 ogólnodostępnych 
basenów, w tym jeden o wymiarach olimpijskich, 
i 14 szkół podstawowych prowadzących profilo-
wane klasy sportowe lub dwujęzyczne.

Jestem chyba typowym gliwiczaninem: 
Radiostacja. Mnie dodatkowo łączy z nią 
specyficzna więź. Zawsze mieszkałem tak, 
że miałem ją w zasięgu wzroku – zarówno kiedy 
mieszkałem z rodzicami, jak i później – po 
założeniu własnej rodziny. Chyba czułbym się 
nieswojo, gdybym nie widział jej z okna swojego 
domu. 

Rozmowa z Adamem Neumannem – kandydatem 
na Prezydenta Gliwic

 

Ponieważ w Gliwicach zrobiło się ostatnio modne 
mówienie o spojrzeniu z pozycji siodełka 
rowerowego, to i ja posłużę się tą analogią. 
Mamy w Gliwicach świetnego kolarza Zbigniewa 
Krzeszowca.  W młodości, gdy polska 
reprezentacja kolarstwa szosowego święciła 
największe tryumfy, był on członkiem tej 
mistrzowskiej drużyny. Liderem był wówczas 
Ryszard Szurkowski. Wszyscy pracowali na 
nazwisko Szurkowskiego i to dzięki zespołowej 
pracy całej załogi odnosił on indywidualne 
zwycięstwa, a wszyscy - sukcesy drużynowe. 

Tak, to prawda, ale gdy porównuję te 
sentymentalne dla mnie miejsca z przeszłości 
z ich obecnym kształtem, jestem dumny, jak 
bardzo rozwinęły się Gliwice w ostatnich latach. 
I taki dynamiczny rozwój miasta dla dobra 
i zasobności jego mieszkańców chcę konty-
nuować. Więcej informacji na temat moich 
planów znajduje się w moim Programie dla 
Gliwic.

Dziś Trynek podłączony jest do PEC-u. Zamiast 
trującej koksowni i zamkniętej kopalni wznoszą 
się piękne budynki Nowych Gliwic i rozwija się 
dynamicznie obszar nowych technologii. 
W miejscu nieużytków na tyłach ul. Jasnej wznosi 
się duże osiedle Żwirki i Wigury, a po drugiej 
stronie, na wysokości miejsca spotkania oko 
w oko z bykiem, jest boisko Orlik i dalej kompleks 
sportowy „Jasna”.

 Obecnie to Zbigniew Krzeszowiec 
pozostaje czynnym zawodnikiem. Teraz jest 
zwycięzcą licznych zawodów indywidualnych. 
Chcę przez to powiedzieć, że w grupie, która ma 
odnosić sukcesy, nie może być kilku liderów. Jest 
jeden. Do października 2019 liderem naszego 
zespołu był Zygmunt Frankiewicz. Teraz liderem 
jestem ja, Adam Neumann.

  Widzę, że otworzyłam furtkę do 
wspomnień?

     Nie przeszkadzają Panu komentarze, że 
do tej pory ukrywał się Pan w cieniu 
Prezydenta Frankiewicza?

  Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
zwycięstwa w walce o prezydenturę 
Gliwic.

Rozmawiała Karolina KaczmarczykPomiędzy Trynkiem a ul. Pszczyńską rozciągały 
się łąki. Łącznikiem była ul. Jasna z rzędem 
domków jednorodzinnych, za którymi również 
rozpościerały się nieużytki. Z centrum miasta na 
Trynek kursowała tylko jedna linia- autobus nr 
60, który kończył kursy ok. godziny 21. 
Pamiętam, jak pewnego razu po zakończonym 
wieczornym seansie w kinie, kiedy prawie 
biegliśmy ze Śródmieścia, by zdążyć przed 
godz.22:00 na ul. Piastowską, drogę zaszedł nam 
wałęsający się samopas po ulicy byk. Ani myślał 
przepuścić nas dalej. Do teraz nie jestem pewien, 
czy przyszli teściowie uwierzyli w podany przez 
nas powód spóźnienia. 

dawnego stadionu wznosi się wspaniała hala 
Arena Gliwice, a tamta dziewczyna jest moją 
żoną.
 I ma na imię Jolanta?
Rzeczywiście!  Jola mieszkała na Trynku 
- w pobliżu koksowni i kopalni „KWK Gliwice”.  
Sadza i pył węglowy pokrywały parapety 
i wdzierały się do mieszkań. Jakby tego było 
jeszcze mało, osiedle długo czekało na wymianę 
pieców kaflowych na miejskie centralne 
ogrzewanie. Jak mówi moja żona, codziennym 
wieczornym rytuałem było oczyszczanie dziurek 
nosa z czarnej, lepkiej sadzy oraz szorowanie 
szczotką i proszkiem kołnierzyków przed 
wypraniem koszul. 

Trwa właśnie gorąca kampania wyborcza  –  5 stycznia mieszkańcy Gliwic wybiorą nowego prezydenta miasta.

pełniącym funkcję wiceprezydenta miasta przez ostatnie 13 lat.
Rozmawiam dziś z Adamem Neumannem, kandydatem Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza w tych wyborach,

Karolina Kaczmarczyk i Adam Neumann

Adam Neuman 

Adam Neumann 

ADAM NEUMANN
Niezależny kandydat na Prezydenta Gliwic.

Działacz społeczny, przedsiębiorca, 
doświadczony samorządowiec. 

Zawsze blisko ludzi. 
Zakochany w swoim mieście.
Miłośnik turystyki i teatru.
Prywatnie od 36 lat mąż Joli.

W latach 2006-2019 zastępca Prezydenta 
Miasta. 

Gliwiczanin od urodzenia.
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ě Utrzymanie Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie 
wynagrodzeń. 

ě Zapewnienie dochodów miasta na poziomie pozwalającym na stałą 
poprawę jakości życia w mieście.  

I. WZMACNIANIE SOLIDNYCH PODSTAW ROZWOJU

ě Zapewnianie warunków do tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc 
pracy oraz utrzymania już istniejących.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

・ Stwarzanie warunków do dalszego rozwoju aktywności gospodarczej

- uzbrojenie i skomunikowanie 700 ha terenów inwestycyjnych Gliwickiego 

Obszaru Gospodarczego w południowej części Gliwic,

 

- kontynuacja działalności w specjalnej strefie ekonomicznej,

CEL:

- udostępnianie kolejnych terenów kompleksu Nowych Gliwic firmom nowych 

technologii, 

- wspieranie współpracy biznesu z Politechniką Śląską, 

- budowa nowych połączeń drogowych, w tym południowo-zachodniej 

obwodnicy miasta, oraz rozbudowa pozostałej infrastruktury stwarzającej 

dogodne warunki do powstawania nowych firm. 

- systematyczne aktualizowanie oferty edukacji zawodowej gliwickich szkół 

uwzględniającej potrzeby rynku,

Rozwój gospodarczy Gliwic jest najskuteczniejszą drogą do utrzymania 
ekonomicznego dobrobytu zarówno samego miasta, jak i jego mieszkańców. 
Chcę podjąć dodatkowe działania podnoszące komfort życia gliwiczan.

- rozwój gliwickiego lotniska poszerzającego ofertę komunikacyjną oraz 

inspirujący rozwój nowych technologii lotniczych i stworzenie oferty 

szkoleniowej,  

ě Utrzymanie pozycji Gliwic w czołówce miast 
o najwyższym poziomie jakości życia w woje-
wództwie.

- dalsze wspieranie działalności prywatnych szpitali i przychodni 

zdrowia na terenie Gliwic,

・ Poprawa warunków mieszkaniowych

II.  DBAŁOŚĆ O KOMFORT ŻYCIA W GLIWICACH

ě Podnoszenie standardu usług: zdrowotnych, 
edukacyjnych, utrzymania czystości, transportu 
publicznego i innych komunalnych. 

- budowa kompleksu szpitalnego przy skrzyżowaniu ulic Kujawskiej 

i Ceglarskiej,

ě Utrzymanie kosztów życia w mieście na poziomie .
niższym od średniej porównywalnych miast.

- wspieranie osób z niepełnosprawnością poprzez stworzenie 

i sukcesywną realizację planu odpowiednich rozwiązań 

infrastrukturalnych.

- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i zwiększenie liczby klas 

dwujęzycznych w gliwickich szkołach,

- adaptacja budynku przy ul. Ziemowita na potrzeby nowej siedziby szkoły 

muzycznej,

PLANOWANE DZIAŁANIA:

- stałe inwestowanie w infrastrukturę oświatową: przedszkolną i szkolną. 

・ Walka ze smogiem

- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego PEC jak największej 

liczby budynków ogrzewanych nieekologicznie, 

- dofinansowania (w tym ze środków zewnętrznych) dla właścicieli prywatnych 

mieszkań i domów wymieniających źródła ciepła na ekologiczne,

・ Poprawa warunków leczenia i profilaktyka

- budowa Centrum Umiejętności przy Radiostacji,

- wyprowadzenie drogi krajowej nr 78 z centrum miasta na nową obwodnicę,

・ Dostęp do edukacji na wysokim poziomie

CEL:

ě Dążenie do systematycznej poprawy czystości 
powietrza.

- wymiana nieekologicznych źródeł ciepła we wszystkich mieszkaniach 

należących do miasta (około 5 tys. mieszkań),

- systematyczne podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, 

informacyjnym, infrastrukturalnym w celu zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym,

- kontynuacja wymiany autobusów na pojazdy zasilane elektrycznie i na gaz.

- kontynuacja programu budowy minimum 440 mieszkań komunalnych przy 

ulicach: Kujawskiej, Górnej, Samotnej, Opolskiej, Zbożowej, Dworskiej, 

Wiertniczej, 

- wdrożenie programu modernizacji dróg wewnętrznych,

- uruchomienie programu budowy żywych, zielonych ekranów 

dźwiękochłonnych w miejscach o podwyższonym poziomie hałasu, 

- kontynuacja remontów mieszkań komunalnych i dopłat do funduszy 

remontowych wspólnot mieszkaniowych,

- kontynucja działalności gliwickich TBS-ów i dalsze stwarzanie dogodnych 

warunków do działalności spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów 

i indywidualnych inwestorów,

Adam Neumann 

Zachęcił mnie do tego kroku Zygmunt Frankiewicz, wieloletni prezydent Gliwic, który przesądził o kierunku 
i dynamice zmian zachodzących w mieście w ostatnim ćwierćwieczu.

Gliwice to moje rodzinne miasto. Troska o jego pomyślność, pozytywne relacje z mieszkańcami angażującymi się 
w jego rozwój oraz wiedza i doświadczenie, które zdobyłem, pełniąc przez 13 lat funkcję zastępcy prezydenta, 
skłoniły mnie do ubiegania się o mandat prezydenta miasta. 

Program dla Gliwic – kontynuacja i rozwój
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・ Bezpieczeństwo mieszkańców

- budowa Centrum Przesiadkowego po północnej stronie dworca PKP oraz na 

osiedlu Kopernika,

- ukończenie budowy obwodnicy miasta,

- zmiana zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz zwiększenie 

liczby miejsc parkingowych w mieście.

・ Czyste miasto i wysoki standard usług komunalnych 

・ Ochrona przed skutkami powodzi

- współfinansowanie działań związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży - 

prywatne żłobki, przedszkola i szkoły, rodziny zastępcze.

- ukończenie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Materialne i społeczne bezpieczeństwo mieszkańców oraz 
komfort ich życia codziennego tworzą warunki do 
poszukiwania oferty rozrywkowo-kulturalnej oraz 
rekreacyjno-sportowej. Zamierzam poszerzyć tę ofertę 
i jeszcze bardziej dopasować ją do potrzeb mieszkańców 
naszego miasta. Gliwiczan aktywnych społecznie zapraszam 
do pracy na rzecz miasta.

- wspólne inwestycje drogowe i inne o charakterze publicznym,

・ Gotowość współdziałania z partnerami prywatnymi

III. ZAPEWNIANIE RADOŚCI Z ŻYCIA W MIEŚCIE 
CEL:

- należyta dbałość i rozwój kanalizacji deszczowej, stworzenie dogodnych 

warunków dla tzw. małej retencji na prywatnych nieruchomościach.

ěDalszy rozwój ogólnodostępnych przestrzeni 
miejskich.

- stworzenie nowej siatki szybkich połączeń autobusowych i kolejowych 

w partnerstwie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią,

・ Sprawny transport

ěUtrzymanie charakteru zielonego miasta.
ěZapewnienie gliwiczanom atrakcyjnej oferty 

rozrywkowo-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.

- utrzymanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,

- zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w zabudowie mieszkaniowej, m.in. 

poprzez spowolnienie ruchu.

- podnoszenie standardu pracy Straży Miejskiej oraz współpraca z Policją.

- budowa ponad 20 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, m.in. 

od Os. Kopernika wzdłuż ulicy Toszeckiej do Czechowic oraz z Centrum do 

Łabęd wzdłuż rzeki Kłodnicy; sukcesywne łączenie istniejących odcinków 

dróg rowerowych w sprawny system komunikacji,

- zwiększenie nakładów na utrzymanie porządku w mieście, w tym na 

uzupełnienie małej architektury związanej z estetyką i czystością miasta,

- kontynuacja prowadzonych inwestycji przeciwpowodziowych oraz 

wykorzystanie powstających polderów zalewowych przy ulicach: 

Królewskiej Tamy, Baildona, Słowackiego, na potoku Wójtowianka i Cienka 

do celów rekreacyjnych,

ěTworzenie warunków do stałej współpracy 
z aktywnymi mieszkańcami Gliwic.

- badania opinii społecznych i konsultacje poszerzające wiedzę 

o oczekiwaniach mieszkańców.

・ Kultura i rekreacja dla wszystkich

・ Przyjazna przestrzeń miejska

- budowa sali szermierczej dla gliwickich klubów szermierczych,

- racjonalne gospodarowanie zielenią w powiązaniu z małą architekturą.

- uatrakcyjnienie oferty dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 

służących komunikacji i rekreacji,

- przebudowa Placu Piastów i ulicy Chorzowskiej oraz etapowo ul. Zabrskiej,

PLANOWANE DZIAŁANIA:

- budowa tężni solankowej jako pierwszy etap modernizacji parku przy ulicy 

Chorzowskiej,

・ Współpraca z aktywnymi społecznie gliwiczanami

- uatrakcyjnienie oferty dla seniorów, kontynuacja programów takich, jak: 

Zdrowe Gliwice, Rodzinny Piknik Seniora i innych, 

- włączenie mieszkańców w prace nad kolejną strategią rozwoju Gliwic,

- zintegrowanie obecnie obowiązujących zniżek i uprawnień miejskich 

w jedną kartę mieszkańca, zawierającą nowe funkcjonalności dedykowane 

wszystkim gliwiczanom.

- inwestycje w pozostałą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: boiska, place 

zabaw, skwery i parki, np. Park  Południowy na obszarze równoległym do 

ul. Rybnickiej,

- wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i klubami sportowymi przy realizacji zadań związanych 

z aktywizacją i integracją mieszkańców naszego miasta.

- budowa systemu parkingów wielopoziomowych i podziemnych 

w sąsiedztwie starówki w celu ograniczenia ruchu samochodowego na jej 

terenie,

- reorganizacja centrum miasta – od Dworca PKP do Rynku, wzdłuż ulicy 

Zwycięstwa,

- kontynuacja organizacji wielu imprez masowych i festiwali takich, jak: 

Parkowe Lato, Ulicznicy i inne,

- utrzymanie i wzmacnianie oferty istniejących instytucji: Teatru Miejskiego, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum oraz hali Arena Gliwice,

- rozszerzenie możliwości zaangażowania rad dzielnic i mieszkańców 

w planowanie rozwoju miasta i dzielnic,

Zależy mi również, żeby osoby, które przyjechały do Gliwic na studia lub do pracy, pozostawały tutaj na stałe. 
Edukacja, aspiracje biznesowe czy też kariera zawodowa powinny być tylko pretekstem do oczywistego wyboru, 
jakim jest życie w Gliwicach.

Największą radość sprawiają mi spotkania z gliwiczanami, podczas których wyrażają oni swoje zadowolenie z życia 
i przywiązanie do miasta. Chciałbym, aby działania prozdrowotne, bogata oferta edukacyjna, szerokie możliwości 
zawodowe, bezpieczeństwo i komfort socjalny powodowały, że zadowolenie z życia w Gliwicach będzie stale rosło.

Adam Neumann 
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Dobra współpraca dla dobra Gliwic

Prywatny kapitał został również zaangażowany w budowę fragmentu 
południowej obwodnicy Gliwic w obszarze ronda Zesłańców Sybiru (nowej drogi 
o długości ok. 800 m wraz z dwoma nowymi rondami).

Potrafiliśmy wykorzystać kapitał prywatny do 
realizacji zadań publicznych. W ostatnich latach 
zawarliśmy 10 porozumień z inwestorami 
dotyczących budowy lub rozbudowy dróg w celu 
skomunikowania inwestycji z drogami publiczny-
mi,  a w pięciu kolejnych przypadkach trwają 
rozmowy zmierzające do zawarcia takich 
porozumień – byłem za to odpowiedzialny. 

Ważnym inwestorem, który przy okazji budowy swoich obiektów w Gliwicach 
przeprowadził rozbudowę i przebudowę miejskiego układu drogowego, był 
AUCHAN. Firma wydała 61 mln zł na przebudowę skrzyżowania przy ulicy 
Rybnickiej. Dzięki temu zwiększyło się bezpieczeństwo na jednym z najbardziej 
kolizyjnych skrzyżowań w mieście.

oraz DTŚ i nie tylko
Dzięki zabiegom Prezydenta Miasta 
Zygmunta Frankiewicza w  Gliwicach mamy 
dwie autostrady – A1 i A4, a z głównymi 
miastami Śląska łączy nas Drogowa Trasa 
Średnicowa. Do tego dobrze rozwinięta sieć 
dróg, ekologiczna komunikacja publiczna, 
nowoczesny dworzec, lotnisko, sieć stacji 
Roweru Miejskiego oraz nowatorski system 
sterowania ruchem. Nasze miasto zyskało 
miano najlepiej skomunikowanego w Polsce. A jeszcze  4 lata temu powodzenie  
budowy DTŚ stanęło pod dużym znakiem zapytania. Ryzykując dużo,  przejęliśmy 
inwestycję od marszałka województwa. Tylko nasze miasto zostało postawione 
w tak trudnej sytuacji. Sprawny nadzór i pozyskanie ogromnej unijnej dotacji 
w kwocie 443 mln zł umożliwiły dokończenie  budowy. Dzisiaj z tej drogi korzysta 
średnio ok. 800 tys. pojazdów miesięcznie. DTŚ  znacząco usprawnia poruszanie 
się po mieście oraz wyjazd z niego.

Mieszkania  dla gliwiczan
W ostatnich  latach wybudowano ok. 300 
mieszkań komunalnych przy ul.: Jana Pawła 
II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kocha-
nowskiego, Staromiejskiej, Rzeczyckiej 
i Anny Jagiellonki. Budują się kolejne-przy 
ul.: Zawadzkiego, Górnej, Samotnej, 
Kujawskiej, Św. Jacka i Opolskiej. W systemie 
TBS powstało blisko 2 tys. mieszkań na 
wynajem, na przykład na osiedlach przy 
ul.: Szafirowej, Witkiewicza, Granicznej; 
budynki przy ul. Mikołowskiej, Uszczyka, Dworskiej i Bernardyńskiej. Przy 
ul. Warszawskiej niemal gotowe jest Centrum 50+ z  39 mieszkaniami na sprzedaż 
i 59 na wynajem. U zbiegu ul. Dunikowskiego i Mikołowskiej funkcjonuje nowy 
piętrowy parking wraz z licznymi lokalami użytkowymi.

Historyczny  symbol Gliwic  ma około 110m 
wysokości.  Jest jedną z najwyższych, w całości 
zbudowanych z drewna, konstrukcji na świecie.  
Przeprowadziliśmy kompleksowy remont Radiostacji 
i sąsiadującego z nią terenu, dodaliśmy iluminację. 
Wokół zabytku powstała atrakcyjna przestrzeń 
publiczna z placem, ścieżkami spacerowymi, 
fontannami, ławkami i zielenią. Pod Radiostacją 
organizowane są ważne wydarzenia oraz  imprezy dla 
mieszkańców. Inwestycja została uznana za Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2010  
w kategorii: urbanistyka. W bezpośrednim sąsie-
dztwie Radiostacji, od 2017 r., działa sensoryczny park 
doświadczeń. Są w nim gigantyczne instrumenty – 
szumiące rury, armata powietrzna, organy rurowe, 

anteny paraboliczne, gongi i inne sensoryczne urządzenia, które emitują dźwięki.

Rewitalizacja obszaru Radiostacji

Skrzyżowanie autostrad A1 i A4  

Nowe Gliwice - symbol przemian
Od 2008 r. Nowe Gliwice są wizytówką 
przemian, jakie zaszły w naszym mieście. 
Przeszłość łączy się tu z przyszłością. To 
centrum nowoczesnego przemysłu, skupiające 
kilkadziesiąt firm z branży nowych technologii, 
a jednocześnie miejska przestrzeń, która 
przyciąga mieszkańców wydarzeniami 
kulturalnymi i sportowymi. W przemianę 
pokopalnianego terenu w Centrum Edukacji 
i Biznesu miasto zainwestowało 24 mln euro, wykorzystując środki unijne. To 
miejsce przyciąga kreatywnych i pełnych pasji ludzi oraz liczące się na rynku firmy.

Posiada pełnowymiarową bieżnię okólną, sektor 
rzutów, skocznie do skoku wzwyż i skoku o tyczce 
oraz do skoku w dal i trójskoku. Jest także rzutnia 
do pchnięcia kulą oraz do rzutu młotem 
i oszczepem. Zawody z widowni może 
obserwować pół tysiąca widzów. Młodzi gliwiccy 

lekkoatleci trenują w doskonałych warunkach,  a po godzinach treningów 
z obiektu mogą korzystać także mieszkańcy Gliwic.

Dawny Dom Przedpogrzebowy z 1903 r.

Ulubione miejsce wypoczynku gliwiczan. Po jego  
spektakularnej przemianie w 2017 r. to obecnie 
najładniejszy  teren rekreacyjny w Gliwicach. 
W centralnej części parku powstał ogromny plac 
zabaw wyposażony m.in.: w wielkie czerwone 
linarium. Na rozległym terenie znajdują się liczne 
atrakcje, do których prowadzą  alejki, oświetlone 
nowoczesnymi, energooszczędnymi lampami. 

To najnowocześniejsza i jedna z największych 
w Polsce hal widowiskowo-sportowych. Hala główna 
mieści ponad 17 tys. widzów. Przylega do niej Mała 
Arena. Na terenie hali znajduje się także 
dwupoziomowy garaż, którego górna płyta jest 
przystosowana do organizacji imprez i wystaw 
plenerowych. Arena dysponuje również spekta-

kularnym systemem podwieszenia scenicznego. Za sprawą Eurowizji Junior 
o Gliwicach usłyszał cały świat. Sukces artystyczny Victorii Gabor okazał się 
również sukcesem promocyjnym Gliwic i udowodnił, że decyzja o budowie hali 
była pod każdym względem słuszna.  W przyszłym roku swoje koncerty 
w Gliwicach zapowiedzieli już: James Blunt, Lenny Kravitz i Nick Cave.  W  Arenie 
Gliwice można przeprowadzać nie tylko wielkie wydarzenia artystyczne, ale 
również zawody sportowe, m.in.: w lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, 
koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej oraz boksie.

Stadion dla mistrza
Mistrzowie Polski od 2011 roku rozgrywają swoje 
mecze na nowoczesnym stadionie przy 
ul. Okrzei zbudowanym przez miasto. Jest on 
dostosowany do wymogów PZPN-u i UEFA, 
z boiskiem o wymiarach 105m × 68m, 
podgrzewaną murawą, zadaszoną trybuną 
i trzykondygnacyjnym budynkiem klubowym. 
Obiekt może pomieścić 10 tys. widzów 
z możliwością rozbudowy o kolejne 5 tys. miejsc.

Arena Gliwice

Ocalony od zapomnienia unikatowy zabytek. 
Podupadły obiekt uratowało miasto i w całości  
sfinansowało jego odbudowę. Po odrestaurowaniu 
przekształciliśmy go w Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach. Otwarta 
w 2018 r. wystawa Dom Światów  przybliża historię 
Żydów mieszkających na Górnym Śląsku. To pierwsza 
tego typu instytucja kulturalna w tej części Polski. 

Park Chrobrego

Arena lekkoatletyczna na Osiedlu Kopernika 

Wspólną pracą zbudowaliśmy podstawy sprzyjające rozwojowi miasta. 
Gliwice stały się liderem w wielu dziedzinach – nie tylko na Śląsku, ale także w kraju. 
Dzisiejsze Gliwice to synonim sukcesu. Przypomnijmy kilka najważniejszych inwestycji  
realizowanych w ostatnich latach mojego urzędowania. 

Adam Neumann 
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Adam Neumann 

Bezpartyjni Samorządowcy:
„Pan Adam Neumann swoim bogatym doświadczeniem zawodowym 
i trwającą od wielu lat pracą na rzecz mieszkańców Gliwic oraz wysoką 
kulturą osobistą daje gwarancję dialogu z różnymi środowiskami.”

Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic 
„Wspólnie dla Gliwic”
„W naszej ocenie jest to jedyny kandydat 
zapewniający utrzymanie dotychczasowej 
dynamiki rozwoju Gliwic.”

Dzięki codziennej pracy na rzecz Miasta Gliwice i zaangażowaniu wielu osób udało się nam wspólnie stworzyć 
przyjazne środowisko dla mieszkańców, dla rozwoju miasta. Serdecznie dziękuję za wiele ciepłych słów pod moim 
adresem. Spływające rekomendacje zamieszczam na stronie www.adamneumann.pl

„Pan Adam Neumann jest w naszym przekonaniu osobą doświadczoną 
i kierującą się w swojej pracy dobrem miasta jako wspólnoty jego mieszka-
ńców. Liczymy, że jego wybór na to stanowisko będzie gwarantem dalszego 
rozwoju Gliwic oraz rozwoju trzeciego sektora w naszym mieście.”

Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice

„Swoją wieloletnią pracą jako zastępca 
prezydenta przyczynił się znacząco do 
rozwoju naszego miasta oraz do rozbudowy 
infrastruktury sportowej.”

Śląska Akademia Futbolu

TOM Doradztwo i Szkolenia, K.  Cudek
„(...)  długoletnie doświadczenie i znajomość 
problemów Gliwic pozwoli na właściwe 
i profesjonalne zar ządzanie  sprawami  
mieszkańców.”

Adam Neumann 

„Pan Adam Neumann jest doświadczonym 
samorządowcem, który swoją wieloletnią 
pracą jako zastępca Prezydenta Miasta 
przyczynił się znacząco do rozwoju naszego 
miasta (...) Jest osobą znakomicie znającą 
Gliwice, aktywną, słuchającą mieszkańców.”

KODOKAN

„Zarząd rekomenduje kandydaturę Adama Neumanna na stanowisko Prezydenta Miasta 
Gliwice. Pozostajemy w przekonaniu, że doświadczenie kandydata i jego dotychczasowe 
dokonania pozwolą na dalszą owocną współpracę gliwickiego samorządu z organizacjami 
pozarządowymi  działającymi na terenie miasta Gliwice.”

Fundacja Centrum Edukacji Motorowej

„Dotychczasowe działania władz samorządowych Miasta Gliwice, 
w tym Wiceprezydenta Miasta Pana Adama Neumanna zaowocowały 
dynamicznym rozwojem Gliwic, które są w chwili obecnej jednym 
z najlepiej funkcjonujących miast na mapie Polski. Stabilny poziom finansów 

miasta pozwolił na wsparcie wielu społecz-
nych inicjatyw zmierzających do poprawy 
materialnej najbardziej potrzebujących.”

Stowarzyszenie Wspierania Wrażliwości Społecznej w Gliwicach:

Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządów Nieruchomości
„Pan Adam Neumann jest wieloletnim członkiem Naszego 
Stowarzyszenia. Posiada ogromną wiedzę w zakresie zarządzania 
nieruchomościami.(...) Jest osobą kreatywną, rzetelną i odpowie-
dzialną. ”

Współpraca z różnymi środowiskami 
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5 stycznia 2020 r.
lokale wyborcze czynne 

od 7:00 do 21:00 

Gorąco proszę 
o wzięcie udziału 
w wyborach na 
Prezydenta Gliwic 
5 stycznia 2020 r.
i oddanie
na mnie głosu.

Adam Neumann

Drodzy Gliwiczanie, 

w tym szczególnym świątecznym czasie 

składam Państwu życzenia zdrowia, ciepła 

oraz miłości. Niech nadchodzący 2020 rok 

będzie pełen spełnionych nadziei 

i trafnych decyzji.

Adam Neumann

Adam Neumann Adam Neumann 
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