PROGRAM DLA GLIWIC ADAMA NEUMANNA

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.
Zachęcił mnie do tego kroku Zygmunt Frankiewicz, wieloletni prezydent Gliwic, który
przesądził o kierunku i dynamice zmian zachodzących w mieście w ostatnim ćwierćwieczu.
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I. WZMACNIANIE SOLIDNYCH PODSTAW ROZWOJU
CEL:

 Zapewnianie warunków do tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy
oraz utrzymania już istniejących.
 Utrzymanie Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie wynagrodzeń.
 Zapewnienie dochodów miasta na poziomie pozwalającym na stałą poprawę
jakości życia w mieście.

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,
udostępnianie kolejnych terenów kompleksu Nowych Gliwic firmom nowych
technologii,
rozwój gliwickiego lotniska poszerzającego ofertę komunikacyjną oraz inspirujący
rozwój nowych technologii lotniczych i stworzenie oferty szkoleniowej,
wspieranie współpracy biznesu z Politechniką Śląską,
systematyczne aktualizowanie oferty edukacji zawodowej gliwickich szkół
uwzględniającej potrzeby rynku,
budowa nowych połączeń drogowych, w tym południowo-zachodniej obwodnicy
miasta, oraz rozbudowa pozostałej infrastruktury stwarzającej dogodne warunki do
powstawania nowych firm.

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.
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II. DBAŁOŚĆ O KOMFORT ŻYCIA W GLIWICACH
CEL:
 Podnoszenie standardu usług: zdrowotnych, edukacyjnych, utrzymania czystości,
transportu publicznego i innych komunalnych.
 Utrzymanie pozycji Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie jakości życia
w województwie.
 Utrzymanie kosztów życia w mieście na poziomie niższym od średniej porównywalnych
miast.
 Dążenie do systematycznej poprawy czystości powietrza.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
•

Poprawa warunków leczenia i profilaktyka
budowa kompleksu szpitalnego przy skrzyżowaniu ulic Kujawskiej i Ceglarskiej,
dalsze wspieranie działalności prywatnych szpitali i przychodni zdrowia na terenie
Gliwic,
-

systematyczne podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym,
infrastrukturalnym w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,
wspieranie osób z niepełnosprawnością poprzez stworzenie i sukcesywną realizację
planu odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych.

•

Dostęp do edukacji na wysokim poziomie
poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i zwiększenie liczby klas dwujęzycznych
w gliwickich szkołach,
adaptacja budynku przy ul. Ziemowita na potrzeby nowej siedziby szkoły muzycznej,
budowa Centrum Umiejętności przy Radiostacji,
stałe inwestowanie w infrastrukturę oświatową: przedszkolną i szkolną.

•

Walka ze smogiem
wymiana nieekologicznych źródeł ciepła we wszystkich mieszkaniach należących do
miasta (około 5 tys. mieszkań),
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,
wyprowadzenie drogi krajowej nr 78 z centrum miasta na nową obwodnicę,
kontynuacja wymiany autobusów na pojazdy zasilane elektrycznie i na gaz.

•

Poprawa warunków mieszkaniowych
kontynuacja programu budowy minimum 440 mieszkań komunalnych przy ulicach:
Kujawskiej, Górnej, Samotnej, Opolskiej, Zbożowej, Dworskiej, Wiertniczej,
kontynucja działalności gliwickich TBS-ów i dalsze stwarzanie dogodnych warunków
do działalności spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów i indywidualnych
inwestorów,
kontynuacja remontów mieszkań komunalnych i dopłat do funduszy remontowych
wspólnot mieszkaniowych,
wdrożenie programu modernizacji dróg wewnętrznych,
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•

uruchomienie programu budowy żywych, zielonych ekranów dźwiękochłonnych
w miejscach o podwyższonym poziomie hałasu,
zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w zabudowie mieszkaniowej, m.in. poprzez
spowolnienie ruchu.

Sprawny transport
budowa Centrum Przesiadkowego po północnej stronie dworca PKP oraz na osiedlu
Kopernika,
stworzenie nowej siatki szybkich połączeń autobusowych i kolejowych
w partnerstwie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią,
ukończenie budowy obwodnicy miasta,
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,
zmiana zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz zwiększenie liczby
miejsc parkingowych w mieście.

•

Czyste miasto i wysoki standard usług komunalnych
zwiększenie nakładów na utrzymanie porządku w mieście, w tym na uzupełnienie
małej architektury związanej z estetyką i czystością miasta,
ukończenie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

•

Ochrona przed skutkami powodzi
kontynuacja prowadzonych inwestycji przeciwpowodziowych oraz wykorzystanie
powstających polderów zalewowych przy ulicach: Królewskiej Tamy, Baildona,
Słowackiego, na potoku Wójtowianka i Cienka do celów rekreacyjnych,
należyta dbałość i rozwój kanalizacji deszczowej, stworzenie dogodnych warunków
dla tzw. małej retencji na prywatnych nieruchomościach.

•

Bezpieczeństwo mieszkańców
utrzymanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,
podnoszenie standardu pracy Straży Miejskiej oraz współpraca z Policją.

•

Gotowość współdziałania z partnerami prywatnymi
wspólne inwestycje drogowe i inne o charakterze publicznym,
współfinansowanie działań związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży - prywatne
żłobki, przedszkola i szkoły, rodziny zastępcze.

Materialne i społeczne bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort ich życia codziennego
tworzą warunki do poszukiwania oferty rozrywkowo-kulturalnej oraz rekreacyjnosportowej. Zamierzam poszerzyć tę ofertę i jeszcze bardziej dopasować ją do potrzeb
mieszkańców naszego miasta. Gliwiczan aktywnych społecznie zapraszam do pracy na
rzecz miasta.
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III.ZAPEWNIANIE RADOŚCI Z ŻYCIA W MIEŚCIE
CEL:
 Dalszy rozwój ogólnodostępnych przestrzeni miejskich.
 Utrzymanie charakteru zielonego miasta.
 Zapewnienie gliwiczanom atrakcyjnej oferty rozrywkowo-kulturalnej i rekreacyjnosportowej.
 Tworzenie warunków do stałej współpracy z aktywnymi mieszkańcami Gliwic.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
• Przyjazna przestrzeń miejska
reorganizacja centrum miasta – od Dworca PKP do Rynku, wzdłuż ulicy Zwycięstwa,
przebudowa Placu Piastów i ulicy Chorzowskiej oraz etapowo ul. Zabrskiej,
-

budowa systemu parkingów wielopoziomowych i podziemnych w sąsiedztwie
starówki w celu ograniczenia ruchu samochodowego na jej terenie,

-

budowa tężni solankowej jako pierwszy etap modernizacji parku przy ulicy
Chorzowskiej,
racjonalne gospodarowanie zielenią w powiązaniu z małą architekturą.

•

Kultura i rekreacja dla wszystkich
utrzymanie i wzmacnianie oferty istniejących instytucji: Teatru Miejskiego, Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Muzeum oraz hali Arena Gliwice,
-

•

kontynuacja organizacji wielu imprez masowych i festiwali takich, jak: Parkowe Lato,
Ulicznicy i inne,
uatrakcyjnienie oferty dla seniorów, kontynuacja programów takich, jak: Zdrowe
Gliwice, Rodzinny Piknik Seniora i innych,
uatrakcyjnienie oferty dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, służących
komunikacji i rekreacji,
budowa sali szermierczej dla gliwickich klubów szermierczych,
inwestycje w pozostałą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: boiska, place zabaw,
skwery i parki, np. Park Południowy na obszarze równoległym do ul. Rybnickiej,
zintegrowanie obecnie obowiązujących zniżek i uprawnień miejskich w jedną kartę
mieszkańca, zawierającą nowe funkcjonalności dedykowane wszystkim gliwiczanom.

Współpraca z aktywnymi społecznie gliwiczanami
włączenie mieszkańców w prace nad kolejną strategią rozwoju Gliwic,
rozszerzenie możliwości zaangażowania rad dzielnic i mieszkańców w planowanie
-

rozwoju miasta i dzielnic,
badania opinii społecznych i konsultacje poszerzające wiedzę o oczekiwaniach
mieszkańców
wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i
klubami sportowymi przy realizacji zadań związanych z aktywizacją i integracją
mieszkańców naszego miasta.
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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.
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.

Adam Neumann
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