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Kolejna grupa 
zakupowa utworzona 
przez Metropolię 
Metropolia ogłosiła przetarg na zakup, najem 
i leasing 71 samochodów elektrycznych oraz 59 
ładowarek dla swoich gmin członkowskich i ich 
jednostek budżetowych. Grupowe zamówienie 
samochodów ma przynieść oszczędności, 
podobnie jak w przypadku grup zakupowych 
energii elektrycznej oraz gazu. Grupa zakupowa 
samochodów elektrycznych obejmuje 28. 
zamawiających.

Samochody trafią m.in. do urzędów miast, 
straży miejskich, zakładów utrzymania zieleni, 
wodociągów, ośrodków sportu i rekreacji, 
instytucji kultury czy placówek z zakresu 
świadczenia pomocy społecznej. Stopniowa 
wymiana samochodów służbowych na pojazdy 
elektryczne jest obowiązkiem, który wynika 
z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych.

To już kolejna grupa zakupowa, utworzona 
przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 
Pierwsza grupa dotyczyła wspólnego zakupu 
energii elektrycznej na 2019 rok. W latach 
2020–2021 kontynuowano grupowy zakup 
prądu, poszerzając grupę o nowych członków 
i zwiększając wolumen zamówienia. Sukces tych 
przedsięwzięć doprowadził także do powstania 
grupy zakupowej gazu na lata 2020–2021. 

Miasta Metropolii pozyskały prawie 700 mln PLN 
w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Najwięcej, bo prawie 180 mln PLN, przeznaczone 
zostanie na modernizację i budowę nowych 
dróg. Ponad 130 mln PLN pójdzie na rozbudowę 
i modernizację infrastruktury edukacyjnej, 
a prawie 174 miliony na inwestycje w sferze 
kultury, sportu i rekreacji. 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
otrzyma 5 mln PLN dofinansowania na zakup 

Prawie 700 mln PLN na projekty 
inwestycyjne w Metropolii 

180 mln PLN 
MODERNIZACJA  

I BUDOWA DRÓG

Źródło: opracowanie własne. 

132 solarnych automatów biletowych. Pieniądze 
pochodzą z drugiej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych. Co ważne, automaty będą 
w 100 proc. zasilane energią ze słońca, więc nie 
będą potrzebować przyłącza elektrycznego. 
Oznacza to niższe koszty utrzymania, możliwość 
instalacji praktycznie w dowolnym miejscu, 
a w razie konieczności – łatwą zmianę lokalizacji. 
Urządzenia będą posiadały ekrany dotykowe 
i możliwość płatności zarówno gotówką, 
zbliżeniowo, jak i blikiem. 

130 mln PLN 
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

174 mln PLN 
INWESTYCJE W SFERZE 

KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie „Metropolia zamówi 71 aut 

elektrycznych, aby samorządy mogły 

wypełnić ustawowe obowiązki”. 

https://metropoliagzm.pl/2022/05/30/metropolia-zamowi-71-aut-elektrycznych-aby-samorzady-mogly-wypelnic-ustawowe-obowiazki/
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Start-up z Katowic najlepszy w Europie 
w dziedzinie mobilności 

Metropolia wspiera rozwój technologii 
dronowych w miastach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSSE SA. 

Źródło: opracowanie własne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

danych Katowice-Airport, dostęp 17.06.2022 r. 

ZOBACZ

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Start-up z Katowic najlepszym start-upem w Europie 

w dziedzinie mobilności”.

Strefa Ekonomiczna podsumowała 
pierwsze półrocze 2022 roku

W GZM ma szansę powstać ponad 
1 mln m2 nowych przestrzeni 
produkcyjno-magazynowych

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE S.A.) podsumowała 
I półrocze 2022 roku:
• wydano 27 decyzji o wsparciu
• inwestorzy zadeklarowali utrzymanie 3396 i utworzenie 197 nowych 

miejsc pracy
• deklarowana przez inwestorów wartość nakładów inwestycyjnych 

wyniosła 784 mln PLN
• firmy z sektora MŚP stanowiły 70% inwestorów

Metropolia utworzyła Dronową Szkołę Prototypowania, której celem 
jest przeszkolenie urzędników z nowych technologii bezzałogowych 
statków powietrznych (BSP) i przygotowanie ich do budowy trzeciego 
wymiaru miasta.

Obecnie trwają przygotowania do budowy trzeciego wymiaru miasta, 
czyli zagospodarowania przestrzeni do wysokości 120 metrów nad ziemią. 
Ma ona być miejscem dla nowych usług dronowych, które będą świad-
czone w sposób zorganizowany i bezpieczny.

W ramach szkoły powstanie pierwsza mapa wybranego obszaru w prze-
strzeni powietrznej, wyznaczająca testowo korytarze powietrzne, 
z uwzględnieniem tego, co znajduje się na lądzie. Uczestnicy szkoły pra-
cowali pod okiem specjalistów z danych obszarów tematycznych. Zdobyta 
wiedza pozwoli im m.in. na lepsze poruszanie się w obszarze zamówień 
publicznych, dotyczących technologii dronowych, a także przyciągania 
nowych inwestorów czy uruchamiania nowych usług. 

Bardzo dobre prognozy cargo 
dla Katowice-Airport 

Cargo to jeden z filarów działalności Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach im. Wojciecha Korfantego. Tylko w maju 2022 r. 
w terminalu towarowym obsłużono 3 321 ton frachtu, tj. o 1 035 ton więcej 
(+45,3%) niż w tym samym miesiącu 2021 r. 

Od stycznia do końca maja 2022 r. z i do Katowice Airport przewieziono 
15 873 tony frachtu – jest to wynik o 4 432 tony lepszy (+38,7%) od 
osiągniętego w tym samym okresie w zeszłym roku. 

Władze lotniska prognozują, że w 2022 r. przez terminal towarowy przejdzie 
ok. 45 tys. ton frachtu, tym samym zostanie zdecydowanie poprawiony 
rekordowy wynik z minionego roku, kiedy to obsłużono 32 tys. ton 
ładunków.

Katowicki start-up StorkJet otrzymał nagrodę dla najlepszego start-upu 
w Europie w dziedzinie mobilności. Firma zajmuje się odczytywaniem 
danych z czarnych skrzynek i optymalizacją zużycia paliwa, co wpływa na 
zmniejszenie śladu węglowego, generowanego przez samoloty.

Nagroda została przyznana w plebiscycie European Startup Prize for 
mobility. 

Start-up ma jasny cel – pomaga liniom lotniczym ograniczać zużycie paliwa, 
co wpływa na redukcję kosztów, ale w perspektywie środowiskowej ma 
również znaczenie, jeśli chodzi o ograniczanie emisji i śladu węglowego. 
Dzięki swojemu pomysłowi i wykorzystaniu specjalnego algorytmu start-up 
zoptymalizował już 4,1 mln lotów, wpływając tym samym na ograniczenie 
emisji CO2 o ok. 106 ton każdego roku.

W 2021 r. w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
wydano pozwolenia na budowę nowych budynków 
przemysłowych i magazynowych, których łączna powierzchnia 
użytkowa wyniosła ponad 1 mln m2. Najwięcej:
• w Sosnowcu – 175 380 m2

• w Dąbrowie Górniczej – 151 289 m2

• w Lędzinach – 113 496 m2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

Banku Danych Lokalnych GUS.

784 mln PLN 
NAKŁADÓW  

INWESTYCYJNYCH

3396 
UTRZYMANYCH  

MIEJSC PRACY

27 
WYDANYCH  

DECYZJI3 321 ton 
PRZEWIEZIONEGO 

FRACHTU  

45 tys. ton 
PRZEWIEZIONEGO  

FRACHTU 

32 tys. ton 
PRZEWIEZIONEGO  

FRACHTU 

4 432 ton 
PRZEWIEZIONEGO 

FRACHTU 

197 
NOWYCH  

MIEJSC PRACY

Psary

Mierzęcice

Siewierz

Ożarowice

Wojkowice

Świerklaniec

Radzionków

Tarnowskie
Góry

Zbrosławice

Pyskowice
Rudziniec

Sośnicowice

Pilchowice Knurów

Gierałtowice

Mikołów

Łaziska
Górne

Wyry

Bojszowy

Kobiór

Będzin

Czeladź

Imielin

Chorzów

Siemianowice
Śląskie

Katowice

Ruda Śląska

Gliwice

Zabrze

Bytom

Piekary
Śląskie

Mysłowice

Tychy

Sosnowiec

Świętochłowice

Lędziny

Bieruń

Dąbrowa
Górnicza

Bobrowniki

0 – 232

232 – 1517

1 517 – 2 755

2 755 – 8 394

8 394 – 12 149

12 149 – 20 309

20 309 – 74 107

74 107 – 91 914

91 914 – 151 289

15 289 – 175 380

Źródło danych: BDL GUS – bdl.stat.gov.pl

STYCZEŃ–MAJ 
2022 R.

PROGNOZA  
NA 2022 R.

WYNIK
Z 2021 R.

MAJ 
2022 R.

WZROST W STOSUNKU 
DO TEGO SAMEGO 
OKRESU W 2021 R.

+38,7% + 40,6%+45,3%

https://www.facebook.com/KatowickaSSE
https://metropoliagzm.pl/2022/04/28/urzednicy-beda-uczyc-sie-o-dronach-metropolia-chce-byc-gotowa-na-trzeci-wymiar-miasta/
https://www.facebook.com/KatowiceAirport 
https://youtu.be/oF0-hrP9WmI
https://invest.katowice.eu/start-up-z-katowic-najlepszym-start-upem-w-europie-w-dziedzinie-mobilnosci/
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Katowice i GZM pozyskały w ciągu ostatniego roku sześciu inwestorów 
i jest to drugi wynik w Polsce, pod względem nowych inwestycji w sektorze 
nowoczesnych usług biznesowych. W 126 centrach w regionie zatrudnio-
nych jest już blisko 30 tys. osób, dzięki czemu Katowice znajdują się wśród 
czterech miast w Polsce, w których usługi biznesowe można uznać za 
mocną specjalizację lokalną.

W ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w centrach usług w Katowicach 
i GZM wzrosło o 67,6 proc., co dało łącznie 12 tys. nowych miejsc pracy. 
Prognozowany poziom zatrudnienia w pierwszym kwartale 2023 r. wynie-
sie ponad 32 tys. osób. Najwięcej ze wszystkich 126 centrów usług biz-
nesowych zlokalizowanych jest w Katowicach (96), na kolejnym miejscu 
znajdują się Gliwice (14), na trzecim ex aequo Chorzów, Dąbrowa Górnicza, 
Sosnowiec (3). Inwestorzy zagraniczni pochodzą z 18 państw. Najwięcej 
inwestycji należy do firm z USA (25), Niemiec (13) oraz Francji (12). Polscy 
inwestorzy są obecnie właścicielami 35 centrów. Główną kategorią świad-
czonych usług pozostają usługi IT.

Sektor nowoczesnych 
usług biznesowych rośnie 
w Katowicach i GZM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Wzrost roli Katowic w sektorze usług biznesowych”.

Firmy z Metropolii wśród 
najlepszych pracodawców 
w rankingu magazynu „Forbes”

16 firm mających swą siedzibę w Metropolii znalazło się w tegorocznym 
zestawieniu Poland’s Best Employers 2022 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 
2022. Najwyżej ulokował się ING Bank Śląski, który zajął 8. miejsce w ogól-
nym rankingu i 1. w kategorii Banki i usługi finansowe. Warto zaznaczyć, 
że w rankingu doceniono Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, które w kategorii Szkolnictwo i badania 
naukowe zajęły ex aequo 3. miejsce. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Oto firmy, dla których 

chce się pracować. Ranking Najlepsi Pracodawcy Polska 2022”.

MIEJSCE 
W RANKINGU 
OGÓŁEM 

NAZWA LICZBA 
PUNKTÓW

LICZBA 
PRACOWNIKÓW

SIEDZIBA KATEGORIA MIEJSCE 
W KATEGORII

8 ING Bank Śląski 82,21 8 053 Katowice Banki i usługi finansowe 1

90 Uniwersytet Śląski 
w Katowicach

71,7 >250 Katowice Szkolnictwo i badania naukowe 3

95 Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

71,39 >250 Katowice Szkolnictwo i badania naukowe 3

117 CTL Logistics 70,61 >250 Sosnowiec Transport i logistyka 10

136 STS 69,96 1 293 Katowice Gastronomia, turystyka, sport 

i usługi rekreacyjne

7

140 Grupa TAURON 69,88 26 000 Katowice Energetyka i usługi komunalne 3

151 ArcelorMittal 69,26 10 000 Dąbrowa Górnicza Produkcja i przetwarzanie surow-

ców, materiałów budowlanych, 

metalu i papieru

6

159 BetaMed 68,93 3 000 Chorzów Ochrona zdrowia i opieka 

społeczna

1

174 Sopra Steria 68,35 1 000 Katowice IT, internet, oprogramowa-

nia, gry komputerowe i serwis 

komputerowy

13

177 Brembo 68,16 1 300 Dąbrowa Górnicza Przemysł samochodowy i innych 

środków transportu (wykonawcy, 

podwykonawcy, sprzedaż)

12

183 Farmacol 67,76 4 500 Katowice Farmaceutyka i biotechnologia 6

193 Alfa Elektro 67,52 500 Katowice Handel hurtowy 4

258 NGK Ceramics 65,31 5 000 Gliwice Przemysł samochodowy i innych 

środków transportu (wykonawcy, 

podwykonawcy, sprzedaż)

14

276 ALDI 64,62 3 500 Chorzów Handel detaliczny 28

290 Tramwaje Śląskie 63,96 1 700 Chorzów Transport i logistyka 24

291 ERA 63,95 3 000 Chorzów Inne usługi (zasoby ludzkie, nie-

ruchomości, call center i inne)

11

96 14 3 3 3

KATOWICE

SOSNOWIEC

CHORZÓW

DĄBROWA

GÓRNCZA

GLIWICE

ILOŚĆ CENTRÓW 
USŁUG BIZNESOWYCH

https://invest.katowice.eu/wzrost-roli-katowic-w-sektorze-uslug-biznesowych/ 
https://www.forbes.pl/rankingi/ranking-najlepsi-pracodawcy-polska-2022-oto-firmy-dla-ktorych-chce-sie-pracowac/6h7ct2l
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Planetarium Śląskie – 
Śląski Park Nauki otwarty 
dla zwiedzających

Porozumienia firm 
przemysłowych ze szkołami 
branżowymi

Planetarium Śląskie przeszło gruntowną modernizację, zmieniło wygląd 
i zostało powiększone o ok. 2,5 tys. m2. Teraz to największe w Polsce i jedno 
z najnowocześniejszych planetariów w Europie.

Dzięki ultranowoczesnemu, hybrydowemu systemowi projektorów, 
przed widzami roztoczy się na ekranie sferycznym niezwykle plastyczny 
obraz kosmosu. Urządzenie będzie mogło wyświetlić ok. 100 mln gwiazd. 
Zwiedzający będą mogli też skorzystać z symulatora lotów kosmicznych, 
w kabinie wstrząsów sejsmicznych poczuć, co znaczy trzęsienie ziemi, 
a w kolumnie pogodowej zobaczyć symulację zjawisk atmosferycznych.

Planetarium Śląskie powstało w 1955 r. Obecnie jest instytucją kultury 
Samorządu Województwa Śląskiego. W 2018 roku rozpoczęto modernizację 
i rozbudowę, która kosztowała ponad 154 mln PLN. Inwestycja została dofi-
nansowana z funduszy unijnych.

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie zawarł porozumienie z sosno-
wieckim Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów 
Polskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, na 
mocy którego otwarto w tej szkole nowy kierunek kształcenia – technik 
energetyk.

Jednocześnie firma SK hi-tech Battery Materials Poland Sp. z o.o., 
mająca swój zakład w Dąbrowie Górniczej, rozpoczęła w ostatnim cza-
sie współpracę z aż trzema szkołami technicznymi, działającymi na 
terenie Metropolii: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Sosnowcu oraz Technicznymi Zakładami Naukowymi i Zespołem Szkół 
Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

W placówkach utworzono klasy patronackie oraz doposażono je w najno-
wocześniejszy sprzęt dydaktyczny. W tym roku rozpoczęty został nabór 
klas, a już we wrześniu nastąpi oficjalne rozpoczęcie nauki. Uczniowie 
będą mieli do wyboru jeden z czterech kierunków: technik elektryk, tech-
nik mechatronik, elektryk, mechatronik.

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Planetarium Śląskie otwarte dla zwiedzających”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie

„CKZiU będzie współpracować z Tauronem”,

„Klasy patronackie SK hi-tech”.

Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. A. Świdra 
w Świętochłowicach wzbogacił się o nowe pracownie do nauki zawodu. 
Powstały one w ramach unijnego projektu o wartości ok. 2,8 mln PLN.

Uczniowie mogą teraz korzystać z pełni wyposażonych pracowni, przezna-
czonych do montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, wykony-
wania instalacji urządzeń elektronicznych, kształcenia gastronomicznego, 
kelnerskiego czy do nauki fryzjerstwa. Pracownie, które już istniały, zostały 
wyremontowane, wyposażone w nowe oświetlenie i sprzęty.

W budynku została zamontowana winda, a szkołę dostosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Aktualnie z oferty pracowni korzysta ponad 100 
uczniów.

Politechnika Śląska, w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, lotniczej oraz 
przemysłowej, zadebiutowała w tegorocznym rankingu QS World University 
Rankings by Subject.

Politechnika Śląska, jako jedyna uczelnia z terenu województwa śląskiego 
ujęta w rankingu, uplasowała się w swojej kategorii wśród pierwszych 400 
z ponad 1400 światowych uczelni, wziętych pod uwagę przez twórców 
zestawienia. Zgodnie z metodologią opracowania oceniane są m.in. repu-
tacja uczelni w środowisku naukowym oraz wśród pracodawców, a także 
liczba cytowań prac naukowych. W tym roku w rankingu ujęto 23 polskie 
uczelnie wyższe. 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął 5. miejsce w rankingu 
polskich uczelni medycznych, wyprzedzając m.in. Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, Pomorski Uniwersytet Medyczny czy Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie oraz uplasował się na 15. miejscu pośród 40 polskich 
uczelni zaliczonych do rankingu.

W tym samym rankingu Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 16. miejsce, 
a Politechnika Śląska 22. w kraju.

Ranking CWUR opiera się o ocenę uniwersytetów w ośmiu obszarach: 
sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkur-
sach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach 
o zasięgu światowym, publikacje w prestiżowych i najbardziej wpływowych 
czasopismach, liczby międzynarodowych patentów, cytowalność, indeks 
Hirscha całej uczelni.

Nowe pracownie zawodowe 
w Świętochłowicach

Politechnika Śląska debiutuje 
w rankingu QS Wolrd University 
Rankings by Subject 

Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach na 5. miejscu 
w rankingu CWUR wśród 
polskich uczelni medycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Nowe pracownie do nauki zawodu w ZSTiZ zachwycają 

uczniów i kadrę”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

„QS World University Rankings by Subject”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w rankingu 

The Center for World University Rankings (CWUR)”.

https://metropoliagzm.pl/2022/06/10/planetarium-slaskie-otwarte-dla-zwiedzajacych/
https://www.sosnowiec.pl/2022/04/edukacja/ckziu-bedzie-wspolpracowac-z-tauronem/
https://www.dabrowa-gornicza.com/aktualnosci/klasy-patronackie-sk-hi-tech/
https://swietochlowice.pl/wiadomosci/nowe-pracownie-do-nauki-zawodu-w-zstiz-zachwycaja-uczniow-i-kadre/
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022
https://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/14260-slaski-uniwersytet-medyczny-w-katowicach-w-rankingu-the-center-for-world-university-rankings-cwur
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Z roku na rok zwiększa się 
powierzchnia Metropolitalnych 
Łąk Kwietnych

W tym roku Metropolia wraz z organizacjami pozarządowymi oraz aktywi-
stami miejskimi wysieje na jesień 8 łąk kwietnych, o łącznej powierzchni 
ponad 11 tys. m kw. Powstaną one w Bieruniu, Bytomiu, Gliwicach, 
Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach i Zabrzu.

Program „Metropolitalne Łąki Kwietne” jest realizowany przez Metropolię 
od 2020 roku. Przez dwa lata, w 15 gminach powstały łąki o łącznej 
powierzchni ponad 45 tys. mkw. 

Zakładanie łąk kwietnych przyczynia się do ochrony różnorodności biolo-
gicznej miejscowych gatunków roślin oraz zwierząt. Łąki kwietne mają też 
dużą zdolność do retencjonowania wód opadowych, poprawiają mikrokli-
mat oraz ograniczają skutki zanieczyszczenia powietrza. W ten sposób neu-
tralizują negatywne następstwa zmian klimatycznych.

Mikołów zadba o zwiększenie 
dostępności placówek 
oświatowych

Mikołów pozyskał dofinansowanie w wysokości 1,35 mln PLN na realiza-
cję przedsięwzięcia pn. „Rozwiń skrzydła”, które ma na celu zwiększenie 
dostępności dwóch szkół podstawowych w mieście – Szkole Podstawowej 
nr 3 i Szkole Podstawowej nr 6. 

W obu placówkach zdiagnozowano potrzeby wszystkich uczestników życia 
szkoły. Zważywszy, że projekt polega na holistycznym podejściu, gwaran-
tującym faktyczne zwiększenie dostępności szkoły, standardy i kryteria 
badane są w czterech obszarach: architektonicznym, technicznym, eduka-
cyjno-społecznym i organizacyjnym.

Dzięki pozyskanym środkom w szkołach zostaną przeprowadzone remonty 
i prace modernizacyjne poprawiające dostępność, ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób z niepełnosprawnościami. Ponadto szkoły będą testować 
standardy w ramach obszaru edukacyjno-społecznego i organizacyjnego, 
co znacznie przyczyni się do poprawy jakości edukacji oraz włączania dzieci 
ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Z roku na rok zwiększa się powierzchnia 

Metropolitalnych Łąk Kwietnych”. 

GMINA POWIERZCHNIA 
METROPOLITALNYCH ŁĄK 
KWIETNYCH [M KW.]

Bieruń 2000

Bytom 7049

Dąbrowa Górnicza 1291

Gierałtowice 2067

Gliwice 600

Katowice 2900

Mikołów 5387

Piekary Śląskie 9759

Siemianowice Śląskie 6219

Siewierz 2836

Sosnowiec 646

Świętochłowice 300

Tarnowskie Góry 2500

Tychy 480

Miasta Metropolii stawiają na 
lepszą infrastrukturę szkolną 
i przedszkolną

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Dostępna Szkoła”.

W Katowicach ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły podstawowej 
w Katowicach-Podlesiu. W ramach projektu powstaną nowe sale lekcyjne, 
uczniowie będą mogli też korzystać z nowej hali sportowej i infrastruktury 
sportowej znajdującej się na zewnątrz obiektu. Cały teren zostanie odpo-
wiednio zagospodarowany.

Świętochłowice podpisały umowę na przebudowę budynku jednego z miej-
skich przedszkoli dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych. 30 nowych 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat powstanie jeszcze jesienią 
2022 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług 
opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3, dla osób sprawujących nad nimi 
opiekę. Zakłada on powstanie dwóch klubów dziecięcych po 15 miejsc każdy. 
Ich otwarcie planowane jest jeszcze jesienią tego roku.

Tymczasem w Tarnowskich Górach gruntowną renowację przejdą dwie pla-
cówki szkolne. Koszt obu inwestycji to ponad 25 mln PLN, z czego ok. 21 mln 
PLN miasto otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie

„Katowice planują rozbudowę szkoły w Podlesiu”,

„W Świętochłowicach powstanie 30 miejsc opieki dla naj-

młodszych. Po raz pierwszy od ponad 10 lat”,

„Repty i Bobrowniki – szkoły do rozbudowy”.

https://metropoliagzm.pl/2022/06/08/z-roku-na-rok-zwieksza-sie-powierzchnia-metropolitalnych-lak-kwietnych/
https://mikolow.eu/dostepna-szkola/
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=5309&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909
https://swietochlowice.pl/wiadomosci/po-raz-pierwszy-od-ponad-10-lat-w-swietochlowicach-powstanie-30-miejsc-opieki-dla-najmlodszych/
https://tarnowskiegory.pl/2022/05/31243/
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Katowice miastem 
przyjaznym starzeniu

Miejskie kamienice przejdą 
termomodernizację

Kolejny projekt rewitalizacyjny 
w mieście Metropolii

Katowice zostały włączone przez WHO Global Network do sieci miast i gmin 
przyjaznych starzeniu. W wydarzeniach, akcjach i działaniach, organizowa-
nych przez miasto na rzecz seniorów, może wziąć udział każdy mieszkaniec 
powyżej 60 roku życia. Wśród inicjatyw są zarówno te ułatwiające życie – 
jak „złota rączka” czy „srebrna książka”, jak i szereg działań angażujących, 
w tym senioriady.

Globalna Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji 
Zdrowia obejmuje obecnie 1333 miasta i społeczności w 47 krajach, działa-
jąc tym samym na rzecz ponad 298 milionów ludzi na całym świecie. W sieci 
jest już 6 polskich miast i gmin. 

W Czeladzi podpisano umowę, na mocy której rozpoczęte zostaną działania 
związane z remontem i przekształceniem byłej szkoły górniczej w budynek 
mieszkalny. Dzięki temu powstanie ok. 75 mieszkań na wynajem.

Jest już gotowa koncepcja zagospodarowania obiektu na budynek miesz-
kalny. Wiadomo też, że inwestycja będzie kosztowała minimum 21 mln PLN. 
Spółka realizująca inwestycję chce teraz wystąpić do BGK, z wnioskiem 
o pozyskanie części środków na realizację tej inwestycji.

Burmistrz Czeladzi podkreśla, że będzie to największa inwestycja mieszka-
niowa ostatnich 30 lat, a także kolejny rewitalizowany pokopalniany budy-
nek w tym mieście.

Do końca sierpnia 2022 roku, osiemnaście miejskich kamienic 
w Siemianowicach Śląskich odzyska estetyczny wygląd i zostanie zabezpie-
czonych przed utratą ciepła.

Zakres prac budowlanych jest szeroki i obejmuje m. in. termoizolację ścian 
zewnętrznych budynków, izolacje przeciwwilgociowe piwnic, termoizola-
cję ścian piwnic, remont i docieplenie dachu, częściową wymianę stolarki 
okiennej oraz drzwiowej, a także odnowienie elewacji.

Natomiast Dąbrowa Górnicza uzyskała dofinansowanie na termomoderni-
zację 6 budynków stanowiących zasób gminy. Termomodernizacja będzie 
polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie źródeł ciepła i insta-
lacji c.o. Przewidywany termin realizacji to IV kwartał 2023 r.

W Metropolii powstanie 
120 km velostrad 

20 maja br., przedstawiciele 11 samorządów podpisali porozumienia o roz-
poczęciu budowy szybkich dróg rowerowych w GZM. Powstanie 8 velostrad, 
o łącznej długości ok. 120 km. Podpisane porozumienia dotyczą pierwszych 
czterech. Realizacja tych inwestycji rozpocznie się w 2023 r., a kolejnych 
w 2024 r.

Velostrady GZM to szybkie drogi rowerowe, w większości odseparowane 
od jezdni i ruchu samochodowego. Dzięki ich powstaniu, mieszkańcy otrzy-
mają możliwość bezpiecznego przejazdu na rowerze pomiędzy miastami 
Metropolii. 

Powstanie velostrad GZM to jedno ze strategicznych działań podejmowa-
nych przez miasta Metropolii. Założenie jest takie, aby pełniły one funkcję 
transportową, a nie tylko rekreacyjną, czyli zapewniały możliwość bezpiecz-
nego przejazdu w drodze do pracy, szkoły, czy na studia, w ramach jednego 
miasta lub pomiędzy miastami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Katowice – miasto przyjazne starzeniu”. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Była szkoła 

górnicza przekształci się w budynek mieszkalny”. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„120 km Velostrad w GZM. Miasta GZM wchodzą w etap 

realizacji pierwszych czterech dróg”. 

ZOBACZ

Źródło: opracowanie własne na podstawie

„Trwa termomodernizacja miejskich kamienic”,

„Informacja o termomodernizacji”. 

Czeladź

Sosnowiec

Chorzów

Siemianowice
Śląskie

Będzin

Świętochłowice

Zabrze

Katowice

Ruda Śląska

Bytom

Piekary
Śląskie

Tarnowskie Góry

Gliwice

Dąbrowa Górnicza

Mysłowice

Tychy

Velostrady GZM  

Odcinki z ustalonymi przebiegami:

Katowice — Sosnowiec — 9,7 km

Katowice / Sosnowiec — Mysłowice — Sosnowiec (Jęzor) — 8,0 km

Katowice (Brynów — Giszowiec) — Mysłowice — 9,1 km

(Załęże — Brynów — 6,6 km

Piekary Śl. — Bytom – Chorzów — Siemianowice Śl. — Katowice — 15,5 km

Gliwice — Zabrze — Ruda Śl. — Świętochłowice — Chorzów — Katowice — 30,0 km

Tarnowskie Góry — Bytom — 14,0 km

Sosnowiec — Czeladź / Będzin / Dąbrowa Górnicza — 16,9 km

Tychy — Katowice — 10–17 km

Powiązanie z infrastrukturą rowerową w miastach

Metropolitalna Sieć 
Tras Rowerowych

10 km50

8,75 mln PLN 
WARTOŚĆ  

PROJEKTU

18 
LICZBA TERMOMODERNIZOWANYCH  

BUDYNKÓW

3 mln PLN 
WARTOŚĆ  

PROJEKTU

6 
LICZBA TERMOMODERNIZOWANYCH  

BUDYNKÓW

Siemianowice Śląskie

Dąbrowa Górnicza

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=5317&ListID=%7B75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909%7D
https://metropoliagzm.pl/2022/03/30/byla-szkola-gornicza-przeksztalci-sie-w-budynek-mieszkalny/
https://metropoliagzm.pl/2022/05/20/120-km-velostrad-w-gzm-miasta-gzm-wchodza-w-etap-realizacji-pierwszych-czterech-drog/
https://www.youtube.com/watch?v=Uz_X0a1loQs
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/gospodarka/trwa-termomodernizacja-miejskich-kamienic.19592/
https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/informacja-o-termomodernizacji/
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Biuletyn gospodarczy „W Metropolii. Biznes” 
został opracowany przez Departament 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko- 
-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).  

Wydawca:  
Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl

Nadzór nad produkcją:  
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej  
Urzędu Metropolitalnego GZM 

Materiał wideo:  
Departament Komunikacji Społecznej  
Urzędu Metropolitalnego GZM 

Materiały fotograficzne: 
fot. Miasto Katowice 
fot. Metropolia GZM

Przy cytowaniu prosimy o podanie źródła:  
„W Metropolii. Biznes” nr 2/2022, biuletyn gospodarczy  
wydawany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 

Kanały komunikacyjne GZM: 

http://www.twitter.com/metropoliagzm
http://www.facebook.com/metropoliaGZM
http://www.metropoliagzm.pl
https://www.linkedin.com/company/metropoliagzm/

