Taki był rok 2009
Rok 2009 by³ bardzo udany dla Zabrza. W tym czasie na terenie miasta zrealizowano wiele
inwestycji, by³o ono miejscem wa¿nych wydarzeñ artystycznych, doceniono równie¿ starania
w³adz miasta w krajowych i regionalnych konkursach, czego efektem by³y liczne nagrody
i wyró¿nienia. S¹dz¹c po planach, rok 2010 zapowiada siê równie interesuj¹co.
Inwestycje miar¹ sukcesu

Lider Turystyki przemys³owej

W 2009 roku na terenie Zabrza realizowano a¿ 108 inwestycji. Wœród nich znalaz³y siê te du¿e o priorytetowym znaczeniu
oraz te mniejsze ale niemniej wa¿ne dla mieszkañców.

Kopalnia „Guido” to w tej chwili jedna z najlepszych wizytówek
Zabrza. Odwiedzaj¹ j¹ turyœci z najbardziej odleg³ych zak¹tków
œwiata.

Zakoñczono m.in. jeden z najwiêkszych w Polsce projektów
modernizacji wodoci¹gów i kanalizacji. W ci¹gu 2 lat uda³o
siê rozbudowaæ lub wybudowaæ m.in. 127 km kanalizacji sanitarnej, 101 km kanalizacji deszczowej oraz z modernizowaæ
oczyszczalniê œcieków „Œródmieœcie”.

• 4 miejsce w Polsce w rankingu „Europejska Gmina
– Europejskie Miasto” za pozyskiwanie œrodków unijnych.
• Tytu³ „Modernizacji Roku” dla zmodernizowanej
oczyszczalni œcieków.
• Nagroda „Samorz¹d równych szans” w konkursie
Instytutu Rozwoju Regionalnego dla samorz¹dów
przyjaznych osobom niepe³nosprawnym.
• Wyró¿nienie Marsza³ka Województwa Œl¹skiego
za „Najlepsz¹ Przestrzeñ Publiczn¹” nadane
za renowacjê terenów przy ul. Mi³ej.

We wrzeœniu odby³a siê VI miêdzynarodowa konferencja „Wykorzystanie potencja³u dziedzictwa przemys³owego dla promocji
turystycznej gmin i regionów”. Po raz pierwszy towarzyszy³y jej
Miêdzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemys³owego
i Turystyki Podziemnej.

W ubieg³ym roku powsta³y równie¿ wa¿ne inwestycje drogowe.
W trakcie budowy s¹ dwa odcinki Drogowej Trasy Œrednicowej
o ³¹cznej d³ugoœci 4,7 km. Na skrzy¿owaniu Alei Korfantego
i ul. Gdañskiej, w newralgicznym punkcie miasta, gdzie czêsto
dochodzi³o do wypadków i kolizji, oddano do u¿ytku rondo.
Kierowców ucieszy informacja, ¿e wkrótce powinna rozpocz¹æ
siê budowa ulicy Nowopaderewskiego, na odcinku od ronda
de Gaulle`a do ul. Sportowej.

Jeden ze sztandarowych zabrzañskich projektów to rewitalizacja G³ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Prace nad
udro¿nieniem i zabezpieczeniem Szybu Carnall ju¿ trwaj¹.
Bêdzie to wyj¹tkowa atrakcja dla turystów, którzy zyskaj¹
mo¿liwoœæ przep³yniêcia Sztolni¹ Dziedziczn¹.

2010 plany i zamierzenia
Projekt „Nowe Miasto”

W ramach poszerzanie oferty dydaktycznej zmodernizowano
i przebudowano halê „Pogoni”, która sta³a siê baz¹ dla zamiejscowego oœrodka Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach.

S³u¿ba zdrowia
Szpital Miejski z Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej zosta³
przekszta³cony w spó³kê prawa handlowego. Teraz placówka
leczy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ a dodatkowo oferuje odp³atne œwiadczenia zdrowotne. Szpital wzbogaci³ siê
o nowe wyposa¿enie i sprzêt diagnostyczny.
W styczniu na œwiat przysz³y pierwsze dzieci urodzone na oddziale ginekologiczno-po³o¿niczym Szpitala Rejonowego przy
placu Traugutta. Po gruntownym remoncie oddzia³ spe³nia
wszystkie - bardzo wysokie – wymagania oraz zapewnia komfort przysz³ym mamom i ich pociechom.

Ważne wydarzenia społeczne
• Obchody 20 lat demokracji
– z udzia³em Lecha Wa³êsy
• Po¿egnanie prof. Zbigniewa Religi
• Metropolitalne Œwiêto Rodziny
• Honorowe Obywatelstwo dla
prof. Mariana Zembali
• 50-lecie DMiT oraz Teatru Nowego

Ma³gorzata Mañka-Szulik prezydent
Zabrza

Pomiêdzy Rokitnic¹ a Mikulczycami, w rejonie ulic: Ofiar Katynia, Sk³adowej i Witosa firma Ciputra, zbuduje now¹ dzielnicê
miasta. Na ponad 200 ha wybudowanych zostanie 8 tysiêcy
mieszkañ. Powstaæ tam ma równie¿ du¿y teren rekreacyjny
z polem golfowym oraz centrum biznesowe. Trwaj¹ prace nad
przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod inwestycjê. Program rozpisany jest na 10 lat.
Porozumienie z Tramwajami Œl¹skimi S.A.
Za 32 mln z³ zmodernizowane zostan¹ torowiska przy ul. Bytomskiej (od ul. Chrobrego do ul. Drzyma³y), przy ul. Wolnoœci
(od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami) oraz ul. 3 Maja.
Inne zaplanowane inwestycje to powstanie Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP, realizacja stadionu miejskiego,
remont Filharmonii oraz budowa krytego basenu k¹pielowego
przy rondzie Korfantego, Bruno i Miel¿yñskiego.

W 2009 roku postawiliœmy
na inwestycje. Dziêki temu,
¿e uda³o siê je zrealizowaæ,
w Zabrzu lepiej siê ¿yje. Na
przyk³ad instalacja systemu monitoringu poprawi³a
stan bezpieczeñstwa, konsekwentne dzia³ania na
rzecz poprawy dzia³ania
s³u¿by zdrowia te¿ przynosz¹ po¿¹dane efekty
a kierowcy mog¹ byæ zadowoleni z nowych inwestycji
drogowych.
Do u¿ytku mieszkañców
oddaliœmy liczne obiekty rekreacyjne, sportowe
i kulturalne.

Warto wspomnieæ, ¿e miastu uda³o siê skutecznie
dzia³aæ na rzecz pozyskiwania unijnych œrodków
– z 32 z³o¿onych aplikacji
a¿ 28 otrzyma³o dofinansowanie.
W tym roku nasze plany s¹
równie ambitne.

