
– Bardzo się cieszę, że udało 
nam się zachęcić do zainwe-
stowania w naszym mieście 
spółkę, która w ciągu osiemna-
stu miesięcy zrealizuje przed-
sięwzięcie dające około 40 no-
wych miejsc pracy - podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Mam nadzie-
ję, że rozpoczynamy w ten spo-
sób dobrą passę, ponieważ te-
renami położonymi w zabrzań-
skiej części Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
są już zainteresowane kolejne 
firmy – dodaje pani prezydent.
– Naszą działalność w Polsce 
rozpoczęliśmy w 2008 roku  
i pomimo trudnego dla euro-
pejskiej gospodarki okresu 

możemy mówić o dynamicznym 
rozwoju. Dzięki temu możliwe 
są dalsze inwestycje, które 
mogą być realizowane wła-
śnie w Zabrzu – mówi Andrea 
Bandirali, prezes spółki Metal 
Service Center, która za 3,3 
mln zł kupiła liczącą ponad 3 
hektary działkę na terenach 
KSSE w Rokitnicy. Jeszcze w 
tym roku ma tu ruszyć budowa 
hali produkcyjnej, której odda-
nie do użytku planowane jest 
na 2014 r.
Tymczasem zabrzański sa-
morząd zabiega już o kolej-
nych inwestorów. – Aktualnie 
prowadzimy rozmowy z trze-
ma firmami, które działają  
w branży żywnościowej, usług 

dla górnictwa oraz konstruk-
cji stalowych – uchyla rąbka 
tajemnicy Rafał Kobos, peł-
nomocnik prezydenta miasta 
ds. inwestorów.
W tym roku planowane jest 
przeprowadzenie jeszcze 
dwóch lub trzech przetargów 
na sprzedaż terenów w Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Ich efektem ma być stworze-
nie łącznie około 200 nowych 
miejsc pracy. - Rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw 
przekłada się bezpośrednio na 
powstawanie nowych miejsc 
pracy, a poprzez to na rozwój 
miasta. W Zabrzu wspiera-
my przedsiębiorców, choćby 
poprzez to, że inwestujemy  

w rozwój strefy ekonomicznej. 
Ma ona doskonałą lokalizację, 
a dzięki bliskiemu sąsiedztwu 
wyższych uczelni przedsiębior-
cy mają ułatwiony dostęp do 

świetnie wykwalifikowanej ka-
dry pracowniczej – podkreśla 
prezydent Małgorzata Mańka-
-Szulik. Przypomnijmy, że tere-
ny KSSE w Zabrzu liczą obec-

nie 116 hektarów. W 2008 r. 
zostały powiększone o 100 
hektarów położonych w rejonie 
ul. Ofiar Katynia w Rokitnicy.
 (hm)
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Pierwsza działka na położonych w Rokitnicy terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma już swojego gospodarza. To włoska firma 
zajmująca się precyzyjną obróbką wyrobów stalowych. Przedstawiciele koncernu i zabrzańskiego samorządu podpisali w ubiegłym tygodniu 

umowę umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji.

Włoski inwestor stworzy 
w naszym mieście 

40 nowych 
miejsc pracy

W lipcu 2011 r. została oddana do użytku droga dojazdowa do terenów Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w Rokitnicy. Inwestycja kosztowała ponad 7 mln zł. Urząd Miejski  
w Zabrzu otrzymał na jej realizację 4 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.
Dzięki unijnemu wsparciu prowadzone są również działania promujące tereny inwestycyjne  
w Zabrzu. Wartość prowadzonych obecnie dwóch projektów to ponad 1,6 mln zł, a kwota  
dofinansowania sięga 1,4 mln zł.

Z unijnym wsparciem

Umowę podpisują Andrea Bandirali i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Zabrze 
przyciąga 

inwestorów
W ciągu 18 mie-
sięcy na tere-
nach KSSE w Ro-
kitnicy powstanie 
nowoczesna hala 
produkcyjna
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