
krajowych i zagra-
nicznych firm. 

„Nowi inwestorzy pojawi¹ 
siê równie¿ poza obsza-
rem objêtym specjalnymi 
ulgami. Koreañski Fuel-
-Tech w 2009 r. rozpocz¹³ 
produkcjê tworzyw sztucz-
nych dla przemys³u motory-
zacyjnego w Zabrzu i nadal 
rekrutuje za³ogê. Do 2012 
r. pracê w zak³adzie znaj-
dzie 300 osób – uzasad-
nia  „Forbes”.

Kolejny powód 
do dumy dla Za-
brza to 6. miejsce 
w presti¿owym 
zestawieniu 
samorz¹dów, które 
najlepiej pozyskuj¹
i wydaj¹ fundusze 
unijne.

Ju¿ po raz 12. przygotowa³a 
go „Rzeczpospolita”, ana- 
lizuj¹c sytuacjê finansow¹ 
i inwestycyjn¹ 250 naj-
lepszych gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich. 

Zabrze wyprzedzi³o m.in. 
Kraków, Szczecin, Poznañ 
i Wroc³aw.     

Przychody z Unii Euro-
pejskiej w przeliczeniu 
na jednego mieszkañca 
wynios³y w Zabrzu a¿ 
647 z³. Dla porównania 
we Wroc³awiu – 204 z³,  
w Krakowie – 126 z³, 
w Szczecinie – 26 z³. 

W ostatnich latach dziêki 
unijnym œrodkom przepro-
wadzono m.in. renowacjê 
dawnej biblioteki Donner-
smarcków i adaptowano 
j¹ na siedzibê Filharmo-
nii Zabrzañskiej, wyre-
montowano Dom Muzyki 
i Tañca, Teatr Nowy czy 

Szpital Miejski. Mo¿liwe 
by³o tak¿e przeprowadze-
nie modernizaji gospo-
darki wodno-œciekowej. 
Aktualnie pieni¹dze z Unii 
wykorzystywane s¹ na  
rewitalizacjê obiektów 
przy ul.  Roosevelta, któ-
re s³u¿yæ bêd¹ Politechni-
ce Œl¹skiej.

W ubieg³ym roku 
miasto podpisa³o 
14 umów o dofinan-
sowanie inwestycji 
z unijnych funduszy. 

Zdaniem ekspertów 
„Rzeczpospolitej” sytu-
acja finansowa Zabrza 
jest podobna do sytu-
acji Poznania i £odzi. 
Warto podkreœliæ, że 
nak³ady na gospodarkê 
mieszkaniow¹ plasuj¹ siê 
na poziomie Gliwic i s¹ 
jednymi z najwiêkszych 
w kraju.

Zabrze to miasto, które œwietnie pozyskuje i wydatkuje fundusze unijne oraz jest 
atrakcyjne dla biznesu – tak wynika z rankingów przygotowanych przez miesiêcznik 
„Forbes” oraz dziennik „Rzeczpospolita”. 

Listê „Miast atrakcyjnych 
dla biznesu” opracowa³ 
„Forbes”. Pod uwagê 
wziêto wszystkie miasta 
w Polsce. 

Zabrze uplasowa³o 
siê w œcis³ej 
czo³ówce, zajmuj¹c 

7. miejsce (w kate-
gorii du¿ych miast).

Zestawienie przygoto-
wano w oparciu o dane 
Centralnego Oœrodka In-
formacji Gospodarczej. 
O kolejnoœci decydowa³  
wzrost liczby spó³ek re-
jestrowanych w Krajo-

wym Rejestrze S¹dowym 
w 2009 r. w stosunku do 
roku poprzedniego. Ran-
king pokazuje, które mia-
sta w ostatnim roku naj-
bardziej zyska³y w oczach 
przedsiêbiorców. 

Wysoka pozycja 
Zabrza to efekt 
dzia³añ w³adz mia-
sta, które sku-
tecznie lobbowa³y 
za powiêkszeniem 
podstrefy Kato-
wickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej  
– z 10 ha do 100 
ha. Powsta³y nowe 
tereny pod inwesty-
cje, które cieszą siê 
zainteresowaniem 

Zabrze stara siê nie tylko 
pozyskiwaæ fundusze unij-
ne, ale przede wszystkim 
dobrze je wykorzystywaæ. Po-
twierdza to pozycja naszego 
miasta w rankingu „Rzecz-
pospolitej”. Unia Europejska 
daje szansê, któr¹ trzeba 
wykorzystaæ. Dziêki unij-

nym dotacjom w Zabrzu ju¿ 
powsta³o wiele nowych inwe-
stycji, czêœæ jest w trakcie re-
alizacji, a kolejne czekaj¹ na 
rozpoczêcie prac lub s¹ na 
etapie planowania. Mo¿emy 
byæ dumni z tego, ¿e jeste-
smy w gronie najlepszych 
samorz¹dów w Polsce.     

Nowy budynek jest 
piêkny, a stylowe 
wnêtrza odrestauro-
wano ze smakiem.

Prawie stuletni budynek 
przeszed³ generalny re-
mont – i choæ zmieni³o 
siê w nim praktycznie 
wszystko, z pomoc¹ ar-

chiwalnych zdjêæ uda³o 
siê odtworzyæ jego daw-
ny charakter. 

Muzycy maj¹ do dyspo-
zycji salê koncertow¹ 
z balkonem, która 
pomieœci 200-osobow¹ 
publicznoœæ. Poza tym 
w budynku znajduje siê 
sala do prób, garderoba 

i biblioteczka po³¹czona 
z archiwum. Trzykon-
dygnacyjny budynek 
zosta³ równie¿ dostoso-
wany do potrzeb osób 
niepe³nosprawnych. 
Koszt prac adaptacyj-
nych to ponad 9 mln z³, 
z czego prawie 6 mln z³ 
do³o¿y³a Unia Europej-
ska.

Filharmonia – piękna i nowoczesna


