
Zajęła Pani szóste 
miejsce w presti-
żowym rankingu 
„Newsweeka”, oce-
niającym skutecz-
ność włodarzy naj-
większych polskich 
miast. W czołówce 
próżno szukać in-
nych prezydentów 
ze Śląska. Kilka ty-
godni temu miasto 
zostało nagrodzone  
w plebiscycie Euro-
-Gmina organizo-
wanym przez Fun-
dację Gospodarczą 
Euro-Partner, która 
uznała Zabrze za li-
dera wykorzystania 
funduszy unijnych. 
Niebawem przego-
nimy Poznań, czy 
Wrocław?
Mamy na tyle kreatywno-
ści, pomysłów i zapału, że 
nie musimy w niczym czuć 
się gorsi. Co więcej, wciąż 
otwieramy się na nowe moż-
liwości i doświadczenia. Dla 
przykładu: jeśli kopalnia 
Guido zostaje liderem rynku 
turystycznego, a Zabrze jest 
gospodarzem międzynaro-
dowej konferencji poświę-
conej turystyce, to oznacza, 
że stajemy się poważnym 
partnerem w dziedzinie, o 
której jeszcze kilka lat temu 
nie moglibyśmy myśleć w 
kategoriach atrybutu nasze-
go regionu. 

Od statuetek i pozycji w rankingach, ważniejsze jest dla mnie zdanie mieszkańców.

Nie zamierzam 
spoczywać na laurach
Rozmowa z Małgorzatą Mańką - Szulik, prezydent Zabrza

Śląsk z turystyką w ogóle 
się nie kojarzył. Dziś zaczy-
na ona odgrywać w kontek-
ście jego promocji coraz 
większe znaczenie. Zabrze 
ma duży wkład w kreowanie 
tego wizerunku. Na laurach 
nie zamierzamy spoczywać 
- w 2013 roku dla turystów 
zostanie otwarta Główna 
Dziedziczna Sztolnia Kluczo-

umiejętności pozy-
skiwania środków 
zewnętrznych
Pod tym względem radzimy 
sobie na tyle dobrze, że nie 
musimy oglądać się na in-
nych. Tylko w ubiegłym roku 
pozyskaliśmy z Unii Euro-
pejskiej prawie 360 mln zł.  

przebudowa pomieszczeń 
hali sportowej Pogoni, po-
wstały Orliki, przebudowano 
boisko piłkarskie Walki Ma-
koszowy, scenę i widownię 
Teatru Nowego, budynek 
Domu Muzyki i Tańca, za-
adaptowano budynek bi-
blioteki Donnersmarc-
ków dla potrzeb Fil-
harmonii Zabrzań-

skiej. 
P r o s z ę 
p a m i ę -
tać, że w 
decydu -
jącą fazę 
wchodzi 
real iza -
cja pro-
g r a m u 
porząd -
kowania 
g o s p o -
d a r k i 
w o d n o 
- ście-
k o w e j 
w mie-
ście, w 
ramach 
którego 

budujemy kanalizację. Jest 
to największa inwestycja w 
całej historii Zabrza. Pierw-
sza, zakończona w ubie-
głym roku część kontraktu 
kosztowała 574 mln zł. Dru-
ga zamknie się kwotą 413 
mln zł, z czego 225 mln zł 
będzie pochodziło z Fundu-
szu Spójności.
Na pomoc samorządu może 
liczyć służba zdrowia. Re-
montujemy szpitale, odda-
jemy do użytku nowe od-
działy. Powodem do dumy 

jest niedawne 
otwarcie najnowo-
cześniejszego w 
kraju szpitala kar-
diologicznego, któ-
ry wszedł w skład 
Śląskiego Centrum 
Chorób Serca. 

Bynajmniej to nie 
wszystko: godzi-
ny dzielą nas od 
otwarcia zabrzań-
skiego odcinka 
Drogowej Trasy 
Średnicowej, roz-
strzygane są prze-

targi na wyłonienie inżynie-
ra kontraktu i wykonawcy 
stadionu Górnika Zabrza, 
budujemy kryty basen na 
osiedlu Kopernika. Wspie-
ramy budowę mieszkań w 
ramach TBS-ów. Niedawno 
oddaliśmy kolejne - przy uli-
cy Janika. 

Z a -
brzu te-

renów, które 
ewentualnie mogli-

byśmy zaadaptować pod bu-
downictwo wielorodzinne. 

Finalizacji której  
z realizowanych 
inwestycji nie może 
doczekać się Pani 
najbardziej?

wa, projekt dodajmy, otrzy-
ma unijne wsparcie w wyso-
kości 41,5 mln zł. 
A co do samych nagród i wy-
różnień - na pewno cieszą, 
ale nie dla nagród pracuje 
się w samorządzie. Od sta-
tuetek i pozycji w rankin-
gach, ważniejsze jest dla 
mnie zdanie mieszkańców.

Ruch inwestycyj-
ny coraz częściej 
uzależniony jest od 

Z tych środków udało się 
zrealizować wiele inwestycji, 
które bez wątpienia popra-
wiły jakość życia w mieście, 
czyniąc je atrakcyjniejszym 
nie tylko dla mieszkańców, 
ale także dla turystów i in-
westorów. Gdy rozdzielano 
środki w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013, posta-
nowiliśmy ostro o nie zawal-
czyć. Z dobrym skutkiem. 
Dzięki temu była możliwa 

TBS-om będzie 
coraz trudniej budo-
wać nowe mieszka-
nia ze względu na 
zmiany w ustawie. 
Rząd nie chce już 
wspomagać finan-
sowo tego rodzaju 
budownictwa. 
Zdajemy sobie z tego spra-
wę, dlatego postanowiliśmy 
działać. Wychodzimy na-
przeciw młodym ludziom za-
mierzającym w niedalekiej 
przyszłości założyć rodzinę. 
Nie każdego przecież stać 
na zakup własnego miesz-
kania. Cały czas szukamy w 

Każde z zadań przyczynia 
się do rozwoju miasta. Nie 
można przyjmować założe-
nia, że przykładowo nowy 
basen jest ważniejszy od 
DTŚ-ki lub odwrotnie. Oczy-
wiście, mieszkańcy mają 
swoje priorytety. 
Zadaniem prezydenta i sa-
morządu jest spełnić jak 
największą ilość ich oczeki-
wań. Z pewnością, jednym 
z najbardziej wyczekiwa-
nych jest stadion Górnika. 
Przyznam, że gdy oglądam 
wizualizację tego obiektu, 
to sama jestem pod ogrom-
nym wrażeniem. 

Rozmawiał: 
Marcin Król 

Filharmonia Zabrzańska jest jedną 
z kulturalnych wizytówek miasta

Tłumy zabrzan 
zmierzające na Noc 
          Muzeów 
            do Guido

Górnik będzie miał najnowocześniejszy 
stadion na Śląsku


