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– Memorandum będzie doku-
mentem innym niż prospekt, 
który z założenia tylko promuje 
– zwraca uwagę Anna Somorow-
ska z firmy doradczej Creative 
Tower, która pomaga w przygoto-
waniu dokumentu. – Sposób po-
dania informacji jest tu zupełnie 
inny. Mówimy do inwestora jego 
językiem, a memorandum za-
wiera głęboką analizę poszcze-
gólnych dziedzin życia miasta 
– dodaje.

Do prac nad przygotowaniem 
memorandum zostali zaprosze-
ni szefowie działających w Za-
brzu firm, przedstawiciele szkół 
wyższych i placówek naukowo-
-badawczych. Po raz pierwszy 
spotkali się oni podczas kon-
ferencji zorganizowanej w sali 
historycznej nowego ratusza. 
W ramach zajęć warsztatowych 
wypełniali m.in. ankiety i dys-
kutowali na temat atutów Za-
brza i tego, co można jeszcze 

w mieście poprawić. – Jestem 
pod wrażeniem umiejętności 
pracy zespołowej ludzi nauki, 
kultury i prezesów dużych firm. 
Ci, którzy to potrafią, już wygrali, 
a Zabrze jest przykładem mia-
sta, gdzie ludzie potrafią ze sobą 
rozmawiać i współpracować 
– podkreśla Anna Somorowska.
Memorandum przygotowane 
zostanie w czterech językach. 
Liczący około dwustu stron do-
kument ma być gotowy jesienią. 

– Zabrze jest miastem atrakcyj-
nym do inwestowania dla przed-
stawicieli różnych branż. Na tle 
innych miast wyróżnia się bardzo 
innowacyjnym podejściem do 
przedsiębiorców – uważa Piotr 
Górnik, prezes Fortum Zabrze.
Wśród największych atutów mia-
sta inwestorzy wskazują jego loka-
lizację, dogodne połączenia drogo-
we oraz łatwy dostęp do świetnie 
wyszkolonych kadr i zaplecza na-
ukowo-badawczego. Przykładem 

tego ostatniego jest m.in. Instytut 
Techniki i Aparatury Medycznej. 
– Przyciągnięcie nowych inwe-
storów ma dla nas niebagatelne 
znaczenie, ponieważ daje nam 
możliwość dalszego rozwoju. Pra-
ce nad memorandum to okazja do 
wymiany doświadczeń i spojrzenia 
na dany problem z różnych stron 
– mówi Piotr Bąk z ITAM.
Prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik zaznacza, że me-
morandum będzie dokumentem 

dla inwestorów przygotowanym 
rękami tych, którzy już w Zabrzu 
zainwestowali. – Jestem bardzo 
wdzięczna, że tak wiele niezwy-
kle zajętych na co dzień osób po-
trafiło wygospodarować czas dla 
Zabrza, żeby podzielić się swo-
imi spostrzeżeniami i przekazać 
je dalej. Memorandum będzie 
kolejną cegiełką dołożoną do 
rozwoju naszego miasta – pod-
sumowuje prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik. (hm)

W ZABRZU RUSZYŁY PRACE NAD STWORZENIEM MEMORANDUM 
INWESTYCYJNEGO MIASTA

Konferencja w sali historycznej ratusza

INWESTORZY DZIELĄ SIĘ 
DOŚWIADCZENIAMI

Majowe świętowanie
Uroczystą mszą odprawioną 
w kościele św. Anny zainau-
gurowano w Zabrzu obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja. 
Nabożeństwo uświetnił wy-
stęp chóru Resonans con 
tutti. Dwa dni wcześniej, przy 
pomniku Wincentego Pstrow-
skiego, zabrzanie uczcili Świę-
to Pracy.

Po odprawionej 3 maja mszy 
przedstawiciele samorzą-
du, służb mundurowych oraz 
spółek miejskich i działa-
jących w mieście instytucji 
złożyli kwiaty przy tablicy 
„Pamięci tych, co grobów 
nie mają”. Zagrała orkiestra 
dęta pod dyrekcją Henryka 

Mandrysza. Koncert miał być 
kontynuowany w ogrodzie pa-
rafialnym, ale ze względu na 
niesprzyjającą pogodę dalsza 

część uroczystości odbyła 
się w domu parafialnym.
Przypomnijmy, że Konstytucja 
3 Maja była drugą, po amery-
kańskiej, ustawą zasadniczą 
na świecie. Wprowadziła trój-
podział władzy na ustawodaw-
czą, wykonawczą i sądowniczą, 
zniosła instytucję liberum veto. 
Unię Polsko-Litewską zastąpiła 
państwem unitarnym, tworząc 
oficjalnie Rzeczpospolitą Pol-
ską. Wolną elekcję zastąpiono 
elekcją w ramach dynastii.
Działacze i sympatycy zabrzań-
skiej lewicy spotkali się 1 maja 
pod pomnikiem Wincentego 
Pstrowskiego. Tu również za-
brzmiały dźwięki górniczej orkie-
stry i złożone zostały kwiaty. (hm)

Rynkowski symfonicznie
Lubisz popularne przeboje Ry-
szarda Rynkowskiego? Poznaj 
je w całkowicie nowych aranża-
cjach. Już 26 maja artysta wy-
stąpi w Domu Muzyki i Tańca 
razem z Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Zabrzańskiej.

Koncert „Nie tylko dla MAMY” 
to znakomita propozycja na miłe 
spędzenie Dnia Matki. Ale nie 
tylko. Świetnie bawić się będą 
wszyscy, którzy chętnie słucha-
ją takich przebojów, jak „Szczę-
śliwej drogi już czas”, „Wypijmy 
za błędy” czy „Dziewczyny lubią 
brąz”. Tym razem usłyszymy je 
w odmienionych wersjach. A to za 
sprawą Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zabrzańskiej, którą 

gościnnie dyrygować będzie 
Bohdan Jarmołowicz. 
Ryszard Rynkowski 
w towarzystwie fil-
harmoników wy-
stąpi w Zabrzu 
po raz pierw-
szy. Począ-
tek koncertu 
26 maja 
o godzinie 
18. Bilety 
do nabycia 
w kasie 
Domu Mu-
zyki i Tańca 
lub za pośred-
nictwem strony 
internetowej www.
dmit.com.pl.  (hm)

KONCERT, JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO

Składanie kwiatów
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To pierwszy taki dokument na Śląsku i jeden z pierwszych w Polsce! W Zabrzu powstaje memorandum inwestycyjne. 
W przygotowaniu wydawnictwa, które ma zawierać wszystkie istotne z punktu widzenia inwestorów informacje doty-
czące miasta, biorą udział przedsiębiorcy, którzy już w Zabrzu prowadzą działalność.
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