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„CHORZÓW SPORTEM STOI…” 
 
Rozmowa z dr inż. JOACHIMEM OTTE, Zastępcą Prezydenta Chorzowa  
 
 
Wszyscy wiemy, że rekreacja i sport spełniają ważną funkcję w życiu miasta. Jak te 
dziedziny komponują się w wizji rozwoju miasta Chorzowa? 
 

Należy miasto widzieć całościowo, każda grupa mieszkańców musi się tu czuć dobrze. 
Rekreacja i sport to dziedziny ważne dla wszystkich mieszkańców, szczególną zaś rolę pełnią 
w stosunku do dzieci i młodzieży. W naszych działaniach przyświeca nam wizja Chorzowa, 
jako dynamicznego i prężnego miasta usług, w tym również usług rekreacyjno-sportowych. 
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Stadion Śląski i coraz bogatsza baza sportowa 
Chorzowa utwierdzają nas w słuszności realizacji wizji miasta. 
 
- Nowoczesna i bogata baza sportowa jaką dysponuje Chorzów sporo kosztuje. Na ten 
rok  zapowiadane są kolejne inwestycje, przede wszystkim obiektów należących do 
MORiS-u, ale nie tylko. Do tego dochodzą  dotacje dla klubów, szkół, dofinansowania 
imprez sportowo-rekreacyjnych itd. Ile w tym roku miasto wyda na kulturę fizyczną i 
sport?  
 

- Prawie 11 mln zł, co stanowi 3,5proc. budżetu miasta.  Inwestycje, modernizacje i remonty 
obiektów sportowych będą nas kosztowały ponad 4,5 mln zł. Pozostałe fundusze - prawie 6,4 
mln zł -  przeznaczymy na: działalność MORiS-u, upowszechnianie kultury fizycznej, 
współpracę z zagranicą, szkolenia dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach sportowych i 
uczniowskich klubach sportowych, programy sportowe realizowane przez szkoły, organizację 
szkolnych i miejskich imprez sportowych, akcję roboczo nazwaną „Zima i lato w mieście na 
sportowo”, z której korzystają  najmłodsi chorzowianie, pozostający podczas ferii i wakacji w 
mieście, a także na nagrody za osiągnięcia sportowe w sporcie kwalifikowanym oraz na 
stypendia sportowe. 
 

- Wróćmy do inwestycji. W 2006 roku te najważniejsze to… 
 

- Oczywiście „Kresy”, boisko przy Filarowej, zagospodarowanie obiektu przy ul. Lompy i 
wyposażenie stadionu przy ul. Cichej w tysiąc krzesełek, kontynuacja monitoringu tego 
stadionu (kamery, rejestratory, monitory dokumentujące zdarzenia oraz pozwalające na 
identyfikację ich uczestników), budowa schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych do 
sektorów 1 i 2, remont schodów prowadzących do rozdzielni elektrycznej, ekspertyza wież 
oświetleniowych.  Dzięki tym przedsięwzięciom klub sportowy „Ruch” będzie miał możliwość 
kontynuacji rozgrywek ligowych, wzrośnie liczba widzów uczestniczących w rozgrywkach, a 
wyposażenie stadionu będzie wreszcie zgodne z przepisami. Warto zwrócić uwagę, iż na 
„Ruchu” już w latach poprzednich miasto przeprowadziło szereg inwestycji. W związku z tym 
zgłosiliśmy się do programu rozwoju bazy sportowej województwa śląskiego. Chcemy 
pozyskać fundusze z Urzędu Marszałkowskiego. Do wspomnianego programu  zgłosiliśmy 
także inwestycję w Zespole Szkół Technicznych i Sportowych nr 1 przy ul. Sportowej. W tej 
placówce zaadaptowana już została aula  na salę gimnastyczną, dobudowano też zaplecze 
(sanitariaty i szatnie). Natomiast w tym roku planujemy budowę boiska z nawierzchnią 
poliuretanową.W tym roku będzie przeprowadzony remont i docieplenie obiektu 



Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sokolnia” przy ul. Mazurskiej, gdzie  
prowadzone są  sekcje gimnastyki sportowej i akrobatyki sportowej.  
 

- Ilu uczniów korzysta z sekcji sportowych funkcjonujących w Chorzowie?  
 
- 4 tys. 640 dzieci i młodzieży (3317 to chorzowianie) ćwiczy w 76 sekcjach sportowych, 
zrzeszonych w 53 stowarzyszeniach kultury fizycznej, prowadzonych przez 216 trenerów i 
instruktorów. Mamy w Chorzowie 19 uczniowskich klubów sportowych. Jeżeli chodzi o sekcje, 
to możemy tu mówić o bardzo szerokim spektrum dyscyplin. Największym wzięciem, jak na 
Chorzów przystało, cieszy się oczywiście piłka nożna. Prowadzi ją 10 stowarzyszeń, 
zrzeszających 933 osoby, trenujących pod okiem 43 szkoleniowców. Dalej mamy: piłkę 
ręczną, siatkówkę, koszykówkę, lekkoatletykę, pływanie, akrobatykę sportową, sekcję 
ratowniczą, gimnastykę sportową, bieg na orientację, szermierkę, sztuki walki, taniec 
sportowy, tenis stołowy i ziemny, narciarstwo zjazdowe i biegowe, bilard, biathlon, zapasy, 
szachy, strzelectwo sportowe, wspinaczkę, boks, warcaby, podnoszenie ciężarów, trójbój 
siłowy, sekcję turystyczno-rowerową. Naprawdę oferta jest przebogata. Jest w czym wybierać. 
Jeżeli do tego dodamy bazę rekreacyjną miasta, to naprawdę nie  ma żadnej przesady w 
słynnym już powiedzeniu, że „Chorzów sportem stoi”. Aktualnie kończymy prace nad 

rozdziałem dotacji z budżetu miasta na szkolenia dla poszczególnych klubów. Na ten 
przeznaczymy 800 tys. zł.    
 

- Chorzów zrezygnował w ubiegłym roku z opłacania z budżetu miasta SKS-ów. Sprawa 
stała się  głośna nie tylko w mediach, ale przede wszystkim w środowisku oświatowym. 
Pojawiły się spory, pretensje itd.  W jaki sposób zażegnano konflikt? Czy UM 
wypracował jakieś nowe rozwiązania?  
 

- Tak. Zresztą te konflikty były sztucznie nagłaśniane, a pretensje niesłuszne. Nie może być 
tak, że miasto na SKS-y  podpisuje umowy z nauczycielami wychowania fizycznego.                                                                                                                                                                                                                               
Nowe rozwiązanie polega na tym, że pieniądze, które UM wypłacał nauczycielom za SKS-y, 
przekazujemy teraz do MORiS-u, z zastrzeżeniem, że z tych środków finansowane są 
rozgrywki międzyszkolne. Urząd obecnie kontroluje wykonanie tego zadania.  
 
- „Niebiescy” – sztandarowy, eksportowy chorzowski klub, o którym ciągle głośno…Czy 
miasto w jakikolwiek sposób kontroluje, wspomaga, ma wpływ  na sytuację w klubie?  

 

Bezpośredniego wpływu ze względów oczywistych  nie mamy. Klub nie jest jednostką podległą 
miastu, jest spółką.  Natomiast zdajemy sobie sprawę, że „Ruch Chorzów” przez 70 lat wpisał 
się w życie Chorzowa, wszyscy żyjemy jego sukcesami, porażkami, kłopotami. Klub, jak by nie 
było, jest wizytówką promocyjną miasta.  Stąd od lat wspomagamy go  finansowo. Mam na 
myśli inwestycje przy ul. Cichej, o których wcześniej mówiłem.  Ale w styczniu tego roku, z 
inicjatywy prezydenta i przewodniczącego RM, radni podjęli bardzo ważną  deczycję, 
dotyczącą m.in. „Ruchu Chorzów”. Chodzi o uchwały, na mocy których zawodnicy za 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie otrzymają 
nagrody i wyróżnienia. Z budżetu miasta będą także wypłacane stypendia w sporcie 
kwalifikowanym. Warunki i tryb przyznawania pieniędzy są dokładnie opisane w uchwałach i 
załącznikach, opublikowanych na stronie internetowej Chorzowa: www. chorzow. um.gov.pl 
(W Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Rada Miasta – Uchwały).  
 
.  



- Stadion Śląski, podległy wprawdzie marszałkowi województwa śląskiego, ale 
zlokalizowany w Chorzowie, kojarzony z miastem, robi wszystko, aby na tym obiekcie 

rozgrywały się Mistrzostwa Europy w 2012 roku. W jaki sposób miasto wspomaga w 
tych staraniach dyrekcję „Śląskiego”?  

 

- Przejęliśmy na swoje barki promocję tego przedsięwzięcia. Przygotowujemy film pokazujący 
argumenty dlaczego rozgrywki mają się odbywać właśnie na Stadionie Śląskim. Film trafi do 
wszystkich krajów europejskich, będzie oczywiście przedstawiony Komisji UEFA. To jest 
jedno z naszych działań lobbingowych, w dobrym znaczeniu. Myślę, że zadaszenie 
„Śląskiego” i nasze argumenty, spowodują, że Mistrzostwa Europy będą się odbywać za sześć 
lat w naszym mieście. 
 

Rozmawiała: Bożena Ferdyn  


