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Jaki nasz Chorzów jest każdy widzi. W ciągu dwudziestu kilku lat miasto nam się

znacząco zmieniło. Nie ma przemysłu ciężkiego, nastąpiła poprawa stanu ekologicznego,

miasto w niektórych fragmentach wyładniało, wiele dziedzin życia funkcjonuje lepiej niż w

innych miastach (oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna). Jednak wielkim obciążeniem

jest duże bezrobocie i znaczna ilość zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Nasi

bezrobotni mieszkańcy nie dość, że nie generują dochodów do budżetu miasta to jeszcze

wymagają znacznego wsparcia finansowego i materialnego, stąd też nasze możliwości

inwestycyjne się kurczą.

Miastu potrzeba inwestorów którzy stworzą nowe miejsca pracy. Mamy też ujemny

przyrost naturalny czyli miasto się wyludnia i ważne jest by w Chorzowie osiedlali się młodzi,

aktywni i wykształceni ludzie. Aby tak się stało trzeba konsekwentnie zmieniać wizerunek

miasta. Chorzów powinien być miastem atrakcyjnym i przyjaznym, miastem w którym chce

się żyć i pracować.

Fundusze Unii Europejskiej szansą dla Chorzowa.

Wielka szansą na rozwój regionu, w tym i naszego miasta, są fundusze pomocowe Unii

Europejskiej z których przy dobrze sformułowanych projektach można pozyskać do 75%

środków. Takimi przygotowywanymi projektami wielomilionowej wartości są:

� Przykrycie kolektora ściekowego Rawa

� Wybudowanie obwodnicy Śródmieścia i likwidacja estakady

� Rozbudowa campusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie

� Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szpitali miejskich (ul. Strzelców Bytomskich)

� Rozbudowa i modernizacja Szpitala Dziecięcego (ul. Truchana)

� Przebudowa budynku dawnego Teatru Miejskiego na Chorzowskie centrum Kultury

(ul. Sienkiewicza)

� Rewitalizacja stawu Amelung

� Rekonstrukcja chorzowskiego rynku

Co z Rawą?

Otwarty kanał ściekowy Rawa jest kloaką, która w XXI wieku nie może mieć miejsca

w naszych miastach. Od pierwszego dnia mojej obecności w gremiach samorządu



chorzowskiego czyniłem wszystko co jest możliwe, aby doszło do przykrycia tego ścieku

komunalnego. Najpierw wysiłki skierowałem na to by przekonać radnych, że Rawa to nie jest

rzeka i że ten kolektor doprowadzający ścieki do oczyszczalni Klimzowiec należy

bezwzględnie przykryć. Gdy w mojej pierwszej kadencji się już to udało, to w następnej

kolejności zainicjowałem zgłoszenie projektu przykrycia Rawy do funduszu unijnego ISPA.

Dobrze się też złożyło, że w międzyczasie Przewodniczącym Zarządu Chorzowsko-

Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji został pan Marek Dudek – człowiek

bardzo kompetentny i konsekwentny w działaniu. Obecnie sprawa jest już daleko

zaawansowana. Fundusz ISPA w Brukseli pozytywnie ocenił nasz projekt. Całość

kompleksowego rozwiązania problemów wodno-ściekowych w Chorzowie i

Świętochłowicach wyceniono na kwotę 32,9 mln Euro. Lwia część, bo aż 70% kosztów

zostanie pokryte z dotacji Unii Europejskiej. Prace rozpoczną się pod koniec tego roku, by w

2007 roku je zakończyć. Na zdjęciach pokazano rozwiązanie budowlane przykrycia Rawy

oraz widok na Rawę obecnie i po przykryciu. Przyznać trzeba, że wygląda to efektownie!

Jest Hala Sportowa w naszej Dzielnicy

Już teraz zapraszam na dzień 1 września do Szkoły Podstawowej nr 37 na ul.

Ratuszowej, gdzie zostanie oddana do użytku Hala Sportowa. Wewnątrz będzie boisko o

wymiarach 17x27m oraz niewielkie trybuny. Obok mieścić się będą szatnie i sanitariaty oraz

pomieszczenia magazynowe. Hala połączona jest przewiązką z budynkiem szkolnym.

Hala oprócz przeznaczenia szkolnego będzie pełnić również funkcje środowiskowe,

służąc mieszkańcom naszej dzielnicy w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Joachim OTTE

Z-ca Prezydenta Miasta


