Przemówienie okolicznościowe z okazji 60-lecia nabycia praw
miejskich przez miasto OZD (Węgry)

Szanowni Państwo!
W imieniu społeczności miasta Chorzowa przesyłam serdeczne pozdrowienia
dla mieszkańców miasta Ozd, dla władz samorządowych z burmistrzem miasta
Benedekiem Mihaly oraz wszystkich zgromadzonych gości. Jest mi niezmiernie
miło, że delegacja Chorzowa może uczestniczyć w tak ważnym dla miasta Ozd
święcie, jakim jest 60-ta rocznica nadania praw miejskich. Chciałbym
serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Benedekowi Mihaly, za
zaproszenie na ten szczególny jubileusz. Jubileusz ten jest również ważny dla
nas, dla miasta partnerskiego.
Kontakty naszych miast sięgają roku 1995, kiedy to zostało podpisane pomiędzy
naszymi miastami Porozumienie o Współpracy. Trzy lata później, a dokładnie
28 kwietnia 1998r., została podpisana Przysięga Bliźniaczego Partnerstwa
pomiędzy naszymi miastami. Akt ten opiera się na zasadach Rady Gmin i
Regionów Europy, stąd też partnerstwo nasze uznane jest na arenie
międzynarodowej. Dziesięciolecie naszej współpracy świętowaliśmy zarówno w
Ozd jak i w Chorzowie. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że współpraca naszych
miast przebiega w bardzo dobrej atmosferze aż po dzień dzisiejszy.
W początkowej fazie kontaktów współpraca koncentrowała się przede
wszystkim na sporcie i kulturze. W miarę rozwoju stosunków partnerskich
zaczęliśmy organizować również wymianę grup szkolnych, harcerzy,
środowiska artystycznego i organizacji pozarządowych. Projekty wymian
przyjmują po dzień dzisiejszy przeróżne formy: są to przede wszystkim turnieje
sportowe, przeglądy teatralne, festiwale języków obcych, obozy harcerskie,
wystawy, targi, warsztaty ekologiczne oraz robocze wizyty studyjne. Tradycją
stały się już Turnieje Samorządowca organizowane co roku zarówno w
Chorzowie oraz w Ózd. To, co najbardziej satysfakcjonuje i cieszy, to fakt, że
liczba zaangażowanych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji
pozarządowych oraz rodzaj prowadzonych projektów sukcesywnie się
powiększają.
Dzisiaj uroczyście świętujemy 60-lecie otrzymania praw miejskich przez miasto
Ozd. Każda tego typu rocznica jest okazją do refleksji nad przebytą drogą ludzi

którzy tworzyli miasto. W przypadku naszego miasta taką rocznicę
obchodziliśmy w zeszłym roku – było to 140 lecie nadania praw miejskich
Królewskiej Hucie- bo taką nazwę nosił wtedy Chorzów.
W chwili otrzymania praw miejskich, a więc w 1868r, osada Królewska Huta
liczyła 14 tysięcy mieszkańców. Przez cały czas nasze miasto rozwijało się w
oparciu o bogactwa naturalne, takie jak węgiel i rudy cynku. Chorzów był więc
miastem węgla i stali aż do końca XX wieku. Przyjmujemy, że rok 2000 był
jakby ostatecznym zerwaniem z rozwojem przemysłu ciężkiego. Na terenie
miasta nie ma obecnie żadnej kopalni, a z dwóch dużych hut pozostały
niewielkie zakłady przetwórcze. Aktualnie rozwój miasta łączymy z rozwojem
różnorakich usług. Są to usługi edukacyjne, ochrony zdrowia, kultury, rekreacji i
sportu. Bardzo ważną rolę dla naszego miasta, dobrze położonego pod
względem komunikacyjnym odgrywają usługi handlowe. W rok 2000
zanotowaliśmy apogeum bezrobocia. Stopa bezrobocia wyniosła nawet
25%.Teraz sytuacja bardzo się unormowała i stopa ta wynosi około 10-11%.
Kryzys światowy w umiarkowanym stopniu powoduje wzrost bezrobocia w
Chorzowie. Jesteśmy jednak dobrej myśli. Nastroje nasze popsuła ostatnio
decyzja UEFA, która nie wskazała Chorzowa jako miasta-gospodarza
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012r. Decyzja ta ma podłoże polityczne i
stąd też wszelkie argumenty tracą na znaczeniu.
Rok 2009 w Polsce jest rokiem wielu rocznic. I tak 4 czerwca będziemy
obchodzić 20-lecie pierwszych w powojennej historii Polski częściowo wolnych
wyborów do Sejmu (Parlamentu) oraz całkowicie wolnych wyborów do
przywróconego Senatu. Wybory te zakończyły się zwycięstwem opozycji,
startującej jako Komitet Obywatelski „Solidarność” pod przywództwem Lecha
Wałęsy. Efektem tego zwycięstwa było powołanie 24 sierpnia 1989r. przez
Sejm pierwszego w dziejach powojennej Polski niekomunistycznego Premiera –
Tadeusza Mazowieckiego. Od tego momentu bardzo wartko potoczyły się
zasadnicze przemiany gospodarcze i polityczne w naszym kraju. Również
władza samorządowa w Chorzowie jest rezultatem tych przemian. Bez przemian
zapoczątkowanych w 1989r. trudno byłoby sobie wyobrazić nasze w miarę
dostatnie życie i przede wszystkim nasze uczestnictwo we wspólnocie Unii
Europejskiej razem z Węgrami i wieloma innymi krajami postkomunistycznymi.
Szanowni Państwo! Bliźniacze Partnerstwo naszych miast to okazja do wielu
spotkań. Partnerstwo ma ogromne znaczenie dla zrozumienia kultur i stylów
życia. Regularne spotkania mieszkańców naszych miast, nawiązujące się

osobiste przyjaźnie, szczególnie między młodymi ludźmi, stanowią podstawę
dla rozwoju naszych stosunków. Każde spotkanie, każdy kontakt międzyludzki
owocuje, gdyż zawsze coś się daje i coś się otrzymuje.
Drodzy Przyjaciele! Nie ma osób, miast, państw i kultur tak biednych, żeby nie
miały nic do zaoferowania innym osobom, miastom, państwom i kulturom. Nie
ma też osób, maist, państw i kultur tak bogatych, żeby nie miały czego przyjać.
To z tego doświadczenia zrodziło się nasze partnerstwo, nasza przyjaźń, która
bez wątpienia nas wzbogaca.
Drodzy przyjaciele! W dniu tak uroczystym, chciałbym w imieniu społeczności
Chorzowa ,życzyć mieszkańcom Ozd dalszego rozwoju swojego miasta. Jak na
przyjaciół przystało, życzę byśmy tak doniosłe rocznice jak ta dzisiejsza mogli
zawsze przeżywać wspólnie, dzieląc się swoją radością.

Ozd, 28 maja 2009r.
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