
Aktualna sytuacja Chorzowa

Sytuacje Chorzowa bez wiekszych wywo-

dów mozna odczytac, analizujac zestawienia

charakterystycznych wielkosci w tablicach

1,2 i 3. Porównanie niektórych wskazników

Chorzowa, na tle 19 miast na prawach powia-

tu województwa slaskiego wskazuje wyraznie

na rysujace sie problemy miasta (Tablica nr l).

Najwyzszy odsetek ludzi w wieku poproduk-

cyjnym, najwiekszy ujemny przyrost natural-

ny, przedostatnie miejsca w województwie

pod wzgledem przecietnego wynagrodzenia,

trzecie miejsce pod wzgledem ilosci mieszkan

stanowiacych wlasnosc gminy, wysoka sto-

pa bezrobocia - wszystkie te wskazniki mó-

wia o wielkim nagromadzeniu niekorzystnych

zjawisk obciazajacych mozliwosci rozwojowe
Chorzowa.

Ten stan bezposrednio ma zwiazek w male-

jacych dochodach wlasnych miasta. Zestawie-

nia najubozszych pod tym wzgledem miast na

prawach powiatu w Polsce (za czasopismem

"Wspólnota" nr 14/2004) podaje Tablica nr 2.

Chorzów sklasyfikowano tu na ósmym miej-
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WIZJA CHORZOWA W KONTEKSCI E REALlZACJ I
PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH WSPIERANYCH PRZEZ

UNIE EUROPEJSKA

scu w Polsce. O trudnej ekonomicznej sytu-

acji Chorzowa swiadczy tez struktura budze-

tu miasta (tablica nr 3), gdzie glównymi po-

zycjami wydatkowymi sa:dzial "Oswiata i wy-
chowanie'; stanowiacy 41,4% wszystkich wy-
datków miasta oraz dzial "Pomoc spolecz-

na; na który lozy sie 16,4% wszystkich wydat-

ków. Widoczny jest brak srodków na inwesty-

cje prorozwojowe.

Przez wiele lat Chorzów byl rozwijany jako

miasto przemyslu ciezkiego - weglowego, hut-

niczego i chemicznego. W szczytowym punk-

cie rozwoju przemyslowego, w latach siedem-

dziesiatych, ilosc mieszkanców zblizala sie nawet

do 150 tys. Obecnie, w czasach gospodarki ryn-

kowej calkowicie upadla wizja naszego miasta

jako miasta przemyslowego - potrzeba nam no-

wej wizji Chorzowa, wizji która bylaby satysfak-

cjonujaca dla mieszkanców i bardzo atrakcyjna

dla inwestorów tworzacych nowe miejsca pra-

cy. Nowa wizja Chorzowa jest potrzebna przede

wszystkim naszej mlodziezy, miedzy innymi rów-

niezpo to,by zechcieli sie identyfikowac z naszym
miastem, wiazaliz nim dalsze swe zycie.

miejsce Chorzowa wsród miast
powiatowych

Analiza mozliwosci rozwojowych
Chorzowa

Analiza mozliwosci rozwojowych bazuje na

krytycznej ocenie slabych i mocnych stron miasta.

W tym przypadku okreslono liste zjawisk negatyw-

nych (Tablicanr 4) wplywajacych na rozwój Cho-

rzowa i liste zjawisk pozytywnych (Tablica nr 5)

oraz zdefiniowano potencjal rozwojowy Chorzowa

(Tablicanr 6)

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

jakobodziecrozwojowyChorzowa
Przystapienie Polski do Unii Europejskiej stw0-

rzylo nowe mozliwosci pozyskania srodków finans0-

wych na inwestycje,które w konsekwencji stanowic

moga niezbedny impuls rozwojowy.Nowym pro-

blemem dla samorzadu jest wiec wykreowanie

zbioru projektów, które spelnialyby zalozenia Iim-

duszy strukturalnych i jednoczesnie byly meryto-

rycznie dobrze opracowane, tak by mogly byc

zakwalifikowane do europejskiego dotowania.

W dalszejczesci przedstawiono te projekty roz-

wojowe Chorzowa, które w sposób znaczacy

moga odmienic oblicze naszego miasta.

Tablicanr2
Miasta na prawach powiatu o najnizszych
dochodach w Polsce w 2003 r.
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Swietochlowice 1436 zl/osobe
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1643 zl/osobe

Czestochowa 1691 zl/osobe

Siemianowice SI. 1730 zl/osobe

Chorzów 1741 zl/osobe

Myslowice 1785 zl/osobe

Tarnobrzeg I 1859 zl/osobe
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Projekty rozwojowe Chorzowa
w kontekscie wsparcia z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej

-Kompleksowe rozwiqzanie problemu go-
spodarki sciekami w zlewni oczvszczalni
"Klimzowiec"

Projekt ten, zwanypopularnie"Przykryciem
RAWY';obejmujacymiasta Chorzów i Swieto-
chlowice otrzymal juz akceptacje Funduszu
ISPA. Koszt calej inwestycji to ok. 142 m1n zl., z

czego z dotacji uzyska sie ok. 96 m1n zl.Tak dlu-

go oczekiwana realizacja tego projektu powinna

przebiegac w latach 2005-2007. Nalezy podkre-

slic, ze uzyskany efekt to miedzy innymi znal<o-

mite podniesienie jakosci zycia mieszkanców za-

mieszkujacych okolice kolektorów sciekowych
RAWA i SUEZ.

-Rewitalizat;ja~olu akwenówAMELUNG
wraz z zaKo~odarowaniem terenu

Projekt ten dotyczy terenu poprzemyslowego

o powierzchni 15,6ha (wraz z zespolem akwe-
nów AMELUNG) polozonego w poblizu ul.
Zolnierzy Wrzesnia.W wyniku rewitalizacji
uzyska sie bardzo atrakcyjna przestrzen,
która moze byc zaproponowana na cele bu-
downictwa mieszkaniowego. Pozyskujac
nowe zasoby mieszkaniowe nalezy spodzie-
wac sie osiedlenia w Chorzowie mlodych
rodzin, co w wieloraki sposób wplynie pro-
rozwojowo na nasze miasto. Calkowity koszt
tego projektu szacuje sie na okolo 8 mln zl.

Rawawokolicy ul. Trzynieckiejobecnie i po przykryciu
Czas realizacjiprojektu zamknie sie w okresie Aby sprostac tym potrzebom, niezbedne
dwóchlat staje sie wybudowanie obwodnicy (szerzej

Powyzszeprojekty,laczniez samym pojawie- o tym projekcie w kolejnym punkcie).
niem sie mozliwosciskorzystaniaz Funduszy -Rozbudowa chorzowskich szpitali w celu
StrukturalnychUniiEuropejskiej,znakomicieprzy- podniesienia ich standardu
czyniasiedoredukcjilistyzjawisknegatywnych,co Obydwa chorzowskie szpitale (Chorzow-
pokazujeTablicanr 7. skie Centrum Pediatrii i Onkologii oraz Ze-

Kolejnymkierunkiem tworzacym nowa ja- spól Szpitali Miejskich) opracowaly i zglosi-
kosc Chorzowa jest inicjowanie i realizacja ly do finansowania z Funduszy Struktural-
projektów wzmacniajacych potencjal rozwo- nych projekty rozbudowy szpitali w zakresie
jowy naszego miasta. Ponizejw pewnym skró- bloków operacyjnych.
cie przedstawiono projekty,które mozna zali- Ciagle rosnace wymagania jakosci uslug
czyc do tej kategorii. zdrowotnych w pierwszym rzedzie dotycza
-Obwodnica miasta w kierunku standardów sal operacyjnych, którym nie
Pólnoc-Poludnie moga sprostac obecne sale operacyjne.

Projekt ten wynika z potrzeb rosnacego Kazdy z wniosków opracowanych przez
ruchu samochodowego w aglomeracji kato- szpitale opiewa na sumy ok. 18-20 mln zl.
wickiej na kierunku pólnoc-poludnie, którego Uzyskanie pozytywnej decyzji dofinansowa-
elementem jest obecnie ulica Katowicka nia chocby dla jednego z tych wniosków be-
w Chorzowie. dzie duzym osiagnieciem.

Tablicanr3
Wydatkibudzetu Chorzowaw2004r. w ujeciudzialowym---Nazwa dzialu (tys. zl) wydatki (tys. zl)---Transport 12 993

Gospodarka mieszkaniowa 10 685
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Kultura fizyczna i sport 5206--
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239 109 Szpital przy ul. Strzelców Bytomskich -
przed i po rozbudowie



Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii (Szpital Dzieciecy) -przed i po rozbudowie

Tablica nr 4

LISTA ZJAWISK NEGATYWNYCH

- narastanie bezrobocia

- obciazenie budzetu miasta rosnacymi potrzebami pomocy spolecznej
- rosnacy udzial w budzecie wydatków na edukacje jako inwestycji

o "dlugim czasie zwrotu.
- ujemny przyrost naturalny
- postepujace zuzycie fizyczne substancji mieszkaniowej (80% budynków powyzej 60 lat)
- relatywne zmniejszanie sie dochodów wlasnych budzetów miasta

Oako udzialu w podatkach od osób fizycznych)
- zly stan gospodarki wodno-sciekowej (odkryty sciek Rawy)
- duza powierzchnia terenów poprzemyslowych i zdegradowanych
- malejace mozliwosci inwestycyjne miasta

Tablica nr 5

LISTA ZJAWISK POZYTYWNYCH

+ umacnianie sie funkcji metropolitalnych Katowic

+ coraz lepsze sytuowanie sie Chorzowa w systemie
komunikacyjnym województwa

+ wzrost swiadomosci regionalnej i wzrost stopnia identyfikacji mieszkanców z miastem
+ dynamiczny rozwój malej przedsiebiorczosci oraz funkcji handlowo-uslugowej

o znaczeniu ponad lokalnym

+ rosnace znaczenie uslug z zakresu kultury, sportu, zdrowia i rekreacji traktowanych jako
inwestycje prorozwojowe

+ rozwój uslug edukacyjnych w kierunku ksztaltowania sie Chorzowa jako osrodka
edukacyjnego

+ stabilizacja sytuacji politycznej jako element realizacji strategii rozwoju
+ rozwój infrastruktury pomocy spolecznej jako element bezpieczenstwa socjalnego
+ samoorganizowanie sie spolecznosci chorzowskiej w organizacjach pozarzadowych

Tablica nr 6

POTENCJAL ROZWOJOWY CHORZOWA

.Rozwinieta infrastruktura komunikacyjna z Drogowa Trasa Srednicowa i Autostrada A4. Rozwinieta i stosunkowo dobrze funkcjonujaca sluzba zdrowia.Siec dobrych szkól ponadgimnazjalnych.Lokalizacja szkól wyzszych (Wydzial Zarzadzania Uniwersytetu Slaskiego, Górnoslaska
Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci, Wyzsza Szkola Bankowa).Posiadanie na terenie Chorzowa unikalnego kompleksu jakim jest Wojewódzki Park
Kultury i Wypoczynku z Wesolym Miasteczkiem, ZOO i Planetarium

. Rozwinieta baza sportowa ze Stadionem Slaskim, stadionem "RUCHU", stadionem
lekkoatletycznym, 5-cioma basenami, hala MORiSu, kompleksem "Hajduki" oraz kortami
krytymi

. Znaczace placówki kultury z Teatrem Rozrywki, Parkiem Etnograficznym SKANSEN,
Galeria MM

. Wyrazistatozsamosc miasta na która w duzym stopniu wplywa aktywnosc stowarzyszen. Klimat Miasta przyjaznego, atrakcyjnego

.Interdvscvplinarne Centrum Edukacii

i Badan Uniwersvtetu Slqskiego w Cho-
rzowie

Wnioskodawca tego projektu, zwanego

popularnie rozbudowa Kampusu Uniwersy-

teckiego, jest Uniwersytet Slaski, który w po-

wojskowych obiektach na terenie dawnych

koszar przy ul. Zolnierzy Wrzesnia obec-

nie juz posiada Wydzial Zarzadzania. In-
terdyscyplinarne Centrum ma prowadzic
badania i ksztalcenie w zakresie nowocze-

snej inzynierii materialowej oraz badan in-

terdyscyplinarnych. Centrum powolane be-

dzie przez istniejace Wydzialy: Matematy-

ki, Fizyki i Chemii, Biologii i Ochrony Sro-

dowiska oraz Informatyki i Nauki o Mate-
rialach, a takze Nauk o Ziemi. Uruchomie-

nie Centrum przyniesie korzysci regionowi,

Chorzów zas stanie sie jednym z glównych

beneficjentów jego dzialalnosci. Z momen-

tem realizacji tego nowego przedsiewziecia

Chorzów stanie sie miastem o duzym po-

tencjale intelektualnym. Juz w tym momen-

cie widac jak wielce strategiczna dla rozwo-

ju Chorzowa byla decyzja przeznaczenia te-

renu dawnych koszar na potrzeby Uniwer-

sytetu Slaskiego

.Adaptacia historvcznego budvnku bylego
Teatru Miejskiego na potrzebv Chorzow-
skiego Centrum Kulturv.

W Chorzowie przy ul. Sienkiewicza zlo-
kalizowanesaobiektydawnegoTeatruMiej-
skiego,które bezsprzeczniestanowia dzie-

Budynek dawnego Teatru Miejskiego przy
ul. Sienkiewicza -obecnie Ipo adaptacJI
na Chorzowskie Centrum Kultury

Przyszlosc Chorzowa - projekty rozwojowe



dzictwo kulturowe naszego regionu. W dal-
szym ciagu w spolecznosci Chorzowa ciagle
zywotna jest potrzeba przywrócenia do zy-
cia tego "magicznego" miejsca. Po remoncie
i adaptacji proponuje sie powolac tu Cho-
rzowskie Centrum Kultury, w którym znaj-
dzie swe nowe miejsce Miejski Dom Kultu-
ry "Centrum': Niezwykle waznym zadaniem
bedzie wykorzystanie poprzez impresariat
sali widowiskowej na 475 osób.

Powolanie do zycia ChCK bedzie dal-
szym krokiem zwiekszajacym atrakcyjnosc,
równiez handlowa, ul. Wolnosci.
-Likwidacia estakadv i odrestaurowanie
rvnku miasta

Realizacja tego projektu jest najbardziej
oddalona w czasie sposród wszystkich pre-
zentowanych tu projektów, bowiem jest
zwiazana z zakonczeniem budowy obwod-
nicy Sródmiescia, co moze byc spelnione w
latach2009-2010.Likwidacjaestakadyjest z
pewnoscia marzeniem wiekszosci chorzo-
wian od samego poczatku jej wybudowania.
Chorzów, chcac byc miastem europejskim,
powinien miec rynek, swoiste serce miasta.

Tablica nr 7
Redukcjalistyzjawisk negatywnych

Oddanie do uzytku obwodnicy powinno
byc przesadzajacym sygnalem do wyburze-
nia estakady. Nalezy na to patrzec jak na akt
sprawiedliwosci dziejowej w stosunku do
naszego miasta. Czy chcemy,czy nie - stosu-
nek do estakady bedzie wyznacznikiem na-
szej wizji miasta.

Przedstawione projekty dotycza tych
dziedzin, które juz stanowia potencjal roz-
wojowy, dlatego tez nowe projekty nale-
zy rozpatrywac jako znaczace wzmocnie-
nie potencjalu rozwojowego Chorzowa, co
przedstawiono w Tablicy nr 8

Obwodnica Sródmiescia

jako kluczowy projekt zmieniajacy
wizerunek Chorzowa

Przez centrum miasta przebiega ul. Ka-
towicka, która jest elementem drogi krajo-
wej nr 79. Ta wlasnie droga, przez sródmie-
scie Chorzowa, prowadzony jest caly ruch
tranzytowy Bytom-Katowice. Obecnie osia-
gana jest juz granica przelotowosci tej ulicy,
zawierajaca sie w prawie jednomilionowym
ruchu pojazdów w ciagu miesiaca. Od skrzy-

REWITAl!IZACJA AKWENÓW "AMEl!UNG"

Tablica nr 8
Wzmacnianie potencjalu rozwojowego Chorzowa

Rozwinieta infrastruktura komunikacyjna z Drogowa Trasa Srednicowa iAutostradaA4

Obwodnica miasta w kierunku Pólnoc-Poludnie

Rozwinieta i stosunkowo dobrze funkcjonujaca sluzba zdrowia

Rozbudowa szpitali w celu podniesienia ich standardu

Lokalizacja szkól wyzszych (Wydzial Zarzadzania Uniwersytetu Slaskiego. Górnoslaska 1

Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci, Wyzsza Szkola Bankowa) .'
Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Slaskiego

Znaczace placówki kultury z Teatrem Rozrywki, Górnoslaskim Parkiem Etnograficznym
SKANSEN. Galeria MM

Adaptacja budynku dawnego teatru miejskiego na Chorzowskie Centrum Kultury

Klimat Miasta przyjaznego, atrakcyjnego

Likwidacja estakady i odrestaurowanie rynku miasta

Przyszlosc Chorzowa - projekty rozwojowe

Estakada nad Rynkiem (obecnie)

zowania przy Stadionie Slaskim do granicy z
Bytomiem pojazdy natrafiaja na 9 sygnali-
zacji swietlnych. Kurz, pyl, halas i spaliny sa
nieodlacznymi skutkami tej rzeki pojazdów.

Analiza tych wszystkich uwarunkowan,
wynikajacych z istnienia w centrum Cho-
rzowa tak duzego strumienia pojazdów,
pozwala stwierdzic, ze: aspirujac do miana
miasta europejskiego nie powinnismy do-
puscic (ze wzgledów ekologicznych, bez-
pieczenstwa i ekonomicznych) do ruchu
tranzytowego przez srodek miasta, w tym
przez Rynek. Dazac do zmiany wizerunku
Chorzowa w kierunku miasta atrakcyjnego,
równiez swoim wygladem, nalezy przywrócic
miastu jego serce,a mianowicie RynekMiasta.
Nalezy wiec zlikwidowac estakade i na nowo
opracowac funkcje i przestrzenne zagospo-
darowanie rynku.

Inicjatywa opracowania projektu ob-
wodnicy Sródmiescia i likwidacji estakady
pojawila sie w polowie 2003 r. Prezyden-
towi Miasta zostala przedstawiona 7 sierp-
nia 2003 r. Od tego momentu sprawa reali-
zacji tego smialego projektu posunela sie do
przodu. I tak wykonano:

projekt koncepcyjny obwodnicy
w skali 1:10000

uszczególowiony projekt obwodnicy
w skali 1:1000- Zespól Projektowy
Drogowej Trasy Srednicowej S.A.
uwzgledniono przebieg obwodnicy
w planie przestrzennego zagospoda-
rowania miasta, który zostal przyjety
przez Rade Miasta l lipca 2004 r.
Obecnie przygotowywany jest harmono-



gram prac zmierzajacych do przygotowania
wniosku o dofinansowanie z drugiej transzy
srodków z Funduszy Strukturalnych w la-
tach 2007-2010.

Projektowany przebieg obwodnicy
Sródmiescia:

Wezel przy Stadionie Slaskim - wzdluz

ul Parkowej - tunelem pod ul Kosciuszki -

poprzez tereny poprzemyslowe dawnej kopal-

ni Prezydent - wzdluz torów kolejowych PKP

- do ciagu ul Katowickiej - Chorzowskiej

(na granicy Chorzowa).

Dlugosc obwodnicy wynosi 4,8 km, a jej koszt

calkowity szacowanyjest na okolo 180 mln zl.

Korzysci z wybudowania obwodnicy:
odciazenie sródmiescia Chorzowa od

ruchu tranzytowego Bytom-Katowice
- zwiekszenie przelotowosci drogi kra-

jowej nr 79
przyspieszenie przejazdu od wezla
Stadion Slaski do granicy
z Bytomiem
zmniejszenie prawdopodobienstwa
katastrofy ekologicznej w Sródmie-
sciu Chorzowa

aktywizacja terenów poprzemyslo-
wych, przez które planowany jest
przebieg obwodnicy
wybudowanie obwodnicy jako ele-
mentu projektowanego polacze-
nia komunikacyjnego "Pólnoc-Polu-
dnie" laczacego Autostrady Al i A4
mozliwosc wyburzenia estakady i
przywrócenia Rynkowi miasta wlasci-
wych funkcji.

Przywrócenie przestrzeni Rynku mia-
sta mieszkancom Chorzowa wymaga
z pewnoscia prac studialnych. Byc moze
pomocne moga byc ryciny i zdjecia rynku
z lat przedwojennych.

Widok ratusza z 1915 r.

Wizja rozwoju Chorzowa
Przedstawione projekty rozwojowe Cho-

rzowa, których realizacja jest zwiazana
z mozliwoscia znaczacego (do 75% wartosci)
dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej
niezaprzeczalnieprzyczynia sie do podniesie-
nia poziomu jakosci zyciaw Chorzowie.

Kluczoweprojekty,które pochlona tez naj-
wiecej srodków, to przykrycie Rawy, budo-

wa obwodnicy Sródmiescie oraz likwidacja
estakady i restauracja chorzowskiego Ryn-
ku. Realizacja opisanych pokrótce projek-
tów pozwala miec nadzieje na latwiejsze
pozyskanie inwestorów tworzacych nowe
miejsca pracy, na przyciagniecie ludzi mlo
dych i aktywnych, którzy beda dalej rozwi-
jac miasto w oparciu o wizje Chorzowa za-
pisana w Tablicy nr 9.

Tablica nr 9

NASZA WIZJA CHORZOWA

· Chorzów - miastem z dominacja przedsiebiorstw
malych i srednich

· Chorzów - miastem uslug handlowych
i zdrowotnych

· Chorzów - regionalnym osrodkiem uslug
edukacyjnych na poziomie srednim i wyzszym

· Chorzów - atrakcyjnym osrodkiem kultury,
rekreacji i sportu

· Chorzów - miastem, w którym chce sie zyc
i pracowac

Przyszlosc Chorzowa - projekty rozwojowe


