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Prace obejmujące przykrycie rzeki Rawy, mimo początkowego opóźnienia, teraz mogą 
przyspieszyć o pół roku. 
 

Przez miasta 

 
 

CENTRUM 
W najbliższą środę zostanie podpisany kontrakt na przykrycie Rawy. Koszt prac wyniesie 

20,5 mln. euro. Jego wykonaniem zajmie się konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „Energopol” S. A. z Katowic (lider) i warszawski 

Hydroprojekt Sp. z o. o. (partner). 

TO NAJWIĘKSZA INWESTYCJA REALIZOWANA W OSTATNICH LATACH 
PRZEZ OBA MIASTA, przy udziale funduszy europejskich. Unia Europejska przyznała na 

projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach”            

22 mln. euro. Pozostałe pieniądze wyłożą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Wodnej, Chorzowsko-Świetochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów                     

i Kanalizacji Sp z o. o. oraz obie gminy. 

- Poręczenie ze strony gmin było uzgodnione już w 2003 roku i są one na taką ewentualność 
przygotowane. Środki na realizację w uwzględnionej wysokości są zabezpieczone                        

w budżetach miast - przekonuje Bartłomiej Jarocha, kierownik Jednostki Realizującej Projekt 

z Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Kwota poręczenia może wynieść 2,4 mln. euro z obu miast. Wykonawcy chcą jednak, aby 

były to pieniądze przeznaczone na końcowe rozliczenia. 

— Niech wreszcie zaczną się prace. Tyle czasu minęło od pierwszych informacji o przykryciu 

Rawy, a dotychczas jeszcze nic nie zrobili - mówi Mariusz Mieczowski, mieszkaniec 

Chorzowa. 

PODPISANIE ŚRODOWEGO KONTRAKTU BĘDZIE RÓWNOZNACZNE                       
Z ROZPOCZĘCIEM PRAC NA RAWIE. Te pierwsze obejmą stworzenie projektu 

budowlanego, więc koparek czy robotników jeszcze w tym roku nie zobaczymy. 



- Firmy zadeklarowały, że projekt powstanie jak najszybciej. Jeśli faktycznie tak będzie, to 

pierwsze roboty ruszą na początku 2008 roku - mówi Jarocha. W ramach projektu zostanie 

przykrytych 6 km koryta rzek Rawy. 1,2 km w Świętochłowicach i 5,8 km w Chorzowie. 

Prace w naszym mieście ruszą jednak później niż u sąsiadów. 

- Chcemy zacząć od ulicy Sikorskiego w Świętochłowicach. Roboty będą się posuwały                   

w stronę Chorzowa, aż do oczyszczalni ścieków na Klimzowcu – tłumaczy Jarocha. 

Przykrycie Rawy ma się zakończyć w 20l0 roku. Taki termin dała unia na wykonanie prac. 

Na dzień dzisiejszy istnieje szansa, że zadanie przyśpieszy o pół roku. 

ANGELIKA NIAKA 

 
Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach” 
ma nie tylko naprawić problemy wodno-ściekowe w obu miastach, ale i wpłynąć na stan 
środowiska naturalnego oraz poprawić warunki bytowe mieszkańców. Całkowita 
wartość projektu to 32 950 mln euro. W jego ramach zaplanowano nie tylko przykrycie 
koryta rzeki Rawy i modernizację oczyszczalni ścieków, ale i wymianę sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej w miastach, której ma podlegać 32 km sieci wodociągowej 
oraz 7 km rur sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęcie tego zadania zaplanowano na sierpień 
2007 roku. (AN) 


