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Rzeka do schowania  
 

mgr inż. Marek Dudek v-ce przewodniczący Rady Miasta Chorzów 
 

 Niejednokrotnie podejmowano wysiłki aby zmniejszyć uciążliwości jakie niesie ze 

sobą rzeka Rawa. Przed wojną wybudowano oczyszczalnię Klimzowiec. Jednak koszty 

budowy tego obiektu już zostały przewyższone przez koszty jego modernizacji. Niestety sam 

Klimzowiec nie jest w stanie oczyścić ścieku jakim jest Rawa, więc potrzebny był o wiele 

bardziej kompleksowy plan dotyczący gospodarki wodnej, nie tylko w naszym mieście, ale                

i całym regionie. Pamiętajmy, że Rawa jest pośrednim dopływem Wisły. Częścią planu są 
inwestycje, które będą miały miejsce na terenie Chorzowa i Świętochłowic. Prace 

rozpoczynamy w tym roku, aby do 2007 je zakończyć. Jednak jest to dopiero początek.                

Z pomocą środków unijnych do 2028 roku chcemy wymienić 124 km sieci wodociągowej, 

zmodernizować hydrofornię i urządzenia pomocnicze. Chcemy także wymienić 160 km sieci 

kanalizacyjnej. 

 

 Od lat Rawa — rzeka, w której niegdyś spotkać można było raki, jest jednym                         

z największych źródeł skażenia środowiska naszego regionu. Dopiero teraz opracowano 

projekt, dzięki któremu problem rzeki - ścieku w końcu zostanie rozwiązany. 

 
 Rozwiązaniem okazuje się przykrycie koryta rzeki oraz modernizacja oczyszczalni 

ścieków Klimzowiec, przez którą Rawa przepływa. – Modernizację Klimzowca 

zaplanowaliśmy na okres od końca tego roku do końca roku 2007. Zbiorniki oczyszczające 

zostaną przykryte specjalnymi kopułami — tłumaczy Marek Dudek wiceprzewodniczący 

Rady Miasta w Chorzowie. Dzięki temu stężenia w wodzie po oczyszczeniu doprowadzimy 

do stanu nieprzekraczającego norm unijnych. Spowoduje to również znaczne wyciszenie 

pracujących urządzeń oraz zmniejszy uciążliwy dla mieszkańców pobliskich terenów zapach 

oczyszczanej wody. 

 W tym samym okresie zostanie przykryte koryto rzeki oraz kolektory doprowadzające 

ścieki do Rawy. - Rzeka jest źródłem oparów i mgieł skażonych bakteriologicznie. Po 

skończeniu prac w tym zakresie znaczącej poprawie ulegnie bezpieczeństwo mieszkańców 

Chorzowa oraz warunki sanitarne. Jednak to nie jest wszystko - dodaje Dudek. Oprócz 

przykrycia koryta Rawy i modernizacji Klimzowca zaplanowano oczyszczenie ścieków w 

dzielnicy Chropaczów w Świętochłowicach oraz modernizację sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej. Ta ostatnia inwestycja, której rozpoczęcie zaplanowano już na drugi kwartał 

tego roku, doprowadzi do wymiany około 40 km kanalizacji stwarzającej do tej pory duże 

zagrożenie. 

 Ostateczny koszt prac oszacowano na kwotę 32 950 000 euro. Lwia część, bo aż 70 

proc. kosztów zostanie pokryte ze środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej. 30 

proc. to wkład Chorzowa i Świętochłowic, środki własne Chorzowsko — 

Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Część pieniędzy pochodzi 

także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


