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Wesołego Alleluja
Materiały promocyjne Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie

Na tegoroczną Wielkanoc
radości rodzinnego świętowania
przepełnionego prawdziwie ciepłą wiosną,
która niech sprzyja chwili wytchnienia
od natłoku codziennych spraw
i niesie nadzieję dobrej przyszłości
życzą Wszystkim Mieszkańcom Chorzowa

Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Henryk Wieczorek

Przewodniczący Rady Miasta Chorzowa

Wszystkie przystanki w jednym miejscu
Zakończono prace nad projektem zintegrowanego przystanku autobusowo-tramwajowego, który może zostać wybudowany
w ciągu ul. Katowickiej w rejonie Rynku w Chorzowie.
Obecnie chcący korzystać z tramwaju lub autobusu mają do dyspozycji sześć przystanków. Po
przeprowadzeniu prac wszystkie
przystanki zlokalizowane będą
w jednym miejscu, w pobliżu
Banku Zachodniego WBK i pod

estakadą. Centrum przesiadkowe
ma dysponować czterema torowiskami i pięcioma peronami.
Za większość prac odpowiedzialne są Tramwaje Śląskie. Spółka
ma wkrótce ogłosić przetarg na
roboty m.in. modernizację toro-

wiska, rozebranie torowisk przy
Urzędzie Miasta. Inwestycja powinna rozpocząć się w pierwszej
połowie tego roku. Po jej zakończeniu do prac przystąpi Miejski
Zarząd Ulic i Mostów. Zlikwidowane torowiska przy Rynku

zastąpi bowiem droga. Nowe
rozwiązanie układu komunikacyjnego preferuje pieszych oraz
komunikację zbiorową. Dlatego
ruch dla samochodów osobowych będzie w centrum przesiadkowym ograniczony i zostanie

przeniesiony na ul. Moniuszki.
Warto dodać, że w ramach inwestycji powstanie także rondo na
ul. Kościuszki.
Centrum przesiadkowe ma kosztować około 29 mln zł, budowę
wesprze Unia Europejska.

Wizualizacja centrum przesiadkowego, MZUiM

Projekt zakłada połączenie
wszystkich przystanków znajdujących się przy Rynku i ul. Kościuszki w jednym miejscu, co
może ułatwić poruszanie się komunikacją miejską niezmotoryzowanym mieszkańcom regionu.

Kim był dla
nas papież
Jan Paweł II?
>>>
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Przynajmniej raz w życiu będziesz musiał komuś pomóc
Statystycznie raz w życiu będziemy musieli udzielić pierwszej pomocy. W domu, na ulicy, w szkole.
Chorzowianie mieli okazję nauczyć się, jak zrobić to prawidłowo.

W

ramach rozpoczęcia trzeciej odsłony Miejskich
Spotkań Medycznych odbyły
się szkolenia na fantomach
przeprowadzone przez strażaków, strażników miejskich
i młodzież. A zasada jest prosta: 30 uciśnięć, dwa wdechy
ratownicze.

- Jeśli ktoś ze względów estetycznych nie chce wykonywać wdechów, wystarczy
sam masaż serca - tłumaczy
Witold Kandziora, ordynator Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Zespołu Szpitali Miejskich. - Nic
nie zwalnia nas z obowiązku

magać - mówi Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa. - Wiemy, że zdrowie jest bardzo
ważne, dlatego oprócz takich
akcji edukacyjnych, przygotowaliśmy dla chorzowian

udzielenia pierwszej pomocy,
a tej umiejętności nie nauczymy się z książek.Dlatego tak
ważne są ćwiczenia na fantomach. Cieszę się, że udało się
przeszkolić tyle osób.
Choć szkolenie było przeznaczone dla seniorów, uczyła
się także młodzież. - Mam nadzieję, że tej umiejętności nie

szereg bezpłatnych programów profilaktycznych. Warto
z nich skorzystać. To przecież
żadna tajemnica, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.
(sek)

będę musiał wykorzystywać,
ale lepiej wiedzieć, niż potem
żałować, że nie potrafiliśmy
pomóc - przekonuje Adrian
Pięta, licealista.
- Lekarze są zgodni: lepiej
zrobić cokolwiek, niż nic. Dlatego tak ważna jest edukacja,
by wzrastała świadomość społeczna i byśmy nie bali się po-

Lepiej zapobiegać, niż leczyć
Jakie w tym roku będą realizowane programy profilaktyczne?

Program profilaktyki wad postawy dla dzieci chorzowskich szkół podstawowych
Profilaktyka wad postawy obejmuje dziesięcioletnie dzieci chorzowskich szkół podstawowych z rocznika 2004:
832 dzieci będzie przebadanych przez lekarza ortopedę a następnie 300 dzieci, u których zostanie stwierdzona tendencja do wad postawy w szczególności skrzywień kręgosłupa weźmie udział w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na sali i na basenie.
Program profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej
Uczestnikami programu są osoby, u których zostanie zdiagnozowany obrzęk limfatyczny kończyn górnych i dolnych lub zagrożenie jego wystąpienia do roku po przeprowadzonych zabiegach z zakresu
chirurgii onkologicznej z powodu chorób nowotworowych.
Bezpłatne zdjęcia RTG klatki piersiowej
Program obejmuje realizację zdjęć przeglądowych RTG (dużego formatu) w projekcji tylno – przedniej (P – A), z pisemną interpretacją wyniku badania.
Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych zdjęć są mężczyźni i kobiety w wieku 18 lat i powyżej,
posiadający aktualne ubezpieczenie zdrowotne lub uprawnienie do bezpłatnej pomocy leczniczej na
podstawie odrębnych przepisów, zamieszkali na obszarze miasta Chorzów, posiadający skierowanie
od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W 2014 roku będzie wykonanych w ramach programu 2118 zdjęć.
Osoby, które wybrały lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poza miastem Chorzów mogą otrzymać druk skierowania w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów (pok. 225)
Profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci
Badania słuchu wykonane przez lekarzy otolaryngologów metodą testu rejestracji otoemisji akustycznych, u dzieci w wieku 6 lat, zamieszkałych na terenie Chorzowa i uczęszczających do chorzowskich
przedszkoli i szkół podstawowych.
W ramach tego programu będzie przebadanych 272 dzieci.
Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych
Program adresowany jest do: dzieci oraz młodzieży do 25 roku życia, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza specjalisty (w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej
lub rehabilitacji medycznej) stwierdzające potrzebę udziału w programie, zakwalifikowane przez lekarza konsultującego, zamieszkałe na terenie Chorzowa.
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Osobami uprawnionymi do szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
typu 6, 11, 16, 18 są dziewczęta w wieku 11 lat (rok urodzenia 2003), zamieszkałe na terenie miasta
Chorzów (ok. 400 osób).
Szczepienie wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych dziewczynki. Szczepionka podawana jest w
trzech dawkach.
Program profilaktyczny w formie warsztatów „Narkotyki-Droga-Dokąd?”
Program przygotowany jest dla jednego rocznika uczniów tj. dla ok. 1080 uczniów II klas (w roku szkolnym
2013/2014 oraz kontynuacja dla tego rocznika w roku szkolnym 2014/2015) chorzowskich szkół gimnazjalnych.
Celem zajęć jest wyposażenie uczniów biorących w nim udział w:
• niezbędną wiedzę teoretyczną dotyczącą substancji psychoaktywnych, sposobów wchodzenia w uzależnienie, destruktywnej dynamiki uzależnienia i jego skutków,

• wiedzę o zdrowych sposobach radzenia sobie z sytuacjami stresowymi,
• umiejętności potrzebne do uniknięcia kontaktów ze środkami psychoaktywnymi,
• umiejętności podnoszenia swojej oceny w zdrowy sposób – bez środków psychoaktywnych.
Program prowadzony jest metodami aktywizującymi uczestników oraz w formie wykładu.
Badania stężenia PSA wraz z konsultacją lekarza urologa i badaniem per rectum oraz z pisemną interpretacją wyniku badań
Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych badań są mężczyźni w wieku 40 lat i powyżej, zamieszkali na
obszarze miasta Chorzów, zakwalifikowani przez wyznaczonego lekarza konsultującego.
Badania mammograficzne poprzedzone konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa
Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych badań są kobiety w wieku 40 – 49 lat, zamieszkałe na terenie
Chorzowa, zakwalifikowane przez wyznaczonego lekarza konsultującego.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie w zakresie prowadzenia grup wsparcia
dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych
Uczestnikami programu będą osoby uzależnione i współuzależnione od środków psychoaktywnych (tj.
członkowie rodzin, partnerzy osób zagrożonych uzależnieniem, używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych), zakwalifikowane przez terapeutę, zamieszkałe na terenie Chorzowa.
Celem programu jest:
• zapewnienie na terenie Chorzowa oferty pomocowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
• udzielanie porad w zakresie zagrożeń płynących z uzależnienia bądź eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi,
• udzielanie wsparcia, wymiana doświadczeń między osobami uzależnionymi podczas spotkań grupowych,
• poradnictwo w zakresie możliwości uzyskania pomocy (np. leczenie w ośrodkach odwykowych),
• praca nad motywacją do walki z uzależnieniem, przygotowanie do terapii osób współuzależnionych
od substancji psychoaktywnych,
• prowadzenie poradnictwa nt. jak żyć z osobą uzależnioną, zagrożoną uzależnieniem i eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi oraz jak można pomagać takiej osobie,
• wsparcie, informacja o zagrożeniach, wymiana doświadczeń między osobami współuzależnionymi podczas spotkań grupowych,
• przeciwdziałanie współuzależnieniu, uświadamianie zagrożeń, profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii poprzez działalność informacyjną i edukacyjną.
Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia
Osobami uprawnionymi do udziału w programie są osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta Chorzów. Szczepienie obejmuje badanie lekarskie, usługę szczepienia wraz ze szczepionką.
Mieszkańcy Chorzowa będą zgłaszać się na szczepienia do wyznaczonych placówek, bez względu na
zadeklarowanie wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i rejon zamieszkania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się!

Więcej informacji na ten temat programów profilaktycznych można uzyskać
w Urzędzie Miasta w Chorzowie w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej
(ul. Rynek 1, pokój 231, tel. 32 416 52 31 wew. 306) lub na www.chorzow.eu
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Wydarzenia

Praca Straży Miejskiej nie idzie na marne
Zatrzymanie mężczyzny obnażającego się przed dziećmi na miejskim basenie, wyłapanie sfory dzikich psów w Maciejkowicach
to tylko głośniejsze przykłady działań chorzowskiej Straży Miejskiej. W ubiegłym roku strażnicy odnotowali niemal 7 tys. interwencji.

W

Wybrane wykroczenia
odnotowane w 2013
przez chorzowską
Straż Miejską
• przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 124
• przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia – 162
• przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji – 3416
• przeciwko urządzeniom
użytku publicznego – 401
• ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 741
• ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach - 174
• pojazdy unieruchomione
przez zastosowanie urządzenia do blokowania - 765

Fot. Mariusz Banduch

kwietniu strażnicy miejscy ujęli na miejskim
basenie starszego mężczyznę
obnażającego się przed dziewczynkami, jedną z nich próbował też dotykać. - Strażnicy
w tym przypadku zareagowali
natychmiast. Ujęli lubieżnika
i przekazali w ręce policji - mówi
Adam Płonka, kierownik referatu prewencji chorzowskiej.
W tym samym miesiącu funkcjonariusze Straży Miejskiej
wyłapali sforę bezpańskich
psów gracujących w okolicy
Żabich Dołów i Doliny Górnika. - Teren był rozległy i gęsto
porośnięty, dlatego wyłapanie
zwierząt nie było łatwe. Psy
przewieźliśmy do schroniska –
mówi A. Płonka.
Mimo tego praca strażników
większości mieszkańców kojarzy się tylko z nakładaniem
blokad na koła samochodów,
do czego zresztą przyczyniają
się sami chorzowianie. Tylko
w pierwszym kwartale bieżącego roku strażnicy odnotowali
bowiem 1373 interwencji związanych z wykroczeniami drogowymi. - Najczęściej mieszkańcy
informują nas o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach
i oczekują od nas reakcji. Dlatego reagujemy. Na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy
strażnicy zakładają blokady
lub wystawiają wezwania. Nie-

Młodszy strażnik Marcin Jagusz i młodszy specjalista Jacek Kolebuk podczas patrolu.

mniej nie zawsze interwencja
kończy się nałożeniem mandatu
karnego. Bierzemy pod uwagę
okoliczności towarzyszące wykroczeniu, co w wielu przypadkach skutkuje zastosowaniem
pouczenia. Jednak to część naszych obowiązków – przyznaje
kierownik referatu.
Obok tych działań strażnicy
podjęli m.in. 204 sprawy zwią-

zane z utrzymaniem czystości
i porządku w mieście, 285 interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem, 74
interwencje dotyczące palenia tytoniu na przystankach
komunikacji publicznej jak
również placach zabaw, 129
interwencji dotyczących bezpańskich zwierząt, 190 inter-

wencji dotyczących niszczenia
zieleńców. Przewieźli też 136
osób do izby wytrzeźwień.
Systematycznie przeprowadzają również szereg akcji profilaktycznych skierowanych
do najmłodszych chorzowian,
udzielają asyst właścicielom
posesji. - Patrolujemy też
miejskie targowiska. Dzięki
temu zatrzymaliśmy osoby

Wieża szybowa z tarasem widokowym
Właśnie trwają ostatnie prace
przy montażu schodów i platform, które umożliwią wejście
na 42 metrową wieżę wyciągową nieczynnej od 21 lat kopalni.
Platforma widokowa zlokalizowana będzie na wysokości
34 metrów (powyżej są już
tylko koła wyciągowe wieży).
Jej powierzchnia to 16 metrów
kwadratowych. Żeby się na nią
dostać trzeba będzie pokonać
dokładnie 176 stalowych schodów. Na platformie zmieście
się jednocześnie 20 osób. Na
szybie będzie mogło przebywać
48 osób.
- Dotychczas szyb Prezydent
można było oglądać jedynie
z dołu. Za kilka tygodni zwiedzać będziemy mogli całe wnętrze zabytkowej wieży i podziwiać widok okolicy, który - jak
mówią ci, co byli na górze – zapiera dech w piersiach. Jest to
możliwe dzięki unijnej dotacji, która całkowicie zmieniła
funkcjonalność tego pięknego
obiektu – przyznaje Andrzej
Kotala prezydent Chorzowa.

Fot. Biuro Prasowe UM

Ponad 170 schodów trzeba będzie pokonać, by wejść na taras
widokowy szybu Prezydent.

Wejście na szyb będzie bezpłatne. Na klatce schodowej, dla
bezpieczeństwa, zamontowane
zostaną kamery. Dwie dodatkowe, obrotowe, zamontowane
zostaną na szczycie wieży.
Szyb Prezydent wpisany jest na
listę zabytków. Wieża wyciągo-

wa wybudowana została w 1933
roku. Jej budowa finansowana
była przez kapitał polsko-francuskiej spółki „Skarboferm”.
Początkowo szyb nosił imię
,,Wielki Jacek”, od 1937 roku ,,Prezydent” na cześć Prezydenta RP Ignacego Mościckiego,

związanego w tamtych latach
z Chorzowem. Wieża o wyjątkowej, żelbetowej konstrukcji
i wysokości 42m - jako jedna
z najnowocześniejszych wówczas w Europie - posiada dwa
koła linowe o średnicy 5,5m
ustawione równolegle obok
siebie. Działalność górnicza
była prowadzona do 1993 roku.
Wówczas część budynków pokopalnianych rozebrano. Pozostały budynki dyrekcji, starej
sali zbornej i kasyna, dawnego
domu mieszkalnego sztygarów,
kopalnianej straży pożarnej,
magazynu ciekłego powietrza
oraz nowego kasyna. W 2009
wieżę wyremontowano a cały
poprzemysłowy teren zrewitalizowano. W pobliskich, pokopalnianych zabudowaniach
prowadzona jest działalność
kulturalna. W 2010 roku wieża
wyciągowa szybu Prezydent
wraz z kompleksem zabudowań Sztygarka dołączyły do
grona obiektów będących na
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

wiadomości samorządowe

handlujący wyrobami tytoniowymi bez akcyzy. Ujęliśmy
także wandala dewastującego
roślinność na Placu Hutników.
Strażnicy odholowali również
długotrwale
nieużytkowany pojazd z ul. Krzywej. Nasi
funkcjonariusze zatrzymali też
osoby podejrzane o śmiertelne pobicie – mówi A. Płonka.
To tylko dane za niemal trzy

miesiące 2014 roku. W 2013
roku strażnicy odnotowali
6882 różnego typu interwencji.
- Ilość zgłaszanych interwencji
świadczy o tym, że nasza praca jest potrzebna i nie idzie na
marne. A wykonywanie tego
zawodu nie należy do najłatwiejszych. To stresująca robota. Trzeba liczyć się m.in.
z nieprzychylnymi komentarzami czy agresywnym zachowaniem – mówi A. Płonka.
W chorzowskiej Straży Miejskiej pracuje 35 funkcjonariuszy, z tego 26 bezpośrednio
w terenie. - Dysponujemy
patrolami pieszymi i zmotoryzowanymi. Patrole kierujemy
w różne części miasta, w tym
w miejsca szczególnie zagrożone patologią takiej jak skwery i parki. Utrzymujemy też
stały kontakt i ściśle współpracujemy z Komendą Miejską
Policji w Chorzowie – zaznacza A. Płonka.
Do tej współpracy zaliczyć
można m.in. wspólne patrole, w tym kontrole w zakresie
przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, kontrole „złomowców”, uczestnictwo w akcjach
prewencyjnych, zabezpieczenie podczas meczy piłkarskich.
- Odciążamy w ten sposób pracę policji i stanowimy jej dobre
uzupełnienie – zaznacza kierownik referatu.
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Jan Paweł II był dla mnie… jak tata
Uczniowie, seniorzy, dzieci i urzędnicy napisali nietypową księgę, która zostanie wysłana do Watykanu z okazji kanonizacji
Jana Pawła II. To będzie chorzowski prezent z okazji tego wydarzenia.

D

o akcji włączyło się wiele
instytucji i organizacji:
domy kultury, stowarzyszenia, domy pomocy społecznej,
szkoły, przedszkola czy Caritas Archidiecezji Katowickiej.
W sumie nadesłano prawie
tysiąc prac.
- Niektóre z nich były naprawdę wzruszające - mówi Andrzej

Kotala, prezydent Chorzowa.
- Odzew był ogromny, bardzo
nas to cieszy, chcemy wspólnie
cieszyć się z tej ważnej dla nas
wszystkich uroczystości. Uznaliśmy, że takie osobiste wspomnienia dotyczące Jana Pawła
II będą chyba jedną z najpiękniejszych form podziękowania
za jego naukę i posługę, którą

- jak się okazuje zmienił życie
wielu osób.
W akcji wziąć udział mógł każdy: wystarczyło na kartce A4
napisać, namalować lub wykleić dokończenie zdania: Jan
Paweł II jest dla mnie….
I mieszkańcy pokazali niezwykłą kreatywność: były wyklejanki, wiersze, piękne rysunki.
Pisali i malowali seniorzy, młodzież i przedszkolaki.
- Zajmowaliśmy się układaniem
tych prac i ich różnorodność

była niesamowita - mówi Alina
Krysta, wolontariuszka Chorzowskiej Strefy Wolontariatu,
z inicjatywy której zorganizowano akcję. - Potwierdziło się,
że Jan Paweł II był i jest ważny
dla mieszkańców Chorzowa.
Aż łzy cisnęły się do oczu, kiedy czytało się, że dla kilkulatka
nasz papież był jak tata.
Wszystkie prace zostały poukładane i przekazane do introligatora. Po świętach księga
zostanie wysłana do Watykanu,

tak by prezent dotarł przed kanonizacją Jana Pawła II.
- Razem z wnukiem namalowaliśmy obrazek, to będzie nasze
wspólne podziękowanie dla
papieża - mów Edward Mzych
z Chorzowa Starego. - To dla
mnie ważne, bo była to także
okazja do tego, by młodszemu
pokoleniu, które nie pamięta
tak dobrze Jana Pawła II jak my,

przybliżyć jego postać, powiedzieć, jak wiele zrobił on dla Polaków i jak wielką rolę odegrał
w historii naszego kraju. Ja bylem na każdej pielgrzymce Papieża w Polsce. Wiele razy jego
słowa podnosiły mnie na duchu.
Za to jestem mu wdzięczny
i biorąc udział w akcji mogłem
mu podziękować.
(sek)

Chcesz pracę? Idź na staż!
Zdaniem pracodawców barierą w zatrudnieniu młodych osób są wygórowane oczekiwania płacowe.

K

ontynuując badania lokalnego rynku pracy
przeprowadzone w latach
2009 i 2012 Powiatowy Urząd
Pracy w Chorzowie w okresie od października 2013 r. do
lutego 2014 r. przeprowadził
badania w zakresie poznania
potrzeb kadrowych lokalnych
pracodawców oraz motywacji i preferencji zawodowych
osób bezrobotnych do 30 roku
życia.
- Mając na uwadze wnioski
z poprzednich badań oraz europejską strategię zatrudnienia która zakłada zwiększenie
zatrudnienia młodych osób,
ostatnim badaniem objęto 300
osób bezrobotnych do 30 roku
życia oraz 100 pracodawców
prowadzących
działalność
na terenie miasta Chorzowa
- tłumaczy Jerzy Kędziora,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie. - Celem niniejszego badania było
zidentyfikowanie przyczyn
pozostawania bez pracy osób

do 30 roku życia zarejestrowanych w urzędzie. Spośród
osób bezrobotnych uczestniczących w badaniu połowę
stanowiły kobiety. Największą grupę badanych reprezentowały osoby od 18 do 24 roku
życia, pozostali respondenci
byli w wieku 25 – 29 lat.
W pierwszej kolejności badaniami objęto firmy mające
największy wpływ na lokalny rynek pracy ze względu
na najliczniejsze występowanie, tj. przedsiębiorstwa
zatrudniające od 1 do 9 pracowników (mikroprzedsiębiorstwa). Największy odsetek stanowili przedstawiciele
firm prywatnych (95,0% ogółu). Istotnym celem badania
było poznanie opinii pracodawców na temat planów
rekrutacyjnych, określenie
skłonności do zatrudniania
osób bezrobotnych do 30
roku życia.
- Jak wynika z przeprowadzonych badań pracodawcy

decydują się na wybór określonego kandydata kierując
się przede wszystkim jego
stażem pracy i dyspozycyjnością, a dopiero w następnej kolejności wykształceniem, cechami osobowości,
umiejętnościami czy upraw-

nieniami. Tak istotnego dla
pracodawców stażu pracy nie
posiadało aż 44,3% ankietowanych bezrobotnych do 30
roku życia. Niepokojący jest
również fakt, że duża część
bezrobotnych nie posiadających stażu pracy, jako przy-

czynę takiego stanu rzeczy
podawała przebywanie na
utrzymaniu członków rodziny. Odsetek ten przewyższał
nawet ilość osób nieposiadających stażu pracy z uwagi na
kontynuowanie nauki - dodaje Kędziora.

Zdaniem pracodawców drugą
największą barierą w zatrudnieniu młodych osób są wygórowane oczekiwania płacowe. Kolejną barierą jest brak
kwalifikacji zawodowych, jednak ich znaczenie jest mniejsze niż wspomnianego stażu/
doświadczenia zawodowego.
- Duża liczba pracodawców
wskazuje na brak motywacji
do podjęcia pracy u osób do
30 roku życia, jednak osoby
bezrobotne uważają siebie za
zmotywowane, co pośrednio
potwierdza fakt, że największa
część z nich rejestrowała się
w PUP z myślą o aktywnym
poszukiwaniu
zatrudnienia
- tłumaczy dyrektor PUP.
Ankietowani bezrobotni zapytani o najpopularniejszą
formę wsparcia oferowaną
przez Powiatowy Urząd Pracy
w Chorzowie wskazali na staż
z uwagi na dużą szansę podjęcia pracy w firmie gdzie staż
był odbywany.
(jb,sek)

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101
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Budżet
Obywatelski

Wy pytacie, my odpowiadamy

Przed rozpoczęciem pierwszego
etapu Budżetu Obywatelskiego
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, spotkał się z mieszkańcami poszczególnych okręgów, by
zachęcić do udziału w podziale
ponad dwóch milionów złotych.
W tym roku miasto zostało podzielone na siedem mniejszych
okręgów. Pieniądze osobno podzielą mieszkańcy Klimzowca
i Maciejkowic. W ramach promocji idei budżetu prezydent

Zakończył się pierwszy etap drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Napłynęło wiele propozycji,
urzędnicy są w trakcie ich weryfikacji. Głosowanie rozpocznie się 5 maja!
spotkał się z mieszkańcami każdego obszaru.
- Była to przede wszystkim okazja do rozmowy - relacjonuje
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Każda uwaga, prośba
była protokołowana. Wszystkie
zgłoszone sprawy są w toku.

Uruchomiłem wszystkie miejskie
służby tak, by to, co jest możliwe,
zrealizowały jak najszybciej. Niestety niektóre przypadki dotyczą
terenów czy budynków prywatnych. Tu mamy bardzo ograniczone możliwości działania.
O co pytali prezydenta chorzo-

wianie? Poniżej publikujemy
najczęściej zadawane pytania
i etap realizacji zgłaszanych
potrzeb.

Więcej na temat budżetu na www.chorzow.eu

Maciejkowice
Na Placu Św. Jana rosnące krzewy zasłaniają widoczność przy
wjeździe koło przystanku.
Pracownicy Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska przeprowadzili na miejscu wizję lokalną. Okazało się, że widoczność utrudniał
żywopłot, który już został przycięty.

Na chodniku przy ulicy Wybickiego rosną stare drzewa, które niszczą jego nawierzchnię.
Pracownicy Urzędu Miasta przygotowali
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Urzędnicy czekają teraz na
decyzję odpowiedniej placówki, co może
potrwać kilka tygodni.
Mieszkańcy proszą o budowę ronda przy
ul. Parkowej.
Rondo przy tej ulicy powstanie jeszcze
w tym roku.

Przy ulicy Michałkowickiej powstało dzikie wysypisko śmieci.
Miejsce to zostało wysprzątane przez służby magistratu. Został zbudowany
wał ograniczający do niego dostęp. Teren jest sukcesywnie sprawdzany.

Chorzów Stary

Chorzów II

Na ulicy Kluczborskiej ciszę nocną zakłócają motocykliści.
Policja podjęła działania w celu rozwiązania tego problemu.
Przy ulicy Kluczborskiej prawdopodobnie wypuszczane są ścieki
do kanalizacji z wytwórni win.
ZK „PGM” sprawdził swój budynek znajdujący się przy tej ulicy i nie odnotowano tam żadnych nieprawidłowości, dlatego pracownicy magistratu wystąpili o wyjaśnienia w tej sprawie do Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Dlaczego nie dokończono odcinka drogi
przy ulicach Krakowskiej i Poniatowskiego?
Prośba mieszkańców o wyrównanie i utwardzenie drogi została zrealizowana.
Czy na łuku drogi u zbiegu ulic Konopnickiej i Roosvelta będzie nasadzona zieleń?
To fragment drogi pozostały po remoncie.
W tym roku zostaną tam posadzone rośliny.

Centrum

Mieszkańcy skarżą się, że samochody firmy „Alba” przewożą niedostatecznie zabezpieczone śmieci, które potem zalegają na ulicach.
Firma została zobowiązana do wysprzątania terenu i upomnienia pracowników zajmujących się przewozem. W razie dalszych nieprawidłowości mieszkańcy proszeni są o poinformowanie Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska.

Wokół szybu Prezydent teren jest zanieczyszczony.
To teren prywatny. Właściciel został wezwany do uprzątnięcia m.in. dzikiego wysypiska. Sprawa jest w toku.

Klimzowiec
Mieszkańcy proszą o ustawienie tabliczek o zakazie karmienia gołębi.
Sprawa została przekazana odpowiednim służbom. Tabliczki będą sukcesywnie ustawiane.

Elewacja Szkoły Podstawowej nr 22 wymaga remontu.
W roku bieżącym zostanie przeprowadzona modernizacja elewacji tej szkoły.
Czy autobusy linii 820 i 830 mogłyby się zatrzymywać na ulicy Katowickiej?
To decyzja KZKGOP. Miasto wystosowało pismo z prośbą o stworzenie takiego
przystanku na żądanie.
Na ulicy Wandy zostały wycięte drzewa. Czy będą posadzone nowe?
Jest już decyzja, że nowe drzewa nasadzane będą jeszcze w tym roku. Podobnie
będzie na ulicy Reymonta, gdzie w miejsce usuniętych topoli zostaną posadzone
nowe rośliny. Mieszkańcy dzielnicy zgłaszali też problem zagrażających przewróceniem drzew w okolicach ulicy 3 - go Maja. Urzędnicy przygotowali już wniosek
o wydanie decyzji na wycinkę drzew w najgorszym stanie.

Chorzów Batory

W okolicach ulicy Powstańców brakuje pojemników do segregacji odpadów.
Pracownicy Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zlecili ustawienie zestawu, który już służy mieszkańcom tej ulicy.
Co z drzewami na ulicy Truchana?
Zostały już wycięte najgorsze drzewa. W tym miejscu będą nasadzane lipy.
Mieszkańcy zauważyli zły stan chodnika przy Parku Hutników.
Pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zajęli się tym tematem chodnik jest w trakcie modernizacji.

Mieszkańcy proszą o zwiększenie liczby patroli służb porządkowych.
Do dzielnicy wysyłane są patrole w większej ilości. Są to także łączone patrole
policji i straży miejskiej.

Prośba od mieszkańców osiedla Irys o wzmożone patrole.
Na osiedlu prowadzone są wzmożone kontrole straży miejskiej. Odpowiednie działania podjęła też policja. Obie służby pełnią też patrole łączone.

Alejka przy ulicy Krakusa wymaga modernizacji.
W tym roku Miejski Zarząd Ulic i Mostów wykona remont tej alei.

Czy w Parku Róż będzie monitoring?
Jeszcze w tym roku w mieście pojawią się pierwsze kamery, które monitorować będą najbardziej niebezpieczne miejsca w Chorzowie. Docelowo monitoringiem ma być objęte całe miasto.

Na ulicy Brzozowej nie ma parkingu.
Miasto wydzierżawiło teren od Rudy Śląskiej. Parking powstanie jeszcze w tym roku.
Czy będzie możliwość wykupu mieszkań komunalnych z tak zwaną bonifikatą?
W nowej polityce mieszkaniowej opracowywanej na lata 2015-20 bonifikaty będą brane pod uwagę. Jedna z propozycji zakłada, że w sytuacji wykupu mieszkania za gotówkę bonifikata będzie sięgać 30 proc.,
a w przypadku rat - 20 proc. Upust ma rekompensować nakłady poniesione przez mieszkańców, którzy
zainwestowali w mieszkania, dbają o nie.
Co z chorzowskimi zabytkami: starym ratuszem i rzeźnią?
Władze miasta niejednokrotnie rozmawiały z właścicielami zabytkowych obiektów. Były to trudne rozmowy. Pewne sprawy udało się załatwić. Ruszył remont dachu starego ratusza. Gorzej jest w przypadku rzeźni.
Właścicielowi odebraliśmy ulgi podatkowe. Miasto chciało udzielić wsparcia, dotacji do remontu, niestety
nie udało się osiągnąć kompromisu.

Czy na ulicy Gałeczki można dołożyć dodatkowe barierki?
Zgodnie z prośbą mieszkańców dodatkowe barierki pojawią się w pasie drogowym
przy ul. Gałeczki 44 - 47.
Budynek przy ulicy Średniej grozi zawaleniem.
Miasto czeka na nakaz wyburzenia, o który zwróciło się do odpowiedniej instytucji.
Mieszkańcy ulicy Gałeczki proszą o dodatkowe kosze na śmieci.
Pracownicy Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zlecili dostawienie
nowych koszy w okolicach numeru 47. Kosze już stoją, zgodnie z wolą mieszkańców
ul. Gałeczki 47.
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Trudne negocjacje zakończone sukcesem
Siedem wspólnot mieszkaniowych od początku roku ma nowe moce cieplne. Negocjacje z Tauronem Ciepło trwały 2 lata.
A było o co walczyć – jedna ze wspólnot miała zawyżoną moc na ciepłą wodę użytkową o 1666%!

P

oprzednie władze spółki
w 2009 roku doprowadziły do
podpisania w siedmiu wspólnotach mieszkaniowych niekorzystnych umów na dostawę ciepła.
- Co prawda zgodnie z ustawą
prawo energetyczne każdego
roku odbiorcy ciepła mają możliwość obniżenia mocy, jednak
podpisana umowa na przyłączenie do sieci ciepłowniczej
zakazywała obniżenia przez 10
lat pod groźbą wysokich kar finansowych - tłumaczy Mariusz
Kściuczyk, dyrektor ZK „PGM”.
- Nie dość, że ówczesne władze
wykonały uciepłownienie wyburzając piece w mieszkaniach w

okresie zimowym i pozbawiając
lokatorów możliwości ogrzewania przez kilka tygodni, to podpisano umowy na przyłączenie do
sieci i dostawę ciepła z ogromnie
zawyżoną mocą i z zakazem jej
zmiany przez 10 lat.
Negocjacje były trudne, długotrwałe i wielokrotnie zrywane. Doszło do sytuacji patowej
– miasto Chorzów zablokowało
jakiekolwiek uciepłownienia
i nowe podłączenia do sieci ciepłowniczej miejskich budynków. ADM Chorzów Sp. z o.o.
oraz ZK „PGM” w Chorzowie
rozpoczęły niezwykle dokładnie weryfikować i obniżać za-

mówioną moc w zarządzanych
budynkach.
Bezpośrednio w negocjacje
włączył się również prezydent
Chorzowa Andrzej Kotala. Dało
to efekt w postaci porozumienia
i obniżenia mocy w poszkodowanych budynkach. Zaliczki dla
właścicieli i lokatorów zostały
obniżone - dodaje Kściuczyk.
Wynik porozumienia to otwarcie drogi do uciepłownienia
kolejnych miejskich budynków.
Obecnie ZK „PGM” w Chorzowie przygotowuje inwestycje
na lata 2015 – 2020 tylko w tym
zakresie na 100 mln zł.
(dł)

Na mocy niekorzystnej umowy podpisanej 2009 roku ucierpiało siedem wspólnot
mieszkaniowych zlokalizowanych na ulicach:
• Pl. Piastowski 8
• Kordeckiego 2-2a
• Mała 2-8
• Dąbrowskiego 77-79
• Dąbrowskiego 86-90
• Ligonia 15-17
• 3 Maja 103

Fot. Mariusz Banduch

Kto stracił na niekorzystnych umowach?

Siedem wspólnot mieszkaniowych od początku roku ma nowe moce cieplne. W tym m.in. mieszkańcy domu przy ul. Dąbrowskiego 77-79.

Prawie 75 % środków na remonty w 2013 roku
wydano w wyniku postępowań publicznych
ZK „PGM” jako instytucja publiczna ma obowiązek stosowania ustawy
o prawie zamówień publicznych.

PGM w liczbach

• 26 - umów podpisano w 2009 roku w wyniku przetargów
nieograniczonych
• 103 - umów podpisano w 2010 roku w wyniku przetargów
nieograniczonych
• 41 – umów podpisano w roku 2011 w wyniku przetargów
nieograniczonych
• 86 – umów podpisano w 2012 roku w wyniku przetargów
nieograniczonych
• 247 – umów podpisano w 2013 roku wyniku przetargów
nieograniczonych
• ok. 800 000 zł – łączna kwota oszczędności wg kosztorysów
inwestorskich w wyniku przetargów w roku 2013
• 24 % - o tyle spadła średnia cena remontu 1 m2 mieszkania
w 2013 r.

- Choć nie zawsze występuje
taka konieczność dbając o transparentność zleceń, łącząc zamówienia i szukając oszczędności
zrealizowaliśmy 247 przetargów - mówi Mariusz Kściuczyk,
dyrektor ZK „PGM”. - Dało to
świetne wyniki ekonomiczne,
na przykład spadek ceny remontu 1m2 pustostanu o 24%,
które przełożyły się na zwiększenie ilości remontów.
Dla porównania w roku 2009
ilość środków wydanych na remonty i inwestycje w wyniku
postępowań zgodnych z ustawą
o prawie zamówień publicznych
wynosiła 38,41% wszystkich

środków finansowych wydanych na remonty i inwestycje.
Natomiast w roku 2010 wskaźnik ten osiągnął wartość 37,62 %.
W 2013 roku procentowy udział
środków finansowych przeznaczonych na te cele w wyniku
przetargów w odniesieniu do
kwoty całkowitej, która przeznaczona została na remonty
i inwestycje to 74,77%.
Świadczy to zatem o zwiększeniu liczby umów dot. realizacji
prac remontowych podpisanych w roku 2013 w wyniku
przetargów w stosunku do lat
poprzednich - dodaje dyrektor.
(dł, sek)

Analizując powyższe dane można zauważyć, że ilość umów
podpisanych w roku 2013 w wyniku rozstrzygnięcia przetargów
wzrosła prawie trzykrotnie w stosunku do roku ubiegłego, a
ponad 6-krotnie w stosunku do roku 2011.Tak samo porównując
rok 2012 do roku 2011 można zauważyć wzrost ww. wskaźnika
o ponad 50%. - Z roku na rok dążymy więc do uruchamiania jak
największej liczby postępowań wszczynanych zgodnie z ustawą
o prawie zamówień publicznych - przekonuje Mariusz Kściuczyk,
dyrektor ZK „PGM”. - Będziemy starać się, by w roku bieżącym
wynik ten był jeszcze lepszy. Mamy nadzieję, że systematycznie
polepszające się wyniki ekonomiczne przełożą się na zwiększenie
ilości remontów.

Czy wiesz, że..?
Wiecha!

Odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na dachu nowo powstałego budynku przy ul. Pudlerskiej.
Tzw. „Wiecha” to tradycja budowlana, zwieńczająca
zakończenie ważnego etapu budowy czyli ukończenia konstrukcji dachu. Wiecha została przytwierdzona przez Prezydenta Miasta – Andrzeja Kotalę.

Szyldy z nowym regulaminem

Od 1 marca br. obowiązuje nowy regulamin umieszczania szyldów i reklam na budynkach. W związku z powyższym do maja br. należy zalegalizować
zamontowaną na elewacji budynku reklamę bądź
szyld. Tym samym ZK „PGM” będzie przeprowadzać
sukcesywnie inwentaryzację w celu uregulowania
wszelkich formalności. Pełny regulamin znajduje się
na stronie internetowej ZK „PGM” w zakładce „DO
POBRANIA”.

My także jesteśmy na facebook’u!

PGM jest już na portalu społecznościom Facebook!
Pracownicy na bieżąco informują tam o ważnych
wydarzeniach, publikują zdjęcia, po to by zaprezentować efekty ich pracy oraz usprawnić komunikację
z mieszkańcami Chorzowa. - Zachęcamy serdecznie
do zapoznania się z tematyką
wpisów. Cieszymy się, że liczba
odwiedzających ciągle rośnie.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś intersującego dla siebie
- mówi dyrektor PGM. - Zapraszamy zatem do „polubienia”
nas na portalu!

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe

www.pgm-chorzow.eu
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Infrastruktura
drogowa

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70

wiadomości samorządowe

www.mzuim.chorzow.eu

Aktualności
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Mieszkańcy wskażą, gdzie ma stanąć

ławeczka Gerarda Cieślika
Na stronie Urzędu Miasta dostępna jest już ankieta, w której mieszkańcy
mogą wypowiedzieć się, gdzie ma stanąć ławeczka upamiętniająca
wybitnego sportowca Ruchu Chorzów.

Podczas grudniowej sesji budżetowej,
radni Wspólnego Chorzowa przeznaczyli na ten cel 50 tys. złotych. Po
wstępnych analizach już wiadomo,
że to zbyt mało, aby zaprojektować,
odlać z brązu, przygotować miejsce
i ustawić obelisk upamiętniający zasłużonego mieszkańca.
- Kwota, którą radni postanowili
przeznaczyć na upamiętnienie Gerarda Cieślika jest zbyt mała w stosunku do realnych kosztów wykonania pomnika. Trzeba godnie uczcić
naszego sportowca, a ławeczka ma
być też wizytówką miasta i symbol
sportowych tradycji Chorzowa. Konsultowaliśmy się z kilkoma gminami,
które stawiały takie ławeczki i żadnej z nich nie udało się tego zrobić
za 50 tys. złotych. Dlatego na najbliższej sesji wystąpię o zwiększenie tej

CHORZOWSKA
KRZYŻOWKA

sumy do 100 tys. złotych - informuje
prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.
Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta wnioskuje, by obelisk odlany
z brązu przedstawiał młodego sportowca z piłką. Mieszkańcy mogą
w internetowym głosowaniu wskazać jedną z trzech lokalizacji. Proponowane miejsca to:
• ulica Farna, skwer koło szkoły
• ulica Wolności
• stadion przy Cichej
W sprawie projektu Komisja wnioskuje, by zapytanie ofertowe wysłać
do trzech rzeźbiarzy: Jacka Kicińskiego, Gerarda Grzywaczyka i Tomasza Wenklara.
Ankieta dostępna jest na stronie
www.chorzow.eu.

Informacje
dla Seniorów
Chorzowska Strefa Wolontariatu
Chorzowska Strefa Wolontariatu zaprasza na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego (poziom podstawowy). Prowadzą je wolontariusze,
odbywają się w każdy piątek o godz. 13 i 15 w siedzibie strefy przy
ul. Powstańców 70/3. W ramach działań Chorzowskiej Strefy Wolontariatu organizowane są także bezpłatne kursy komputerowe i zajęcia
artystyczno - poetyckie. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.
692 478 026 lub 693 546 525 od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 17.
Więcej na www.strefa.chorzow.eu

Odbierz kartę „Chorzów 60+”
Przypominamy o możliwości odebrania karty programu „Chorzów 60+”.
Z tej możliwości skorzystało już ponad 7 tys. osób. By stać się uczestnikiem programu i korzystać ze zniżek i ulg wystarczy mieć ukończone
60 lat i mieszkać w Chorzowie. Do dyspozycji beneficjentów są także
koordynatorzy. Dyżury odbywają się m.in. w piątki w godz. 15 - 17.
Pełna oferta dostępna jest na www.chorzow.eu w specjalnej zakładce
programu.

Seniorzy na facebooku
Program „Chorzów 60+” ma już profil na portalu Facebook. Publikowane są tam najnowsze informacje dotyczące programu.
(sek)

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do
Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie (ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów) do 10 maja 2014 r.)
***
Kim jest Chodakowska? Stolicą jakiego państwa jest Nikozja? Jak dawniej określano dobre wychowanie? Odpowiedzi na te pytania szukali rozwiązujący marcową krzyżówkę. Chętnych nie brakowało – do Urzędu Miasta napłynęło kilkadziesiąt kartek z prawidłowym hasłem. Komisja konkursowa wylosowała 3 zwycięzców. Zestaw miejskich gadżetów powędruje do Mariana Bełzeckiego, Stanisława Mazurka i Józefa Śliwy.
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