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Mieszkania 
w Maciejkowicach 
zbuduje Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa 
Silesia. To spółka, którą do 
tego celu powoła Urząd Miasta 
w Chorzowie, Krajowy Zasób 
Nieruchomości i kilka innych śląskich 
samorządów.

więcej na  stronie 2

O zmianie władze spółki poin-
formowały podczas spotkania 
z Komisją Zdrowia 2 marca.
- Urovita na chwilę straciła 
płynność finansową. Niestety 
personel praktycznie nie do-
stał od nas całych wypłat za 
grudzień  i za miesiące kolejne 
również - mówił Lesław Polań-
ski, wiceprezes Urovity. -  My 
dłużej niż do końca marca pro-
wadzić tego oddziału nie mo-
żemy, nie chcemy się dodatko-
wo zadłużać... - dodał.
Ta decyzja oznacza, że bez 
pracy zostanie około 60 osób! 
Porodówka, decyzją prywat-
nego właściciela, przez 3 mie-

siące nie będzie przyjmowa-
ła chorzowskich pacjentek. 
Pierwotne ustalenia z Urovitą 
zapewniały ciągłość pracy po-
rodówki.
Tymczasem w Zespole Szpitali 
Miejskich trwają przygotowa-
nia do uruchomienia oddziału 
w ramach publicznej placówki. 

Realną datą otwarcia oddziału 
jest 1 lipca. To czas niezbędny, 
by dokonać niezbędnych prac 
remontowych i przede wszyst-
kim zdobyć kontrakt z NFZ.
Dyrekcja ZSM deklaruje też 
przejęcie personelu Urovity, 
pracującego na likwidowanych 
oddziałach, wraz z rozpoczę-

ciem działalności nowej poro-
dówki. Gdyby Urovita działała 
zgodnie z wcześniejszymi usta-
leniami działalność położnicza 
w Chorzowie płynnie prze-
szłaby do ZSM na przełomie 
czerwca i lipca.
- Być może tego całego pro-
blemu nie byłoby, gdyby 

Urovita do 15 grudnia złoży-
ła plan rzeczowo-finansowy 
i  postarała się o nowy kon-
trakt z NFZ. Niestety spół-
ka, w mojej ocenie, nie jest 
wiarygodnym partnerem do 
negocjacji, dlatego o cesji nie 
może być mowy. Przejęcie 
oddziału w ramach cesji mo-

głoby się wiązać z przejęciem 
wszystkich ewentualnych 
zobowiązań spółki. Szpital, 
ale też miasto, zwłaszcza 
w  czasach pandemii korona-
wirusa, nie może sobie na to 
pozwolić - tłumaczy Mariola 
Roleder, Zastępca Prezydenta 
Chorzowa.
Prezydent Chorzowa zwrócił 
się do dyrektora Zespołu Szpi-
tali Miejskich o rozważenie 
możliwości wcześniejszego 
zatrudnienia osób będących 
w najtrudniejszej sytuacji ro-
dzinnej. Tymczasowo osoby 
te pracę mogłyby znaleźć na 
innych oddziałach.

Urovita chce zwinąć się przed terminem
Prywatna spółka prowadząca chorzowską porodówkę nieoczekiwanie zapowiedziała, że za-
kończy działalność z końcem marca. To wbrew wcześniejszym ustaleniom, które zakładały 
pracę Urovity do końca czerwca, co pozwoliłoby na nieprzerwane funkcjonowanie oddziału. 
Zespół Szpitali Miejskich, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jest w stanie rozpocząć 

działalność ginekologiczno-położniczą od 1 lipca.

Ponad tysiąc
nowych mieszkań
w Chorzowie

Fot. materiały prasowe KZN
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Aktualności

Spółka powołana zostanie 
przez Urząd Miasta w Cho-
rzowie, Krajowy Zasób Nieru-
chomości, a także samorządy 
Świętochłowic, Tarnowskich 
Gór i Zabrza. W każdym 
z tych miast zbudowane zosta-
ną nowe mieszkania. W Cho-
rzowie będą one znajdowały 
się na działce Skarbu Państwa 
przy ul. Michałkowickiej.
- To osiedle projektowane 
jest na 1200 mieszkań. Można 
zatem powiedzieć, że w  Ma-

ciejkowicach powstanie osie-
dle wielkości Irysu. Oczywi-
ście bloki będą dopasowane 
do okolicznej architektury, 
a więc nie będą to wieżowce, 
a 4 piętrowe budynki - zazna-
cza Marcin Michalik, Zastęp-
ca Prezydenta Chorzowa. 
Chorzów będzie wniosko-
wał o rządową dotację na 
cel budowy osiedla. Pomoc 
ma wynosić 3 miliony zło-
tych. Podobny wkład mają 
zapewnić pozostałe samo-

rządy. Krajowy Zasób Nieru-
chomości wraz z SIM Silesia 
stworzy projekt i wybuduje 
mieszkania. 
Pierwszy etap prac przewi-
duje wybudowanie blisko 300 
mieszkań. Prace rozpoczną 
się w przyszłym roku i po-
trwają do 2024 roku.
Program naboru mieszkań-
ców nie został jeszcze ogło-
szony. O kryteriach i zasadach 
naboru poinformujemy z od-
powiednim wyprzedzeniem

Jedna z niewielu pokopal-
nianych wież na Śląsku, 
która jest otwarta dla tury-
stów to wyjatkowa platfor-
ma widokowa i świadectwo 
industrialnej historii miasta. 
Po dziesięciu latach od jej 
ponownego udostępnienia 

do użytkowania, niemal 
100-letnia, żelbetowa kon-
strukcja, wymaga odświe-
żenia. Za kwotę 700 tysięcy 
złotych zadania podejmie 
się firma Stokłosa z Byto-
mia. Prace mają zakończyć 
się latem. 

Nasz szyb jest atrakcją tu-
rystyczną i zabytkiem, więc 
musi pozostawać w bardzo 
dobrym stanie technicznym, 
aby zapewnić zwiedzającym 
pełne bezpieczeństwo. Wieża 
jest podatna na warunki po-
godowe.

Symbol Chorzowa 
wypięknieje

Wieża szybowa Kopalni Prezydent, symbol Chorzowa i punkt 
widokowy poddany zostanie renowacji. Urząd Miasta 

rozstrzygnął przetarg na wykonawcę robót.

Radni podczas Sesji Rady Miasta zgodzili się jednogłośnie na przystąpienie do spółki SIM Silesia

Ponad tysiąc nowych
mieszkań w Chorzowie

Pomimo kryzysów na świecie widzimy, że ceny mieszkań wciąż 
rosną. Wiemy, że jest duża grupa mieszkańców, którzy chociaż 
ciężko pracują, nie mogą sobie pozwolić na wzięcie kredytu na zakup 
własnego mieszkania. To dlatego nowe inicjatywy mieszkaniowe są 

dla nas tak ważne. Andrzej Kotala 
Prezydent Chorzowa
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Szyb Prezydent to jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych Chorzowa
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Czy wiesz, że?
• Kopalnia Król była jedną z największych kopalni w Europie, a znajdowała się w Królewskiej 

Hucie (obecnie Chorzowie)

• To w Chorzowie, niedaleko Szybu Prezydent, swój bieg rozpoczynała Główna Kluczowa 
Sztolnia Dziedziczna, której fragment udrożniono w Zabrzu jako Sztolnia Luiza

• W Chorzowie wciąż czynne są 2 szyby: Szyb Kolejowy i Szyb Zygmunt August. Służą one do 
odwadniania wyrobisk. Pod Chorzowem znajduje się jeszcze wiele chodników.

W pierwszej kolejności czekają na prace związane z renowacją 
konstrukcji żelbetowej. Następnie będziemy chcieli wymienić 
oświetlenie wieży na nowoczesne LED-y. Tak, żeby było wydajne 
i ekologiczne

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Podczas sesji Rady Miasta 25 lutego radni wyrazili zgodę na przystąpienie Chorzowa do spółki SIM Silesia. To spółka mająca 
budować komfortowe mieszkania dostępne dla osób, które chociaż pracują, nie mogą sobie pozwolić na kredyt. Osiedle 

powstanie na wolnej działce w Maciejkowicach tuż przy granicy z Siemianowicami Śląskimi.
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- Wierzę, że pomoc Klubowi 
nie jest przestępstwem. Prze-
cież wiele samorządów w po-
dobny sposób wspiera kluby 
działające na ich terenie. Tym-
czasem do nas, do naszych do-
mów policja weszła o 6 rano. 
Jesteśmy zaskoczeni formą 
i  nieobserwowaną wcześniej 
skalą kontroli, ponieważ za-
wsze ściśle współpracowa-

liśmy z organami w każdej 
sprawdzanej przez nich spra-
wie - przyznaje Andrzej Kota-
la, Prezydent Chorzowa.
Sprawa finansowego wsparcia 
Klubu przy Cichej oraz współ-
praca z Miastem była już wie-
lokrotnie kontrolowana przez 
różne organy.
- Jesteśmy spółką akcyjną no-
towaną na giełdzie i wszyst-

kie umowy są przejrzyste 
i  transparentne. Ze wszyst-
kim można zapoznać się 
w raportach na giełdzie. Kwo-
ta jaką Miasto co roku po-
maga Ruchowi jest dla klubu 
strategiczna. Bez tej pomocy 
Klub nie byłby w stanie się 
odbudowywać. Mamy swoje 
cele sportowe, chcemy awan-
sować. Miasto nam w tym po-

maga i wierzymy, że nadal ta 
współpraca będzie wyglądała 
bardzo dobrze - zaznaczał Se-
weryn Siemianowski, Prezes 
Ruchu Chorzów, który oba-
wia się, że te działania służb 
mogą w niedalekiej przyszło-
ści wpłynąć na rozmiar i for-
mę pomocy Miasta.
Podczas kontroli związanej 
z transferem pieniędzy dla 

Ruchu, CBŚP zażądało też 
wydania dokumentów zwią-
zanych m.in. z wyborami do 
Chorzowskiej Rady Senio-
rów w 2020 roku, samorzą-
dową kampanią wyborczą 
z 2018 roku, przetargami na 
śmieci, zakupem historycz-
nego budynku byłego ratu-
sza w Chorzowie Batorym 
czy sprzedażą terenów po 

Międzynarodowych Tar-
gach Katowickich. Śledztwo 
o sygnaturze PO I Ds 3.2020 
prowadzone jest w zakresie 
niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy pu-
blicznych. Żaden z pracow-
ników chorzowskiego urzę-
du nie został zatrzymany. 
Nikomu też nie postawiono 
zarzutów.

Inwestycja kosztująca łącznie 
ponad 700 tysięcy złotych 
to nowa przepompownia za 
Amelungiem oraz kanalizacja 
odprowadzająca wodę z  czę-
ści ulicy 3 Maja, a także z te-
renów pomiędzy zakładem 
kamieniarskim i ogródkami 
działkowymi. Pozwoli to na 

bezpieczne prowadzenie in-
westycji mieszkaniowych na 
tym terenie. 
Ponadto wytyczono utwar-
dzoną drogę z płyt betono-
wych, która pozwala dojechać 
do budowanych obiektów 
i ogródków działkowych. 
- Teren już został przez nas 

częściowo uzbrojony. Zosta-
ła wybudowana kanalizacja 
deszczowa i sanitarna. To 
bardzo atrakcyjne miejsce 
w Chorzowie. W przyszłym 
roku z pewnością zamieszka-
ją tutaj pierwsi mieszkańcy 
– mówi Marcin Michalik, Za-
stępca Prezydenta Chorzowa.

Rezerwacje on-line odbywają 
się za pośrednictwem portalu 
boiska.org. Rezerwacji można 
dokonywać na 7 dni do przodu, 
rezerwacja on-line wymaga 
założenia konta na portalu, re-
zerwacji można dokonać mak-
symalnie na 1,5 godz. przed 

planowanym terminem rezer-
wacji, rezerwację można od-
wołać nie później niż 24 godz. 
przed jej rozpoczęciem.
MORiS przypomina o szcze-
gólnych zasadach korzystania 
z obiektów w związku z pan-
demią covid-19. Obowiązuje 

zachowanie dystansu społecz-
nego, obowiązkowa dezynfek-
cja rąk, obowiązkowe zakry-
wanie ust i nosa, ze względu 
na konieczność dezynfekcji 
boiska po każdym wynajęciu, 
każda rezerwacja zostanie 
skrócona o 15 minut.

Współpraca z Ruchem na celowniku CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji 
i Prokuratura Okręgowa w Katowicach kontrolują dokumenty 
związane ze współpracą Miasta z Ruchem Chorzów. Śledczych 

interesują przede wszystkim pożyczki udzielone w ostatnich 
latach na ratowanie Klubu, ale też zakup akcji spółki czy usługi 

świadczone przez Niebieskich na rzecz Miasta Chorzów 
o charakterze promocyjnym. Śledczy zabezpieczyli setki 

dokumentów. Podczas kontroli przeprowadzonej 23 lutego 
wielu urzędnikom na kilka dni zabrano komputery i telefony.

Ważna inwestycja
ze środków unijnych

Miasto Chorzów właśnie otrzymało 430 tysięcy złotych dofinansowania 
z funduszy europejskich na sieć kanalizacji deszczowej, która została 

wybudowana w ostatnim czasie. 

Od początku marca Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu uruchomił 
kompleksy boisk przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja. W tym roku 

wprowadzony został system rezerwacji on-line.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Chorzów informuje, 
że 3.03.2021 r. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie, dotyczące 
sprzedaży w drodze przetargu czterech wolnych lokali mieszkalnych:

- ul. Dąbrowskiego 82/4 

- ul. Kazimierza Wielkiego 3/8

- ul. Miechowicka 29/10

- ul. Wita Stwosza 6/2

Treść ogłoszeń dostępna jest na stronie: bip.chorzow.eu

Informacji udziela:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
tel. 32 416 - 5000 wew. 386 

OGŁOSZENIE

Zarezerwuj orlika 

Konferencja prasowa Prezydenta Chorzowa i Prezesa Ruchu Chorzów po kontroli CBŚP
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Wspieraj lokalnie i przekaż 1% dla chorzowskich organizacji
Od 17 lat istnieje możliwość przekazania przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego na wybrane cele publiczne poprzez wsparcie organizacji pożytku publicznego. W ubiegłym roku skorzystało z tej możliwości prawie 15 mln podatników. 

Zachęcamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego mających swoją siedzibę w Chorzowie. Swój 1% podatku mogą przekazać osoby wypełniające PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP.

Business For Future
KRS: 0000297522
b4f.org.pl

Chorzowskie Stowarzyszenie
Trzeźwościowe "Feniks"
KRS: 0000097403
https://www.stowarzyszenie-feniks.pl/

Fundacja Novum Spatium
KRS: 0000528797
http://novumspatium.pl/

Fundacja poMOC dla zwierząt
KRS: 0000675878
https://www.dla-zwierzat.pl/

Parafialny Klub
Sportowy "Józefka"
KRS: 0000019686
http://pksjozefka.pl/

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie
KRS: 0000340997
https://www.psonichorzow.pl/

Fundacja S.O.S. dla Zwierząt
KRS: 0000285182
https://fundacjasosdlazwierzat.org/

Fundacja Twoje Dzieło
KRS: 0000283037

Chorzowskie Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"
KRS: 0000182621
https://spd.org.pl/

Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl
KRS: 0000247448
www.uskrzydlijdzieciaki.pl

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce"
KRS: 0000135974
http://www.chspserce.pl/

Fundacja Nasz Śląsk
im. gen. Jerzego Ziętka
KRS: 0000198194
http://www.naszslask.org/

Fundacja Park Śląski
KRS: 0000439455
http://www.fundacja.parkslaski.pl/

Fundacja Proventus
KRS: 0000152879
https://www.proventus.org.pl/

Fundacja Spectrum Liberi
KRS: 0000455720
https://www.spectrumliberi.org/

Klub Skialpinistyczny "Kandahar"
KRS: 0000135686Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

KRS: 0000012847
http://slaski.pzn.org.pl/

Klub Sportowy "GTV Stadion Śląski" Chorzów
KRS: 0000153876
http://ksstadion.com/

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
KRS: 0000018926
http://www.rfpn.org/

Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania
i Promowania Śląskiej Mowy
KRS: 0000297625
http://silesiana.org/

wiadomości samorządowe4Jeden procent
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Wspieraj lokalnie i przekaż 1% dla chorzowskich organizacji
Od 17 lat istnieje możliwość przekazania przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego na wybrane cele publiczne poprzez wsparcie organizacji pożytku publicznego. W ubiegłym roku skorzystało z tej możliwości prawie 15 mln podatników. 

Zachęcamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego mających swoją siedzibę w Chorzowie. Swój 1% podatku mogą przekazać osoby wypełniające PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP.

Jak przekazać 1% w 2021 roku?
W 2021 roku podatnicy dostają wypełnione PIT-y dzięki usłudze Twój e-PIT. Mogą je weryfikować i uzupełniać - w tym wskazywać OPP. Mogą też nie zrobić 
nic i pozostawić swoją deklarację podatkową bez dodatkowych zmian. Usługa Twój e-PIT dotyczy deklaracji PIT-28, 36, 37 i 38. Podatnicy mogą wskazywać 
nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych). Jeśli w latach ubiegłych nie wskazywaliśmy żadnej 
OPP, a w roku 2021 roku nic nie zrobimy z naszym PIT-em, to niestety nie przekażemy 1%. Urząd Skarbowy nie ma kompetencji, żeby wskazać OPP za nas.

Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do urzędu skarbowego PIT-a papierowego. Również w zeznaniu papierowym możemy wskazać OPP. 

Przypominamy - 1% to nie darowizna! Przekazując 1% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do skarbu państwa trafi 
do wybranej organizacji pożytku publicznego. Tym samym mamy kontrolę nad tym, na co trafią nasze pieniądze i wspieramy nasze najbliższe otoczenie.

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska - KRS 0000273051
KRS: 0000273051

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie
KRS: 0000015960
http://hospicjum-chorzow.pl/

WTZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
KRS: 0000404394
ul. Dąbrowskiego 55A, 41-500 Chorzów

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
w Chorzowie
KRS: 0000025586
https://stowarzyszenie.slowacki.edu.pl/

Stowarzyszenie na rzecz Chorzowskiego
Centrum Pediatrii i Onkologii dr. E. Hankego
"Serce dla Dziecka"
KRS: 0000082654
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów

Stowarzyszenie "Nie ma głupich"
KRS: 0000163689
ul. Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów

Stowarzyszenie
Charytatywne
"Nie Jesteś Sam"
KRS: 0000292353
ul. Krzyżowa 31, Chorzów

Stowarzyszenie
na rzecz Rodziny
KRS: 0000019371
http://www.snrr.org/

Uczniowski Klub Sportowy "Ruch" Chorzów
KRS: 0000346319
http://www.uksruchchorzow.pl/ Związek Stowarzyszeń - Śląski Bank Żywności

KRS: 0000058731
http://www.silesiafoodbank.eu/

Niezależna Inicjatywa Rodziców
i Położnych "Dobrze urodzeni"
KRS: 0000261946

wiadomości samorządowe 5 Jeden procent
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Rozmaitości

Organizowane przez Polski 
Związek Biathlonu Mistrzo-
stwa Polski Młodzików od-
były się w ostatni weekend 
lutego w Dusznikach-Zdro-
ju. Już pierwszy dzień im-
prezy obfitował w sukcesy 
zawodników chorzowskiego 
klubu. W indywidualnych 

startach 2 złote medale wy-
walczyła Martyna Jaskólska. 
Na najwyższym stopniu po-
dium zameldowali się rów-
nież Filip Babiński, Mateusz 
Bednarski i Oliwia Suchy. 
Srebro wywalczyła Martyna 
Prajsnar, a  Jakub Bednarek 
zdobył brąz.

Drugi dzień mistrzostw to 
biegi sztafetowe, w których 
również bezkonkurencyj-
ny okazał się UKS Biathlon 
Chorzów, zdobywając 3 złote 
medale. Sztafeta młodziczek 
wystartowała w  składzie: 
Martyna Prajsnar, Klaudia 
Niedurny i Oliwia Suchy. 

Drużynę młodziczek młod-
szych stworzyły: Natasza 
Ciesek, Julia Lutowska i Mar-
tyna Jaskólska. W skład zwy-
cięskiej drużyny młodzików 
młodszych weszli: Mateusz 

Bednarski, Mateusz Kotarski 
i Filip Babiński.
Dwa tygodnie wcześniej dru-
żyna UKS Biathlon Chorzów 
zaliczyła bardzo udany start 
w 53. Mistrzostwach Pol-

ski Juniorów w biathlonie 
organizowanych w Duszni-
kach-Zdroju. Zawodniczki 
i zawodnicy chorzowskiego 
klubu wywalczyli łącznie aż 
8 medali.

Kacper bardzo lubi sport, 
szczególnie taki, gdzie można 
poskakać. Jeździ na snow-
boardzie, rolkach i bmx. Od 
dwóch lat trenuje jazdę na 
snowboardzie w Akademii 
Sportu Freestyle Park w Cho-
rzowie. W tym sezonie zdobył 
już 5 medali. Ostatnie trofeum 
przywiózł z Czarnego Gronia, 
gdzie odbyły się snowboar-

dowe Mistrzostwa Polski. 
- W trakcie jednego z ro-
dzinnych wyjazdów w góry 
Kacper powiedział, że nie 
podobają mu się narty i chce 
spróbować jazdy na snowbo-
ardzie. Tak mu się spodobało, 
że od 6. roku życia zaczął dwa 
razy w tygodniu trenować w 
chorzowskim Freestyle Parku. 
Złapał bakcyla i sprawia mu 

to bardzo dużą radość – opo-
wiada Ilona Ciupek, mama 
Kacpra.
Slopstyle to rodzaj wolnego 
zjazdu na snowboardzie lub 
nartach, w trakcie którego 
trzeba pokonać dwie prze-
szkody: rurę lub pudło. Na tra-
sie ustawione są również dwie 
skocznie, na których wykonu-
je się ewolucje akrobatyczne. 

IKO jest aplikacją mobilną 
oferowaną przez bank PKO 
BP. Według danych dostar-
czonych przez bank, z IKO 
aktywnie korzysta ponad 3,2 
mln użytkowników będących 
klientami banku. Jeśli więc 
waszym bankiem jest PKO 
BP i chcecie zainstalować jego 
aplikację, zwróćcie szczególną 
uwagę przy jej instalacji, aby 
samemu nie paść ofiarą ataku.

Na co uważać?
Korzystajcie z oficjalnych mar-
ketów. Dobrą praktyką przed 
zainstalowaniem jakiejkol-
wiek aplikacji jest sprawdze-
nie jej recenzji oraz upewnie-
nie się, kto jest jej wydawcą, 
aby być pewnym, że nie ma się 
do czynienia z groźnym opro-
gramowaniem.
Tego rodzaju fałszywe apli-
kacje oraz rozmaite ataki 

na użytkowników aplikacji 
do bankowości interneto-
wej są ostatnio częstym 
problemem. Jakiś czas temu 
podobny problem dotyczył 
aplikacji Santander, któ-
ra także była podrabiana 
w  wirtualnych marketach 
z aplikacjami.
Całkiem niedawno za to 
mBank ostrzegał przed kli-
kaniem w linki w smsach 

i  wiadomościach, które mo-
gły pochodzić z niewiado-
mych źródeł, a podawać się 
za oficjalną komunikację. 
Dobrze jest więc zachować 
szczególną ostrożność, przy 
korzystaniu z bankowości 
internetowej i zawsze spraw-
dzać, czy na pewno jesteśmy 
na stronie banku, a także 
nadawcę ewentualnych wia-
domości.

Jak bezpiecznie 
korzystać z aplikacji IKO? 
Koniecznie zapoznajcie się 
z informacjami na stronie  
https://iko.pkobp.pl/zasady-
-bezpieczenstwa/
Na wszelkie pytania dotyczące 
bezpieczeństwa transakcji od-
powie Miejski Rzecznik Kon-
sumentów, z którym można 
skontaktować się telefonicz-
nie pod numerem 32 416 54 20 

lub osobiście w siedzibie MRK 
przy ul. Rynek 8. 

Fałszywe apki.
Rzecznik konsumentów 
ostrzega

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT) działający przy Komisji Nadzoru 
Finansowego wydał ostrzeżenie o fałszywej aplikacji IKO, która zawiera złośliwy kod (#alien). Aplikacja wykrada dane do logowania 

do konta w banku PKO BP. Aplikacja nie jest dostępna ze sklepu Google, ale można do niej dostać link np. mailem albo smsem.

Godziny pracy MRK:
Poniedziałek - środa

7:30 - 15:00
Czwartek

7:30 - 17:00
Piątek

7:30 - 13:00
fb.com/MRKChorzow

Historyczny wyczyn
młodych biathlonistów
Są powody do radości dla chorzowskich sympatyków biathlonu. 
Po udanym starcie UKS Biathlon w Mistrzostwach Polski Junio-
rów, na których zdobyli 8 medali, ich młodsi koledzy i koleżanki 

zdominowali Mistrzostwa Polski Młodzików. Do Chorzowa 
przywieźli 10 medali, w tym 8 złotych.

Kacper Ciupek, ośmioletni mieszkaniec Chorzowa został 
Mistrzem Polski w slopstyle w kategorii do dziewięciu lat.

Zjazd po złotoKacper Ciupek, mistrz Polski
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Sukces wykuwany z uśmiechem na ustach

W zakładzie najczęściej 
powstają balustrady, ogro-
dzenia, bramy, kraty, meble 
i inne elementy wyposażenia 
wnętrz. Dla kowali UMEXu 
nie ma rzeczy niemożliwych, 
ponieważ lubią nowe wyzwa-
nia i nieustannie udoskonala-
ją swój warsztat.
- Satysfakcję dają mi prze-
szkody, to że musimy tu mie-
rzyć się z wyzwaniami i je 
pokonywać. Ciągły postęp, 
ciągłe dążenie do poprawy, 
rozwijanie swoich umiejętno-
ści – to mnie tu trzyma, mimo 
że jestem już 13 lat na emery-
turze – tłumaczy Jan Usarek, 
założyciel firmy.
Choć obecnie hala produkcyj-
na i tworzone w niej konstruk-

cje wprawiają w  zachwyt, to 
przedsiębiorczy i  artystyczny 
„bakcyl” założyciela firmy ro-
dził się w trudnych warunkach.
- Moja rodzina była biedna, 
dlatego jako dziecko często 
bywałem głodny. Jak mia-
łem okazję to pomagałem w 
wyładowywaniu towaru do 
sklepów, dzięki czemu do-
stawałem świeże warzywa 
i mogłem dodatkowo podjeść 
– opowiada Jan Usarek.

Już od najmłodszych lat Jan 
Usarek wykazywał zdolności 
artystyczne – bardzo lubił 
rysować, a upust twórczym 
pomysłom dawał na kartkach 
szkolnych zeszytów. Był to 
początek twórczej pasji i... ro-
dzącej się przedsiębiorczości. 
- Nie miałem dużo wolnych 
kartek z bloku, a za rysowa-
nie w  zeszytach miałem ob-
niżane oceny. Zobaczyłem, 
że moje rysunki podobają się 

kolegom, dlatego też wymie-
niałem je na kartki, albo na 
drugie śniadanie. Bardziej 
wartościowe rysunki, jak 
np. postaci z bajek sprzeda-
wałem drożej – mówi Jan 
Usarek.
Po zakończeniu szkoły, w 1962 
roku rozpoczął pracę na kopal-
ni. Na kopalni Prezydent pra-
cował przez 13 lat. Przez 6 lat 
w czasie wolnym od pracy na 
kopalni uczył się kowalstwa ar-
tystycznego i ślusarstwa w wie-
lopokoleniowej firmie Dziacz-
ko w  Katowicach-Załężu. 
W  czerwcu 1975 roku założył 
własną firmę, Umex. Pierwszy 
rok przyniósł obrót w  wyso-
kości jednej miesięcznej pensji 
zarobionej na kopalni.
- Zacząłem to robić, żeby mieć 
satysfakcję. Moim celem nie 
były pieniądze, a marzenia. 
Nie chcę powiedzieć, że pie-
niądze są nieważne - potrze-
bujemy je, aby realizować ma-
rzenia – tłumaczy Jan Usarek.
Z roku na rok sytuacja firmy 
poprawiała się. W latach 80-

tych Umex uzyskał koncesję 
na indywidualny eksport 
i rozpoczęła ekspansję na eu-
ropejski rynek. Pod koniec de-
kady eksport stanowił ponad 
80 % obrotu firmy, głównie do 
Niemiec, Szwajcarii i  w  nie-
wielkim stopniu Holandii.
Choć spora część produktów 
wykuwanych w Chorzowie 
trafia za granicę, to część 
z  nich można również zoba-
czyć w naszym mieście. Są to 
np.: dwie bramy na ul. Jagiel-

lońskiej, koszykowe balkony 
przy ul. Sienkiewicza i na pl. 
Matejki oraz większość meta-
lowych elementów w weso-
łym miasteczku Legendia. 
- W swoim życiu pracowałem 
może 20 lat. Reszty nie można 
nazwać pracą, bo była to czy-
sta przyjemność. To, że nasze 
produkty tak wyglądają to są 
lata, a  lata dają doświadcze-
nie. Ciągle wymyślamy coś 
nowego – kończy Jan Usarek, 
założyciel firmy.

Działania z zakresu profilak-
tyki kierowane są do różnych 
grup odbiorców niezależnie 
od ich wieku i zaczynają się 
już w przedszkolu od profi-
laktyki drogowej. Dzieci uczą 
się bezpiecznego zachowania 
w ruchu drogowym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wa-
runków pogodowych związa-
nych z porami roku. W szkole 
zdobyta wcześniej wiedza 
jest utrwalana i pogłębiana. 
Z czasem dochodzą nowe 
elementy, takie jak przeciw-
działanie hejtowi, przemocy, 
a w starszych klasach wcho-
dzi profilaktyka uzależnień. 
W Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Chorzowie za kształto-
wanie prawidłowych postaw 
i poszerzanie świadomości 
zagrożeń wśród mieszkań-
ców miasta odpowiada sier-
żant sztabowy Iwona Dubaj. 
– Do końca obostrzeń będzie-
my prowadzić profilaktykę 
online. Zaczniemy od klas 
mundurowych, z którymi 
będziemy się łączyć na żywo 
w trakcie godzin wycho-
wawczych – tłumaczy Iwo-
na Dubaj, sierżant sztabowy 

z Komendy Miejskiej w Cho-
rzowie.
Policja wie, że problemy nie 
zniknęły. Stąd pomysł, żeby 
wejść do sieci. – Nie możemy 

stracić tego roku – tłumaczy 
Iwona Dubaj. 
Działania związane z pro-
filaktyką kierowane są nie 
tylko do dzieci i młodzieży. 

Dużym i często nieuświa-
domionym zagrożeniem jest 
handel ludźmi, którego ofia-
rą można paść np. w trakcie 
wyjazdu do pracy zagrani-

cę. Policja stara się chronić 
również osoby starsze przed 
oszustami, którzy próbują 
wyłudzić od nich oszczędno-
ści życia.

- Kumulacja tego typu 
przestępstw w ostatnim 
czasie jest bardzo duża. 
Dostaliśmy informacje, że 
w ubiegłym tygodniu cho-
rzowskich seniorów odwie-
dzili fałszywi pracownicy 
administracji spółdzielni, 
wodociągów, gazownicy, 
odbierali telefony od rzeko-
mych wnuczków i pracow-
ników banku. Do seniorów 
staramy się teraz docierać 
przez młodzież. Zachęcamy, 
aby rozmawiać z dziadkami 
i ostrzegać ich przed wyłu-
dzeniami – dodaje przedsta-
wicielka policji.
Innym wyzwaniem jest prze-
pływ informacji. Część pro-
blemów w ogóle nie dociera 
do policji. Funkcjonariusze 
przypominają, że wszelkie 
niebezpieczne sytuacje moż-
na zgłaszać poprzez Krajową 
Mapę Zagrożeń oraz bez-
pośrednio lub telefonicznie 
w miejskich komisariatach. 
- Jesteśmy już tą nową po-
licją, która jest dla ludzi, dla 
dzieciaków, dla seniorów, dla 
wszystkich – zapewnia Iwo-
na Dubaj.

Kowalstwo Artystyczne „UMEX” to wyjątkowa, rodzinna firma, którą tworzą Jan, Mirosław i Karol Usarkowie. 
Zaawansowane konstrukcje, dopracowane wykonanie i finezyjne zdobienia są znakiem rozpoznawczym produktów 

wykuwanych na „Szicówie”, przy ul. Lompy 13, gdzie mieści się siedziba firmy.

Policja edukuje w szkołach
O tym, że ważna jest profilaktyka, szczególnie w czasie pandemii, przekonuje chorzowska policja. Funkcjonariusze nie przestają działać 

i prowadzą obecnie lekcje w trybie zdalnym. – Nie możemy stracić tego roku – przekonują.

Od lewej: Karol, Jan i Mirosław Usarkowie

Jan Usarek
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Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy 
trzy zestawy miejskich gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy umieszczać 

w skrzynce podawczej przy wejściu do Urzędu Miasta w Chorzowie do 22 marca 2021 r.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

Uliczna Galeria Batorego
To projekt z Budżetu Obywatelskiego. Na galerię składają 

się cztery dwustronne gabloty, z których dwie dotyczą 
III LO Batory Chorzów, a kolejne dwie MDK Batory.

Ekspozycje prezentować będą efekty działal-
ności, głównie artystycznej, członków spo-
łeczności szkolnej w tym uczniów, nauczycieli 
i pracowników, jak również utalentowanych 
mieszkańców dzielnicy Batory. Pierwsze pre-

zentowane przez MDK prace przedstawiają 
twórczość Piotra Naliwajki. Realizację pro-
jektu w znacznym stopniu wsparła Rada Ro-
dziców. Wraz z Batorowcami zapraszamy do 
odwiedzania ulicznej galerii.


