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Architektoniczna perełka gotowa
– Zakończony został etap budowlany tej sporej inwestycji.
Teraz ogłosiliśmy dwa przetargi
na stworzenie wystawy stałej

oraz wyposażenia Muzeum Hutnictwa. Niewątpliwie będzie to
bardzo duża atrakcja turystyczna,
która będzie przyciągać ludzi z ca-

łego kraju. Aby jednak w pełni
wykorzystać potencjał tego miejsca, staramy się również o środki,
które pozwolą na przebudowę
skrzyżowania ulic Metalowców
i Katowickiej oraz całego otoczenia – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.
Wszystkie maszyny, które będą
elementem wystawy stałej są już
na swoich miejscach. Część z nich
będzie uruchomiona.

Miasto na ratunek
chorzowskiej porodówce
Prywatny podmiot medyczny odpowiedzialny za położnictwo w Chorzowie
nie podpisał nowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przedsiębiorca, który dotychczas prowadził oddział, nie tylko zdecydował
o zaprzestaniu tej działalności w Chorzowie, ale również, poprzez niezłożenie
odpowiednich dokumentów, uniemożliwił przedłużenie kontraktu z NFZ
i płynną zmianę podmiotu prowadzącego. To oznacza, że od 1 lutego oddział
nie będzie mógł przyjmować pacjentek.

Zdjęcia: Paweł Mikołajczyk

Zakończyły się prace budowlane w Muzeum Hutnictwa. Obecnie trwają odbiory techniczne.
Już w przyszłym roku będziemy się cieszyć nowoczesnym obiektem, w którym będzie
można wyruszyć w hutniczą podróż w czasie.
– Powstała już przestrzeń parkowa, która zazieleni się wiosną.
Na początku roku rozpoczną się
prace nad wystawą stałą i wyposażeniem budynku. Będziemy
stopniowo wprowadzać pracowników do obiektu. Cały czas prowadzimy ożywioną działalność
związaną z popularyzacją dziedzictwa – mówi Adam Kowalski,
dyrektor Muzeum Hutnictwa
(w organizacji).

Inwestycja otrzymała potężne
wsparcie z Unii Europejskiej. Jest
realizowana wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Na
projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” udało

się pozyskać ponad 58 mln zł.
17 mln zł trafiło do Chorzowa. To
największa dotacja na cele kulturalne w historii naszego miasta.
Na dokończenie prac związanych
z uruchomieniem muzeum z budżetu miasta trafi ok. 1,5 mln zł.

- Nie takie były ustalenia i zapewnienia ze strony prywatnego menedżera tego oddziału. Nasz szpital został niejako postawiony pod
ścianą. Musimy działać w trybie
nadzwyczajnym, tzn. własnymi siłami stawiać ten oddział
praktycznie od zera - przyznaje
dr Jerzy Szafranowicz dyrektor
Zespołu Szpitali Miejskich. - Trzeba kupić całe wyposażenie i na to
musimy znaleźć pieniądze - dodaje dyrektor szpitala. Obecnie tworzony jest harmonogram działań,
które mają zapewnić szybkie
wznowienie działalności oddziału położniczo-ginekologicznego
w Chorzowie.

ZSM musi m.in. dostosować
i wyposażyć sale oraz zdobyć
nowy kontrakt z NFZ. To niestety będzie wiązało się z kilkumiesięczną przerwą w przyjmowaniu pacjentek z Chorzowa.
Lecznica na ten czas podpisze
umowy o współpracę z najlepszymi porodówkami w regionie,
aby zagwarantować chorzowiankom leczenie ginekologiczne i usługi położnicze.
– Sytuacja zaskoczyła nas
wszystkich. Deklaruję pełne
wsparcie Miasta, tak by oddział
szybko wznowił prace. Mam
nadzieję, że przerwa związana z uruchomieniem oddziału

w ramach struktur Zespołu
Szpitali Miejskich w Chorzowie
będzie skrócona do minimum
i najdalej pod koniec maja nowy
oddział ginekologiczno-położniczy wznowi pracę - zapewnia
Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa
Miasto Chorzów szuka też finansowania na kompleksową modernizację pawilonu, w którym
do tej pory mieściła się porodówka prowadzona przez prywatny
podmiot. Stan budynku jest fatalny. Chorzów będzie starał się
pozyskać na ten cel pieniądze
m.in. z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Urząd Miasta konsekwentnie inwestuje w poprawę warunków leczenia i poszerzanie oferty medycznej
Zespołu Szpitali Miejskich. W ostatnich latach Miasto sfinansowało lub wsparło ważne zakupy i inwestycje
Budowa lądowiska dla helikopterów przy ul. Truchana
za ponad 8 milionów złotych

Budowa nowoczesnego pawilonu nr 10
przy ul. Strzelców Bytomskich

Rozbudowa pawilonu A wraz ze stworzeniem nowego
Oddziału Intensywnej Terapii oraz apteki szpitalnej

Zakup sprzętu i testów
do wykrywania koronawirusa
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Budżet stabilny,
choć z dużymi cięciami
Radni Chorzowa podczas przedświątecznej sesji, 17 grudnia, uchwalili plan wydatków i dochodów miasta na przyszły rok

Tworzenie budżetu na rok 2021
nie było łatwe. Zmiany podatkowe uszczupliły finanse wielu
miast. Do szkół trzeba dopłacać
miliony, bo rządowa subwencja
oświatowa jest niewystarczająca. Do tego doszły jeszcze dodatkowe wydatki związane z pandemią koronawirusa, rosnące
koszty i ceny. Zmniejszyły się też
wpływy z podatków PIT i CIT.

Budżet miasta na 2021 rok zakłada dochody na poziomie ponad
755 milionów złotych. Wydatki
to ponad 783 miliony złotych.
Różnica - jak co roku - zostanie
sfinansowana kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
oraz pożyczką z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

- Taki budżet dla kogoś z boku
może wydawać się ogromny, ale pamiętajmy, że jest on
z góry przydzielony na konkretne zadania. To, co widzą
mieszkańcy czyli inwestycje,
zakupy, remonty, to zaledwie

część budżetu. Niestety w tym
roku ta kwota jest o około
20 milionów złotych mniejsza
niż rok temu - tłumaczy Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa - Pomimo tego udało się
jednak zaprojektować budżet

tak, aby kontynuować prowadzone inwestycje i dokonać kilku ważnych zakupów.
Budżet na wydatki majątkowe - a więc na ważne zakupy
i inwestycje - to 107 milionów
złotych. Pozwoli to na zakończenie i kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji, głównie
tych, na które Miasto otrzyma-

Wydatki razem:

Wydatki majątkowe
(inwestycje, ważne zakupy):
106 555 268 zł

783 623 018,53 zł

Edukacja:
259 363 716 zł

Inne:
15 917 895 zł
Ochrona zdrowia:
6 049 387 zł

Rodzina, pomoc
i polityka społeczna:
231 658 812 zł

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa:
12 392 740 zł

Gospodarka
mieszkaniowa,
komunalna
i ochrona środowiska:
54 480 616 zł

Kultura i sport:
31 430 502 zł
Administracja publiczna:
49 365 490 zł

Transport i łączność:
16 408 589 zł

Niestety, z powodu mniejszych wpływów z PIT i CIT,
rządowych zmian podatkowych, niewystarczającej subwencji oświatowej
wiele z planowanych remontów i inwestycji się nie odbędzie. Nie będzie chociażby:
• budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią
przy Kresach (przesunięto na 2022 rok),

ło wsparcie unijne. - Pomimo
mniejszych dochodów udało
się zachować nadwyżkę operacyjną na poziomie 12 milionów
złotych. Wciąż jesteśmy dobrze
oceniani przez Regionalną Izbę
Obrachunkową czy uznane
agencje ratingowe, a Chorzów
postrzegany jest jako stabilny
samorząd - zauważa Małgorzata
Kern, Skarbnik Miasta

• budowy miejsc parkingowych
przy ul. Podmiejskiej i Komendzie Policji,

• rozbudowy przedszkola przy ul. Łagiewnickiej.
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O planowanych
w 2021 r.
inwestycjach
można przeczytać
na stronach 4 i 5.

Inwestycje 2021

4

wiadomości samorządowe

Co nas czeka w

Wodny plac zabaw

Ulica 3 maja

To coś, na co czekało wielu chorzowian.
Zlokalizowany przy ul. Floriańskiej plac
z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych
będzie czynny już tej wiosny.

Szczepionki

Każdy już chciałby wrócić do normalności. Pomóc mają nam w tym w pełni
bezpieczne i zatwierdzone na świecie szczepionki. W Chorzowie będzie
10 punktów szczepień. Pierwszy punkt, zlokalizowany w Zespole Szpitali
Miejskich, już działa i szczepi chętnych medyków. 15 stycznia w całej Polsce
mają ruszyć zapisy na szczepienia kolejnych grup zawodowych i mieszkańców, którzy będą mogli zaszczepić się w zgłoszonych do NFZ poradniach POZ.

Awans
Ruchu
Chorzów?

Jesień należała do Niebieskich! Pierwsza połowa sezonu to pasmo sukcesów
Ruchu. Przed kibicami jeszcze jedna runda i, wierzymy w to wszyscy, upragniony awans, który zapoczątkuje marsz Ruchu Chorzów tam, gdzie jego
miejsce, do Ekstraklasy. W walce o kolejne sukcesy na pewno przydadzą się
pieniądze. Te popłyną z Urzędu Miasta. Ruch może liczyć na 1,6 mln złotych,
za które Miasto wykupi kolejną pulę akcji klubu.

wiadomości samorządowe
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w 2021 roku?
Muzeum Hutnictwa

Jedna z najważniejszych arterii Chorzowa
zostanie ukończona w 2021 roku. Na odcinku dolnym i górnym prace są już bardzo
zaawansowane. Wciąż wykonywany jest
wiadukt przy ul. Składowej. Przed drogowcami jeszcze ostatni, kluczowy, środkowy
odcinek drogi.

To inwestycja o zasięgu krajowym. Pierwsze w Polsce
kompleksowe muzeum opowiadające historię hutników
i ich miejsc pracy. Zakończyła się już budowa obiektu.
Trwają odbiory techniczne, a kolejne miesiące to czas
wyposażania obiektu i organizacji wystawy stałej.

Zaawansowane prace trwają już przy ul. Żeromskiego i Karola Miarki. Przy
tej pierwszej powstaje blok przy współpracy Urzędu Miasta i TBS. Ul. Karola
Miarki to z kolei ponad 70 komfortowych mieszkań o różnej wielkości. Część
przystosowana będzie do osób z niepełnosprawnościami. Naborem zajmie
się Wydział Zasobów Komunalnych i PGM.

Rowerem przez miasto

W 2021 roku zakończy się budowa kolejnych ścieżek rowerowych
w Chorzowie. Rowerem wygodnie przejedziemy przez ul. Parkową oraz z Pnioków na Amelung. Będzie też na czym jeździć, bo
już 21 marca w miasto ruszy ponownie 460 rowerów.

wiadomości samorządowe

Zdjęcia: Mariusz Banduch, Marcin Bulanda, Paweł Mikołajczyk

Klucz do własnego „M”

Seniorzy
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15 litrów krwi
w jeden dzień

Przed świętami Bożego Narodzenia na chorzowskim rynku stanął
Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Jak zwykle, chętnych do oddania krwi i osocza nie zabrakło. Tym razem
do akcji dołączyło aż 30 funkcjonariuszy chorzowskich służb mundurowych.
nalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.
Choć Chorzów zawsze chętnie
wspiera Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, to przedświąteczna akcja
była wyjątkowa. Do krwiobusu
zgłosiło się 45 osób, które łącznie
oddały 15 litrów krwi! Taki wynik był możliwy dzięki wsparciu

chorzowskich służb. Dla większości mundurowych nie było to
pierwsze spotkanie z krwiodawstwem.
– Jest ciężki okres w funkcjonowaniu służby zdrowia i mam
świadomość, że ta krew jest teraz
bardzo potrzebna. Już od kilkunastu lat oddaję krew, więc jest
to coś, co robię tak naprawdę

W styczniu seniorzy
poćwiczą jeszcze online
Od października wybrane zajęcia dla seniorów prowadzone są przez Centrum
Integracji Międzypokoleniowej za pośrednictwem Internetu. Na początku
nowego roku z całą pewnością będzie podobnie.
W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej
obostrzeniami wprowadzonymi
przez rząd, Centrum Integracji
Międzypokoleniowej musiało
w październiku ubiegłego roku
ograniczyć dostępność swojej
siedziby przy ul. Dąbrowskie-

go 7. W związku z tym zajęcia
czy wydarzenia, skierowane
między innymi do dzieci oraz
seniorów, musiały zostać wstrzymane. Niektóre z nich udało się
jednak przenieść do Internetu.
– Większość zajęć ruchowych,
takich jak tai-chi, joga, taniec,

na co dzień – tłumaczy młodszy
inspektor dr Grzegorz Matuszek, Komendant Miejski Policji
w Chorzowie.
– Nie jestem ozdrowieńcem, ale
zdecydowałem przyłączyć się do
akcji. Wcześniej też włączaliśmy
się w takie akcje, sam regularnie
staram się oddawać krew. Dziś,
oprócz mnie, zgłosili się również

inni strażacy – mówi brygadier
Paweł Nalepka, Komendant Miej-

skiej Państwowej Straży Pożarnej
w Chorzowie.

im czas i dać możliwość dbania
o zdrowie i formę nawet wówczas, gdy nie chcą lub nie mogą
wyjść z domów.
Prowadzone przez CIM zajęcia
online organizowane są za pośrednictwem Facebooka i mają
formę transmisji na żywo, dzięki

czemu uczestnicy mogą rozmawiać z prowadzącymi oraz ze
sobą nawzajem. Po zakończeniu
transmisji, nagranie jest w dalszym ciągu dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
– Na początku nie byłam przekonana, ale szybko okazało się, że

w tych okolicznościach takie zajęcia to strzał w dziesiątkę – mówi
pani Kazimiera, uczestniczka m.in.
zajęć tanecznych i gimnastyki
z elementami rehabilitacji. – Mogę
ćwiczyć razem z trenerami, a jeśli
czegoś nie rozumiem, to wystarczy, że przewinę sobie nagranie.
Już wiadomo, że w styczniu zajęcia
w CIM prowadzone będą w tej samej formie.
– Do zajęć ruchowych online
wracamy we wtorek, 18 stycznia
– tłumaczy Jakubczyk. – Wszystkie zajęcia stacjonarne chcemy
wznowić najszybciej, jak będzie
to możliwe i w pełni bezpieczne
dla uczestników. Jesteśmy gotowi, by uruchomić je już w lutym,
ale ostateczny termin zależy od
decyzji rządu.

Zdjęcia: Marcin Śliwa

– Mamy szczęście i zaszczyt pobierać krew od policjantów, strażników miejskich, strażaków i żołnierzy. To bardzo duże wsparcie,
w każdym szpitalu potrzebujemy
krwi i osocza. Każda osoba, która
w tej chwili przychodzi, ratuje
życie trzech innych ludzi – podkreśla Małgorzata Cichy, kierowniczka działu krwiobusu Regio-

gimnastyka czy aerobik od ponad dwóch miesięcy prowadzimy
online – mówi Marta Jakubczyk,
dyrektor Centrum Integracji
Międzypokoleniowej. – Zależało
nam, by pomimo trudnego położenia, pozostać w kontakcie z naszymi podopiecznymi, zapełnić

Dobra postawa na plakatach
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych pt. „Dobra postawa
to ważna sprawa”, organizowany przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Chorzowie we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu, zachęcającego do dbania o prawidłową postawę ciała.
Oto lista laureatów:
I miejsce – Barbara S.,
Szkoła Podstawowa nr 21 w Chorzowie,
II miejsce – Amelia K.,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie,
III miejsce – Wiktor W.,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie.
Wyróżnione prace należą do
Magdaleny Ł. oraz Aleksandry M.

I

Serdecznie gratulujemy!
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Rozmaitości

Przekąski na dobry wieczór
W tym roku Sylwestra spędzimy w małym gronie. Konieczne ograniczenia nie muszą
jednak przekreślać dobrej zabawy. Kluczem do udanego spotkania może być pyszne
jedzenie. O tym, co zrobić aby na naszych stołach w sylwestrową noc nie było nudno,
zapytaliśmy Marcina Aleksieja, szefa kuchni w Kraken Restopub, znadującym się
przy Rynku 13 w Chorzowie.

Fot. Marcin Śliwa

Z pomocą przychodzi idea finger-food, czyli jedzenia, które można wziąć do
ręki i podzielić się nim. – Warto korzystać z własnych doświadczeń kulinarnych
i smakowych. My też to robimy. Inspirujemy się tradycyjną kuchnią Meksyku i Ameryki
Południowej, która kojarzona jest ze wspólnym przeżywaniem wieczoru, dlatego na
sylwestrowy stół polecamy nasz przepis na tacos – mówi Marcin Aleksiej.

Ci, których mocną stroną nie są umiejętności kulinarne, mogą skorzystać z sylwestrowej oferty cateringowej chorzowskich restauracji. Lokale gastronomiczne wciąż są pozbawione możliwości przyjmowania
gości i obsługi bezpośredniej, nadal jednak oferują
przysmaki z różnych stron świata - na wynos i na
dowóz. Warto ich wesprzeć w tym trudnym czasie,
składając odpowiednie zamówienie.
Wykaz lokali gastronomicznych znajduje się
na stronie www.chorzow.eu

Wegetariańskie tacos z kalafiorem
Składniki:

Sposób przygotowania:

• fasola czerwona 300 g
• czosnek 4 ząbki
• papryczka chilli x 1
• olej roślinny
• czerwona cebula x 2
• limonka x 1
• liście Kolendry garsć
• kalafior 300 g
• jajka x 3
• panko (gruboziarnista panierka w stylu japońskim)
• * sos sojowy ciemny 100 ml
• * sól, pieprz, kmin rzymski

1. Ugotować fasolę. Czosnek obieramy i wraz z papryczką chilli przesmażamy,
po czym wrzucamy do fasoli. Dodajemy olej roślinny, sól, pieprz oraz kmin
rzymski i blendujemy wszystko na gladką pastę.
2. Kalafior dzielimy na małe kawałki i moczymy w sosie sojowym przez
minimum 15 minut. Następnie wrzucamy na pół godziny do piekarnika
(180 stopni C). Kiedy kawałki kalafiora wystygną, obtaczamy je w jajku
i panierujemy w panko. Smażymy na patelni z dużą ilością oleju na chwilę
przed podaniem.
3. Cebulę czerwoną obieramy i kroimy w piórka. Wyciskamy sok z limonki,
a jej skórkę ścieramy na tarce. Mieszamy cebulę z sokiem z limonki, dodajemy
posiekane listki kolendry i skórkę. Odstawiamy salsę na 15 minut do lodówki.
4. Podgrzewamy placek tortilli na małym ogniu, po czym nakładamy pastę
z fasoli, kalafiorki i salsę z cebuli.

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Jeżeli posiadasz na terenie Miasta Chorzów nieruchomości, grunty rolne bądź leśne, możesz odebrać
decyzje ustalające wymiar podatku od nich, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.
Dzielą Cię od tego trzy kroki:
1. Załóż elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacje o tym, jak to zrobić znajdziesz na
www.epuap.gov.pl).
2. Podaj swój adres skrzynki ePUAP do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych i wskaż, że chcesz od
nas otrzymywać za jej pomocą korespondencję.
3. Napisz do nas (nasz adres ePUAP: /7d6dm0j6ln/skrytka) lub poczekaj na naszą wiadomość (decyzję).

Ważne informacje podatkowe
Zbliża się czas dostarczania decyzji o wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.
Osoby fizyczne powinny opłacić podatek na podstawie otrzymanej decyzji, która w roku 2021 będzie
doręczana zarówno przez gońców Urzędu Miasta, jak i przez listonoszy. Podatek płatny jest w czterech kwartalnych ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego, chyba że łączna wysokość podatku
wynosi do 100 zł, wtedy płatny jest on w terminie pierwszej raty. Należy pamiętać o terminowym
zgłaszaniu wszelkich zmian w zakresie podatku, w tym zmian dotyczących adresu do doręczeń.
Informacje dotyczące wysokości podatku dla osób fizycznych ze względów technicznych będą udzielane w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych po dniu 31 stycznia 2021 roku w pokoju nr 22 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Należy mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku
działania w imieniu innej osoby – stosowne pełnomocnictwo.

Dzięki ePUAP możesz wysyłać pisma i dokumenty do urzędu oraz odbierać pisma, bez
konieczności odwiedzania jego siedziby. Natomiast za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu
elektronicznego zawierającego certyfikat kwalifikowany bądź e-dowodu podpiszesz swoją
korespondencję.

Zachęcamy do dokonywania płatności za pomocą przelewu internetowego na indywidualny numer
rachunku bankowego, który widnieje na decyzjach bądź ewentualnie przekazem pocztowym. Uwaga! Przypominamy, że kasy w budynku Urzędu Miasta są nieczynne.

Za pomocą skrzynki
ePUAP otrzymasz decyzję ustalającą wymiar
podatku na rok 2021
pod warunkiem, że
zgłosisz nam swój adres do dnia 8 stycznia
2021 roku.

Dla wskazanych wyżej podmiotów obowiązują następujące terminy składania deklaracji:
• do dnia 31 stycznia 2021 roku – deklaracja na podatek od nieruchomości;
• do dnia 15 stycznia 2021 roku – deklaracje na podatek rolny i leśny.

W zakresie podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej, a także współwłasności osób fizycznych z ww. podmiotami, informacje dotyczące druków
deklaracji i zasad ich wypełniania, będą udzielane przez pracowników odpowiedniego Referatu
w pokoju nr 21 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W zakresie podatku od środków transportowych informacje będą udzielane w pokoju nr 126 po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Termin składania deklaracji na ten podatek upływa 15 lutego 2021 roku.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami widniejącymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów.
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CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
W tym wyjątkowym czasie, kiedy korespondencja z Urzędem Miasta jest utrudniona i ogranicza się jedynie
do najpilniejszych spraw, rezygnujemy z przyznawania nagród za prawidłowe rozwiązanie krzyżowki.
Zachęcamy jednak do udziału w naszej zabawie i do sprawdzenia swojej wiedzy

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec

wiadomości samorządowe

www.chorzow.eu

