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Śledź aktualne obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa.
Wiosna poczeka, Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Chorzów wiosną budzi się do życia

Wiosna niemrawo zagląda 
do naszego miasta, a w nim 
trwają już przygotowania 
do tej pięknej pory roku!

Czas na spacery, przejażdżki 
rowerowe i relaks pośród zieleni.
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Aktualności

Wodna atrakcja tuż przed otwarciem
Wodny plac zabaw przy ul. Floriańskiej jest już prawie gotowy. Jeszcze przed zimą wybudowano nieckę, całą instalację, nawierzchnię, 
pomieszczenia toalet, ogrodzenie i nowe ścieżki, które połączono z już istniejącymi. Do zamontowania pozostały jedynie kolorowe ele-
menty z pleksi, których nie można było ustawić przed zimą ze względu na pogodę i możliwość dewastacji. Już wkrótce na przygotowanej 
nawierzchni pojawi się aż 16 atrakcji dla najmłodszych, m.in. wulkan, rybka, dżdżownica, tunel, kwiatek, galaretka czy żabka.

Wodny plac zabaw zostanie otwarty jeszcze wiosną. Dokładna data nie jest na razie znana: wszystko zależy od warunków atmosferycz-
nych i sytuacji pandemicznej.

Jeśli ktoś lubi jeździć na swo-
im rowerze, to niech ma w 
pamięci, że w centrum miasta 
może nim komfortowo zapar-
kować na zadaszonym parkin-
gu Bike&Ride pod estakadą. 
Każdego roku przybywa też 
ścieżek rowerowych w na-
szym mieście. Już teraz można 
komfortowo ścieżkami przeje-
chać od granicy z Katowicami 
i Siemianowicami Śląskimi 
aż do chorzowskiego rynku. 
Nową ścieżkę wytyczono też 
ulicą Parkową, dzięki czemu 
przejazd pomiędzy Szybem 
Prezydent a Parkiem Śląskim 
będzie wygodniejszy.
Trwa natomiast budowa no-
wej ścieżki, która połączy 
Pnioki z Amelungiem. Dzięki 
temu mieszkańcy Chorzowa II 
będą mogli szybko i bezpiecz-

nie przemieścić się, aby zaznać 
relaksu właśnie nad zrewitali-
zowanymi stawami.
Nie jest to zresztą jedyna inwe-
stycja związana z Amelungiem. 
Obecnie jest tam realizowana 
również modernizacja placu 
zabaw wraz z budową strefy 
fitness dla dorosłych. To rów-
nież projekt z Budżetu Oby-
watelskiego. Poćwiczyć będzie 
można także przy ul. Podmiej-
skiej, ponieważ trwa tam bu-
dowa wielofunkcyjnego boiska 
dla dzieci i młodzieży.
Wiosną w Chorzowie jeszcze 
bardziej się zazieleni. To za 
sprawą europejskiego pro-
jektu SALUTE4CE, w którym 
jako miasto bierzemy udział. 
Dzięki niemu ulica Bankowa 
obrodzi w zieleń i przestrzeń 
do krótkiego odpoczynku. 

Swojego zielonego kącika 
doczekają się też mieszkańcy 
ulicy Armii Krajowej, którzy 
do tej pory czas przy domach 
spędzali w towarzystwie beto-
nowego nasypu kolejowego. 
Oba zadania mają być gotowe 
do końca czerwca.
Wcześniej, bo w okresie Świąt 
Wielkanocnych, ruszyć ma 
ponownie tężnia solankowa 
na placu Hutników. Zeszły 
rok i wiele korzystających z 
niej osób pokazał, że była to 
trafiona inwestycja. Przed 
uruchomieniem tężni należy 
wykonać testy jej sprawności 
i napełnić solanką.

Już pod koniec kwietnia do 
centrum Chorzowa wrócą 
uwielbiane przez mieszkańców 
palmy. Bercik, Hilda i  Truda 
ponownie będą nam umilały 
czas spędzany na rynku aż do 
późnej jesieni. Przed majówką 
planowane jest także urucho-
mienie fontann. W  tym roku 
oko będą cieszyć 3 fontanny - 
przy Rynku, Poczcie Głównej 
i w Parku Róż. Reszta czeka na 
swój remont, stąd pozostaną 
nieczynne. 
Wiosną pamiętamy też o zwie-
rzętach. Już na początku marca 
wyczyśliśmy około 300 budek 
lęgowych i zamontowaliśmy 

200 dodatkowych. W planach 
na ten rok jest jeszcze reali-
zacja projektu z zielonej czę-
ści budżetu obywatelskiego, 
a  więc zawieszanie budek-
-domków dla jerzyków. Ptaki, 
kiedy sprowadzą się do Cho-

rzowa, będą nam pomagały 
w zwalczaniu nadmiaru ko-
marów. Nie zapominamy też 
o kochanych czworonogach. 
Przy Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt trwa budowa 
wybiegu dla psów.

Giną niezauważone, dzie-
siątkowane chorobami, nie-
dożywione lub pod kołami 
samochodów. Najbardziej 
skuteczną i humanitarną me-
todą ograniczania przyrostu 
populacji oraz ograniczania 
bezdomności kotów wolno 
żyjących jest wykonywanie 
zabiegów kastracji i steryliza-

cji. Zabiegi te mają również 
bezpośrednie przełożenie na 
poprawę zdrowia i kondycji 
zwierząt. Badania i doświad-
czenie wskazują, że brak poro-
du nie ma żadnego wpływu na 
życie i rozwój kotki, a nawet  
przeciwnie – wczesna kastra-
cja niemal w 100% zapobiega 
rakowi sutka.

Miasto zapewnia kotom wolno 
żyjącym darmowe zabiegi ka-
stracji i sterylizacji. Zabiegi te 
przeprowadzane są w schroni-
sku dla bezdomnych zwierząt. 
Osoby opiekujące się kotami 
wolno żyjącymi zachęcamy do 
zarejestrowania się w  Urzę-
dzie Miasta jako społeczni 
opiekunowie kotów. Zare-

jestrowanie daje określone 
korzyści: opiekunowie otrzy-
mują karmę dla swoich pod-
opiecznych, mogą poddawać 
koty wolno żyjące darmowym 
zabiegom sterylizacji i kastra-
cji, otrzymują środki przeciw 
pchłom i kleszczom dla kotów, 
mogą starać się o przydział 
domku dla kotów. W Urzędzie 

Miasta można również wy-
pożyczyć nieodpłatnie klatki 
żywołapki do odławiania ko-
tów oraz transportery, w celu 
przetransportowania kotów 
do schroniska na zabieg.

Chorzów wiosną
budzi się do życia
21 marca - czyli pierwszego dnia wiosny - na ulicach Chorzowa ponownie pojawiły 

się miejskie rowery KajTeroz. 460 czerwonych jednośladów można wypożyczać 
na 46 stacjach zlokalizowanych niemal przy każdym osiedlu. 

Zaopiekujmy się bezdomnymi kotami Początek wiosny to czas rozrodu kotów. 
W marcu wiele kotek zostaje zapłodnionych 

i po około dwóch miesiącach wydaje na świat 
kocięta. Niestety, często niechciane.

Śledź aktualne 
obostrzenia 
wynikające 
z pandemii 

koronawirusa.
Wiosna poczeka, 

Twoje zdrowie jest 
najważniejsze!

Kontakt: Wydział Usług 
Komunalnych i Ekologii UM 
tel. 32 2416 50 00 wew. 286 

ue@chorzow.eu
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Urząd Miasta

Załatw sprawy bez wychodzenia z domu

Czas pandemii koronawirusa spowodował, że wiele spraw – także tych urzędowych - chcemy 
załatwić na odległość. Jest to możliwe dzięki platformom, takim jak ePUAP i SEKAP (SEKAP 
działa tylko do końca 2021 roku), a także dzięki profilowi zaufanemu i bankowości elektro-
nicznej. Warto zapoznać się z listą spraw, które można załatwić online, ponieważ te ułatwienia 
zostaną z nami nawet, kiedy pandemia się zakończy. Wszystkie informacje znajdują się na 
stronach konkretnych wydziałów pod adresem bip.chorzow.eu

1. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
a) REFERAT ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ:
• Wydanie decyzji pozwoleniu na budowę,
• Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
• Wydanie dziennika budowy

b) REFERAT URBANISTYKI I LOKALIZACJI:
• Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
• Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy (miasta)

2. WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ
a) Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego podatnika podatku rolnego 
do otrzymania bonów paliwowych

3. WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
a) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
• Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
• Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
• Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
• Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

b) ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
• Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
• Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
• Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

4. WYDZIAŁ EDUKACJI
a) Skierowanie do kształcenia specjalnego
b) Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego 
przygotowania przedszkolnego
c) Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby 
prawne i fizyczne
d) Stypendium Prezydenta Miasta

5. WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
• Wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego
• Wniosek o zawieszenie postepowania egzekucyjnego

6. WYDZIAŁ GEODEZJI
a) Referat Ewidencji Gruntów
• Nazewnictwo ulic, placów, osiedli
• Podział nieruchomości
• Ustalanie numeru porządkowego budynku
• Zaświadczenie o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

b) Referat Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
• Wydawanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z 

rejestru gruntów

8. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
a) Prowadzenie rejestru instytucji kultury
b) Udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta 
Chorzów w sportach zespołowych
c) Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez sportowych i
rekreacyjnych nie będących imprezami masowymi

14. WYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCH
a) Przydział lokalu mieszkalnego
b) Przydział lokalu socjalnego
c) Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z miastem (gminą)

7. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
a) Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nakładanej w formie man-
datu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Chorzów

9. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR
a) Udostępnienie informacji publicznej

10. WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
a) Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego 
b) Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego 
c) Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości
d) Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
a) Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych
• Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
• Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego,
• Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego,
• Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
• Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat,

b) Referat komunikacji
• Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
• Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
• Wyrejestrowanie pojazdu
• Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
• Wydanie krajowego prawa jazdy

12. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGII
a) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości
c) Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania

13. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
a) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
b) Wykup lokalu mieszkalnego
c) Opłaty z tytułu trwałego zarządu

15. URZĄD STANU CYWILNEGO
a) Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
(ślub cywilny)
b) Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub 
konkordatowy)
c) Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
d) Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
e) Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
f) Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
g) Sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym
h) Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska 

16. BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
a) Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

1. przetarg 20.04.2021 r. - ul. Wolności 105/7 
2. przetarg 20.04.2021 r. - ul. Wolności 61/3 
3. przetarg 20.04.2021 r. - ul. Odrodzenia 34/1 
4. przetarg 20.04.2021 r. - ul. Wolności 84a/20 

5. przetarg 27.04.2021 r. - ul. Powstańców 49/1 
6. przetarg 27.04.2021 r. - ul. Powstańców 49/3 
7. przetarg 27.04.2021 r. - ul. Konopnickiej 5/10 
8. przetarg 27.04.2021 r. - ul. Konopnickiej 5/15

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

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

Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Chorzów informuje, że na stronie bip.chorzow.eu ukazały się ogłoszenia o sprzedaży w drodze przetargu 8 wolnych lokali mieszkalnych:

OGŁOSZENIE
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Bezpieczeństwo
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Poznaj swojego dzielnicowego
KOMISARIAT POLICJI I W CHORZOWIE

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną. Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Chorzowie przygotowaliśmy 
wykaz chorzowskich dzielnicowych wraz z podlegającymi im rejonami ulic. Nie wahajmy się chwycić za telefon i korzystajmy z kontaktu dla bezpieczeństwa nas wszystkich.
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DZIELNICA NR 1 - asp. szt. Łukasz Zbierański

telefony: 47 85 455 31, 723 651 615
mail: dzielnicowy.stefanabatorego1@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Autostrada A-4, Brzozowa, Grabowa, Jesionowa, Jodłowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Las Kochłowicki, Lipowa, Niedźwiedziniec, Olchowa, Oświęcimska, Stafana Batorego - od nr 62 do nr 98

DZIELNICA NR 2 - sierż. szt. Marcin Latos

telefony: 47 85 455 31, 723-651-534
mail: dzielnicowy.stefanabatorego2@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Asnyka, Cypriana Kamila Norwida, Dojazdowa, Fredry, Lelewela, Niemcewicza, Obrońców Chorzowa, 
Odrodzenia, Orkana, Orzeszkowej, Plac Osiedlowy, Podmiejska, Prusa, Prześwit, Reja, Sempołowskiej, 
Skrajna, Solskiego, Staszica, Tetmajera

DZIELNICA NR 3 - sierż. szt. Michał Hajduga

telefony: 47 85 455 32, 723 651 565
mail: dzielnicowy.stefanabatorego3@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Stafana Batorego - od nr 20 do nr 60, Czempiela, Gawliny, Graniczna- od nr 2 do nr 50 i nr 3, Jubile-
uszowa, Karłowicza, Kochanowskiego, Lisieckiego, Łukasińskiego, Odrowążów od nr 13 do nr 53 oraz od nr 
4 do nr 60, Prosta, Szczepańska, Włodarskiego, Zwycięstwa

DZIELNICA NR 4 - st. sierż. Adam Machowski

telefony: 47 85 455 31, 723 651 573
mail: dzielnicowy.stefanabatorego4@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Gagarina, Graniczna od nr 50 do nr 114, Kaliny- od nr 40 do nr 98 oraz numery nieparzyste, Karpacka, 
Kochłowicka, Karwińska, Orląt

DZIELNICA NR 5 - asp. szt. Michał Portka

telefony: 47 85 455 34, 798 030 083
mail: dzielnicowy.stefanabatorego5@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: 16-go Lipca, Stafana Batorego od nr 2 do nr 16, Francuska, Farna, Hutnicza, Konarskiego, Machy, 
Mickiewicza, Odrowążów od nr 1 do nr 13 oraz  nr 2, Plac Olimpijczyka Henryka Nowary, Stalowa, Strzybnego, 
Wrocławska, Żółkiewskiego

DZIELNICA NR 6 - mł. asp. Michał Wilmański

telefony: 47 85 455 34, 723 651 616
mail: dzielnicowy.stefanabatorego6@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Stafana Batorego od nr 3 do nr 31, Bema, Dyrekcyjna, Inwalidzka od nr 5 do nr 11, Kolonia Joanny, 
Kołłątaja, Kurta Aldera, Leśna, Odrzańska, Olzy, Piekarska, Racjonalizatorów, Szpitalna, Wieniawskiego, 
Zawiszy Czarnego, Żelazna

DZIELNICA NR 7 -  mł. asp. Paweł Świerkot

telefony: 47 85 455 31, 723 651 738
mail: dzielnicowy.stefanabatorego7@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Armii Krajowej- od nr 14 do nr 56 oraz od nr 1 do nr 87, Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację - 
od nr 45, 49 i 51 oraz  nr 60, Długa- od nr 2 do nr 18, Ratuszowa, Plac Waryńskiego, Trzyniecka 5 i 5a, Wita 
Stwosza, Zamenhoffa

DZIELNICA NR 8 - mł. asp. Andrzej Szymanek

telefony: 47 85 455 34, 798-030-389
mail: dzielnicowy.stefanabatorego8@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Armii Krajowej od nr 58 do nr 108 oraz od nr 89 do nr 153, Chocimska, Chodkiewicza, Długa od nr 24 
do nr 76, Gnieźnieńska, Inwalidzka 1 i 1g, Jasińskiego, Limanowskiego, Trzyniecka od nr 2 do nr 4, Wysockiego, 
Wyspiańskiego

DZIELNICA NR 9 - mł. asp. Magdalena Kupczyk

telefony: 47 85 455 31, 723 651 514
mail: dzielnicowy.stefanabatorego9@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Drogowa Trasa Średnicowa od wiaduktu ul. Gałeczki do Wiaduktu ul. Aleja Bojowników o Wolność i 
Demokrację (bez numeru), Długa od nr 1 do nr 87, Działkowa, Głowackiego, Hajducka od numeru 82 do 104 
(parzyste) i od numeru 91 do 97 (nieparzyste), Racławicka, Sportowa, Trzyniecka od nr 8 do nr 18, Tyniecka 

DZIELNICA NR 10 - mł. asp. Arkadiusz Zygmuniak

telefony: 47 85 455 35, 723 651 337
mail: dzielnicowy.stefanabatorego10@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Aleja Bojowników o W i D od nr 2 do nr 52, Bałtycka na odnicku od ul Dąbrowskiego do ul Wolności, Ci-
cha, Częstochowska, Czysta, Dąbrowskiego od nr 61 do nr 113 oraz od nr 72 do nr 110, Dobrodzieńska, Drogora 
trasa średnicowa ( od Wiaduktu Al. Bojowników do wiaduktu ul Dąbrowskiego), Hajducka od nr 4 do nr 60 
oraz od nr 1 do nr 67, Hajdy, Jasna, Kordeckiego, Omańkowskiej, Powstańców od nr 59 do nr 95 oraz od nr 50 
do nr 70, Przyjemna, Słoneczna, Spokojna, Szczęśliwa, Wesoła, Wita Hankego, Wolskiego

DZIELNICA NR 11 - asp. szt. Michał Cuber

telefony: 47 85 455 32, 723 651 355
mail: dzielnicowy.stefanabatorego11@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Anny, Barbary, Franciszkańska, Gałeczki od nr 36 do nr 74, Górnicza, Klimzy, Kręta, Łąkowa, Młyńska, 
Ryszki- od nr 1 do0 nr 59, Średnia, Wiosenna, Zapłocie

DZIELNICA NR 12 - mł. asp. Adam Kudłaciok

telefony: 47 85 455 32, 723 651 434
mail: dzielnicowy.stefanabatorego12@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Dębowa, Gałeczki od nr 1 do nr 93, Hetmańska, Katowicka od nr 15 do nr 53, Młodzieżowa, Osiedle 
Klimzy, Szczecińska, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Zgrzebnioka, Zielona

DZIELNICA NR 13 - asp. Dawid Lisoń

telefony: 47 85 455 34, 723 651 636
mail: dzielnicowy.stefanabatorego13@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Astrów, Cmentarna, Domina, Gałeczki od nr 2 do nr 30, Grządziela, Katowicka od nr 57 do nr 61 C, 
Piaskowa, Przy Gazowni, Różana, Ryszki nr parzyste, Urbanowicza od nr 2 do nr 20 oraz od nr 19 do nr 45, 
Willowa, Żwirki i Wigury, teren Parku Róż

DZIELNICA NR 14 - sierż. szt. Rafał Krotecki

telefony: 47 85 455 32,  723-651-373
mail: dzielnicowy.stefanabatorego14@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Bałtycka 1, 2, 6, 7, 10, Cieszyńska, Głogowska, Kędzierzyńska, Kozielska, Pomorska, Pułaskiego, Raci-
borska, Spółdzielcza, Strzelców Bytomskich od nr 4 do nr 40 oraz od nr 1 do nr 25, Wolności-od nr 80 do nr 
176 i od nr 61 do nr 137, Wróblewskiego, Zabrska

Kierownik rewiru dzielnicowych: asp. sztab. Adam Kościelny
telefon: 47 85 455 30  /  mail: kd.kp1@chorzow.ka.policja.gov.pl
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Bezpieczeństwo
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Poznaj swojego dzielnicowego
KOMISARIAT POLICJI II W CHORZOWIE

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną. Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Chorzowie przygotowaliśmy 
wykaz chorzowskich dzielnicowych wraz z podlegającymi im rejonami ulic. Nie wahajmy się chwycić za telefon i korzystajmy z kontaktu dla bezpieczeństwa nas wszystkich.
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DZIELNICA NR 15 -  asp. Jan Nowacki

telefony: 47 854 56 27, 723 652 044
mail: dzielnicowy.moniuszki15@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Chrobrego nr 1, 13 i nr 2, Mielęckiego, Ks. Wł. Opolskiego, Truchana od nr 24 do nr 72 oraz od nr 19 do nr 53

DZIELNICA NR 16 - asp. Katarzyna Młocek - Heluszka

telefony: 47 85 456 29 , 723 652 121
mail: dzielnicowy.moniuszki16@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Dąbrowskiego - od nr. 28 do 70 strona parzysta od nr 25 do 55a strona nieparzysta, Drzymały, Katowicka 
od nr 61 do 65, Kilińskiego, Kopernika, Krasickiego od nr. 2 do 20, Krzywa, Park Pod Kasztanami, Powstańców – 
od nr. 18 do 46 od nr 15 do 57, Sobieskiego – od nr. 2 do 24 strona parzysta, Starego Zdroju, Zjednoczenia

DZIELNICA NR 23 - mł. asp.  Kamil Kordas

telefony: 47 85 456 47,  723 651 988
mail: dzielnicowy.moniuszki23@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: 11-go Listopada od nr 3 do 21 i od nr 2 do nr 24, Dombka, Ficka, Ligonia, Mała, Pawła, Pudlerska, Rymera, Świdra

DZIELNICA NR 24 - sierż. szt. Krzysztof Wysocki

telefony: 47 85 456 29,  798-031-258
mail: dzielnicowy.moniuszki24@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: 11-go Listopada od nr 23 do 65 i od nr 30 do nr 82, Bończyka, Grunwaldzka, Józefa, Kalidego od nr 63 
do nr 95, Krótka, Krzyżowa , Łagiewnicka, Mariańska, Niedurnego, Nowaka, Polna, Rodzinna, Rodziny Oswal-
dów, Samarzewskiego, Sąsiedzka, Tęczowa, Wojciecha, rejon POD im. Karola Miarki

DZIELNICA NR 26 - st. sierż. Dominik Szarek

telefony: 47 85 456 57, 723 651 745
mail: dzielnicowy.moniuszki26@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: 17 – go Sierpnia, Adamięckiego, Azotowa, Bożogrobców, Bytkowska, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, 
Harcerska, Kalusa, Kasprowicza, Kolejowa, Kościuszki od 71cdo nr 95 i od nr 90 do nr 98, Krakowska, Królowej 
Jadwigi, Lawendowa, Legnicka od ul. Maciejkowickiej do wiaduktu kolejowego , M. C. Skłodowskiej, Ma-
ciejkowicka – od nr 2 do 30 i nr 1, Mazurska, Modrzewiowa, Narutowicza, Okrzei, Olszewskiego, Plac Jana, 
Poznańska, Rodziewiczówny, Siemianowicka, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa, Wrzosowa

DZIELNICA NR 27 - asp. Marek Krajewski

telefony: 47 85 456 18,  723 652 147
mail: dzielnicowy.moniuszki27@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Kalidego- od nr 1 do 61, Katowicka od nr 82 do nr 132 i od nr 115 do 195 , Kruszcowa , Metalowców, 
Nowa, Stabika od nr 2 do nr 24

DZIELNICA NR 28 - st. sierż. Rafał Lech

telefony: 47 85 456 42, 723 652 037
mail: dzielnicowy.moniuszki28@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Pl. Hutników, Bogedaina, Faski, Katowicka od nr 62 do nr 82 i od nr 105 do nr 107, Konopnickiej 
od nr 1 do nr 29, Kościuszki od pl. Rynek do ul. Parkowej tj. nr 4 do 38 i nr 3 do 61., Moniuszki, Piotra Skargi, 
Pl. Rynek, Poniatowskiego od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 12., Szabatowskiego

DZIELNICA NR 29 - mł. asp. Katarzyna Zgraja

telefony: 47 85 456 16,  727 032 308
mail: dzielnicowy.moniuszki29@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Park im. Hutników, Bankowa, Dąbrowskiego od nr 4 do nr 18 i od nr 1 do nr 23, Fryderyka Chopina, Gajowa, Górna, 
Karpińskiego, Kaszubska, Katowicka od nr 67 do ul. Dąbrowskiego oraz od pl. AKS do nr 58, Karpińskiego, Konopnickiej –od 
nr 6 do nr 38, Krasickiego – od nr 1 do nr 7, Lwowska, Mościckiego, Paderewskiego, Pl. Matejki , Park Redena, Pogodna, Po-
niatowskiego – od nr 20 do nr 30 oraz od nr 21 do nr 33, Redena, Roosevelta, Sobieskiego – od nr 15 do nr 21a, Wybickiego

DZIELNICA NR 30 - mł. asp. Wojciech Kmieć

telefony: 47 85 456 16,  723 651 791
mail: dzielnicowy.moniuszki30@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Akacjowa, Bojarskiego, Kadecka, Karolinki, Katowicka- od ul. Parkowej do pl. AKS, Kościuszki- od nr 63 
do nr 69, od nr 40a do 70 i od ul.Parkowej do Pl. Piastowskiego, Majętnego, Rycerska, Rejtana, Parkowa, Plac 
AKS, Plac Piastowski, Targowa, Słowiańska, Węzłowiec, Wschodnia, Zielony Zaułek, teren WPKIW

DZIELNICA NR 25 - mł. asp. Szymon Koral

telefony: 47 85 456 37, 727 032 309
mail: dzielnicowy.moniuszki25@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Antoniowska, Antoniów, Brzezińska, Budryka nr 1, 3, 7 i 9, Dolina Górnika, Emilii Plater, Gdańska, Główna, Gościnna, 
Gruntowa, Katowicka od nr 134 do nr 190 , Kluczborska, Kresowa, Kwiatowa, Langiewicza, Legnicka – od wiaduktu kolejo-
wego do ul. Stacyjnej, Maciejkowicka –od torowiska do ul. Głównej, Michałkowicka, Miła, Ogrodowa, Okrężna, Poprzeczna, 
Rębaczy, Rozbarska, Sadowa, Słowików, Społeczna, Stabika – od nr 1 do nr 11, Stacyjna, Stawowa, Torowa, Wiejska

DZIELNICA NR 17 - st. asp. Dariusz Korek

telefony: 47 85 456 27,  723 651 867
mail: dzielnicowy.moniuszki17@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Filarowa, Floriańska, Katowicka nr 111 do nr 123, Kopalniana, Krakusa, Lompy, Plac Powstańców 
Ślaskich, Sokoła, Styczyńskiego, Towarowa, Węglowa, Miechowicka, 3 Maja od nr 1 do ul. Floriańskiej

DZIELNICA NR 18 - st. sierż. Tomasz Larysz

telefony: 47 85 456 26, 798 031 176
mail: dzielnicowy.moniuszki18@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: Dworcowa, Chrobrego nr 17 do 21, i od 20 do 22, Jagiellońska, Kazimierza, Plac Dworcowy, Pocztowa, 
Powstańców od nr 2 do 16 od nr 1 do 11, Rostka, Sienkiewicza, Sobieskiego od nr 1 do 7 , Teatralna, Truchana od 
nr 1 do nr 17 i od nr 2 do 20, Wolności od nr 4 do 78 i od nr 1 do  59, Żeromskiego

DZIELNICA NR 19 - sierż. szt. Karolina Malczewska

telefony: 47 85 456 27,  723 652 096
mail: dzielnicowy.moniuszki19@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: 75-Pułku Piechoty nr 2, Boczna, Chałupki, Kingi, Morcinka, Reymonta, Strzelców Bytomskich od nr 48 
do 56 oraz od nr 27 do 29, Szwedy, Szybowa, Wandy, Żołnierzy Września numery parzyste

DZIELNICA NR 20 - asp. sztab.  Adam Wrzesiński

telefony: 47 85 456 16, 723 652 020
mail: dzielnicowy.moniuszki20@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: 3-go Maja od nr 103 do nr 199, 75 Pułku Piechoty – strona nieparzysta, Beskidzka, Bytomska 44, Gołębia, Gwa-
recka, Lipińska, Nomiarki, Park Amelung, Sztygarska, Śląska, Waxmana, Żołnierzy Września – od 9 do 23 i od 41 do 81

DZIELNICA NR 21 - st. sierż. Piotr Mutwil

telefony: 47 85 456 60,  727-032-310
mail: dzielnicowy.moniuszki21@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: POD im K. Miarki, 3-go Maja od nr 2 do nr 158 (parzysta cała) i od nr 39 do nr 93, Chropaczowska, 
Janasa, Karola Miarki, Pokoju, Składowa, Opolska, Watoły

DZIELNICA NR 22 - st. sierż. Dariusz Rybak

telefony: 47 85 456 24, 723 651 521
mail: dzielnicowy.moniuszki22@chorzow.ka.policja.gov.pl

Rejon: 23-go Czerwca, Barska, Piotra, Plac Mickiewicza, Poleska, Słowackiego, Stalmacha, Traugutta, Wileńska

Kierownik rewiru dzielnicowych: asp. sztab. Ireneusz Ciągło
telefon: 47 85 456 59  /  mail: kd.kp2@chorzow.ka.policja.gov.pl
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Aktualności

Przez ponad 100 lat gmach 
w  Chorzowie Batorym miał 
wielu właścicieli i spełniał 
różne funkcje. Był ratu-
szem, siedzibą milicji i poli-
cji. Należał do Solidarności 
i do prywatnych właścicieli. 

W 2018 roku zniszczony za-
bytek przejęło miasto.
- Dla mieszkańców, szczegól-
nie Chorzowa Batorego, to 
bardzo ważny zabytek. Wy-
miana dachu to konieczność, 
aby nie dopuścić do dalszej 

degradacji obiektu. Wciąż 
staramy się znaleźć dla nie-
go inwestora, prowadzimy 
rozmowy z przedsiębiorcami. 
Jesteśmy otwarci na współ-
pracę i mamy nadzieję, że 
poprawa stanu technicznego 

zwiększy atrakcyjność obiek-
tu - tłumaczy Marcin Micha-
lik, Zastępca Prezydenta Cho-
rzowa.

Koszt wymiany dachu wy-
nosi ponad 893 tysiące zło-
tych. Zadania podjęła się, 
wyłoniona w przetargu 

firma, Midpol-Investment 
z Krakowa. Prace rozpo-
częły się w poniedziałek 29 
marca. 

Ponad 6500 wykonanych 
szczepień to dobra informacja, 
ale kolejne trudne wyzwania 
pojawiają się niemal każdego 
dnia. Następnym celem po-
moc pacjentom chorym onko-
logicznie. Zapisy na szczepie-
nia właśnie się rozpoczęły!
Od listopada na oddziale CO-
VID szpitala przy ul. Strzel-
ców Bytomskich leczonych 
było już ponad 500 pacjen-
tów. Chorzowscy lekarze, pię-
lęgniarki i pozostały personel 
z wielkim poświęceniem wal-
czą o życie i zdrowie kolej-
nych pacjentów. Tymczasem 
trzecia fala zakażeń widoczna 
jest także w  Chorzowie. To 
dlatego Wojewoda Śląski zde-
cydował o zwiększeniu liczby 
łóżek covidowych w ZSM.

- Dysponowaliśmy 50 taki-
mi łóżkami. Teraz będzie ich 
już 70. Dodatkowo mamy 
2 łóżka intensywnej tera-
pii COVID. Za ewentualne 
przesunięcia w  terminach 
zabiegów przepraszamy. 
Zapewniam jednak, że robi-
my wszystko, aby ta zmia-
na jak najmniej wpływała 
na pracę innych oddziałów 
szpitala. Chcemy nadal 
leczyć pacjentów z inny-
mi schorzeniami, bo tych 
przecież w  dobie pandemii 
również nie brakuje - tłu-
maczy dr Beata Reszka, Za-
stępca Dyrektora ZSM przy 
ul. Strzelców Bytomskich.
Kilkadziesiąt metrów od od-
działu, w innym budynku, 
znajduje się punkt szczepień. 

Zastrzyk zdrowia otrzymało 
już ponad 6500 osób. Zarów-
no preparatem firmy Pfizer, 
jak i AstraZeneca - obie szcze-
pionki są bezpieczne, o czym 
zaświadcza Europejska Agen-
cja Leków. Szczepienia idą 
bardzo sprawnie - wyszcze-
piono już grupę medyków, 
mieszkańców i pracowników 
Domów Pomocy Społecz-
nej, a  także chorzowskich 
nauczycieli. Teraz czas na 
szczepienia osób z  choroba-
mi hematologicznymi, które 
leczą się w Chorzowie. Osoby 
chętne prosimy o  zgłaszanie 
się pod numerem telefonu 
- 32 349 97 59 lub adres ma-
ilowy szczepienia@zsm.com.
pl w tytule maila „SZCZEPIE-
NIE GRUPY 1B”.

Za dobrą termomoderniza-
cją idą wymierne korzyści. 
W  ostatnim czasie blisko 180 
tysięcy złotych premii przyzna-
no wspólnocie mieszkaniowej 
z ul. Reymonta. Przy ul. Obroń-
ców Chorzowa otrzymano 
niemal 34 tysiące złotych. To 
środki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, które trafiają do 
wspólnot obniżając ich kredy-

ty, zaciągnięte w celu wykona-
nia termomodernizacji.
Aby otrzymać premię ter-
momodernizacyjną, należy 
najpierw zlecić wykonanie 
audytu energetycznego budyn-
ku (audyt określa, które prace 
przyniosą najlepsze efekty), 
a potem dokonać termomoder-
nizacji. Na podstawie audytu 
zarządca budynku - we wspo-

mnianych przypadkach był to 
ADM Chorzów Spółka z  o.o., 
przygotowuje wniosek, a na-
stępnie ubiega się o premię 
w BGK. Do tej pory wszystkie 
wnioski złożone przez ADM 
Chorzów kończyły się przy-
znaniem premii budynkom, 
a jej wysokość oscyluje w gra-
nicach 16% kosztów kwalifiko-
wanych termomodernizacji.

Młodzieżowi radni z powo-
du pandemii najczęściej ob-
radują online. Zebranie gru-
py młodzieży, która na co 
dzień w swoich domach pil-
nie uczestniczy w  zdalnym 
nauczaniu nie jest łatwe, ale 
jak widać możliwe. Ostatnio 
Młodzieżowa Rada Miasta 
skorzystała z przywileju, 
który wynika ze sprawowa-
nia mandatu i wizytowała 
teren tworzonego Muzeum 
Hutnictwa. Dyrektor Adam 

Kowalski pokazał młodym 
aktywistom obiekt, którego 
budowa już się zakończy-
ła, ale nadal trwają w nim 
prace przygotowawcze do 
otwarcia. Młodzi radni mo-
gli poznać historię chorzow-
skiego hutnictwa, poznać 
placówkę od strony tech-
nicznej i zgłosić swoje uwa-
gi. Plan rady na tę wiosnę 
jest jednak o wiele bogatszy 
niż tylko wizyty i spotkania. 
Młodzi radni chcą wspierać 

potrzebujących i  środowi-
sko. W ich głowach zakieł-
kował pomysł budowy ho-
teli dla owadów, aby ułatwić 
im zapylanie w mieście. 
Oprócz tego rada chce zor-
ganizować w mieście punk-
ty zbiórki plastikowych 
nakrętek i nawiązać współ-
pracę z fundacją, której taka 
zbiórka pomoże.
- Bardzo lubimy działać, ale 
staramy się zawsze myśleć 
o  takich działaniach, które 

przysłużą się też innym, nie 
tylko nam. To dlatego my-
ślimy o  projektach, które 
mają na celu ochronę śro-
dowiska i pomoc osobom 
chorym lub potrzebującym. 
Jestem przekonana, że uda 
nam się w tym roku zre-
alizować kilka ciekawych 
pomysłów, które spodobają 
się innym chorzowianom 
- mówi Martyna Cesarz, 
Przewodnicząca Młodzieżo-
wej Rady Miasta

Wojna ciągle trwa
- czas na szczepienia kolejnej grupy

Działają nie tylko dla swoich rówieśników

Ratusz w Batorym
zyska nowy dach
Zabytkowy budynek dawnego ratusza w Hajdukach Wielkich 
będzie miał nowy dach. Prace za niemal 900 tysięcy złotych 

mają zabezpieczyć budynek i powstrzymać go 
od dalszego niszczenia.

Docieplanie budynków ma sens. Dzięki temu poprawia się standard 
życia mieszkańców i zmniejsza się niską emisję czyli męczący 

wszystkich smog. Dodatkowo budynki poddane dobrej termomodernizacji 
mogą liczyć na tzw. „premie termomodernizacyjne”, które obniżają 

koszty wykonanych prac.

Chociaż szkoły już od dłuższego czasu w większości pozostają zamknięte, to Młodzieżowa Rada Miasta stara się być aktywna. Wiosną młodzi radni 
po raz kolejny chcą pokazać, że ich praca pomaga nie tylko chorzowskiej młodzieży, ale też innym mieszkańcom. Działania mają pokazać troskę 

o środowisko, która dla młodego pokolenia jest jednym z priorytetów.

Jesienią druga fala, później rozpoczęcie akcji szczepień i krótko 
po nim trzecie uderzenie koronawirusa. Zespół Szpitali Miejskich 

wciąż jest na froncie walki z pandemią.

Termomodernizacja się opłaca
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Rozmaitości

Startowały od małej, lokalnej 
kwiaciarnio-drogerii. Dzięki 
pasji i zaangażowaniu, nie-
dużym nakładem środków 
zamieniły to niewielkie, osie-
dlowe miejsce w prawdziwy, 
kwiatowy salon. Początki nie 
były jednak łatwe.
- Dziewczyny łamały paznok-
cie, zdzierając stare tapety, 
a potem z trudem kładły metr 
po metrze nowe. Żadna z nas 
nigdy tego nie robiła! Farba 
lała się z wałka, no bo skąd 
miałyśmy wiedzieć, że nie za-
nurza się go w całości w wia-
drze farby – z przymrużeniem 
oka o transformacji lokalu 
opowiada właścicielka, Ewa 
Ogrodowicz.
Udało im się stworzyć nie 
tylko salon kwiatowy na 

najwyższym poziomie, ale 
również miejsce, które swoim 
wyglądem i atmosferą przy-
ciąga do siebie lokalną spo-
łeczność. - Klienci ukochali 

nasz kącik, czytelnię kartek 
i zieloną kanapę – opowiada 
Ewa Ogrodowicz.
Rok temu pandemia koro-
nawirusa wywróciła rzeczy-

wistość do góry nogami. Nie 
ominęło to branży kwiatowej. 
Maleńki wirus zachwiał całą 
branżą. Pojawiło się pytanie: 
co dalej?
- Po nieprzespanej nocy pod-
jęłam decyzję: jestem otwarta! 
Na przekór przeciwnościom, 
postanowiłam nie poddać 
się bez walki. Dziewczyny 
zgodziły się nadal pracować. 
Wprowadziłyśmy kilka zmian, 
zgodnie z zaleceniami i… dzia-
łamy dalej – wspomina Ewa 
Ogrodowicz.
Pierwsze dni pandemii były 
bardzo trudne. Rok temu 
ludzie solidarnie zostali 
w  domach, a w salonowych 
wazonach pojawiły się nad-
wyżki kwiatów. Media obie-
gły obrazy z holenderskiej 
giełdy kwiatów, na której 
ogrodnicy i floryści niszczyli 
niesprzedane rośliny i ce-
bulki. Pani Ewa postanowiła 
zrobić inaczej. Ze swoich 
nadwyżek towaru oraz z ro-
ślin przekazanych przez hur-
townię kwiatów z Katowic i 
ogrodnictwo z Goczałkowic, 
razem z wolontariuszami 
przygotowała piękne bukie-
ty i rozdała je pracownikom 
szpitali, aptek, przychodni, 
policjantom, strażakom, ku-
rierom i  pracownikom wielu 
innych branż, którzy mimo 
pandemii, dalej wykonywali 
swoje codzienne obowiązki.
W kolejnych dniach klien-
ci przychodzili po kwiaty 
do wazonów, by w domu 
było przyjemniej. Zamknięci 
w  czterech ścianach ludzie 
zapragnęli sprawiać bliskim 
małe niespodzianki. Więk-

szość urodzin lub imienin 
nie kojarzy się już z huczną 
imprezą, a życzenia składane 
przez telefon spowszedniały, 
więc częściej wysyłamy ku-
riera z kwiatami. 
- Życia nie da się zatrzymać, 
ono i tak biegnie, a z nim ra-
dości, wzruszenia i smutki. 

Te smutne okoliczności także 
się zdarzają, a żałobnicy, któ-
rzy nie mogą przyjechać na 
pogrzeb, zamawiają kwiaty, 
które my kładziemy na mo-
gile w ich imieniu. Życia nie 
da się zatrzymać, dlatego… je-
stem otwarta - tłumaczy Ewa 
Ogrodowicz.

Wizaż i Dekoracje to salon kwiatowy w Chorzowie Batorym przy ul. Jubileuszowej 8, założony przez Ewę Ogrodowicz. 
Wraz z koleżankami łączy pracę z pasją do upiększania otoczenia. 

Życia nie da się zatrzymać

Słodkie specjały na świątecznym stole
W Święta Wielkanocne zostaniemy w domach. Ten czas może nam umilić przygotowanie smakołyków dla najbliższych. Niech inspiracją do własnych cukierniczych eksperymentów 

będą przepisy na babkę biszkoptową i kruchy mazurek przygotowane przez Mateusza Magora Paluszkiewicza z Magorówki - Domowej Cukierni z Chorzowa Batorego.

• 6 jajek 
(oddzielnie żółtka i białka)

• 1 szklanka cukru
• 3/4 szklanki oleju
• 250 g mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
• 1 długa forma 

do pieczenia lub 
2 małe okrągłe 

• Dodatkowo aromat 
w ulubionym smaku 
oraz kakao

• 220g 
mąki 
pszennej

• 100g masła
• 4 łyżki cukru
• 1 żółtko

1. Białka ubić z cukrem na 
sztywna pianę, dodawać 
żółtka pokolei, wlewać 
olej cienkim strumieniem 
do masy jajecznej. Dodać 
aromat.

2. Dodać przesianą mąkę oraz proszek do pieczenia. Wolno wymieszać do połączenia się składników. 

3. Podzielić masę na 2 części, do jednej dodać kakao i wymieszać.

4. Wlewać naprzemiennie jasne i ciemne ciasto.

5. Piec w temp. 180⁰C przez około 50 minut lub do tz. suchego patyczka.

6. Po wystygnięciu wyciągnąć z formy i udekorować cukrem pudrem, lukrem lub czekoladą. 

1. Z podanych składników zagnieść 
jednolite kruche ciasto.

2. Rozwałkować na grubość 
około 1 cm i uformować mazurki 
o dowolnym kształcie (prostokąt 
lub owal) dookoła ciastka zrobić 
ramkę.

Babka biszkoptowa Kruchy mazurek
Składniki: Składniki:Sposób przygotowania: Sposób przygotowania: 

3. Piec w temp. 180⁰C przez około 20-25 minut do zarumienienia.

4. Po wystygnięciu udekorować gotowe mazurki rozpuszczoną 
czekoladą, gotową masą krówkową (kajmakową), ulubionymi 
bakaliami lub cukrowymi ozdobami i jajeczkami.

Ewa Ogrodowicz
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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 16 kwietnia 2021 r.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

Galeria
Szyneczka

To wyjątkowe wnętrze mieści się przy ul. Wolności 38. W przepięknie wyremontowanej ka-
mienicy swoje miejsce znalazła galeria handlowa, w której na razie działa sklep spożywczy. 
Galeria wciąż ma wolne miejsca dla kolejnych najemców. Odrestaurowany budynek upiększa-
ją grafiki przedwojennego Chorzowa


