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 KOMUNIKATY

Psy „wolne  
od podatku”

 Przypominamy, że od po-
czątku 2013 r. na terenie Żor 
nie pobiera się opłat za posia-
danie psa. Zdecydowali o  tym 
radni na październikowej sesji. 
Pamiętajmy jednak, że decyzja 
ta nie zwalnia właścicieli od 
obowiązku sprzątania po swo-
im pupilu. Pomagają w tym 53 
kosze na psie odchody, roz-
mieszczone w całym mieście.

Trwa Akcja Zima!
 Przed spodziewanym 
opadem śniegu jezdnie 
posypywane są solanką. 
Chodniki, przystanki 
oraz ścieżki rowerowe 
zabezpieczane są mieszaniną 
soli drogowej i piasku. 

Wszystkie te czynności mają za-
pewnić bezpieczeństwo w poru-
szaniu się po żorskich drogach.  

Bezpośrednio dla Państwa 
Urząd Miasta w Żorach przygo-
tował listę numerów telefonów 
do poszczególnych osób i  insty-

tucji związanych z  Akcją Zima. 
Przewodniczącym Zespołu Ak-
cji Zima 2012/2013 jest Bronisław 
Pruchnicki – nr tel. (32) 43 482 
24 w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Jego zastępcą został Marek Bitner 
– nr tel. (32) 43 482 78 w godzi-
nach od 7:30 do 15:30. Pozostałe 
dane teleadresowe znajdą Pań-
stwo poniżej, a  także na stronie 
internetowej www.zory.pl. Są to 
numery telefonów, pod którymi 
można zgłaszać problemy zwią-
zane z  zimowym utrzymaniem 
dróg.

Przypominamy o podatkach
 Przypominamy, że podatek 
od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek 
leśny należny od osób 
fizycznych ustala w drodze 
decyzji organ podatkowy. 
Podatek jest płatny 
w ratach w następujących 
terminach:

 I rata do 15 marca
 II rata do 15 maja
 III rata do 15 września
 IV rata do 15 listopada.
 

Każdy podatnik, będący 
osobą fizyczną, otrzyma de-
cyzję wymiarową, z  której 
wynikać będzie termin płat-
ności i  wysokość poszcze-
gólnych rat podatku, a także 
numer rachunku bankowe-
go, na który należy dokony-
wać wpłat.

  Jeżeli decyzja ustalająca 
wysokość podatku nie zosta-
nie doręczona co najmniej na 
14 dni przed terminem płat-
ności I raty podatku, obowią-

zuje termin zapłaty I raty – 14 
dni od dnia doręczenia decy-
zji.

Osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nie-
mające osobowości prawnej 
składają deklaracje na podatek 
od nieruchomości w  terminie 
do 31 stycznia  roku podatko-
wego, deklaracje na podatek 
rolny i leśny w terminie do 15 
stycznia  roku podatkowego. 
Osoby te wpłacają obliczony 
w  deklaracji podatek bez we-

zwania na rachunek budżetu 
miasta.

Osoby fizyczne oraz oso-
by prawne posiadające 
środki transportowe podle-
gające opodatkowaniu skła- 
dają w  terminie do 15 lute-
go  każdego roku deklara-
cje na podatek od środków 
transportowych na dany rok 
podatkowy. Osoby te wpła-
cają obliczony w  deklara-
cji podatek bez wezwania 
na rachunek budżetu miasta 

w  dwóch ratach w  terminie 
do 15 lutego i  do 15 wrze-
śnia każdego roku.

Przypominamy również, iż 
wnioski o  zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w  cenie 
oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej 
należy składać w  następują-
cych terminach:

I termin od 1 lutego 2013 r. 
do 28 lutego 2013 r.

– wraz z  fakturami VAT 
dokumentującymi zakup ole-
ju napędowego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 września 
2012 roku do 31 stycznia 2013 
roku,

II termin od 1 sierpnia 
2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

– wraz z fakturami VAT po-
twierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rol-
nej w okresie od 1 lutego 2013 
roku do 31 lipca 2013 roku.

 szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy referatu 
Podatków i Opłat Lokalnych 
urzędu Miasta w Żorach,           
al. wojska Polskiego 25 (pokój 405)  
tel. 43 48 288 lub 43 48 289.

Przekaż Swój 1% podatku – zobacz listę organizacji 1%

Przekaż 1% Swojego podatku 
na rzecz Organizacji Pożytku 
Publicznego. Na stronie www.
pozytek.gov.pl ogłoszono li-
stę organizacji uprawnionych 
do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych za 2012 rok. Na liście 
znalazły się następujące orga-
nizacje pozarządowe z Żor.

 kurkowe Bractwo strzeleckie 
w Żorach (KRS 0000003519)

 stowarzyszenie Pomocy 
dzieciom w Żorach 
(KRS 0000008331)

 stowarzyszenie  
„Bezpieczne Miasto” w Żorach 
(KRS 0000011673)

 stowarzyszenie Na rzecz 
integracji „Nowa szansa”, dawniej 
stowarzyszenie „w Świecie 
Ciszy” (KRS 0000116936)

 stowarzyszenie artystyczne 
„Żory” (KRS 0000132467)

 stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum im. jana 
Pawła ii” (KRS  0000159454)

 stowarzyszenie „wspólnota 
Życia w Maryi – Magnificat” 
(KRS 0000207211)

 stowarzyszenie Pomocy 
dzieciom i Młodzieży „Po prostu 
partner” (KRS 0000243776)

 Polskie stowarzyszenie  
Na rzecz Osób z upośledzeniem 
umysłowym koło w Żorach 
(KRS 0000312148) 

 Mks Żory – Grupa zadań OPP 
numer 6 w Żorach  
(KRS 0000338389) 

 towarzystwo Miłośników 
Miasta Żory  
(KRS 0000022742) 

 zHP Chorągiew Śląska Hufiec 
Żory (KRS: 0000273051)

 stowarzyszenie  
dzieci Matki teresy  
– Grupa zadań OPP nr 5 – Żory 
(KRS 0000338389)

Źródło: ŻCOP

 KOMUNIKATY
Inkaso passé

 Przypominamy, że od 
tego roku pobór podatków 
nie będzie realizowany za 
pośrednictwem inkasentów. 
W  grudniu Rada Miasta 
podjęła uchwałę likwidującą 

funkcję inkasenta. Wszyst-
kie podatki żorzanie będą 
teraz przelewać na wskazane 
w  decyzjach podatkowych 
numery rachunków banko-
wych.

Nazwisko, imię Funkcja Adres Numery telefonów

Pruchnicki Bronisław Przewodniczący  
zespołu Akcji Zima 2012/2013

urząd Miasta, Żory,  
al. wojska Polskiego 25

od godz. 730 do godz. 1530 
tel/fax: 32/4348224

Bitner Marek z-ca Przewodniczącego  
zespołu Akcji Zima 2012/2013

urząd Miasta, Żory,  
al. wojska Polskiego 25

od godz. 730 do godz. 1530 
32/4348278

Bigda Michał wYkONawCa zud ztk sp. z o.o., Żory, ul. Okrężna 5 całodobowy 32/4341634

solik Marek Powiatowe Centrum  
zarządzania kryzysowego urząd Miasta, Żory, rynek 9 32/4348170

Okoń aleksandra wydział edukacji urząd Miasta, Żory , rynek 10 od godz. 730 do godz. 1530 32/4348124

sobieska Barbara spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Żorach

administracja Osiedla sikorskiego, 
Żory, ul. Okrężna 3 całodobowy 32/4353404, 32/4353424

starzykowski Marian spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NOwa” Żory, Osiedle Powstańców Śl. 3 B

od godz. 700- 1500 32/4341901, od godz. 1500 oraz 
w soboty, niedziele i święta Pogotowie awaryjne 
32/4343690

rozmus janina zarząd Budynków Miejskich Żory, ul. wodzisławska 5 całodobowy 32/4356464, 32/4356344

Grabowski adam komenda Miejska  
Państwowej straży Pożarnej Żory, ul. Ogniowa 10 całodobowy 32/4345438, 32/4345439 alarmowy 

998

Głowacka agata 
Noworyta robert komenda Miejska Policji Żory, ul. wodzisławska 3 32/4788200 32/4788291 i 292 32/4788255 

alarmowy 997 lub z sieci komórkowych 112

Puskarczyk krzysztof Przedsiębiorstwo wodociągów  
i kanalizacji sp. z o.o. Żory, ul. wodociągowa 10 od godz. 700 do godz. 1500, 32/4344631 

32/4344632, całodobowy 32/4341915

rduch Franciszek zakład Cieplny Żory, ul. Pszczyńska 54 całodobowy 32/4349100

kusak arkadiusz rozdzielnia Gazu rybnik, ul. zebrzydowicka 37 32/4343718 32/4350723 
Pogotowie Gazowe 992

Pilarski Grzegorz Best-ekO Żory, ul. Gwarków 1 całodobowy 32/4254650

krawczyk kazimierz PkP energetyka s.a.  
Oddział rybnik rybnik, ul. kwiatowa 25

69704953 od poniedziałku do piątku 
32/7108236, 32/7108336  
dyspozytor tel. całodobowy 697040998

Burczyk łukasz „sYNCHrOGOP” sp. jawna katowice, ul. Fabryczna 15 od godz. 700 - 1500 32/2526819 (sygnalizacja 
świetlna) całodobowy 601462340

Piecha eugeniusz Miejskie zakłady  
Opieki zdrowotnej sp. z o.o. Żory, ul. dąbrowskiego 20 32/4341224 w.307

Pogotowie energetyczne rybnik (awarie energii elektrycznej) całodobowy 032/3030991, alarmowy 991
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Starówka – odnowa
Co Państwo myślą o żorskiej starówce? które jej fragmenty 
lubicie najbardziej, a co powinno się zmienić? Pomóżcie nam 
tworzyć „Przyjazne miasto” – wypełnijcie anonimową ankietę.

W   strategii rozwoju mia-
sta Żory mocno pod- 

kreślone są działania zmierzają-
ce do podniesienia atrakcyjno-
ści inwestycyjnej i  turystycznej 
gminy. Przed przystąpieniem  
do kolejnych zadań rozwijają-
cych te walory na obszarze Sta-
rego Miasta niezbędne jest po-
znanie opinii mieszkańców na 
temat obecnego stanu Starówki, 
a  także zapoznanie wszystkich 
żorzan z  problemem ożywienia 
tej części miasta. Dlatego kieru-
jemy do Państwa ankietę, która 
pozwoli na poznanie Waszych 
opinii, które kształtować będą 
kolejne działania. Punktem wyj-
ścia w badaniu jest ocena obec-
nego stanu Strarówki. Następnie 
pojawiają się pytania między 
innymi o  Państwa przyzwycza-
jenia i  upodobania związane 
z najstarszą dzielnicą Żor, która 
jest naszym wspólnym dziedzic-
twem. Głównym celem badania 
jest określenie priorytetowych 

działań, jakie powinny być zre-
alizowane, aby centrum stało się 
miejscem zgodnym z  aktualny-
mi potrzebami mieszkańców. 

Zwracamy się z  prośbą do 
wszystkich żorzan, by pomo-

gli nam tworzyć „Przyjazne 
miasto“ i  wypełnili anonimo-
wą ankietę. Można ją pobrać 
ze strony internetowej zory.pl, 
a także otrzymać w obu siedzi-
bach Urzędu Miasta. Prosimy 

o  zwrot wypełnionych ankiet 
do 15.03.2013 r. do Urzędu 
Miasta, Rynek 9 lub al. Wojska 
Polskiego 25 albo przesłanie 
drogą elektroniczną na adres: 
sir@um.zory.pl.

Uwaga: zarządcy nieruchomości, właściciele  
– wszyscy wynajmujący lokale mieszkalne oraz najemcy
Wydział Lokalowy Urzędu Mia-
sta jak co roku przypomina:

1 stycznia 2008 r. weszły 
w  życie nowe uregulowania 
prawne w zakresie sporządzania 
przez gminy zestawienia danych 
dotyczących czynszów lokali 
mieszkalnych nienależących do 
publicznego zasobu mieszka-
niowego, obowiązku ich publi-
kacji oraz udostępniania przez 
gminy. W związku z  tym orga-
ny gminy, na której obszarze 
lub jej części znajdują się wy-
najmowane ww. lokale miesz-
kalne, mają obowiązek zebrania 
danych na ten temat. Gmina, 
sporządzając takie zestawienia, 
zobowiązana jest korzystać z da-
nych przekazywanych przez 
zarządców nieruchomości, wła-
ścicieli mieszkań i  lokatorów, 

organizacje ich zrzeszające oraz 
najemców. Dane określane są za 
okresy półroczne danego roku 
kalendarzowego i powinny być 
przekazywane do urzędu w ter-
minach: za pierwsze półrocze 
– do końca lipca danego roku, 
za drugie półrocze – do końca 
stycznia roku następnego. Na-
stępnie gmina zobowiązana jest 
do ich ogłoszenia w  terminie 
do końca pierwszego kwartału 
roku następnego w  wojewódz-
kim dzienniku urzędowym. 
Zestawienie danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do 
publicznego zasobu mieszka-
niowego, położonych na obsza-
rze gminy lub jej części powinno 
uwzględniać wysokość czynszu 
za 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu w  powiązaniu z  lokali-
zacją, wiekiem budynku i  jego 
stanem technicznym oraz po-
wierzchnią użytkową lokalu 
i  jego standardem. W  związku 
z koniecznością wywiązania się 
przez gminę z  nałożonego na 
nią obowiązku zgromadzenia 
danych niezbędnych do publi-
kacji zwracamy się z apelem do 
wszystkich podmiotów i  osób 
prywatnych o  przekazanie ze-
stawienia czynszów w  po-
danych powyżej terminach, 
według wzoru określonego 
w  załączniku nr 1 do Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 27 grudnia 2007 r. 
poz. 1873, na adres Urzędu 
Miasta w  Żorach, al.  Wojska 
Polskiego 25 lub bezpośrednio 
do Wydziału Lokalowego.

Darmowa cyfrowa mammografia
Urząd Miasta Żory wraz 
z Centrum Onkologii – Insty-
tutem im. M. Skłodowskiej-
-Curie Oddział w  Gliwicach 
jak co roku organizują akcję 
darmowych cyfrowych badań 
mammograficznych. W  trosce 
o zdrowie żorzanek pragniemy 
serdecznie zaprosić wszystkie 
Panie w wieku od 50 do 69 lat 
(roczniki: 1944-1963), które 
jeszcze nigdy nie miały wyko-
nanej mammografii, oraz te, 

którym upłynęły dwa lata od 
poprzedniego badania.

Bezpłatną cyfrową mam-
mografię będzie można 
wykonać w mammobusie gli-
wickiego Centrum Onkologii, 
stojącym na Rynku w Żorach 
w dniach:

 12, 13 lutego 2013 r. (wto-
rek, środa) w godz.: 8.00-15.00

 14, 15 lutego 2013 r. 
(czwartek, piątek) w godz.: 
10.00-17.00.

Nie ma znaczenia adres za-
mieszkania/zameldowania, z ba-
dania mogą skorzystać również 
Panie z  innych miast i  woje-
wództw. Nie trzeba się wcześniej 
rejestrować. Nie trzeba mieć 
skierowania ani zaproszenia. 
Prosimy zabrać ze sobą dowód 
osobisty/kartę chipową oraz jeśli 
to możliwe, zdjęcia/płytę z  po-
przedniej mammografii.

 więcej informacji pod nr. tel.: 
32 278 98 96. Przyjdź i upewnij 
się, że jesteś zdrowa!

Śmieci do zadeklarowania
 Od lipca zaczną obowiązywać nowe przepisy 

regulujące kwestię gospodarowania odpadami. 
Mieszkańcy nie będą już musieli zawierać umów 
na odbiór śmieci, zrobi to za nich uM. Będą jednak 

zobowiązani złożyć deklarację i uiszczać opłatę na rzecz gminy. 
Co wiąże się z nadchodzącymi zmianami, wyjaśnia anna Buchta, 
Naczelnik wydziału inżynierii Środowiska uM Żory.
Jeżeli jesteś właścicielem 
nieruchomości, pamiętaj 
o  trzech ważnych krokach, 
które należy wykonać do lip-
ca 2013 r.:

 1. Zapoznaj się ze stawkami 
opłat za wywóz śmieci (okre-
ślone zostały w Uchwale Rady 
Miasta Żory nr 293/XXVII/12 
z  29.11.2012 r., do pobrania 
na: www.bip.zory.pl). UWA-
GA: stawki mogą ulec zmia-
nie w  związku z  trwającymi 
w  parlamencie  pracami nad 
zmianami w ustawie o utrzy-
maniu czystości i  porządku 
w gminach.

 2. Złóż w  UM deklarację 
o  wysokości opłaty należnej 
za gospodarowanie odpada-
mi w  Twojej nieruchomości. 
Wzór deklaracji zostanie do-
łączony do decyzji podatko-
wych i przesłany do właścicieli 
nieruchomości na przełomie 
lutego i marca. Deklarację na-
leży wypełnić zgodnie z  ob-
jaśnieniami i  złożyć do 29 
marca. W  przypadku jakich-

kolwiek zmian należy je za-
deklarować w ciągu 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na 
nieruchomości odpadów ko-
munalnych lub 14 dni od dnia 
wystąpienia zmiany danych 
będących podstawą ustalenia 
nowej wysokości należnej 
opłaty. Wzór deklaracji do 
pobrania również na stronie:                                           
www.bip.zory.pl (Uchwa-
ła RM nr 314/XXVIII/12 
z 20.12.2012 r.)

 3. Do 30 czerwca 2013 r. 
rozwiąż umowę z  przedsię-
biorstwem, które dotychczas 
zajmowało się wywozem od-
padów (sprawdź zapisy umo-
wy – okres wypowiedzenia 
umowy może być nawet trzy-
miesięczny!).

Właściciele mieszkań w  blo-
kach nie muszą składać de-
klaracji, gdyż zrobią to w ich 
imieniu spółdzielnie i wspól-
noty, a opłatę rozliczą z czyn-
szem.

Nakręć się  
na Żory

 Trwa telewizyjna kampania 
reklamowa Żor – „Zostań 
moim sąsiadem”. Spoty 
prezentujące walory 
miasta można codziennie 
oglądać na antenie TVP 
Katowice. Teraz UM chce 
zachęcić mieszkańców do 
zaprezentowania własnego 
spojrzenia na Żory, dlatego 
ogłosił konkurs na spot 
filmowy o mieście.

− Dla amatorów i  profesjo-
nalistów, dorosłych i  dzieci, 
mieszkańców Żor i tych, którzy 
wpadają tu w odwiedziny − ten 
konkurs jest dla każdego, kto 
chce pokazać Żory z własnego 
punktu widzenia za pomocą 
kamery − przekonuje Anna 
Ujma, doradca prezydenta ds. 
polityki promocji i  informa-
cji. Zadaniem uczestników 
jest nakręcić film promujący 
Żory, nieprzekraczający 1,5 
min. Film powinien ukazywać 
w  sposób nowatorski specyfi-
kę, walory i  niepowtarzalność 
miasta. Ma być skierowany do 
szerokiego grona odbiorców. 
Termin składania prac konkur-
sowych mija 15 maja 2013 r. 
Filmy należy nadsyłać na adres 
Biura Doradcy Prezydenta ds. 
Polityki Promocji i  Informacji 
UM Żory (al. Wojska Polskiego 
25, 44-240 Żory, pok. 305). Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody pieniężne − zdobyw-
ca pierwszego miejsca otrzy-
ma 5 tys. zł, drugiego 3 tys. zł, 
trzeciego zaś 2 tys. zł. Szcze-
gółowy regulamin na stronie: 
www.zory.pl. Zachęcamy do 
udziału w konkursie!

Użytkowanie 
wieczyste

Urząd Miasta Żory informuje, 
że w  związku z  wprowadze-
niem w 2013 roku Indywidu-
alnych Numerów Rachunków 
Bankowych wszyscy użyt-
kownicy wieczyści otrzymają 
INFORMACJĘ o  wysokości 
opłaty rocznej wraz z  nume-
rem indywidualnego rachun-
ku bankowego.

 termin wnoszenia opłaty 
rocznej upływa 31.03.2013 r.
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Żorska Starówka jest jedną z najpiękniejszych w regionie, jej średniowieczny układ urbanistyczny  
jest rzadkością na Górnym Śląsku
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Żorscy lekkoatleci z medalami

 Doskonale spisała się 
żorska reprezentacja 
lekkoatletów na Halowych 
Mistrzostwach Śląska 
Seniorów, Juniorów 
i Młodzików. Te odbyły się 
13 stycznia w Spale.

Sportowcy z Żor przywieźli aż 
osiem medali, w  tym cztery 
złote.
   Mistrzynią Śląska została Ewa 
Swoboda. Zawodniczka z  Żor 
była bezkonkurencyjna w bie-

gu na 200 m juniorek. Ewa 
zwyciężyła z  nowym rekor-
dem życiowym i  najlepszym 
wynikiem w  Polsce (25,11 s). 
Złoto w  kategorii mężczyzn 
w biegu na 300 m zdobył Grze-
gorz Biernat. Nastolatek nie 
miał sobie równych. Ustanowił 
nowy halowy rekord życiowy 
– 36,51 s. Swój prymat na Ślą-
sku potwierdził senior Marek 
Kos. Zawodnik nie dał cienia 
szansy swoim rywalom w bie-
gu na 400 m i zwyciężył z wy-

nikiem 48,96 s. Jako pierwsza 
linię mety na dystansie 1500 m 
przekroczyła także Alicja Si-
cińska. W  medalowej kolekcji 
nie zabrakło także srebra. To, 
w  biegu na 800 m, wywalczył 
junior Patryk Brząkalik. Swój 
pierwszy medal w  karierze 
zdobył Dawid Luber, który za-
jął trzecie miejsce w biegu mło-
dzików na 1000 m – z nowym 
rekordem życiowym 3:00,10. 
Natomiast Paweł Dzida – spe-
cjalista od sprintów i  skoku 

w dal – tym razem zmierzył się 
z  dystansem 600  m. Przebiegł 
go, zdobywając brązowy medal 
mistrzostw. Medalowe żniwo 
przypieczętował Kamil Polo-
czek. Zawodnik odzyskał kon-
dycję po licznych kontuzjach 
i w biegu na 400 m zajął trze-
cie miejsce. Kolejne zawody 
Czwórki już wkrótce. Trzyma-
my więc kciuki, a  wszystkim 
zawodnikom i  ich opiekunom 
gratulujemy dotychczasowych 
sukcesów!

Żorski  
finał WOŚP  
w liczbach:

144  
– wolontariuszy pracowało  
w miejskim sztabie 
Orkiestry 

227  
– uczestników  
Akcji Krwiodawstwa 

2767  
– złotych uzyskano   
w ramach licytacji

1297,15 
– złotych udało się zebrać 
do najlepszej puszki

67 814,09  
– złotych wpłacono  
na żorskie konto fundacji 

Derby na słowa
Niecodzienny pojedynek rozegrali w Żorach piłkarze dwóch zaprzyjaźnionych 
śląskich drużyn – Gks-u katowice i Górnika zabrze. w ramach akcji „zaczytane 
miasto” pięciu piłkarzy zmierzyło się w pojedynku na słowa i rymy…

W   drużynie biało-niebie-
sko-czerwonych wy-

stąpili: Marcin Wodecki oraz 
Gabriel Nowak, zaś w  barwach 
klubu z Katowic: Grzegorz Fon-
fara, Bartłomiej Chwalibogow-
ski oraz Alan Czerwiński. Spo-
tkanie poprowadził Adam Szaja, 
reporter telewizji TVS. Piłkarze 
przeczytali dzieciom ze świetlic 
prowadzonych przez stowarzy-
szenie „Po prostu partner” frag-
menty swoich ulubionych lektur 
z dzieciństwa. Podopieczni świe-
tlic nagrodzili zawodników go-
rącym aplauzem i  jednogłośnie 
przyjęli remisowy wynik spotka-
nia. Wszystkie książki przywie-
zione przez gości zostały prze-
kazane dzieciom, które zebrały 

na nich autografy ulubionych 
piłkarzy. −  Takie akcje to duża 
frajda dla nas, dzięki nim mamy 
lepszy kontakt z naszymi kibica-

mi, których jest sporo w Żorach. 
A dzieci mogą zobaczyć swoich 
ulubionych zawodników w nie-
typowych dla nich rolach – po 

spotkaniu komentował Grze-
gorz Fonfara z GKS-u Katowice. 
Przedświąteczne spotkanie za-
kończyła seria meczy piłkarskich 
rozegranych przez zawodników 
i  młodych kibiców. – Dla na-
szych dzieci to było bardzo cenne 
doświadczenie – wychowawcze 
i  profilaktyczne – ich ulubieni 
sportowcy pokazali, że czytanie 
może być fajne. Od dziś będzie 
się im kojarzyło z pozytywnymi 
emocjami –  mówi Joanna Ko-
walkowska, prezes stowarzysze-
nia „Po prostu partner”.   

 Chcesz wesprzeć działalność 
stowarzyszenia „Po prostu 
partner” – przekaż mu swój 1% 
(KRS 0000243776).

Adrian Fojcik nagrodzony raz jeszcze!
Prezes ssks Hawajskie koszule otrzymał brązową odznakę „za zasługi dla 
sportu”. Nagrodę przyjął z rąk joanny Muchy, minister sportu i turystyki.

Trzystopniowa odznaka 
(brązowa, srebrna, zło-

ta) „Za Zasługi dla Sportu” 
przyznawana jest przez mini-
stra sportu i turystyki. Otrzy-
mują ją osoby wyróżniające 
się szczególną aktywnością 
i  uzyskujące wybitne osią-
gnięcia w działalności zawo-
dowej i społecznej w dziedzi-
nie kultury fizycznej.  
  Wyróżnienia zostały wręczo-
ne podczas Ślaskiego Kongresu 
Sportu Powszechnego, który 
odbył się 17 stycznia w  Kato-
wicach. Kandydatów do na-
grody zgłosiło biuro poselskie 
Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Adrian Fojcik w  1997 roku 
rozpoczął pracę w  rybnickiej 
szkole podstawowej  jako na-
uczyciel wychowania fizycz-
nego. W  latach 2004-2012 
dyrektorował jednemu z  ryb-
nickich gimnazjów. Jest auto-
rem pracy doktorskiej na temat 
złych praktyk w sporcie. W  la-
tach 2009-2010 zakładał żorską 
Szkołę Mistrzostwa Sportowe-
go. Jest laureatem Nagrody Pre-
zydenta Miasta Żory w  latach 
2010 i 2012 za osiągnięcia spor-
towe i  posiadaczem Srebrnej 
Odznaki Honorowej za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego. 

Serdecznie gratulujemy!

Jedną z atrakcji żorskiego finału WOŚP był pokaz mody „Sorbet Malinowy”, 
prezentujący projekty studentów wzornictwa katowickiej WST, w którym udział wzięły 
uczennice żorskich szkół (m.in. z ZS nr 3 z os. Sikorskiego), finalistki konkursu Miss 
Polski, a jako gwiazda wieczoru wystąpiła Sabina Jeszka (zdj. na okł.). Jej kreacja 
została zaprojektowana specjalnie na tę okazję i zlicytowana na rzecz Orkiestry.
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Zawodnicy UKS Czwórka Żory z Mistrzem Olimpijskim  
– Tomaszem Majewskim

Ewa Swoboda podczas swojego biegu (po lewej)  
i Grzegorz Biernat na najwyższym stopniu podium

Adrian Fojcik odbiera odznaczenie z rąk minister Joanny Muchy

Piłkarze chętnie rozdawali autografy
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W żorskich progach
doroczne spotkanie Śląskiej Czelodki – laureatów konkursu  
„Po naszymu, czyli po śląsku” – oczami zofii Przeliorz.

Nasze spotkanie odbyło 
się w  niedzielę, 20 stycz-

nia, w  żorskim Domu Kultu-
ry.  Gospodarzami wydarzenia 
byli: Prezydent Miasta Żory 
Waldemar Socha, Ślązak Roku 
2008 Ludwik Wróbel i ja  – jako 
zdobywczyni tytułu Wiceślą-
zaczki Roku 2004. Rozpoczęli-
śmy mszą św. w kościele pw. św. 
Józefa Robotnika w  Osinach, 
której przewodniczył Metro-
polita Katowicki, abp. Wiktor 
Skworc. Koncelebransami byli 
ks. dziekan Stanisław Gańcorz 
i  proboszcz ks. dr Stanisław 
Durczok. Podczas homilii arcy-
biskup podkreślił konieczność 
pielęgnacji i przekazywania na-
stępnym pokoleniom tradycji 
i  wartości od zawsze ważnych 

dla mieszkańców Górnego Ślą-
ska – rodziny, Kościoła, praco-
witości, rzetelności i uczciwości.  

Po mszy Śląska Czelodka 
i  zaproszeni goście – ponad 
dwieście osób z  całego Śląska  
– udali się na wspólne świę-

towanie tradycyjnym śląskim 
obiadem do Domu Kultury. 
Pomysłodawczyni konkursu, 
senator Maria Pańczyk, przy-
jęła oficjalnie w szeregi Śląskiej 
Czelodki laureatów ubiegło-
rocznego konkursu. Podkreśli-

ła przy tym, że przynależność 
do tej grupy to nie tylko przy-
wilej, ale też obowiązek god-
nego jej reprezentowania. Przy 
kawie i  kołoczu biesiadni-
cy wysłuchali koncertu kolęd 
w  mistrzowskim wykonaniu 
zespołu AF Music pod dyrek-
cją Andrzeja Marcińca, a także 
obejrzeli fragment „Śląskie-
go wesela” zespołu Osiny. Nie 
brakło też okazji, aby podzie-
lić się własnymi refleksja-
mi na forum Czelodki oraz 
w  bardziej prywatnym gro-
nie porozmawiać o  troskach 
i  radościach codzienności. 
Było to przecież spotkanie lu-
dzi sobie bliskich, ale niema-
jących okazji do częstszych 
spotkań. Na pożegnanie każdy 
z  uczestników został obdaro-
wany drobnym upominkiem 
związanym z  Żorami. Go-
ście opuszczali nasze miejskie 
progi zadowoleni, zapewnia-
jąc, że był to wyjątkowo miły 
i udany dzień.

 SPEKTAKL 
TEATRALNY    

DRUGI 
ROZDZIAŁ 

 Scena na Starówce  
16 marca, godz.18.00

George to niedawno owdowia-
ły pisarz w  średnim wieku. Jego 
brat Leo na siłę szuka mu nowej 
partnerki życiowej. Jenny to świe-
ża rozwódka, którą na randki 
próbuje umawiać jej przyjaciółka 

Faye. Pewnego wieczoru, przy-
padkiem, George wykręca numer 
telefonu Jenny po to, by zupełnie 
niespodziewanie młodzieńczo się 
w  niej zakochać i  dwa tygodnie 
później wziąć z  nią ślub. Życie 

jednak szybko weryfikuje różo-
wy scenariusz. Na jaw wychodzą 
skrywane problemy nowożeń-
ców, które stawiają ich związek 
pod znakiem zapytania. George 
tęskni za zmarłą żoną, a  Jen-

ny odkrywa zaskakujący sekret 
przyjaciół.

Tytułowy drugi rozdział to 
próba ułożenia sobie przez boha-
terów życia jeszcze raz. To opo-
wieść o  przewrotności ludzkich 
uczuć, trudzie małżeństwa, zdra-
dzie, szaleńczej miłości i  życio-
wym niespełnieniu.

Występują: daria widawska, 
tamara arciuch, Piotr 
Grabowski, tomasz kozłowicz, 
Bartek kasprzykowski.

 Cena biletu: 70 zł

M
at

er
ia

łY
 P

ra
sO

w
e 

te
at

ru
 C

aP
it

O
L

zd
j.:

 e
M

iL
ia

 P
Le

w
N

ia

Zofia Przeliorz i Ludwik Wróbel W szeregi Czelodki oficjalnie 
przyjęto nowych członków

Polecamy


