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Żorski

Mieszkańcy już 
wybrali. Budżet 
obywatelski 2015

w nuMeRZe:

743. Urodziny Żor. 
Świętowało całe 
miasto! 
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KOMUNIKATY

> Głównym źródłem zatruć w  budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. 
aby uniknąć zaczadzenia, należy:
•	 przeprowadzać	kontrole	techniczne,	spraw-
dzać szczelność przewodów kominowych, sys-
tematycznie je czyścić, 
•	 użytkować	sprawne	techniczne	urządzenia,	
w których odbywa się proces spalania, zgodnie 
z instrukcją producenta,
•	 stosować	urządzenia	posiadające	stosowne	
dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do ob-
rotu; w  sytuacjach wątpliwych należy żądać 
okazania wystawionej przez producenta lub im-
portera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. 
dokumentu zawierającego informacje o specy-
fikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie 
stosowania danego urządzenia. 
 W przypadku zatrucia tlenkiem węgla nale-
ży zapewnić dopływ świeżego powietrza. Na-
stępnie wynieść osobę poszkodowaną w bez-
pieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia 
dla zdrowia osoby ratującej. Należy jak najszyb-
ciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy 
i wezwać służby ratownicze. 

Apeluję o rozwagę – bryg. Grzegorz Fischer <

Zespół Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi urzęduje na Rynku

Uwaga, zarządcy nieruchomości,  
właściciele – wszyscy wynajmujący 
lokale mieszkalne oraz najemcy

Apel komendanta miejskiego 
państwowej Straży pożarnej 
w Żorach
Trwa okres grzewczy, a wraz z  nim wzrosło 
zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.

> Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie przypominamy, że zespół 
Gospodarowania Odpadami Komunal-
nymi został przeniesiony do  budynku 
Urzędu Miasta na ul. rynek 9 (II piętro, 
pok. 207).
 Ponadto przypominamy, że opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za I kwartał 2015 r. należało wnieść 
w  dotychczasowej wysokości (wyni-
kającej ze złożonej deklaracji) na  indy-
widualny numer rachunku bankowego 
do 10 marca br.
 Jednocześnie informujemy, że w związ-
ku z wejściem w życie nowelizacji usta-
wy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw 
wprowadzającej zmiany w  systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi 
(m.in. zmiana art. 6k ust. 4) oraz w związ-
ku z dokonaną analizą stanu dochodów 

i kosztów funkcjonowania ww. systemu 
za okres od 1 lipca 2013 r. (tj. od wejścia 
w  życie systemu) do  końca 2016  r., tj. 
do  końca okresu obowiązywania no-
wych umów w  zakresie świadczenia 
usługi odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na  tere-
nie Żor, z dniem 1 kwietnia 2015 r. obo-
wiązywać zaczną nowe stawki opłat, 
uchwalone przez radę Miasta Żory 26 
lutego 2015 r. równocześnie od 1 do 15 
kwietnia 2015  r. właściciele nierucho-
mości zobowiązani będą wypełnić i zło-
żyć nowe deklaracje (planuje się dostar-
czyć nowe wzory deklaracji do każdego 
punktu adresowego w zabudowie jed-
norodzinnej). 
 Szczegółowe informacje w  powyż-
szych sprawach będą zamieszczane 
na bieżąco na stronie internetowej Urzę-
du Miasta: www.zory.pl. <

> Urząd Miasta jak co roku przypo-
mina:
 1 stycznia 2008 r. weszły w  życie 
nowe uregulowania prawne w  zakresie 
sporządzania przez gminy zestawienia 
danych dotyczących czynszów lokali 
mieszkalnych nienależących do publicz-
nego zasobu mieszkaniowego, obo-
wiązku ich publikacji oraz udostępniania 
przez gminy tych danych. W związku 
z  tym organy gminy, na której obszarze 
lub jej części znajdują się wynajmowane 
ww. lokale mieszkalne, mają obowiązek 
zebrania danych na ten temat. 
 Gmina, sporządzając takie zestawie-
nia, zobowiązana jest korzystać z danych 
przekazywanych przez zarządców nie-
ruchomości, właścicieli mieszkań i  loka-
torów, organizacje ich zrzeszające oraz 
najemców. Dane określane są za okresy 
półroczne danego roku kalendarzowego 
i powinny być przekazywane do urzędu 
w  terminach: za pierwsze półrocze – 
do  końca lipca danego roku, za drugie 
półrocze – do końca stycznia następne-
go roku. Następnie gmina zobowiązana 
jest do  ich ogłoszenia do końca I  kwar-
tału następnego roku w  wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. zestawienie da-
nych dotyczących czynszów najmu lo-
kali mieszkalnych nienależących do pu-
blicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na  obszarze gminy lub jej 
części, powinno uwzględniać wysokość 
czynszu za 1 mkw. powierzchni użytko-
wej lokalu w  powiązaniu z  lokalizacją, 
wiekiem budynku i  jego stanem tech-
nicznym oraz powierzchnią użytkową 
lokalu i jego standardem.
 W związku z  koniecznością wywią-
zania się przez gminę z  nałożonego 
na nią obowiązku zgromadzenia danych 
niezbędnych do  publikacji zwracamy 
się z  apelem do  wszystkich podmio-
tów i  osób prywatnych o  przekazanie 
zestawienia czynszów w  podanych ter-
minach, według wzoru określonego 
w  załączniku nr 1 do  rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 
2007 r.  w sprawie określenia danych do-
tyczących czynszów najmu lokali miesz-
kalnych nienależących do  publicznego 
zasobu mieszkaniowego, położonych 
na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. 
Nr 250, poz. 1873), na adres Urzędu Mia-
sta w Żorach, al. Wojska Polskiego 25. <

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego w Żorach informuje:
> Od 16 marca 2015 r. ulegają zmianie godziny 
pracy Inspektoratu. Nowe godziny pracy przed-
stawiają się następująco:
•	 poniedziałek–środa	7.30–15.30,
•	 czwartek	7.30–17.30,
•	 piątek	7.30–13.30.
W związku ze zmianą godzin pracy Inspektoratu 
ulegają zmianie dni, w których przyjmowane są 
wnioski dotyczące:
•	 zgłoszenia	robót	budowlanych,
•	 wydania	decyzji	o pozwoleniu	na użytkowanie,
•	 zgłoszenia	 do  użytkowania	 instalacji	 gazo-
wych,
•	 zawiadomienia	o zakończeniu	robót	budow-
lanych.
 z dniem 16 marca 2015 r. powyższe wnioski 
przyjmowane będą w następujących dniach:
•	 wtorki	i środy	w godz.	8.00–14.30,	
•	 czwartki	w godz.	8.00–17.30.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Żorach, ul. Dworcowa 7, 44-240 Żory,
tel. 32 43 51 740. <

Zmiany godzin pracy  
Inspektoratu
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743. urodziny Żor. Świętowało całe miasto! 

> Już przed południem jeden z  głównych 
traktów w mieście zajęły popularne maskot-
ki. Żorek, Sznupek, Królik Bugs, Krecik, Hello 
Kitty, Kung-Fu Panda, Kubuś Puchatek wraz 
ze swoimi przyjaciółmi rozpoczęli Paradę 
Pluszaków. Na czele korowodu stanęły Ma-
żoretki z eksplozji. Szybko do zabawy dołą-
czyły całe rodziny i  tłumnie z ul. Boryńskiej, 
przez ul. Górne Przedmieście i ul. Moniuszki, 
parada przeszła na rynek.
 Liczne atrakcje cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Kolejka do  Fotobudki 
nie miała końca, a bezpłatną projekcję filmu 
dla dzieci, ze względu na  dużą frekwencję, 
zorganizowano jeszcze raz. Kino „Na Sta-
rówce” pękało w  szwach. Liczba chcących 
wziąć udział w  urodzinowej zabawie prze-
szła najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Wszystkie dzieci zostały obdarowane przy-
gotowanymi specjalnie na  tę okazję upo-
minkami. Milusińscy, oprócz bezpłatnych 
fotografii ze swoim ulubionym bajkowym 

bohaterem, otrzymali również balony z  wi-
zerunkiem Żorka, odblaski oraz inne gadżety 
promujące miasto. Słodkim akcentem były 
urodzinowe cukierki, którymi częstowani 
byli mali i nieco więksi goście.
Oficjalną częścią obchodów była 743. Gala 
Urodzinowa Miasta Żory, w trakcie której zo-
stały wręczone Tryptyki Żorskie. Otrzymali je: 
•	 Barbara Wyrobek-Kaczmarczyk – je-
dyny z żyjących siedemnastu założycieli To-
warzystwa Miłośników Miasta Żory i członek 
honorowy stowarzyszenia,
•	 Andrzej Schmidt – społeczny opie-
kun miejsc pamięci narodowej i  długoletni 
aktywny członek Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory.
 Wyróżnienia przyznawane są przez To-
warzystwo Miłośników Miasta Żory osobom, 
które przysłużyły się popularyzacji histo-
rii Żor, utrwalaniu pamięci o  zasłużonych 
miastu i  edukacji regionalnej. Nagrodą jest 
drewniana szkatułka, w  której znajdują się 
elementy symbolizujące stary żorski gród, 
a dodatkowo całość wieńczą symboliczne, 
proste, ale o głębokiej treści słowa: „Sercem, 
umysłem i  pracą”. Słowa te skierowane są 
do  osób, które pokochały nasze miasto, 
a swoją pracą na jego rzecz przyczyniają się 
do jego rozwoju i sławy. 
 Serdecznie gratulujemy tegorocznym 
laureatom.

Barwna Parada Pluszaków rozpoczęła Urodziny Miasta Żory. 
Zwieńczeniem całodniowych uroczystości była gala,  
w trakcie której wręczone zostały Tryptyki Żorskie.

> Żorzanie głosowali na  jedną spośród 
trzech finałowych propozycji. Ścieżki rowe-
rowe – kontynuacja rozbudowy systemu 
ścieżek rowerowych w  mieście – to wła-
śnie ten projekt kolejny raz najbardziej spodo-
bał się mieszkańcom Żor. Na inwestycje prze-
znaczonych zostanie 0,5 mln zł.
 Mieszkańcy najpierw przesyłali do Urzędu 
Miasta swoje propozycje. Spłynęło wiele inte-

budżet obywatelski 2015 w Żorach: mieszkańcy 
wybrali ścieżki rowerowe 

 Uroczystość odbyła się w Sali Teatralnej 
Domu Kultury. Przed publicznością wystąpi-
li: Studio Wokalne „Magic Voice”, reaktywa-
cja, a także Dominika Kontny, rafał Kierpiec 
oraz adam Oleś z zespołem Hurdu Quartet.
Organizatorami byli: Urząd Miasta Żory, 
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach i Towarzy-
stwo Miłośników Miasta Żory.  <

resujących pomysłów, nad którymi pochyliła 
się specjalna komisja złożona z radnych i pra-
cowników Urzędu Miasta. Komisja wytypo-
wała trzy najciekawsze pomysły i poddała je 
pod głosowanie.
 Głosować można było na: „eko-Staw”: 
przekształcenie stawów w  parku cegiel-
nia w  ekologiczne kąpielisko, place zabaw 
na  miarę XXI wieku na  pograniczu osiedli 
Powstańców Śląskich i  Ks. Władysława oraz 
ścieżki rowerowe – kontynuacja rozbudowy 
systemu ścieżek rowerowych w mieście.
 W głosowaniu zdecydowanie zwycięży-
ła kontynuacja rozbudowy systemu ścieżek 
rowerowych. O kolejnych etapach realizacji 

inwestycji będziemy Państwa informowali 
na bieżąco.
Wyniki głosowania przedstawia wykres. <

   ścieżki 54,8%
   eko-Staw 32,5%
   place zabaw 12,7%

„KURIeR ŻORSKI”
Wydawca: 
Urząd Miasta Żory
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> Obiekt został doceniony przez architek-
tów i krytyków architektury.
W tegorocznym plebiscycie o  głosy wal-
czy blisko stu kandydatów! realizacje 
podzielone są na  trzy główne kategorie: 
kubatura, wnętrza i krajobraz. Ich prezen-
tacje, zebrane w specjalnych formularzach 
plebiscytowych, znaleźć można na  stro-
nach głównych portali należących do Gru-
py Sztuka architektury. 
 Na żorski obiekt można oddawać głos 
na stronie: www.sztuka-architektury.pl. 
 Muzeum Ognia to jedyne w swoim ro-
dzaju miejsce, w którym interaktywna eks-
pozycja umożliwia odwiedzającym naukę 
przez zabawę. W miejscu tym w  prosty 
i atrakcyjny sposób zakorzeniane w świa-
domości zwiedzających są dzieje Żor oraz 
wiedza na temat ognia i energii od czasów 
prehistorii do współczesności, z elementa-
mi przyszłościowymi. <

> Już w marcu rusza kolejna edycja Wio-
sennej zbiórki Książek!
 Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 
zaprasza mieszkańców miasta do udziału 
w  Wiosennej Zbiórce Książek pod ha-
słem: „Podzielmy się książkami, z  których 
wyrośliśmy”. akcja odbędzie się w dniach 
1–30 marca 2015 r. zebrane książki trafią 
do wybranych placówek i bibliotek. 
 W ubiegłym roku w  akcji zebrano 
3015 książek od 161 darczyńców.
zbiórkę książek prowadzą wszystkie pla-
cówki MBP w Żorach. zbiórka odbywa się 
w godzinach pracy placówek. 
 Uprzejmie prosimy o książki w dobrym 
stanie.
 Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 
43 44 584, wew. 28
oraz na stronie www.mbpzory.pl. <

> azyl dla czworonogów będzie za-
pewniał opiekę nad odłowionymi, bez-
domnymi i  wolno żyjącymi zwierzętami 
z  Żor. Liczba przebywających w  nim 
czworonogów będzie uzależniona od 
tego, ile zwierząt zostanie wyłapanych. 
W budynku znajdują się kwarantanna, 
pomieszczenia biurowe i  magazynowe. 
Koszt remontu wyniósł blisko 160 tys. zł. 
Pieniądze pochodziły z budżetu Żor.
 Punkt zatrzymań dla Bezdomnych 
zwierząt od 2 marca prowadzony jest 
przy ul. Wodociągowej 9, w budynku po 
byłej garbarni. Nad placówką czuwa le-
karz weterynarii Marek Szendzielorz. <

> Jeśli uprawiasz ekologiczne warzywa 
lub owoce czy wyrabiasz wspaniałe sery, 
lub wędliny, koniecznie skontaktuj się 
z nami! ekobazar, który będzie się mieścił 
w części budowanej Hali Targowej przy 
ul. Dąbrowskiego, to miejsce dla rolni-
ków tradycyjnych oraz producentów 
ekologicznej żywności. Do współpracy 
zapraszamy także dystrybutorów i prze-
twórców prezentujących swoje wyroby 
eko. 
 Kontakt: zespół Strategii i  rozwoju 
Miasta, Urząd Miasta Żory, al. Wojska Pol-
skiego 25, pok. 207, tel. 32 43 48 234 lub 
32 43 48 255, e-mail: zsir@um.zory.pl. <

Podziel się książkami!Żory pomagają  
bezdomnym  
zwierzętom

ekobazar w Żorach

> W tym roku wszyscy chętni do  wzięcia 
udziału w konkursach mają czas na przygo-
towanie swoich dzieł do 1 czerwca 2015  r. 
Konkursy skierowane są do  uczniów szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób 
dorosłych. 

„Żory w Obiektywie”
 Wszystkich fotografików zapraszamy 
do odkrywania uroków naszego miasta. Po-
każcie nam Żory – te znane i nieznane, lu-
dzi, którzy to miasto tworzą, zaprezentujcie 
atrakcje turystyczne, dokumentujcie wyda-
rzenia. Preferowane będą zdjęcia dynamicz-
ne, przedstawiające mieszkańców. 
 Każdy uczestnik może zgłosić maksymal-
nie trzy zdjęcia, a w przypadku cyklu zdjęć, 
stanowiących spójną całość, maksymalnie 
pięć zdjęć własnego autorstwa.

„Żorskie Opowieści”
 Miłośników literatury, mistrzów słowa, 
tych piszących profesjonalnie i  tych, któ-
rzy piszą tylko do  szuflady, zapraszamy 
do  udziału w  kolejnej edycji konkursu lite-
rackiego „Żorskie Opowieści”. Tym razem 
przed uczestnikami nowe wyzwanie – przy-

Zgłoś swoje prace w konkursach 
„Żory w obiektywie” i „Żorskie 
opowieści” 

gody Żorka dla dzieci w  wieku do  10 lat. 
Praca konkursowa powinna obejmować nie 
więcej niż cztery strony znormalizowanego 
maszynopisu. Treść nie może wywoływać 
negatywnych emocji u odbiorców ani pro-
mować niebezpiecznych zachowań. Na lau-
reatów czekają atrakcyjne nagrody finanso-
we. zwycięskie prace zostaną opublikowane.
 Informacji o konkursie udzielają pracowni-
cy Biura Promocji, Kultury i Sportu, al. Wojska 
Polskiego 25, III piętro, pok. 305, tel.: 32 43 48 
219, 32 43 48 229, e-mail: bpks@um.zory.pl.
 Na stronie www.zory.pl znajdują się regu-
laminy konkursowe oraz formularze zgłosze-
niowe. <

Urząd Miasta co roku nagradza najzdolniejszych 
fotografów i autorów tekstów – uczestników 
konkursów miejskich.

Muzeum Ognia w Żorach 
zostało nominowane do na-
grody w plebiscycie Polska 
Architektura 2014.

Muzeum Ognia  
walczy o nagrodę
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> Hasło przewodnie pierwszej edycji wyda-
rzenia brzmi: „XXI wiek – stuleciem rozwoju 
gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.
 cluster World congress jest świato-
wej rangi wydarzeniem, którego celem 
jest łączenie potencjałów klastrów w  celu 
usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej 
i globalnej.
 W I Światowym Kongresie Klastrów we-
zmą udział klastry ze wszystkich kontynen-
tów, reprezentanci 83 ambasad, przedstawi-
ciele Komisji europejskiej, wysocy urzędnicy 
państwowi, przedstawiciele instytucji nauko-
wych, przedsiębiorcy oraz wielu światowej 
sławy ekspertów z zakresu klasteringu. Żory 
zostały zaproszone do udziału w tym wyda-
rzeniu.
 zaproszenie przyjęli także: prof. Jerzy 
Buzek, komisarz Ue ds. przemysłu, badań 
naukowych i  energii oraz przewodniczą-
cy Konferencji Przewodniczących Komisji 
Parlamentu europejskiego, Janusz Piecho-

> zachęcamy wszystkich, aby przekazali 
1 proc. podatku dochodowego na  rzecz 
organizacji społecznych i  klubów sporto-
wych działających w naszym mieście.
 Wypełnienie wniosku o  przekazanie 
1  proc. podatku w  zeznaniu podatkowym 
polega wyłącznie na podaniu numeru KrS 
oraz wysokości kwoty nieprzekraczają-
cej 1 proc. podatku należnego. Pieniądze 
na  konto wybranej organizacji przekaże 
za nas Urząd Skarbowy.
 Wykaz organizacji pożytku publiczne-
go uprawnionych do  otrzymania 1 proc. 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za rok 2014, sporządzony zgodnie 
z art. 27a ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, 
z późn. zm.) <

I Światowy kongres klastrów 
z udziałem Żor
W dniach 25–26 marca 2015 r.  
w Dąbrowie Górniczej odbędzie się  
I Światowy Kongres Klastrów –  
Cluster World Congress. 

KRS Nazwa organizacji Gmina

0000001122 Ludowy Klub Sportowy „Rój” w Żorach M. Żory

0000003519 Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Żorach M. Żory

0000008331 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
w Żorach M. Żory

0000011673 Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” 
w Żorach M. Żory

0000022742 Towarzystwo Miłośników Miasta Żory M. Żory

0000116936 Stowarzyszenie na rzecz Integracji 
„Nowa Szansa” M. Żory

0000132467 Stowarzyszenie Artystyczne „Żory” M. Żory

0000159454 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum im. Jana Pawła II” M. Żory

0000207211 Stowarzyszenie „Wspólnota Życia 
w Maryi – Magnificat” M. Żory

0000243776 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i  Młodzieży „Po Prostu Partner” M. Żory

0000312148
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło 

w Żorach
M. Żory

0000394440 Fundacja Walki z Chorobami Nowo-
tworowymi im. Weroniki Pawlickiej M. Żory

0000405852 Stowarzyszenie „ecce Homo” M. Żory

0000530592 Młodzieżowy Klub Sportowy „Żory” M. Żory

Podziel się 1 proc. 
podatku

> Dzięki krwiodawcom i zbiórkom orga-
nizowanym przez Harcerską Służbę Krwi 
w Żorach w ubiegłym roku w trakcie 10 
akcji zarejestrowało się 741 dawców, 
dzięki czemu zebrano 294 litry krwi, która 
pomogła uratować niejedno życie.
 Wszystkich chętnych zapraszamy 
na  akcje krwiodawstwa w  każdą trzecią 
środę miesiąca w  Klubie rebus na  os. 
Księcia Władysława w godz. 8.00–13.00.
Harmonogram akcji krwiodawstwa 
w roku 2015
18 marca – Klub rebus
15 kwietnia – Klub rebus
20 maja – Klub rebus
17 czerwca – Klub rebus
15 lipca – Klub rebus
19 sierpnia – Klub rebus
16 września – Klub rebus 
21 października – Klub rebus <

Otwórz swoje serce 
– oddaj krew
To nic nie kosztuje, kiedyś ktoś z two-
ich bliskich może jej potrzebować.

 Udział miasta Żory w I Światowym Kon-
gresie Klastrów:
25 marca 2015 r. (środa), Dąbrowa Gór-
nicza
Stoisko „Biznes lubi Żory”
 Przy żorskim punkcie będzie można 
uzyskać informacje na temat miasta, tere-
nów inwestycyjnych, skorzystać z multido-
tykowego stołu z aplikacją mapową (jedną 
z funkcji mapy jest wyszukiwanie lokaliza-
cji terenów inwestycyjnych) oraz otrzymać 
gadżety promocyjne. 
16.30–18.00 – Panele dyskusyjne
Prezydent Żor Waldemar Socha wygłosi 
prelekcję podczas panelu samorządowe-
go. Temat spotkania: „co samorządy mogą 
zrobić dla rozwoju klastrów, a w  jaki spo-
sób klastry mogą pomóc samorządom”.
26 marca 2015 r. (czwartek), Żory – wizyta 
studyjna
12.00 – Siedziba agencji rozwoju Przed-
siębiorczości, ul. Boczna 10 (wizyta w arP) 
12.30 – Siedziba KSSe w Żorach, ul. Muze-
alna 1/1 (prezentacja terenów inwestycyj-
nych)
13.00 – Tereny inwestycyjne (objazd i zwie-
dzanie Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej)
14.00–15.00 Muzeum Ognia 
15.00–16.00 Miasteczko Westernowe 
„Twinpigs” (prezentacja parku rozrywki, 
a  także projektu Bezpłatnej Komunikacji 
Miejskiej)
17.00 – Podsumowanie kongresu. <

ciński, wicepremier i  minister gospodarki, 
raza zadeh z  Hiszpanii, dyrektor europej-
skiej Fundacji Doskonalenia Klastrów, i  inni 
znamienici goście, m.in. z Węgier, Niemiec, 
Białorusi, USa, Indii, Japonii, chin i afryki. 
 Międzynarodowa formuła kongresu 
zakłada prezentację działalności polskich 
i  światowych klastrów. Podczas spotkania 
zostaną zgłębione polska i  zagraniczna 
polityka klastrowa oraz aktualne tematy 
gospodarcze. zagadnieniami poruszany-
mi podczas paneli będą kwestie związane 
z rozwojem, finansowaniem i integracją kla-
strów oraz zarządzaniem nimi.
 Program cluster World congress obej-
muje kilka sesji plenarnych, kilkadziesiąt 
równoległych paneli tematycznych, kilka 
warsztatów z  zarządzania klastrami, spo-
tkania i trzy wizyty studyjne. Gospodarzem 
jednej z nich jest miasto Żory, w którym 
znajduje się siedziba firmy Polish Wood 
cluster.

Początek roku to tradycyjny 
okres rocznych rozliczeń  
z fiskusem.
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Libran sp. z o.o. 
Sklep Medyczny. Odział w Żorach 

ul. Dolne Przedmieście 5,
44-240 Żory

5% rabatu na produkty nierefundowane oraz produkty nieobjęte aktualną 
promocją

Studio Urody „Ciosek” os. Księcia Władysława 26,
44-240 Żory

20% rabatu na pielęgnację dłoni i stóp, kosmetykę twarzy i ciała, masaże, 
makijaże, laserowe usuwanie owłosienia, laserowe fotoodmładzanie, 
terapię naczynek

Sklep z herbatą (Herbaciarnia) ul. Szeroka 20, 44-240 Żory 5% na zakupy w sklepie (na cały asortyment), 10% na degustację w herba-
ciarni (na cały asortyment)

Gabinet kosmetologii estetycznej „Passiflora” ul. Stodolna 1, 44-240 Żory 10% rabatu na dowolny zabieg

Studio Urody „Ciosek” os. Księcia Władysława 26, 
44-240 Żory

20% rabatu na pielęgnację dłoni i stóp, kosmetykę twarzy i ciała, makijaże, masaże, laserowe 
usuwanie owłosienia, naczynek, trądziku, fotoodmładzanie, przekłuwanie uszu 

Gabinet Kosmetologii  
estetycznej „Passiflora”

ul. Stodolna 1, 44-240 Żory ,
tel. 507 594 320 10% rabatu na dowolny zabieg; usługi z zakresu kosmetologii estetycznej i położnictwa

Biuro Rachunkowe  
„Anna” Anna Klepacka

ul. 1 Maja 52, Jastrzębie-Zdrój;  
ul. Warmińska 20/3, Jastrzębie-
-Zdrój; ul. Szeroka 2, 44-240 Żory;  
tel. 32 476 44 42, email: info@
kancelaria-anna.pl

doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej – bezpłatnie (pomagamy w za-
łatwieniu wszelkich formalności związanych z rejestracja firmy w CeiDG, Urzędzie Skarbowym 
i ZUS), doradztwo podatkowe – bezpłatnie, zeznanie roczne – bezpłatnie, usługa księgowa – 
pierwszy miesiąc prowadzenia działalności księgowej – bezpłatnie (dla nowych podmiotów), 
usługa księgowa – upust w wysokości 40% ceny za usługę prowadzoną przez sześć miesięcy 
(dla nowych podmiotów) 

> Lista instytucji, które dołączają do programu duża Rodzina oraz Żorska karta Seniora, 
wciąż się wydłuża. 
 duża Rodzina ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych 
przez ułatwienie dostępu do  kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług. Do programu 
w ostatnim czasie przystąpili:

Żorska karta Seniora jest skierowano do mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia i na stałe mieszkają w Żorach. 
akcję w ostatnim czasie wsparli: 

aktualny wykaz wszystkich punktów partnerskich dostępny jest na stronie www.zory.pl. Informacji udziela zespół Spraw Społecznych, Urząd 
Miasta Żory, rynek 9, pok. 100, tel.: 32 43 48 134 i 135, e-mail: zss@um.zory.pl. <

nowe punkty partnerskie

> zapraszamy panie w  wieku od 50 
do  69  lat na  bezpłatne badania mam-
mograficzne, refundowane przez Na-
rodowy Fundusz zdrowia w  ramach 
„Programu wczesnego wykrywania raka 
piersi”. Można je wykonać w  pracowni 
mammografii NzOz aWO Usługi ra-
diologiczne znajdującej się w  MzOz 
sp. z o.o. (Szpital Miejski w Żorach) przy 
ul. Dąbrowskiego 20.
 rejestracja telefoniczna pod nr tel. 
32 43 53 067 lub bezpośrednia pod ww. 
adresem w  poniedziałki, wtorki i  śro-
dy w godz. 9.00–14.00 oraz w czwartki 
i piątki w godz. 14.00–18.00. <

Bezpłatne badania  
mammograficzne

> ruszył System rejestrów Państwo-
wych. co kryje się pod tą nazwą? Jest 
to połączenie kluczowych rejestrów 
w jednym zintegrowanym systemie. 
Mowa o takich rejestrach jak numery 
PeSeL, dowody osobiste czy akty stanu 
cywilnego.
 „Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych we współpracy z centralnym 
Ośrodkiem Informatyki podjęło decy-
zję o zintegrowaniu najważniejszych 
rejestrów państwowych. Urzędnicy 
będą pracowali w aplikacji ŹrÓDłO, 
dającej dostęp do danych. Nowy sys-
tem zwiększy również bezpieczeństwo 
– został zbudowany w taki sposób, by 
maksymalnie chronić dane przed nie-
powołanymi osobami” – informuje 
na swojej stronie MSWia.
 z dniem 1 marca sprawy związane 
z aktem urodzenia czy dowodem oso-
bistym będzie można załatwić w każ-
dym urzędzie, w dowolnym miejscu w 
kraju. 

 

Ważne zmiany dotyczące dowodów osobi-
stych:
1. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobi-
stego można złożyć w postaci papierowej i w po-
staci elektronicznej. 
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
dla  dziecka może złożyć jeden z rodziców. 
3. Do wniosku o wydanie nowego dowodu 
osobistego załącza się kolorową fotografię o wy-
miarach 35 × 45 mm. Do wniosku składanego 
w postaci elektronicznej załącza się plik zawierają-
cy fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 
pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.
4. Fotografia powinna być wykonana nie wcze-
śniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku.
5. Nowy dowód osobisty nie zawiera adresu za-
meldowania, koloru oczu, wzrostu i podpisu po-
siadacza.
6. Dowód osobisty wydany przed 1 marca 2015 r. 
zachowuje ważność do końca terminu wskazane-
go w dowodzie osobistym.
7. Nie ma potrzeby wymiany dowodu osobiste-
go z powodu zmiany adresu zameldowania. <

Dowód osobisty i akt urodzenia wyrobisz  
w dowolnym urzędzie

BEZPŁATNA
MAMMOGRAFIA



7

KURIeR ŻORSKI | numer 2 | Marzec 2015

KULTURA

> zawodniczka Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „czwórka” Żory ustanowiła halowy 
rekord europy juniorek w  biegu na  60 m. 
Żorzanka uzyskała wynik 7,20 s, co jest także 
nowym rekordem Polski juniorek.
 Na pytanie, co jest fundamentem tak 
wspaniałego sukcesu, mistrzyni odpowiada 
krótko: – Moim zdaniem jest to wparcie ro-
dziny, trenerki i przyjaciół, wiara w swoje siły 
i świadomość dążenia do celu. 
 rekordowe wyniki ewa uzyskała na  Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Seniorów 
w  Lekkiej atletyce, które odbyły się w Toru-
niu. Podopieczna Iwony Krupy już w  biegu 
eliminacyjnym pokazała, że start w  gronie 
utytułowanych i starszych rywalek nie jest jej 
straszny i wygrała w czasie nowego rekordu 
europy juniorek – 7,21 s. Bieg finałowy to już 
popis doskonałej formy i przygotowania ewy 
i zwycięstwo w czasie 7,22 s. Do rekordowych 
wyników żorzanka dołączyła złoty medal i ty-
tuł Halowej Mistrzyni Polski Seniorek w biegu 
na  60 m. Kolejny rekord padł podczas halo-
wych mistrzostw europy w Pradze (5-8 mar-
ca). Tam ewa przebiegła do mety w 7,20 s.
 ewa Swoboda zajmuje I miejsce w biegu 
na 60 m na europejskich listach juniorek oraz 
II miejsce na listach światowych – za amery-
kanką Ky Westbrook, która otwiera listę z wy-
nikiem 7,18 s. 
 Jak przyznaje trenerka Iwona Krupa, po 
niezwykle udanym, ale równocześnie bar-
dzo intensywnym i  wyczerpującym sezonie 

o!pLA w Żorach Rekord europy ewy Swobody 

halowym przyszedł czas na  odpoczynek 
i  regenerację sił. W planach są już jednak 
kolejne starty.
 – Najbliższy czas przeznaczymy na  fi-
zjoterapię i  inne zabiegi, które pomogą 
odbudować organizm. Potem rozpoczy-
namy przygotowania do sezonu letniego, 
w  którym najważniejszą i  docelową im-
prezą dla ewy będą Mistrzostwa europy 
Juniorów. Odbędą się one 16–19 lipca 
2015  r. w  Szwecji. Pokusimy się również 
o  wypełnienie minimum na  Mistrzo-
stwa Świata Seniorów, które odbędą się 
w sierpniu w Pekinie, ale oczywiście start 
mojej zawodniczki na tych mistrzostwach 
będzie uzależniony od dyspozycji zdro-
wotnych ewy. Nie jestem bowiem zwolen-
niczką obciążania jej młodego organizmu 
nadmierną liczbą startów – powiedziała 
nam Iwona Krupa.
 Wielkim marzeniem i głównym celem 
pozostaje start na Igrzyskach Olimpijskich 
w rio de Janeiro w 2016 r. <

ewa Swoboda ustanowiła halowy rekord europy 
juniorek w biegu na 60 m.

> Projekt ma na celu wprowadzenie nowych 
propozycji z zakresu kultury. 
 Inicjatywy będą realizowane w Domu Kul-
tury, w szczególności na jego poddaszu.
 Projekt jest podzielony na kilka etapów:
•	 zebranie	 danych	 na  temat	Waszych	 po-
trzeb i pomysłów na działania, 
•	 ogłoszenie	naboru	na najciekawsze	inicja-
tywy mieszkańców. 
Co możesz zrobić?
 Wziąć udział w diagnozie poprzez:
•	 wypełnienie	ankiety	 (dostępnej	na www.
mok.zory.pl),
•	 udział	 w  spotkaniu	 w  Domu	 Kultury:	

Projekt  „Poddasze” dofinansowano  
ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu dom kultury + Inicjatywy lokalne 2015
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17  i  24 marca o  godz. 17.00 oraz 19 i  26 
marca o godz. 18.00,
•	 udział	w działaniach	animacyjnych	 (18	
kwietnia, początek o godz. 11.00 w Klubie 
rebus).
 zostać wolontariuszem pomagającym 
w gromadzeniu danych (informacje pod nr. 
tel. 32 434 19 93, wew. 19).
 złożyć swoją propozycję na  działa-
nia (po ogłoszeniu zasad naboru w  maju 
2015 r.) – śledź naszą stronę:
www.mok.zory. pl! <

> Ogólnopolski Festiwal Polskiej Anima-
cji „O!PLA” jest próbą odzyskania kontaktu 
i  (od)budowania relacji pomiędzy polskim 
widzem a polską animacją autorską. 
 Podstawą festiwalu jest konkurs najnow-
szej polskiej animacji dla widzów powyżej 
16. roku życia oraz dla dzieci. Na O!PLa je-
dynymi jurorami są widzowie biorący udział 
w projekcjach odbywających się od 21 mar-
ca do 24 maja na terenie całego kraju.
 III Ogólnopolski Festiwal Polskiej anima-
cji „O!PLa” w 2015 r. po raz pierwszy zagości 
w  Żorach. Prezentacje filmów konkurso-
wych:
 1–3 kwietnia, 7–8 kwietnia, godz. 17.30 – 
Seanse dla widzów powyżej 16. roku życia
7–8 kwietnia, godz. 10.00 – Seanse dla 
dzieci
 9 kwietnia, godz. 17.30 – Pokaz najlep-
szych, nagrodzonych filmów w roku 2014 – 
The best of O!PLa 2014 
 Miejsce: Kino „Na Starówce”, Żory, ul. Ko-
ściuszki 3
 Wstęp na  wszystkie seanse jest bez-
płatny. <
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