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Zmiana godzin 
pracy Urzędu Miasta 

> Od 2 listopada nastąpiła zmiana godzin 
pracy Urzędu Miasta w Żorach. Wszyscy 
pracownicy Urzędu Miasta w poniedział-
ki pracują dłużej, tj. w godz.  7.30–17.00, 
a w piątki krócej, tj. w godz. 7.30–14.00.
 Ponadto informujemy, że w  Wigi-
lię Bożego Narodzenia, tj. w  czwartek 
24  grudnia, Urząd Miasta będzie nie-
czynny. <

Dom „Senior-WIGOR”

Dofinansowania do termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych 

>  Dzienny Dom „Senior-WIGOR” będzie pro-
wadzony przez Zakład Aktywności Zawodo-
wej „Wspólna Pasja” w ramach Wieloletniego 
Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020.
 Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu 
mogą być nieaktywni zawodowo miesz-
kańcy Żor powyżej 60. roku życia, którzy ze 
względu na wiek wymagają wsparcia w za-
spakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 
W  Dziennym Domu „Senior-WIGOR” opiekę 
znajdzie 30 osób. 
 O przyjęciu do placówki będzie decydo-
wał rodzinny wywiadu środowiskowy, prze-
prowadzany przez pracownika socjalnego 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Już w grudniu swoją działalność 
rozpocznie Dzienny Dom „Senior-
-WIGOR”. Jego siedziba znajduje się 
w Żorach-Roju przy ul. Kłokocińskiej 
78a, w części budynku Ośrodka  
Rekreacyjno-Wypoczynkowego 
MOSiR.

> Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej ogłosił treść 
programu „Ryś – termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych”. Program 
promuje ideę energooszczędności 
w gospodarstwach domowych i będzie 
realizowany w latach 2015–2023.
 Beneficjentami programu mogą być 
osoby fizyczne, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organizacje pozarzą-
dowe (w tym: fundacje, stowarzyszenia, 
kościoły i związki wyznaniowe) posiada-
jące prawo własności do jednorodzinne-
go budynku mieszkalnego.
 W ramach programu finansowane 
są następujące prace remontowe:
• prace termoizolacyjne: ocieplenie 

ścian zewnętrznych, ocieplenie da-
chu lub stropodachu, ocieplenie 
podłogi na gruncie lub stropu nad 
nieogrzewaną piwnicą, wymiana 
okien, drzwi zewnętrznych, bramy 
garażowej;

• instalacje wewnętrzne: instalacja 
wentylacji mechanicznej nawiew-
no-wywiewnej z  odzyskiem ciepła, 
instalacja wewnętrzna ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej;

> Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach podjął decyzję o dofinansowaniu 
realizowanego przez miasto Żory pro-
jektu „Błękitne Niebo nad Starówką 
– ograniczenie niskiej emisji w Żo-
rach przez podłączenie budynków 
do miejskiej sieci ciepłowniczej” w ra-
mach programu priorytetowego „Popra-
wa jakości powietrza, część 2) KAWKA”. 
 Projekt obejmuje 12 lokalizacji. Do-
finansowaniem objęte zostaną obiekty 
należące do  osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych oraz obiekty miejskie.

• wymiana źródeł ciepła, instalacja: kotła 
kondensacyjnego, węzła cieplnego, kotła 
na biomasę, pompy ciepła, kolektorów 
słonecznych.

 Program będzie opierał się przede 
wszystkim na udostępnieniu preferencyj-
nego finansowania zwrotnego, uzupeł-
nionego dota-
cją. Kredyt lub 
pożyczka pre-
ferencyjna wraz 
z dotacją będą 
udzielane łącz-
nie w wysoko-
ści do 100 proc. 
kosztów kwa-
l i f i k o w a n y c h 
przedsięwzię -
cia. Dotacja do  prac remontowych wy-
nosi 20 lub 40  proc. dofinansowania (dla 
źródeł OZE – 15 proc. po 2016 r.). Łączny 
koszt kredytu lub pożyczki wyniesie: od 
4  proc. w  pierwszym roku i  do  2,5  proc. 
w kolejnych latach kredytowania.
 Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie internetowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). <

 Realizacja zadania przyczyni się do po-
prawy jakości powietrza na terenie Żor, 
znajdując jednocześnie uzasadnienie reali-
zacji w  rocznych ocenach jakości powie-
trza w  województwie śląskim, „Programie 
ochrony powietrza dla stref województwa 
śląskiego” oraz „Programie ograniczania 
niskiej emisji w  budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych dla miasta Żory”, a tak-
że będzie wspierać ekologiczne działania 
mieszkańców.
 Całkowita wartość projektu wynosi 
790 667,22 zł, w tym kwota dofinansowania 
250 385 zł. <

Błękitne Niebo nad Starówką 
– kolejny etap projektu

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Wieloletniego „SeniorWIGOR”  
na lata 2015-2020

UWAGA! 
 Osoby zainteresowane udziałem 
w zajęciach w Dziennym Domu „Senior-
-WIGOR” są proszone o składanie wnio-
sków w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Żorach, ul. ks. Przemysława 2, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30.
 Wniosek zgłoszeniowy moż-
na pobrać na stronie internetowej  
www.mops.zory.pl oraz www.zory.pl . 
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> Nagrody Miejskie Phoenix Sariensis 
oraz Dobroczyńca Roku to wyróżnienia 
z wieloletnia tradycją, których otrzymanie 
stanowi wyjątkowy powód do dumy i wią-
że się z ogromnym prestiżem. Honorowa-
ne są nimi osoby i instytucje szczególnie 
zasłużone dla naszego miasta, które swo-
imi działaniami przyczyniają się do rozwoju 
i promocji Żor.
 5 lutego 2016 roku, podczas uroczystej 
gali w żorskim kinie „Na Starówce” znamieni-
te grono laureatów powiększy się o kolejne 
osoby i instytucje. Trwa nabór wniosków 
do nowej edycji żorskich nagród miejskich.  
 Już po raz siedemnasty przyznana zosta-
nie nagroda Phoenix Sariensis. Żorskimi 
„Feniksami” honorowane są instytucję, orga-
nizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby szcze-
gólnie zasłużone dla naszego miasta lub wy-
różniające się w jego promocji w kraju, bądź 
poza jego granicami. Nagrody przyznaje ka-

pituła, której przewodniczy Prezydent Mia-
sta Żory. Kandydatów do nagrody typują zaś 
władze miasta, laureaci z poprzednich lat, 
organizacje i stowarzyszenia, a także firmy i 
instytucje z siedzibą w Żorach.
 Po raz jedenasty nagrodzeni zostaną 
także ci, którzy okazując serce i zaangażo-
wanie oraz poświęcając swój czas i umie-
jętności, pomagają różnym grupom osób 
potrzebujących z naszego miasta. Nagroda 
Dobroczyńca Roku przyznawana jest oso-
bom, instytucjom, organizacjom, stowarzy-
szeniom i firmom organizującym, a także 
wspierającym - niekoniecznie finansowo - 
działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, 
ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej 
i ochrony zdrowia, wspierania osób niepeł-
nosprawnych, organizowania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży. Nagrodę w formie 
pamiątkowego medalu przyznaje kapituła, 
której przewodniczy Prezydent Miasta Żory, 

natomiast kandydatów do  nagrody mogą 
zgłosić władze miasta, laureaci z poprzed-
nich lat, organizacje i stowarzyszenia oraz 
firmy i instytucje, które mają swoje siedziby 
w naszym mieście.
 Kandydatury do Nagród Miejskich 
można zgłaszać do 2 stycznia 2016 roku 
na specjalnych formularzach, które dostęp-
ne są powyżej. Zgłoszenia należy złożyć oso-
biście lub pocztą w Biurze Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska 
Polskiego 25, 44-240 Żory, pok. 305. Wniosek 
ze zgłoszeniem kandydata do jednej z  na-
gród miejskich powinien zawierać m.in.: opis 
dokonań kandydata w roku podlegającym 
ocenie, czyli 2015 oraz w latach poprzed-
nich, nazwę i podpis wnioskodawcy, a także 
zgodę kandydata na zgłoszenie go do kon-
kursu.
 Wniosek oraz regulamin są dostępne 
na www.zory.pl. <

Phoenix Sariensis i Dobroczyńca Roku 
– trwa nabór wniosków! 

Z ŻYCIA MIASTA

Miasto przejęło dworzec kolejowy 
Żorski dworzec kolejowy jest własnością miasta! Po wielu latach 
starań gmina Żory podpisała umowę darowizny ze spółką Polskie 
Koleje Państwowe SA i przejęła bezpłatnie budynek dworca  
kolejowego wraz przylegającymi do niego terenami.
> Gmina Żory zawarła z PKP SA umowę da-
rowizny 30 października. Dzięki temu nabyła 
takie prawa do nieruchomości, jakie wcze-
śniej przysługiwały Polskim Kolejom Pań-
stwowym. Oznacza to, że miasto bezpłatnie 
nabyło prawo własności budynku dworca 
kolejowego oraz uzyskało prawo użytkowa-
nia wieczystego do 2089 r. do otaczającego 
budynek gruntu. Właścicielem tego gruntu 
pozostał zaś Skarb Państwa. 
 Dzięki osiągniętemu porozumieniu moż-
liwy będzie remont powstałego pod koniec 
XIX w. dworca i jego zagospodarowanie 
na  nowe cele. Budynek dworca zachowa 
przy tym swoją najważniejszą rolę, czyli na-
dal będzie służył pasażerom podróżującym 
pociągami. Gmina Żory, realizując inwesty-
cję, zamierza ubiegać się o dofinansowanie 
przedsięwzięcia m.in. ze środków Regional-

nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014–2020.  
 Kluczowym zadaniem będzie mo-
dernizacja budynku dworca kolejowego 
i przystosowanie jego pomieszczeń na cele 
społeczne. Planowane główne funkcje zre-
witalizowanego obiektu to:
• Centrum Integracji Społecznej – ak-

tywizacja osób bezrobotnych i nieak-
tywnych zawodowo z terenów rewita-
lizowanych na bazie ścieżki reintegracji 
zawodowej; warsztaty szkoleniowe, 
wsparcie edukacyjne, konsultacje psy-
chologiczne;

• świetlica dla matek z małymi dzieć-
mi i babć zaangażowanych w opie-
kę – międzypokoleniowe i międzyśro-
dowiskowe miejsce spotkań i wymiany 
doświadczeń; miejsce wsparcia, doradz-

twa, edukacji w zakresie wychowania, 
karmienia i opieki nad dziećmi;

• świetlica środowiskowa – miejsce 
wsparcia, wychowania oraz edukacji 
dzieci i młodzieży: pomoc w odrabia-
niu lekcji, organizacja czasu wolnego, 
zajęcia warsztatowe.

 Realizacja postawionych celów ma 
umożliwić osobom wykluczonym powrót 
na  rynek pracy, a ich rodzinom włączenie 
społeczne, rozwój osobisty, a także rozwój 
talentów.
 Rewitalizacja budynku dworca kolejo-
wego będzie flagowym projektem aktuali-
zowanego właśnie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Żory. Przyjęcie progra-
mu poprzedzą konsultacje z mieszkańcami 
rewitalizowanych obszarów, jak i całego 
miasta. <
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Wielka akcja odbudowy wigwamu
> Szałas na terenie strzelnicy „Dębina”, z którego czę-
sto korzystali żorzanie, spłonął w nocy z 11 na 12 paź-
dziernika. Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które zarzą-
dza tym terenem, cały czas zbiera środki na odbudowę 
drewnianego wigwamu, ale i dzięki przychylności Nad-
leśnictwa Rybnik organizuje prace, do których może 
włączyć się każdy. Bezinteresowną pomoc już ofiaro-
wało wiele osób. 
 Szczególne podziękowania Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach kieruje w stronę Kie-
rownictwa Nadleśnictwa Rybnik. To dzięki jego przychylności pozyskiwane jest drewno 
na budowę. Pozyskiwanie nadzoruje Leśniczy Sławomir Grochowski (leśnictwo Barano-
wice). Po uzyskaniu odpowiedniej ilości materiału firma Tadeusza i Eugeniusza Lazara 
oraz Jerzego Muszera postawi bezpłatnie całą konstrukcję. Firma udostępni posiadany 
sprzęt (dźwig, zwyżkę) oraz wykwalifikowanych pracowników. Obie te firmy dwie dekady 
temu  wybudowały strawiony przez pożar „wigwam”. Pomoc materialną w postaci części 
gwoździ uzyskano od Hurtowni Budowlanej Budowlani.pl z Rybnika. Ciężar logistyki 
przy uporządkowywaniu pogorzeliska oraz pozyskiwaniu drewna na swe barki bezpłat-
nie przyjęła żorska firma Alfreda Habdasa. Na apel o pomoc odpowiedzieli także: Piotr 
Kosztyła, Jacek Arasim, Wojciech Maroszek, Arkadiusz Kuś, Jolanta Hrycak. Fizyczną 
pomoc Bractwo dotychczas uzyskało także od Żorskiej Drużyny Harcerzy „WATAHA” pod 
przywództwem Podharcmistrza Roberta Nowaka i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
z Mikołowa z Hetmanem Dariuszem Mrokwą na czele. Przedstawicielem żorskiego mu-
zeum na placu budowy był Tomasz Górecki. Podziękowania należą się również Żorskie-
mu Stowarzyszeniu Pomocy Przedmedycznej „Iskra”, Państwowej Straży Pożarnej 
w Żorach pod dowództwem Grzegorza Fischera i  Ochotniczej Straży Pożarnej w Żo-
rach pod dowództwem Mirosława Orłowskiego. Inicjatywę wsparli także strzelcy czar-
noprochowi z Katowic, Tychów, Żor i Pawłowic. Niemałą pomoc uzyskano od Ruchu 
Obywatelskiego Miłośników Broni. Finansowe wsparcie w postaci darowizny napłynęło 
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach oraz z Zakładu Techniki Ko-
munalnej w Żorach. Podziękowania należą się również Eugeniuszowi Rduchowi z synem, 
Dariuszowi Wolińskiemu, Sobiesławowi Wietesze oraz wszystkim tym, którzy pomagają 
z całych sił, ale woleli zachować anonimowość. 
 Na bieżąco można śledzić kolejne zbiórki ochotników, które ogłaszane są na stronie Bractwa 
www.kbszory.pl. Inicjatywę można wesprzeć także finansowo dokonując darowizny na konto 
70 2030 0045 1110 0000 0214 6910 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w  Żorach, Al.  Wojska Polskie-
go 4,  44-240 Żory Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Żory, ul. Koszarowa 1. 
 W  treści przelewu należy wpisać: „Darowizna na cele statutowe”.  <
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Strażacy 
dostarczają prąd 
ratujący życie
Nawałnice i silne wichury 
występujące zimą mogą 
być przyczyną awarii  
prądu. 

Znakuj psa dla jego 
bezpieczeństwa
Każdy mieszkaniec Żor 
może bezpłatnie 
oznakować zwierzę 
poprzez wszczepienie 
mu mikroczipa. 
> Znakowanie można wykonać w dwóch 
lecznicach – w przychodni lek. wet. Ireny 
Dyrek przy os. Korfantego PU-10 w Żorach 
oraz przychodni lek. wet. Marka Szendzie-
lorza przy ul. Kraszewskiego 2 w Żorach. 
 Po zabiegu należy zarejestrować psa 
w  międzynarodowym zbiorze danych 
Safe-Animal poprzez wypełnienie formu-
larza dostępnego na www.safe-animal.eu. 
Wykonanie takiej rejestracji ułatwi właści-
cielowi odnalezienie zaginionego pupila. 
Jeśli ktoś obcy znajdzie zwierzę, wystarczy, 
że skontaktuje się z bazą danych. Wówczas 
uzyska informacje o tym, gdzie dotąd znaj-
dował się dom czworonoga. <

> Kiedy zabraknie zasilania, strażacy 
z  OSP Żory przyjadą do domu chorego 
z  agregatem prądotwórczym. 
 Mając na względzie bezpieczeństwo 
osób wymagających wsparcia oddecho-
wego, wykorzystujących specjalistyczny 
sprzęt medyczny wspomagający funkcje 
życiowe, Prezydent Miasta Żory zobo-
wiązał Ochotniczą Straż Pożarną Żory 
do  dostarczania agregatu prądotwór-
czego. W przypadku braku energii elek-
trycznej strażacy przyjadą na miejsce 
zamieszkania chorej osoby.
 Telefony kontaktowe w celu wezwa-
nia pomocy: 32 43 45 438, 32 43 45 439, 
998. <
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Nowe godziny otwarcia Punktu 
Paszportowego
> Szanowni Mieszkańcy!
 W związku z reorganizacją struktury 
obsługi paszportowej w województwie 
śląskim przez ograniczenie liczby dni 
funkcjonowania punktów paszporto-

Dni tygodnia
I wariant – 2 dni 

(styczeń – kwiecień, 
wrzesień – grudzień)

II wariant – 3 dni 
(maj – sierpień)

Poniedziałek 7.30–17.00 7.30–17.00

Wtorek Punkt nieczynny Punkt nieczynny

Środa 7.30–15.30 7.30–15.30

Czwartek Punkt nieczynny Punkt nieczynny

Piątek Punkt nieczynny 7.30–14.00

wych informujemy, że od  1  stycznia 
2016 r. Punkt Paszportowy znajdujący 
się w Żorach przy ul. Bramkowej 28 funk-
cjonować będzie w następującym wy-
miarze:
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 Wystawa „Polskie poznawanie świata” jest nową 
ekspozycją Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum 
Miejskiego w Żorach. Celem wystawy jest zaprezen-
towanie zarówno historycznego wkładu Polaków 
w rozwój nauk, jak i współczesnych badań prowadzo-
nych w różnych miejscach świata.
 
 Ekspozycja poprzez swoją wielowątkowość szki-
cuje jedynie olbrzymi zakres tematu. Materialny prze-
kaz historyczny w postaci eksponatów połączony 
został z  elementem wirtualnego, rozbudowanego 
komentarza. Eksponaty zostały dobrane pod kątem 
prezentacji nie tylko bezpośrednich powiązań kul-
turowych, ale również pokazania bogactwa rozwią-
zań artystycznych i technologicznych. W ten sposób 
wśród eksponowanych muzealiów znalazły się obiek-
ty wyjątkowe pod względem historycznym, zachwy-
cające artyzmem wykonania, intrygujące materiałem 
i przeznaczeniem oraz te, które stanowią współcze-
sny komentarz do historycznych badań.

 Poznawczy charakter ekspozycji podkreśla sce-
nografia zaprojektowana przez wrocławską pracow-
nię Sowa-Szenk. Statkiem czy pociągiem zwiedza-
jący wyruszy na spotkanie z ludźmi, kontynentami 
i kulturami.

 Ekspozycja „Polskie poznawanie świata” plano-
wana jest jako pierwsza z wystaw stałych w Żorskim 
Muzeum. 

WYSTAWA STAŁA MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH

Niespodzianka
DARMOWE WEJŚCIÓWKI!

Organizatorzy przewidują do rozdania bezpłat-
ne wejściówki, które będzie można odebrać 
w Punkcie Informacji Miejskiej w siedzibie Mu-
zeum. Warunkiem uzyskania wejściówki jest 
odpowiedź na pytanie: „Ile lat obchodzi w tym 
roku Muzeum?”. 
Liczba bezpłatnych wejściówek jest ograniczona.

POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA

Zapraszamy na „POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA” - Naj-
nowszą ekspozycję zorganizowaną przez Muzeum Miej-
skie w Żorach. Jest to pierwsza wystawa stała w nowym 
budynku muzeum, specjalnie przystosowanym do  jak 
najlepszej prezentacji zgromadzonych zbiorów. Ogląda-
jąc kilkaset eksponatów i korzystając z licznych prezenta-
cji multimedialnych, można przenieść się w najodleglej-
sze miejsca globu – wszędzie tam, gdzie dotarli polscy 
podróżnicy i naukowcy. Można wręcz poczuć się na ich 
miejscu i samemu nawiązać kontakt z niespotykanymi na 
co dzień ludami i ich kulturą.

O WYSTAWIE SŁÓW KILKA

Pomysł na wystawę „Polskie poznawanie świata” zrodził 
się pod wpływem stwierdzenia, że historia polskiego wy-
stawiennictwa muzealnego nie obejmuje całościowego 
podejścia do tematu wkładu Polaków w opisanie świata. 
Wystawy pokazywały wybrane fragmenty historii eksplo-
racji raczej pod kątem zaprezentowania sylwetek badaczy 
lub obiektów pozyskanych przez nich niż zmierzenia się 
z ujęciem syntetycznym tematu.
Celem wystawy „Polskie poznawanie świata” jest zapre-
zentowanie zarówno historycznego wkładu Polaków 
w rozwój nauk, jak i współczesnych badań prowadzonych 
w różnych miejscach świata.
 
Na wystawie eksponowanych jest ponad 240 muzealiów 
pochodzących ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach, 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Mu-
zeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie. Eksponaty zostały dobrane 
pod kątem prezentacji nie tylko bezpośrednich powiązań 
kulturowych, lecz także pokazania bogactwa rozwiązań ar-
tystycznych i technologicznych. W ten sposób wśród ekspo-
nowanych muzealiów znalazły się obiekty wyjątkowe pod 
względem historycznym, zachwycające artyzmem wykona-
nia, intrygujące materiałem i przeznaczeniem oraz te, które 
stanowią współczesny komentarz do historycznych badań.
 
Ekspozycja nie stanowi zamkniętej w czasie i przestrze-
ni całości. Zasób informacji okresowo rozbudowywany 

WYSTAWA STAŁA JUŻ OD 26 LISTOPADA 2015 ROKU

W MUZEUM MIEJSKIM W ŻORACH

Uwaga Niespodzianka!
10 grudnia w związku z uroczystym otwarciem wysta-
wy będzie możliwość bezpłatnego zwiedzenia wystawy 
stałej od godz. 8.00 do 16.00 z indywidualnym zapro-
szeniem. Indywidualne zaproszenia można zarezerwo-
wać telefonicznie pod numerem 32 43 43 714 w.  201 
i odebrać w Punkcie Informacji Miejskiej w siedzibie 
Muzeum. 

POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA
i uzupełniany o sylwetki nowych badaczy oraz informacje 
o nowych projektach, a także współczesnych badaniach 
stanie się „encyklopedią” polskiego poznawania świata.
 
Autorzy wystawy mają nadzieję, że ekspozycja, nie dając 
ostatecznej odpowiedzi na pytanie badawcze, stanie się 
impulsem do dalszych studiów i poszukiwań. Rozbudo-
wany komentarz do wystawy, dzięki udostępnieniu go 
w  Internecie, stanowić będzie o jej nowym obliczu. Da 
ona odbiorcy możliwość powrotu do wiadomości i po-
nownego ich odczytania.

 Wydarzenia i wystawy towarzyszące:

IV Kongres Afrykanistów Polskich 
Szczegółowy program: www.kongresafrykanistyczny.pl
(26–28.11.2015)

wystawa czasowa
Mirabilia afrykańskie z kolekcji Schlothauer-Wilhelm 
(26.11.2015–31.03.2016)

wystawa czasowa
Prof. Zbigniew Dmochowski – badacz architektury wer-
nakularnej Nigerii 
(26.11.2015–31.01.2016)

wystawa czasowa
Współczesna architektura w krajobrazie Namibii (i RPA). 
Badania terenowe 2013-2014 
(26.11.2015–31.01.2016)

więcej: www.muzeum.zory.pl

Wydarzenia i wystawy towarzyszące:

wystawa czasowa
Mirabilia afrykańskie z kolekcji 
Schlothauer-Wilhelm 
(26.11.2015–31.03.2016)

wystawa czasowa
Prof. Zbigniew Dmochowski 
– badacz architektury wernakularnej Nigerii 
(26.11.2015–31.01.2016)

wystawa czasowa
Współczesna architektura w krajobrazie 
Namibii (i RPA). Badania terenowe 2013-2014 
(26.11.2015–31.01.2016)

więcej: www.muzeum.zory.pl

PROMOCJA 
KALENDARZA ŻORSKIEGO 2016 

dla dzieci i dorosłych 
18 grudnia 2015 r., godz. 17.00 i 18.00

siedziba Muzeum

MUZEUM ZAPRASZA TAKŻE NA GRUDNIOWE WYDARZENIA:

Rodzinka w Muzeum
W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

12 grudnia 2015 r.
godz.10.00–13.00 i 16.00–18.00

siedziba Muzeum
zapisy w sekretariacie
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Bezpłatne kursy językowe 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej powstało 
Multimedialne Centrum Edukacji. Rozpoczęto 
zapisy m.in. na bezpłatne kursy językowe. 
> Projekt „FunEnglish w bibliotece” jest realizo-
wany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. Dzięki niemu biblio-
teki publiczne mogą otrzymać bezpłatny dostęp 
do  kursów e-learningowych języka angielskiego: 
FunEnglish.pl – dla dzieci w  wieku 6–12  lat oraz 
FunJunior.pl – dla dzieci w wieku 4–5 lat. Projekt 
będzie realizowany do końca października 2016 r.
 Natomiast w ramach FunPakietu biblioteka ofe-
ruje dostęp online do darmowych kursów języko-
wych i specjalistycznych. Są to: język angielski i niemiecki dla dorosłych, FunEnglish.
pl dla dzieci w wieku 6–12 lat, Fotografia 123 oraz Photoshop 123. FunPakiet będzie 
dostępny do 30 kwietnia 2016 r.
 Szczegółowych informacji udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach. <

www.mbpzory.pl

Urszula Krzyk wyróżniona 
Złotym Krzyżem Zasługi

> W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła 
się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń 
państwowych osobom szczególnie zasłużo-
nym w różnych dziedzinach życia społecznego, 
działalności naukowej, charytatywnej i  w pra-
cy zawodowej. W  gronie wyróżnionych znala-
zła się dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  Żorach Urszula Krzyk, która otrzymała Złoty 
Krzyż Zasługi za działalność zawodową i spo-
łeczną. <Odznaczona Urszula Krzyk
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Punkt zatrzymań 
dla zwierząt 
bezdomnych 
i wolno żyjących
> Zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Żory wszystkie wyłapane zwierzęta 
trafiają do punktu zatrzymań dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, znajdują-
cego się przy ul. Wodociągowej 7 w Żorach. Punkt ten jest czynny codziennie w na-
stępujących godzinach: 

niedziele i święta  13.00–15.00
pn., śr., pt.  10.00–14.00
wt., czw.   15.00–18.00
sob.   11.00–15.00

 Wszystkie osoby, których zwierzęta się zagubiły lub też pragną zaopiekować 
się którymś ze zwierząt bezdomnych czy wolno żyjących, zachęcamy do odwie-
dzenia punktu. 
 Aktualny wykaz zwierząt przebywających w  punkcie jest dostępny na stronie 
www.bezdomnezwierzeta.zory.pl. <
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dla  pieszych”. W takiej sytuacji rowerzysta 
zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu. Istnieją również ścieżki rowe-
rowe ze wspólnym użytkowaniem z pie-
szymi, tzn. jazda rowerem odbywa się po 
chodniku przeznaczonym dla jednocze-
snego ruchu pieszych i  rowerzystów, bez 
wydzielania odrębnych stref ruchu. Takie 
ścieżki oznakowane są znakiem pionowym 
C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerów” 
(rys. 2) ze wspólnym użytkowaniem – po-
zioma kreska na znaku. 
 Dla ruchu rowerów wyznaczone zo-
stały również chodniki przeznaczone dla 
ruchu pieszych, przy czym zarządca drogi, 
z uwagi na ograniczoną szerokość chodnika 
(maks. 2 m) oraz niewielki ruch pieszych, do-
puścił warunkowo ruch rowerów. Takie ścież-
ki oznakowane są znakami pionowymi C-16 
,,droga dla pieszych” oraz umieszoną pod 
nim tabliczką T-22 ,,nie dotyczy rowerów” 
(rys. 3). 
 Więcej informacji w kolejnych numerach 
„Kuriera Żorskiego”. <

ABC ścieżek rowerowych cz. I

Nowa strona 
www.sport.zory.pl 

W naszym mieście pojawiły się nowe ścieżki rowerowe. Coraz gęstsza sieć 
komunikacyjna dla jednośladów to doskonały powód, aby przypomnieć sobie 
kilka najważniejszych zasad korzystania z tych dróg.

Wszystko o sporcie w Żorach znajdziesz 
na nowej stronie internetowej 
prowadzonej przez MOSiR. 

> Nowe ścieżki rowerowe umożliwiają pokonywanie długich odcin-
ków bez konieczności zsiadania z roweru. Już teraz można na przykład 
dojechać z osiedla Pawlikowskiego poprzez os. Powstańców Śląskich, 
os. ks. Władysława aż do starówki. W ramach rozbudowującej się in-
frastruktury dróg rowerowych, mamy ścieżki rowerowe z częścią od-
dzielnie przeznaczoną do ruchu rowerzystów oraz do ruchu pieszych. 
Takie ścieżki oznakowane są znakiem pionowym C-13/16 ,,droga dla 
pieszych i rowerów” (rys. 1) ze wskazaniem, po której części chodni-
ka odbywa się ruch rowerów, a po której ruch pieszych – pionowa 

kreska na znaku – oraz znakiem poziomym P-23 
,,rower”. Na takiej ścieżce pierwszeństwo mają pie-
si, przy czym piesi nie powinni poruszać się po 
części przeznaczonej dla ruchu rowerów, nato-
miast jeśli z różnych powodów będą się już poru-
szać, powinni ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. 
Analogicznie sytuacja wygląda dla części przezna-
czonej dla ruchu pieszego. Rowerzyści nie po-
winni poruszać się po części przeznaczonej 
dla pieszych, natomiast jeżeli rowerzysta będzie 
już zmuszony z różnych względów poruszać się 

po części pieszej, winien pamiętać o pierwszeństwie pieszych. 
 W przypadku przecinania się kierunków ruchu pieszych i  rowe-
rzystów, pierwszeństwo mają piesi. W celu zasygnalizowania takiej 
sytuacji pojawiają się na chodniku poziome znaki P-10 ,,przejście 

> Zapraszamy do regularnego odwiedzania sportowego serwisu infor-
macyjnego, którego celem jest propagowanie sportu i prezentacja oferty 
bazy sportowej naszego miasta (klubów, stowarzyszeń, sekcji itp.). 
 Adres strony: www.sport.zory.pl
Profil serwisu na Facebooku: www.facebook.com/sportzorypl <

Rys. 1. Znak C-13/16 
– droga dla pie-
szych i rowerów

Rys. 2. Znak C-13/16 
– droga dla pieszych 

i rowerów

Rys. 3. Znak C-
-16/T-22 - chodnik 
z dopuszczonym 

ruchem rowerowym
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