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Figury świetlne 3D

Niech w nadchodzącym Nowym 2016 roku
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, 

a nadzieja codziennie dodaje sił i energii 
do realizacji nowych zamierzeń

życzą

zdobią Rynek
do 11 stycznia!

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory
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Nowe godziny pracy Urzędu Miasta Żory 
Poniedziałek 7.30–17.00

Wtorek–czwartek 7.30–15.30
Piątek 7.30–14.00

W Wigilię Bożego Narodzenia, tj. w czwartek 24 grudnia, Urząd Miasta będzie nieczynny. 

„Akcji Zima” 2015/2016
> Dla bezpieczeństwa mieszkańców 
przed spodziewanymi opadami śniegu 
drogi miejskie będą posypywane solą 
wraz z solanką.
 

 Poniżej udostępniamy wykaz z nume-
rami telefonów do osób i instytucji związa-
nych z  „Akcją Zima” w naszym mieście. Pod 
wskazanymi numerami można zgłaszać 
problemy dotyczące zimowego utrzymania 

L.P.  IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA ADRES NUMERY TELEFONÓW

1 Anita Materzok Przewodnicząca zespołu akcji „Zima” 2015/2016 Urząd Miasta Żory, al. Wojska 
Polskiego 25 32 43 48 272 (7.30–15.30)

2 Marek Bitner Zastępca przewodniczącej zespołu akcji „Zima” 2015/2016 Urząd Miasta Żory, al. Wojska 
Polskiego 25 32 43 48 278 (7.30–15.30)

3 Michał Bigda Wykonawca Zimowego Utrzymania Dróg Miejskich ZTK sp. z o.o. Żory, ul. Okrężna 5 664 190 784 (całodobowy)

4 Marek Solik Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Żory, Rynek 9 32 43 48 170 (7.30–15.30) 
604 145 600 (całodobowy)

5 Anna 
Uszyńska-Janikiewicz

Wydział Edukacji – nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 
placówek oświatowych Urząd Miasta Żory, Rynek 9 32 43 48 128 (7.30–15.30)

6 Renata Sułkowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach – nadzór nad prawidłowym 

utrzymaniem obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych 
i chodników

Żory, os. Korfantego PU-11 32 47 88 180 (7.00–15.00)
885 442 885 (od 15.00)

7 Marian Starzykowski
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” – nadzór nad prawidłowym 

utrzymaniem obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych 
i  chodników

Żory, os. Powstańców Śl. 3b

32 43 41 901 (7.00–15.00)
32 43 43 690 

(pogotowie awaryjne – od 15.00 
oraz w soboty, niedziele i święta)

8 Janina Rozmus
Zarząd Budynków Miejskich – nadzór nad prawidłowym 

utrzymaniem obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych 
i  chodników

Żory, al. Wojska Polskiego 4a 32 43 56 464, 32 43 56 344 
(całodobowe)

9 Adam Grabowski Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – działania 
interwencyjne, klęska żywiołowa Żory, ul. Ogniowa 10

32 43 45 438, 32 43 45 439 
(całodobowe)

998 (alarmowy)

10 Agata Głowacka
Robert Noworyta

Komenda Miejska Policji – działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa Żory, ul. Wodzisławska 3

32 47 88 200, 32 47 88 291 i 292, 
32 47 88 255

997 (alarmowy) 
lub 112 (z sieci komórkowych)

11 Krzysztof Puskarczyk Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – działania 
interwencyjne, klęska żywiołowa Żory, ul. Wodociągowa 10

32 43 44 631, 32 43 44 632 
(7.00–15.00)

32 43 41 915 (całodobowy)

12 Franciszek Rduch Zakład Cieplny – działania interwencyjne, klęska żywiołowa Żory, ul. Pszczyńska 54 32 43 49 100 (całodobowy)

13 Janusz Jeziorski FUB Mateo – działania interwencyjne w zakresie oświetlenia 
ulicznego Orzesze, ul. Mikołowska 24 501 489 898 

(dyspozytor, całodobowy)

14 Łukasz Burczyk „Synchrogop” sp. j. – działania interwencyjne w zakresie 
sygnalizacji świetlnej Katowice, ul. Fabryczna 15

32 25 26 819 (7.00–15.00)
601 462 340 

(sygnalizacja świetlna, 
całodobowy)

15 Eugeniusz Piecha Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. – działania 
interwencyjne, klęska żywiołowa Żory, ul. Dąbrowskiego 20 32 43 41 224 w. 307

16
Pogotowie Energetyczne 

(awarie energii 
elektrycznej)

Działania interwencyjne, klęska żywiołowa 32 30 30 991 
(całodobowy) 991 (alarmowy)

17 Pogotowie Gazowe (awarie 
sieci gazowej) Działania interwencyjne, klęska żywiołowa 32 42 23 419 (całodobowy)

992 (Pogotowie Gazowe)

dróg. Przewodniczącą zespołu „Akcji Zima” 
2015/2016 jest Anita Materzok. Wykonaw-
cą zimowego utrzymania dróg miejskich 
jest ZTK sp. z o.o. Żory, ul. Okrężna 5. 
 Całodobowy nr tel.: 664 190 784. <

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESY KIEROWNICTWA „AKCJI ZIMA” 2015/2016
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Dobry start w przyszłość!
Osoby niepełnosprawne już niedługo będą mogły cieszyć się 
z nowoczesnego obiektu, w którym zostanie im zapewniona 
kompleksowa opieka. Zakończono już prace związane 
z budową nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego.
> W ramach realizowanego przez Urząd 
Miasta Żory zadania pn. „Dobry start w przy-
szłość – budowa nowej siedziby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żo-
rach” powstał  budynek przeznaczony głów-
nie na  potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Swoje miejsce znajdą w nim aż trzy placów-
ki: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
oraz Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyj-
na dla osób z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną po 25 roku życia. Będzie tam 
też miejsce na Biuro Obsługi Placówek żor-
skiego koła PSOUU. Inwestycja, która rozpo-
częła się we wrześniu 2014 roku kosztowała 
prawie 9 milionów złotych.
- W Ośrodku Wczesnej Interwencji rocznie 
otrzymuje pomoc około 600 dzieci od uro-
dzenia do 7 roku życia, nie tylko z Żor, ale też 
z innych gmin – czasem bardzo odległych. 
Dzieci diagnozują neurolog oraz lekarz re-
habilitacji medycznej, a terapię prowadzą 
specjaliści z różnych dziedzin. Nasze terapie 
pozwalają wielu dzieciom wrócić do pełni 
zdrowia -  mówi Tomasz Tomiak, dyrektor 
OREW.
 Odpowiedzią na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych jest też nowa siedziba 

OREW-u, znajdująca się na pierwszym 
piętrze budynku. Pomoc uzyska tam 
około sześćdziesięciorga dzieci z głę-
boką niepełnosprawnością intelektu-
alną, w wieku od 3-25 roku życia.
- W OREW prowadzone są zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze i tera-
peutyczne, takie jak muzykoterapia, 
arteterapia, dogoterapia czy terapia 
przez teatr. Dzieci objęte są też inten-
sywną rehabilitacją. Z jednej strony 
OREW to niepubliczna szkoła specjalna, 
z  drugiej strony jesteśmy również Niepu-
blicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. 
Zatrudniamy m.in. fizjoterapeutów, logo-
pedów czy psychologów – wyjaśnia Tomasz 
Tomiak. 
W nowym budynku swoją siedzibę będzie 
też miała Świetlica Rewalidacyjno-Rehabili-
tacyjna, w której pomoc otrzymają osoby, 
które ukończył 25 rok życia i są głęboko 
niepełnosprawne intelektualnie. Prowa-
dzone będą tam zajęcia rewalidacyjne, 
terapeutyczne oraz rehabilitacja. Jest to 
kontynuacja zajęć prowadzonych w OREW, 
dzięki której w naszym mieście funkcjonuje 
kompleksowy system opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi, obejmujący zarówno 
dzieci, jak i osoby dorosłe.

Pomoc osobom bezdomnym 
> W okresie zimowym, szczególnie 
osoby bezdomne są narażone na wie-
le niebezpieczeństw związanych z wy-
chłodzeniem organizmu, odmrożeniem, 
a w rezultacie z utratą zdrowia lub życia.
 Nie bądźmy obojętni na los drugiego 
człowieka. W sytuacjach zagrożenia należy 
dzwonić o pomoc na numery alarmowe:

997 – policja (w szczególności 
w godzinach wieczornych i nocnych)
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – służby ratownicze

 Do 31 marca uruchomiona jest infolinia 
dla bezdomnych, czyli całodobowy bez-
płatny numer z telefonów stacjonarnych 
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dla  osób potrzebujących zapewnienia 
schronienia: 0 800 100 022.
 Mieszkańcy Żor mogą informować 
o  miejscach pobytu osób bezdomnych 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W  dniach wolnych od pracy, w godzinach 
wieczornych i  nocnych należy informować 
bezpośrednio policję. Funkcjonariusze do-
wiozą osoby wymagające pomocy do noc-
legowni.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Księcia Przemysława 2, czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 7:30–15:30, 
tel. 32 434 24 12, 32 434 37 13.

 Otwarcie nowej siedziby OREW plano-
wane jest na luty 2016 roku, tak by po feriach 
drugi semestr zająć podopieczni placówki 
rozpoczęli już w nowym miejscu.
 - Nowy budynek rozwiąże nasze długoletnie 
problemy lokalowe, takie jak zbyt mała ilość 
sal czy wąskie korytarze. Będzie to budynek 
w pełni dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, wręcz „uszyty na naszą 
miarę”. Wraz ze starym budynkiem, który 
mamy zamiar przeznaczyć na mieszkalni-
cwo chronione. Nowa siedziba będzie stano-
wić element kompletnego systemu pomocy 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie 
- najpełniejszego systemu w całym woje-
wództwie śląskim i  jednego z najlepszych 
w kraju – podkreśla Tomasz Tomiak, dyrektor 
OREW. <

• Pracownik ds. osób bezdomnych przyjmu-
je w Punkcie Terenowym na ul. Gwarków 
5e (w siedzibie Świetlicy Noclegowni, co-
dziennie w godzinach 7:30–15:30)

• Noclegownia dla mężczyzn, Gwarków 5a, 
czynna codziennie w godzinach od 19:00–
7:00 tel. 792 722 049;

• Świetlica Noclegowni, ul. Gwarków  5e - 
zapewnia pobyt dzienny, czynna w okre-
sie od  15  października do 15  kwietnia, 
codziennie w  godzinach od 7:30–19:00, 
tel.  32 435  86 90;

•  Schronisko dla kobiet i mężczyzn, Gwar-
ków 5 – zapewnia całodobowe schro-
nienie w warunkach mieszkalnych, 
tel. 570 278 444 <
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Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” 
rozpoczyna 
działalność
Już w grudniu swoją 
działalność rozpoczął 
Dzienny Dom „Senior-
-WIGOR”, którego 
siedziba znajduje się 
w Żorach-Roju przy 
ul. Kłokocińskiej 78a, 
w części budynku 
Ośrodka Rekreacyjno-
-Wypoczynkowego 
MOSiR. 

> Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 
jest prowadzony przez Zakład Ak-
tywności Zawodowej „Wspólna 
Pasja” w  ramach Wieloletniego 
Programu „Senior-WIGOR” na lata 
2015–2020.
 Uczestnikami zajęć w Dziennym 
Domu mogą być nieaktywni za-
wodowo mieszkańcy Żor powyżej 
60. roku życia, którzy ze względu na 
wiek wymagają wsparcia w zaspa-
kajaniu niezbędnych potrzeb życio-
wych. W placówce opiekę znajdzie 
30 osób. 

Uwaga! 
 Osoby zainteresowane udzia-
łem w  zajęciach w Dziennym 
Domu „Senior-WIGOR” proszone 
są o składanie wniosków w  Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznym 
w Żorach, ul.  ks.  Przemysława  2, 
od  poniedziałku do   piątku w go-
dzinach 7.30–15.30.
 Szczegółowe informacje na te-
mat rekrutacji można uzyskać pod 
nr. tel. 32 43 43 713, 32 43 42 412, 
691 465  222. Wniosek zgłoszenio-
wy można pobrać na stronie inter-
netowej www.mops.zory.pl oraz 
www.zory.pl.
 Zadanie współfinansowane ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej w  ramach Programu 
Wieloletniego „Senior-WIGOR” na  lata 
2015–2020. <

Nagrody dla Miasta Żory 2015
PRESTIŻOWA RAKIETA BIZNESU

Rakiety Biznesu to ogólnopolski plebiscyt na najbardziej efektywne 
przedsiębiorstwa, organizowany przez firmę Tauron pod patronatem 
magazynów „Forbes” i „Newsweek”. Prestiżową Rakietę Biznesu 2015 
w kategorii „Eko Trendy” otrzymał Urząd Miasta Żory! Kapituła nagro-
dziła nas za realizację projektu „Energooszczędne Żory – poprawa efek-
tywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przezna-
czonych na potrzeby oświaty”.

GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015

Wysiłki podejmowane w naszym mieście na rzecz rodzin zostały do-
cenione. Żory zostały nagrodzone w konkursie „Gmina przyjazna ro-
dzinie 2015”, organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie dzia-
łań prorodzinnych, realizowanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Nasze miasto zostało wyróżnione za projekt „Przystanek Ro-
dzina – systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w Gminie Miejskiej 
Żory”.

EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nasze miasto otrzymało nagrodę i tytuł laureata krajowego etapu 
konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”.
Żory odebrały statuetkę za projekt „Zakład Aktywności Zawodowej 
w Żorach”. Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 
2015” wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw 
i  przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady  
zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną 
na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębior-
ców. 

ŻORY W CZOŁÓWCE MIAST WYKORZYSTUJĄCYCH ŚRODKI UNIJNE

Żory już po raz trzeci na przestrzeni ostatnich lat zostały wyróżnione 
w rankingu czasopisma terytorialnego „Wspólnota”. We  wcześniej-
szych latach dwukrotnie były liderem tych rankingów, za co otrzy-
mały statuetki Kazimierza Wielkiego oraz dyplomy. W 2015 r., w kate-
gorii miast na prawach powiatu Żory zostały wyróżnione w rankingu  
„Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej”.

ŻORY WYRÓŻNIONE ZA DZIAŁANIA PRZYJAZNE SENIOROM

Sieć Gmin Przyjaznych Seniorom pod honorowym patronatem 
marszałka województwa śląskiego wyróżniła nasze miasto za wpro-
wadzenie działań poprawiających jakość życia osób starszych. Żory 
uhonorowano za wprowadzenie Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej, 
która w znaczy sposób przyczyniła się do ułatwienia życia seniorów.
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> Każdego roku w Żorach realizowane są 
kolejne projekty i inwestycje, które służą 
mieszkańcom i zwiększają atrakcyjność na-
szego miasta. Na pierwszym miejscu wśród 
przedsięwzięć  realizowanych w 2015 roku 
z pewnością trzeba wymienić budowę 
przedszkola w dzielnicy Rój. W tym naj-
nowocześniejszym w regionie kompleksie 
oświatowym obecnie bawi się i uczy około 
150 dzieci. Budynek jest nie tylko ładny i ko-
lorowy, ale też funkcjonalny - powstało tam 
5 sal dla przedszkolaków i dodatkowo 5 sal 
dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 ze szko-
ły podstawowej. Poza nowym budynkiem 
do dyspozycji dzieci jest też boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną murawą oraz boisko wie-
lofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Dla 
maluchów stworzono też kolorowy i bez-
pieczny plac zabaw. Warto podkreślić, że po 
godzinach pracy szkoły cały teren jest do-
stępny dla wszystkich mieszkańców. Koszt 
tej inwestycji wyniósł 9 224 000 zł.
 Na tym jednak nie kończą się inwestycje 
związane z edukacją w mieście. W Żorach 

Żory zmieniają się dla mieszkańców! Za nami rok 
ważnych inwestycji i strategicznych decyzji.
Nowe przedszkole w Roju, kompleksowa termomodernizacja pięciu szkół 
czy przejęcie dworca kolejowego, to jedne z najważniejszych zmian, które 
zaszły w kończącym się 2015 roku w naszym mieście. Wszystko po to,  
by Żory były przyjazne dla mieszkańców.

realizowany jest projekt „Energooszczędne 
Żory - poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej prze-
znaczonych na potrzeby oświaty”, dzięki 
któremu kompleksowej modernizacji pod-
danych zostało aż 5 szkół: Zespół Szkół 
nr 5, Zespół Szkół nr 2, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół 
Specjalnych oraz Szkoła Podstawowa nr  3. 
W tych szkołach ocieplono ściany, powsta-
ły nowe, kolorowe elewacje, wymieniono 
drzwi i okna, a wszystkie żarówki zamienio-
ne zostały na  energooszczędne. Całkowity 
koszt kwalifikowany projektu to 5 079 126 zł. 
 Niezwykle ważną inwestycją, zwłaszcza 
dla tych żorzan, którzy mają małe dzieci 
jest trwająca rozbudowa żłobka – na ten 
cel żłobek uzyskał 1.560.000,00 zł dofinan-
sowania z Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „Maluch”,. Plac budowy przekazano wyko-
nawcy we wrześniu, a inwestycja obejmuje 
rozbudowę istniejącego obiektu o nowy bu-
dynek parterowy, przylegający do już istnie-
jącego. Dzięki temu żłobek zyska aż 48 no-
wych miejsc dla maluchów. 
 Warto wspomnieć też o innych inwesty-
cjach realizowanych w mieście w 2015 roku. 
W tym numerze Kuriera Żorskiego piszemy 
szeroko o zakończonej budowie nowej sie-
dziby OREW i OWI. Od kwietnia można już 
natomiast robić zakupy na nowoczesnym 
targowisku przy ul. Dąbrowskiego. Zrealizo-

> Na przełomie września i października, 
przez ponad dwa tygodnie mieszkańcy gło-
sowali na realizację inwestycji w ramach ko-
lejnej edycji budżetu obywatelskiego. Zwy-
ciężył projekt „Modernizacja basenu MOSiR 
w Roju”, który został wpisany do budżetu na 
2016 r. Ogrom prac, które należy wykonać 

Ruszają prace związane z budową basenu
To inwestycja, na którą czekają wszyscy mieszkańcy. W budżecie obywatelskim 
żorzanie wybrali projekt „Modernizacja basenu MOSiR w Roju”. Rok 2016 
upłynie pod znakiem rozpoczęcia realizacji tego zadania.

przy tego typu inwestycji, wpisuje ją w wielo-
letnią prognozę finansową. 
 To rozbudowane zadanie zostało podzie-
lone na kilka etapów. W pierwszym z  nich 
specjaliści pochylą się nad stworzeniem 
koncepcji modernizacji całego obiektu. Zle-
cony zostanie również projekt odnowy sta-

wano też nowe inwestycje sportowe – po-
wstały siłownie pod chmurką, street worko-
ut park na os. Sikorskiego, nowe boiska przy 
SP 15 i ZSP 5, a na terenie ZSP 9 pojawiła się 
wyczekiwana bieżnia lekkoatletyczna. 
 Przed nami kolejne zmiany, dzięki któ-
rym nasze miasto staje się coraz bardziej 
przyjazne mieszkańcom. Rozpoczęły się 
one już w tym roku – po wielu latach sta-
rań miasto przejęło bezpłatnie budynek 
dworca kolejowego wraz z przylegający-
mi do niego terenami. Dzięki temu możliwy 
będzie remont dworca i jego zagospodaro-
wanie na nowe cele. Zachowa on przy tym 
swoją najważniejszą rolę, czyli nadal będzie 
służył pasażerom pociągów. Budynek zo-
stanie zmodernizowany i przystosowany 
na cele społeczne. Zrewitalizowany obiekt 
ma pełnić role: Centrum Integracji Społecz-
nej, świetlicy dla matek z małymi dziećmi 
i  babć zaangażowanych w opiekę oraz 
świetlicy środowiskowej. Realizacja tych 
planów umożliwi osobom wykluczonym 
powrót na rynek pracy, a ich rodzinom włą-
czenie społeczne i rozwój osobisty. <
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rego basenu. W 2016 r. zostaną dopełnione 
wszelkie formalności związane z  rozpoczę-
ciem budowy. 
 O postępach prac będziemy Państwa 
informowali w kolejnych wydaniach „Kuriera 
Żorskiego”. Więcej informacji na temat budże-
tu obywatelskiego na www.zory.pl. <
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120 tysięcy wolontariuszy WOŚP 10 stycznia wyjdzie na ulice polskich miast,  
ale orkiestra zagra także w kilkudziesięciu miejscach na całym świecie. Żory dołożą 
i swoją cegiełkę do budowy akcji, tym bardziej, że w 24. Finale mierzymy wysoko!

Do publicznego wglądu ponowne zostaną 
wyłożone projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Żory. Będzie można się z nimi zapoznać 
od 21 grudnia 2015 r. do 17 stycznia 2016 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Ogłoszenie Prezydenta 
Miasta Żory

> Przez 23 lata działalności Fundacja 
WOŚP zakupiła sprzęt medyczny o warto-
ści blisko 650 mln zł. W czasie 24. Finału 
po raz kolejny zbierane będą pieniądze 
dla pediatrii, tym razem wyposażane będą 
oddziały podstawowe, co umożliwi zakup 
sprzętu dla większej ilości szpitali, także 
tych małych. Zbliżający się Finał to również 
zbiórka na rzecz osób starszych, a wsparcie 

> W terminie od 21 grudnia 2015 r. do 17 stycznia 2016 r. (tylko w dni robo-
cze) w Urzędzie Miasta Żory można będzie zapoznać się z wyłożonymi do publicz-
nego wglądu projektami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Do wglądu są dwa plany:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żory z wyłączeniem 
fragmentów północno-wschodniej części miasta,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla północno-wschodniej 
części miasta Żory wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekty planów miejscowych obejmują Żory w granicach administracyjnych 
z wyłączeniem niewielkich fragmentów terenów przy południowej granicy mia-
sta w dzielnicach Osiny i Rogoźna. Z planami będzie się można zapoznać w sali 
nr 3 na parterze Urzędu Miasta Żory, przy Alei Wojska Polskiego 25, w godzinach 
od 10:00 – 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie we wtorek 12 stycznia o godz. 16:00. w Urzędzie Miasta Żory, przy Alei 
Wojska Polskiego 25, sala nr 3 na parterze.
Więcej informacji: www.bip.zory.pl oraz www.geoportal.zory.pl
Zgodnie z zapisami ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Pre-
zydenta Miasta Żory, adresując je na Wydział Urbanistyki i Architektury, Al. Wojska 
Polskiego 25, 44-240 Żory, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2016 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, (tj. numer działki) której dotyczy. <

otrzymają oddziały geriatryczne i kilkadzie-
siąt Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych 
w całej Polsce.  
 Siedzibą żorskiego sztabu będzie Miej-
ski Ośrodek Kultury przy ul. Dolne Przed-
mieście 1. Wszelkie atrakcje rozdzielone 
zostaną pomiędzy Salę Teatralną, Salę Ba-
letową, Studio Działań Artystycznych oraz 
Miasteczko Westernowe Twinpigs. W pro-

gramie m.in. pokazy taneczne: Studia Tańca 
Step Art., Wesołych Nutek i Centrum Tańca 
i Ruchu „Rytm”, koncerty: Koliny, Kaduceus, 
Opozycja, warsztaty plastyczne i dogotera-
pia. W  trakcie pokazów odbywać się będą 
licytacje gadżetów orkiestrowych, a o 20:00 
tradycyjnie zostanie wysłane Światełko 
do  nieba. Osobą odpowiedzialną za akcję 
w  mieście jest Zbigniew Krówka. <

3 grudnia w żorskim MOK 
świętowali ci, którzy na co 
dzień oddają swój cenny 
czas i udzielają innym 
bezinteresownej pomocy. 

Żorscy Wolontariusze 
Roku 2015 wybrani

> Nagrody żorskim wolontariuszom wręczono pod-
czas uroczystej gali. W Żorach społeczników uhono-
rowano tym wyjątkowym tytułem już po raz siódmy. 
Statuetki i tytuł Wolontariusza Roku 2015 zdobyli: Beata 
Brulińska, Julita Kaczkowska i Łukasz Rzymanek.
 Plebiscyt „Wolontariusz Roku” oraz galę wręczenia 
nagród zorganizowało Żorskie Centrum Organizacji Po-
zarządowych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! <
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31.12.2015 SYLWESTER
MAIN STREET

6.01.2016 ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

10.01.2016 WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

21.01.2016 DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA

23.01.2016 LUXTORPEDA

29.01.2016 LADIES NIGHT

6 Z ŻYCIA MIASTA
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Sukces Żorskiej 
Akademii 
Koszykówki 

Z roku na rok w naszym mieście przybywa dróg 
dla rowerzystów. Dzieje się tak między innymi 
dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, w którego 
dwóch edycjach żorzanie zagłosowali na 
rozbudowę systemu ścieżek rowerowych.

Żorska Akademia 
Koszykówki doskonale 
zainaugurowała rozgrywki 
w młodzieżowej Eurolidze 
EYBL. 
> W pierwszym turnieju, rozgrywanym w sto-
licy Łotwy – Rydze, młodzi żorzanie odnieśli 
komplet zwycięstw zostawiając w pokona-
nym polu zespoły z europejskiej czołówki! 
W  rozgrywkach EYBL występują najlepsze 
europejskie drużyny w kategorii wiekowej do 
lat 14, dlatego warto podkreślić doskonałą po-
stawę młodego zespołu ŻAK, który podczas 
pierwszego turnieju odniósł komplet pięciu 
zwycięstw. Zespół zmierzył się z litewskim 
Kłajpeda i Sabonio Krepsinio Centras, fińskim 
Namika Lahti Juniorit, łotewskim Keizars VEF 
Riga i włoskim Tigullio Sport Team.
 Dobre występy drużynowe przełożyły się 
na indywidualne wyróżnienia dla zawodników 
Żorskiej Akademii Koszykówki. MVP czyli naj-
lepszymi zawodnikami turnieju zostali uznani 
Dawid Krzystek oraz Kacper Kłaczek. <

ABC ścieżek rowerowych cz. II

> Coraz więcej mieszkańców, a zwłaszcza miłośników dwóch kółek, jest zadowolo-
nych z rozwoju infrastruktury dróg rowerowych w Żorach. To pozytywny kierunek 
zmian.
Jednak poruszając się rowerem należy pamiętać o obowiązujących przepisach i za-
sadach bezpieczeństwa. Zapominanie o nich może być przyczyną coraz częstszych 
kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów. Świadczą o tym wzrastające statystyki 
wypadków z udziałem rowerzystów. Wynika to z tego, że rowerzyści korzystając 
z wygodnej drogi rowerowej często jeżdżą szybciej i bardziej ryzykownie. Dochodzi 
do licznych potrąceń najsłabszych uczestników ruchu, czyli pieszych.
  Wybudowanie i oznakowanie licznych przejazdów dla ro-

werzystów umożliwia nieprzerwaną jazdę rowerem w miej-
scach przecięcia się drogi dla rowerów z  jezdnią. Nie trzeba 
już wtedy zsiadać z  roweru. Miejsca takie oznakowane są 
(rys. 1) znakami poziomymi P-11 ,,przejazd dla rowerzystów”, 
a powierzchnia jezdni pomiędzy znakami jest wymalowana 
na czerwono (w miejscach o intensywnym ruchu pojazdów 
samochodowych) oraz znakami pionowymi D-6a ,,przejazd 
dla rowerzystów” (rys. 2) lub znakiem D-6b ,,przejście dla pie-
szych i przejazd dla rowerzystów” (rys. 3), jeżeli razem z prze-
jazdem znajduje się oznakowane znakami poziomymi P-10 
„przejście dla pieszych”. 

  Do szczególnie groźnych w skutkach wypadków może 
dochodzić w przypadku kolizji rowerzysty z samochodem. 
W takiej sytuacji często dotkliwie poszkodowani są rowerzy-
ści. Statystyki wskazują, że za blisko 48 proc. wypadków odpo-
wiedzialni są kierowcy samochodów i motocykli. Rowerzyści 
spowodowali zaś 37 proc. wypadków. Najczęstsze błędy po-

pełniane przez kierowców to wymuszanie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprze-
dzanie i skręcanie. Z kolei rowerzyści najczęściej powodowali wypadki, gdy nie ustę-
powali pierwszeństwa, przejeżdżali po przejściu dla pieszych, źle sygnalizowali skręt 
albo jechali za szybko.
 Więcej informacji w kolejnym numerze „Kuriera Żorskiego”. <

rys. 1

rys. 2

rys. 3
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