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„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to 
kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowa-
na do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i na-
uczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadze-

Młodzież potrzebuje autorytetów! 
Miasto włącza się w akcję, która pomoże im je znaleźć

Żory biorą udział w ogólnopolskiej 
kampanii pn.: „Bądźmy poszukiwaczami 
AUTORYTETU”, której celem jest wzmoc-
nienie wśród dzieci autorytetu rodzica 
i nauczyciela. Organizatorem kampanii 
dofinansowanej przez Ministra Sprawie-
dliwości jest Fundacja Wspomagająca Wy-
chowanie ARCHEZJA.

nie działań w zakresie profilaktyki zachowań 
ryzykownych, szczególnie antyspołecznych 
i przestępczych, we wszystkich szkołach pod-
stawowych w Polsce. Generalna idea kampanii 
to odbudowanie i wzmocnienie w naszym spo-
łeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. 

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają 
sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa 
i zmniejszenie skali przestępczości i niepożą-
danych zachowań, takich jak: hejt, przemoc, 
picie alkoholu i zażywanie narkotyków przez 
dzieci i młodzież. By to osiągnąć chcą nauczyć 

młodzież jak szukać prawdziwych autoryte-
tów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami. 
-Zamierzamy również wspomóc rodziców 
i wychowawców w budowaniu swojego au-
torytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, 
prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej 
i szczęśliwej dorosłości – podkreślają organiza-
torzy akcji. 

Szczegóły dotyczące akcji, a także wska-
zówki dla rodziców zainteresowanych włącze-
niem się w kampanię można znaleźć na stronie 
www.rodzice.autorytet.org.

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 
wystąpi kilka zmian w organizacji pra-
cy Urzędu Miasta Żory oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że 
od stycznia 2017 r. żu-
żel i popiół z palenisk 
domowych zbieramy 
selektywnie, w związ-
ku z czym nie można 
wrzucać tej frakcji od-
padów do pojemnika 
z odpadami zmiesza-
nymi. Popiół powi-

nien zostać wystawiony w dniu odbioru, 
w pojemniku o pojemności 120 l lub 240 l. 
Prosimy nie wrzucać do pojemnika go-
rącego popiołu, ani nie zalewać popiołu 
wodą.

Ważne informacje, 
dotyczące gospodarki 
odpadami komunalnymi

W grudniu zostaną rozdysponowane 
harmonogramy odbioru odpadów na 2019 
rok. Dodatkowo, harmonogramy te znaj-
dują się także na stronie www.zory.pl 
 w zakładce Gospodarka odpadami.

L.P. Imię 
i nazwisko Funkcja Adres Numery telefonów

1 Anita 
Materzok Przewodnicząca Zespołu Akcji Zima 2018/2019 Urząd Miasta Żory, 

al. Wojska Polskiego 25
w godz. 7:30 - 15:30

tel. 32 43 48 272

2 Bitner 
Marek

Z-ca Przewodniczącej Zespołu Akcji Zima 
2018/2019

Urząd Miasta Żory, 
al. Wojska Polskiego 25

w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 278

3 Adam 
Zniszczoł

Wykonawca Zimowego Utrzymania Dróg 
Miejskich Żory, ul. Okrężna 5 całodobowy: 664 190 784

4 Sławomir 
Jędrzejczyk Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Żory, 

Rynek  9
w godz. 7:30 - 15:30

tel. 32 43 48 170
całodobowy: 604 145 600

5 Agnieszka 
Chrobasik

Wydział Edukacji -nadzór nad prawidłowym 
utrzymaniem placówek oświatowych

Urząd Miasta Żory, 
Rynek 9

w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 128

6 Renata 
Sułkowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach - nadzór 
nad prawidłowym utrzymaniem obiektów bu-
dowlanych, dróg wewnętrznych i chodników

Żory, os. Korfantego 
PU-11

w godz. 7:00 - 15:00
tel. 32 47 88 162
od godz. 15:00 

885 442 885 lub 885 771 551

7 Marian 
Starzykowski 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” - nadzór 
nad prawidłowym utrzymaniem obiektów bu-
dowlanych, dróg wewnętrznych i chodników

Żory, 
os. Powstańców 

Śląskich 3 B

w godz. 7:00 - 15:00
tel. 32 43 41 901

od godz. 15:00 oraz w soboty, nie-
dziele i święta Pogotowie Awaryjne 

tel. 32 43 43 690

8 Janina 
Rozmus 

Zarząd Budynków Miejskich - nadzór nad 
prawidłowym utrzymaniem obiektów budow-

lanych, dróg wewnętrznych i chodników
Żory, 

al. Wojska Polskiego 4a
całodobowy: 32 43 56 464 lub 32 

43 56 344

9 Marek 
Zdziebło 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
- działania interwencyjne, klęska żywiołowa Żory, ul. Ogniowa 10 całodobowy:  32 43 45 438, 32 43 45 

439, alarmowy 998

10
Agata 

Głowacka 
Agnieszka 

Ścibak

Komenda Miejska Policji - działania interwen-
cyjne, klęska żywiołowa Żory, ul. Wodzisławska  3

32 47 88 200, 32 47 88 291 i 292
32 47 88 255, alarmowy: 997 lub 

z sieci komórkowych 112

11 Krzysztof 
Puskarczyk 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. - działania interwencyjne, klęska 

żywiołowa
Żory, ul. Wodociągowa 10

w godz. 7:00 - 15:00 
32 43 44 631, 32 43 44 632
całodobowy: 32 43 41 915

12 Marek 
Dytkowski 

PTEP S.A. Ciepłownia Żory - działania interwen-
cyjne, klęska żywiołowa Żory, ul. Pszczyńska 54 całodobowy: 32 43 49 100

13 Rafał 
Zgoda

OBI COMPLEX Rafał Zgoda -  działania inter-
wencyjne w zakresie oświetlenia ulicznego Żory, ul. Wysoka 5 dyspozytor tel. Całodobowy: 

691 718 018

14 Wojciech 
Matura

Wojciech Matura TLS – działania interwencyjne 
w zakresie sygnalizacji świetlnej

ul. Słowicza 10, 
43-190 Mikołów

całodobowe pogotowie sygnalizacji 
telefon podstawowy nr:  

504 307 112 numer zapasowy: 515 
172 565  

(do 31.12.2018 r.)

15 Piecha 
Eugeniusz 

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - 
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, 
ul. Dąbrowskiego 20 32 43 41 224 wew. 307

16

Pogotowie 
Energetycz-
ne (awarie 

energii 
elektrycznej)

działania interwencyjne, klęska żywiołowa całodobowy: 32 30 30 991,
alarmowy: 991

17
Pogotowie 

Gazowe 
(awarie sieci 

gazowej)
działania interwencyjne, klęska żywiołowa całodobowy: 32 42 23 419,

Pogotowie Gazowe: 992

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem adresów i numerów telefonów do osób i in-
stytucji związanych z organizacją „Akcji Zima 2018/2019” w naszym mieście. Pod tymi 
numerami można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg. Przewod-
niczącym zespołu „Akcji Zima” jest Anita Materzok - naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Żory.

Akcja Zima 2018/2019

Zmiany w czasie pracy Urzędu Miasta i MOPS
W Wigilię, czyli 24 grudnia Urząd Miasta 

będzie nieczynny. Natomiast w Sylwestra, 
czyli 31 grudnia będzie czynny w godzi-
nach od 7:30 do 15:30.

W poniedziałek, 24 grudnia nie-
czynny będzie także Dział Świadczeń 
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żorach.

Zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, który 
oddajemy powinien być 
kompletny. Prosimy, by nie 
dekompletować sprzętu, jak 
również nie przecinać opon. 

Pojemniki do zbierania 
odpadów zmieszanych 
oraz popiołu powinny 
być opisane właściwym 
numerem nieruchomości, 
sprawne technicznie oraz 
zgodne z Polską Normą, 

a co za tym idzie  dostosowane do obsłu-
gi przez wyspecjalizowane samochody 
tzw. śmieciarki.
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Pierwszą sesję Rady Miasta Żory kadencji 
2018-2023 rozpoczęła najstarsza radna – Ja-
dwiga Kempny. Głos zabrał również przewod-
niczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Cezary 
Podsiadlik, który następnie wręczył zaświad-
czenia radnym. Każdy z radnych złożył również 
uroczyste ślubowanie. Z rąk Cezarego Podsiadli-
ka zaświadczenie o wyborze na Prezydenta Mia-
sta odebrał także Waldemar Socha, ślubując, że 
„dochowa wierności prawu, a powierzony urząd 
będzie sprawować tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców miasta”.

- Czuję wielką odpowiedzialność, jaką ob-
darzyli mnie mieszkańcy miasta. Od prezyden-
ta miasta wymaga się nie tylko dużej wiedzy, 
sprawności w działaniu, ale również tego, by po-
trafił wczuwać się w oczekiwania mieszkańców. 
Zaczynając moją szóstą kadencję, postanowiłem 

Prezydent i radni złożyli ślubowanie. 
Za nami pierwsza sesja nowej Rady Miasta Żory

Podczas pierwszego posiedzenia nowo wy-
branej Rady Miasta swoje ślubowania złożyli 
radni, a także wybrany już na szóstą kadencję 
Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha.

sobie, że będzie to kadencja, która będzie – jak 
tylko to jest możliwe – łączyła mieszkańców i łą-
czyła radnych. Od początku dążyłem do tego, by 
wszyscy radni mieli możliwość wpływania na to, 
co się w mieście dzieje, jak pracuje rada i reali-
zowania programów, które zadeklarowali – po-
wiedział tuż po ślubowaniu Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory. - Chciałbym, byśmy te 
najbliższe pięć lat wykorzystali jak najlepiej - dla 
dobra wszystkich mieszkańców – dodał Prezy-
dent Miasta.

Następnym punktem obrad był wybór prze-
wodniczącego Rady Miasta Żory VIII kadencji. 
Radni w tajnym głosowaniu jednogłośnie wybra-
li na to stanowisko pełniącego tę funkcję także 
w poprzedniej kadencji Piotra Kosztyłę. Z kolei 
wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali: Ka-
zimierz Dajka, Jacek Miketa i Kamil Owczarek. 
– Chcemy, aby te najbliższe 5 lat było okresem 
zgodnej współpracy – nie tylko radnych, ale 
i mieszkańców, którym leży na sercu dobro na-
szego miasta – powiedział Piotr Kosztyła.

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta 
Żory kadencji 2018-2023 radni wybrali również   
przewodniczących branżowych komisji.

Skład Rady Miasta Żory VIII kadencji: Kazi-
mierz Dajka, Barbara Fiedor, Anna Gaszka, 
Jolanta Hrycak, Piotr Huzarewicz, Jadwiga 
Kempny, Piotr Kosztyła, Zbigniew Krówka, 
Grzegorz Książek, Krzysztof Kurek, Arka-
diusz Kuś, Andrzej Lis, Władysław Łukasie-
wicz, Jerzy Marciniak, Wojciech Maroszek, 
Krzysztof Mentlik, Michał Miłek, Jacek Mike-
ta, Anna Nowacka, Kamil Owczarek, Dawid 
Świerczek. 

Z mandatu radnego zrezygnował Dariusz 
Domański, którego zastąpił Mieczysław Jaku-
bowski. Natomiast miejsce Zastępcy Prezydenta 
Miasta – Daniela Wawrzyczka w Radzie Miasta 
zajęła Małgorzata Celińska.

Warto przypomnieć, że podczas wyborów 
samorządowych żorzanie wybierali także osoby, 
które będą reprezentowały ich w Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego. Radnymi zostali dwaj repre-
zentanci Żor: Jacek Świerkocki – Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Woj-
ciech Kałuża, który został wybrany Wicemarszał-
kiem Województwa Śląskiego. 

Dlatego też w naszym mieście gościli 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego (EKES) oraz Europejskiego Forum 
Niepełnosprawności (EDF), których celem jest 
wprowadzanie w ośrodkach na terenie Unii 
Europejskiej najlepszych rozwiązań w zakresie 
aktywizacji społeczno–zawodowej osób nie-
pełnosprawnych z wykorzystaniem funduszy 

Po dobre praktyki do żorskiego ZAZ-u! 
Odwiedzili go przedstawiciele instytucji europejskich

Zakład Aktywności Zawodowej ZPU 
„Wspólna Pasja” to prawdziwa duma 
Żor. Wielokrotnie nagradzana instytucja 
jest wzorem do naśladowania dla innych 
miast nie tylko w skali Polski, ale i całej 
Europy. 

europejskich.
Żorski Zakład Aktywności Zawodowej ZPU 

„Wspólna Pasja” został wybrany obok Kopalni 
Guido w Zabrzu, jako jedno z dwóch miejsc na 
Śląsku, które mogą służyć jako przykłady do-
brych praktyk, służących integracji osób z nie-
pełnosprawnościami, wartych naśladowania 
dla innych europejskich ośrodków.  W trakcie 
spotkania goście mieli możliwość zapozna-
nia się z funkcjonowaniem Zakładu i formami 
wsparcia, jakie oferuje on osobom niepełno-
sprawnym, a także z działalnością Żorskiej 
Spółdzielni Socjalnej „WERWA”, której założy-
cielami są Gmina Miejska Żory oraz Stowarzy-
szenie „Wspólna Pasja”.

Konferencja rozpoczęła się od projekcji fil-
mu, prezentującego działalność Polskiej Spółki 
Gazownictwa, która jest największym w Eu-
ropie operatorem systemu dystrybucyjnego 
gazu. Następnie Ziemowit Podolski – Dyrek-
tor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu 
zaprezentował korzyści, jakie daje zmiana 
ogrzewania na gazowe oraz opowiedział o tym, 
jak obecnie wygląda gazyfikacja Śląska i Żor. 
Zaznaczył, że w naszym mieście jest obecnie 

Wspólnie działamy dla czystego powietrza! 
Miasto podpisało porozumienie z PSG

To kolejny krok w walce o czyste powie-
trze w naszym mieście! Żory dołączyły do 
projektu pn. „Przyłącz się, liczy się każdy 
oddech”, realizowanego przez Polską Spół-
kę Gazownictwa sp. z o.o. Porozumienie 
pomiędzy miastem a PSG zostało podpisa-
ne podczas konferencji, która w piątek, 16 
listopada odbyła się w Domu Kultury w Żo-
rach. W ramach współpracy Żory otrzyma-
ły nowoczesny czujnik jakości powietrza.

około 650 nieczynnych przyłączy gazowy, któ-
re można za darmo aktywować i zmienić ogrze-
wanie na gazowe bez ponoszenia dodatko-
wych kosztów. Waldemar Socha – Prezydent 
Miasta Żory, w krótkim przemówieniu podkre-
ślił, że poprawa jakości powietrza jest jednym 
z priorytetów miasta, dlatego też władze Żor 
wspierają wszystkie działania, które mogą real-
nie pomóc w realizacji tego celu.

O tym, jak ważna jest poprawa jakości po-
wietrza oraz jakie zagrożenia niesie smog, 
którym na co dzień oddychamy opowiedział 
podczas krótkiej prelekcji dr hab. Artur Ba-
dyda, kierownik Zakładu Informatyki i Badań 
Jakości Środowiska na Politechnice Warszaw-
skiej. Zgromadzona publiczność mogła m.in. 
usłyszeć jak nasz kraj wypada na tle świata, 
jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza oraz 
dowiedzieć się, jak wpływa to na nasze zdrowie 
oraz w jakim stopniu przyczynia się do wzrostu 
śmiertelności. 

Punktem kulminacyjnym konferencji było 
podpisanie porozumienia o wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia nastawionego na walkę z niską 
emisją pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa 
sp. z o.o. a Gminą Miejską Żory. Uroczyście pod-
pisali je Waldemar Socha – Prezydent Miasta 
Żory oraz Ziemowit Podolski – Dyrektor Od-
działu Zakładu Gazowniczego w Zabrzu. Na 
mocy porozumienia PSG przekazało miastu no-
woczesny, mobilny czujnik jakości powietrza, 
który pozwoli na bieżąco monitorować poziom 
zanieczyszczeń powietrza w kolejnym punkcie 
Żor. Urządzenie wskazuje stężenie pyłów PM2,5 
i PM10, a także odczuwalną temperaturę po-
wietrza. O lokalizacji nowego czujnika poinfor-
mujemy w najbliższym czasie. Podczas wyda-
rzenia w Domu Kultury prowadzone były także 
bezpłatne badania spirometryczne, z których 
skorzystało kilkadziesięcioro mieszkańców. 

Osoby zainteresowane bezpłatną aktywa-
cją nieczynnego przyłącza gazowego powinny 
kontaktować się z pracownikami Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. przez formularz dostęp-
ny na stronie internetowej www.psgaz.pl/for-
mularz-kontaktowy.

Zeznania podatkowe należy składać 
do końca stycznia, wyłącznie elektronicz-
nie. Szczegółowe informacje  dostępne na 
stronach: www.finanse.mf.gov.pl, www.
kis.gov.pl oraz www.e-deklaracje.gov.
pl, a także pod numerami telefonów Kra-
jowej Informacji Skarbowej: 801 055 055 
(dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 
22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów 
komórkowych), +48 22 330 03 30 (dla po-
łączeń z zagranicy).

Ważne informacje 
dla podatników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żo-
rach informuje o zmianie terminu i for-
my składania PIT-11, PIT-8C, PIT-11A, 
PIT-40A, PIT-R przez płatników



4 Kurier Żorski  |   numer 10  |  grudzień 2018

Informacje

Krajowa Mapa Zagrożeń to ogólnopolski system, który pozwala 
każdemu obywatelowi przekazać policji informację o niepokojącym 
go zjawisku, dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zgło-
szenia można  szybko i wygodnie dodać, wybierając odpowiednią 
kategorię przestępstwa lub wykroczenia, o którym chcemy poinfor-
mować stróżów prawa. Można jednak przekazać informację o każdej 
sprawie, która w odczuciu mieszkańca negatywnie wpływa na jego 
poczucie bezpieczeństwa – we właściwym polu można dokładnie 
opisać, co nas niepokoi.  Każde zgłoszenie naniesione na mapę do-
trze do policji i zostanie zweryfikowane przez stróżów prawa. 

UWAGA! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwen-
cji policji - w tego typu przypadkach należy korzystać z numerów 
alarmowych 112 i 997.

Jak korzystać z mapy? By nanieść zgłoszenia wystarczy wejść na 
stronę internetową www.policja.pl lub stronę Komendy Miejskiej 
Policji w Żorach www.zory.slaska.policja.gov.pl, gdzie po prawej 
stronie znajdziemy odnośnik do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Następnie zbliżając i przesuwając mapę należy odnaleźć 
interesujące nas miejsce i dodać zagrożenie używając czerwonej 
ikony ze znakiem „+”.  Trzeba pamiętać o uzupełnieniu wszystkich 
informacji. Można też dodać zdjęcie. Liczba zgłoszeń dokonywanych 
z jednego komputera jest ograniczona, a kolejne można dodać do-
piero po odczekaniu pewnego czasu. Zachęcamy do skorzystania 
z mapy – razem zadbajmy o bezpieczeństwo w naszym mieście! 

Wszyscy mamy wpływ na bezpie-
czeństwo w mieście! Zagrożenia 
można zgłaszać przez Internet

Przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie, uży-
wanie środków odurzających, dzikie wysypiska śmieci czy spo-
żywanie alkoholu w niedozwolonych miejscach – to tylko kilka 
przykładów zagrożeń, które mieszkańcy mogą zgłaszać przez 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To interaktywna plat-
forma, dzięki której mieszkańcy bez wychodzenia z domu mogą 
pomóc policji w skuteczniejszej walce z łamaniem prawa. 

Przekształcenie użytkowania wieczystego 
w prawo własności nastąpi z mocy prawa, czego 
potwierdzeniem będzie zaświadczenie wyda-
ne przez dotychczasowego właściciela, czyli 
Gminę lub Skarb Państwa. Dokument zostanie 
przesłany do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Żorach, Wydziału Geodezji, Kar-
tografii i Katastru Urzędu Miasta w Żorach oraz 
nowego właściciela nieruchomości. Sąd, na pod-
stawie zaświadczenia, ujawni w księgach wieczy-
stych prawo własności, na rzecz dotychczasowego 
użytkownika wieczystego oraz wpisze roszczenie 
dotyczące opłaty przekształceniowej. Następnie, 
na adres wskazany w zaświadczeniu, doręczy no-
wemu właścicielowi zawiadomienie o wpisie.

W związku z powyższym, osoby które nie do-
konały aktualizacji danych dotyczących zamiesz-
kania w ewidencji użytkowników wieczystych 
prowadzonej przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu 

Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności 
Już od 1 stycznia 2019 roku użytkownicy 

wieczyści gruntów zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 
wielorodzinnymi staną się właścicielami 
lub współwłaścicielami tych terenów. To 
efekt wejścia w życie ustawy o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów. Mieszkań-
cy budynków wielorodzinnych będą mogli 
skorzystać ze zmian tam, gdzie co najmniej 
połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.

Miasta w Żorach proszone są o niezwłoczne zgło-
szenie zmian adresowych na piśmie. 

Zaświadczenia będą wydawane z urzędu 
przez okres 12 miesięcy od dnia przekształcenia 
i zwolnione są z opłaty skarbowej. Można również 
złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, wtedy 
organ wydaje dokument w terminie 4 miesięcy. 
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opła-
ty skarbowej w wysokości 50 zł. Zaświadczenie 
będzie potwierdzało fakt przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 
określało wysokość opłaty przekształceniowej, 
którą właściciel będzie wnosił przez okres 20 lat. 
Opłata będzie odpowiadała opłacie rocznej z tytu-
łu użytkowania wieczystego w jej pełnej wysoko-
ści tj. ustalonej w trzecim roku po aktualizacji i bę-
dzie mogła być waloryzowana raz na 3 lata. Opłatę 
za rok 2019 wnosi się do 29 lutego 2020 roku, 
w następnych latach do 31 marca każdego roku.

Na gruntach stanowiących do tej pory wła-
sność Skarbu Państwa ustawa przewiduje możli-
wość wniesienia opłaty jednorazowej i otrzymania 
z tego tytułu bonifikaty w wysokości:
• 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa 

zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie;

• 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w drugim roku po przekształ-
ceniu;

• 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w trzecim roku po przekształ-
ceniu;

• 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w czwartym roku po prze-
kształceniu;

• 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w piątym roku po przekształ-
ceniu;

• 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w szóstym roku po przekształ-
ceniu
W przypadku gruntów stanowiących własność 

Gminy o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zde-
cyduje Rada Miasta.

W Żorach przekształceniem zostanie obję-
tych około 6,5 tys. osób.   Proces wydawania za-
świadczeń będzie się odbywał przez cały 2019 
rok. W związku z tym prosimy osoby, które zosta-
ną objęte przekształceniem, by nie dokonywały 
wpłat z tytułu użytkowania wieczystego. Za-
świadczenia, które zostaną wydane przez Urząd 
Miasta będą m.in. zawierały informację o kwocie 
opłaty przekształceniowej, terminie płatności 
czy numerze rachunku bankowego. Szczegóło-
wych informacji udziela: Wydział Skarbu Miasta 
Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, pok. 
306, tel. 32 43 48 270.

UWAGA! Ponieważ zdarzają się sytuacje, 
w których mieszkańcy nie przeprowadzają po-
stępowań spadkowych po zmarłych członkach 
rodziny lub nie ujawniają nabytych praw w dro-
dze spadkobrania w księgach wieczystych, bar-
dzo ważne jest by te osoby niezwłocznie uregu-
lowały swoje prawa do posiadanego majątku.
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- Nasza akcja ma na celu pokazanie tego, co 
robią strażacy w czasie służby w ramach jedno-
stek OSP. Każdy z nas, żyjąc w lokalnym społe-
czeństwie, jest odpowiedzialny za jego bezpie-
czeństwo. Niektórzy, czując potrzebę działania 
w większym zakresie niż tylko zaalarmowanie 
odpowiednich służb, decydują się być ich czę-
ścią – wstępują w szeregi strażaków ochotników 
i tym samym oddają się służbie innym. Każdy 
kadr naszego filmu to element tego, czym zaj-
mują się strażacy ochotnicy. Nie są to sceny 
przesadzone, ani koloryzowane. Tworząc ten film 
staraliśmy się pokazać realistyczny zakres działań 
strażaków, który jest niezwykle szeroki – mówi 
Adam Doleżych, Naczelnik Ochotniczej Straży 
Pożarnej Żory i pomysłodawca powstania spotu.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są czę-
ścią struktury ochrony przeciwpożarowej nasze-

Strażacy ochotnicy w służbie innym! 
Zobaczcie niezwykły film promocyjny

 „W służbie innym” - pod takim hasłem 
Ochotnicza Straż Pożarna Żory promu-
je w całej Polsce działalność strażaków 
ochotników! Dzięki wsparciu finansowe-
mu między innymi Urzędu Miasta Żory po-
wstał film, który pokazuje, jak różne wy-
zwania podejmują strażacy z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz jak ważna dla bezpie-
czeństwa każdego z nas jest ich służba.

go kraju. Ich działalność polega między innymi 
na: gaszeniu pożarów, wsparciu przy wypadkach 
drogowych, podtopieniach, usuwaniu powalo-
nych drzew czy gniazd szerszeni. OSP to także 
często lokalne centra kultury, zwłaszcza w ma-
łych miejscowościach. Działalność OSP skupia 
się na szkoleniu młodzieży i wpajaniu jej postaw 
proobronnych i patriotycznych, a także zachęca-
niu młodych ludzi do działania na rzecz lokalnej 
społeczności.

- Dzisiejsi strażacy OSP to wysoko wykwalifi-
kowani rzemieślnicy, którzy z pasją do zawodu 
strażaka realizują swoje zadania. Każdy strażak 
ochotnik, który zamierza brać udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych musi odbyć państwowy 
kurs prowadzony przez strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej. Dopiero po ukończeniu tego 
niełatwego kursu i zdaniu egzaminu uzyskuje się 

uprawnienia do udziału w akcjach – podkreśla 
Adam Doleżych. Warto dodać, że dziś wiele jed-
nostek OSP w całym kraju, w tym także w Żorach, 
dysponuje nowoczesnym wyposażeniem, które 
nie odbiega od standardów prezentowanych 
przez jednostki PSP.

Jeśli chcecie pomagać innym i zostać cichym 
bohaterem swojej lokalnej społeczności, to war-
to wstąpić w szeregi Ochotniczej Straży Pożar-
nej. By to zrobić wystarczy przejść kilka kroków 
rekrutacyjnych:

- wypełnić deklarację przystąpienia do OSP, 
- odbyć okres kandydacki (nie w każdej jedno-

stce OSP),
- uzyskać pozytywną opinię Zarządu OSP w za-

kresie kandydatury,
- złożyć ślubowanie,
- ukończyć kursy uprawniające do uczestnic-

twa w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
Przejście tych kroków pozwala na pełno-

prawne uczestniczenie w formacji mundurowej 
jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna.   Od kandy-
data wymaga się: wysokiej kultury osobistej, 
szacunku do munduru oraz symboli narodo-
wych, gotowości do poświecenia wolnego cza-
su, koleżeństwa i umiejętności pracy w grupie, 
podporządkowania się do musztry służbowej 
obowiązującej w jednostkach OSP oraz chęci do 
samodoskonalenia się.

Film można obejrzeć na stronie  
www.zory.pl, a przez cały grudzień także na 
antenie Telewizji TVT.

Od pierwszego dnia pożaru Urząd Miasta 
Żory prowadził kompleksowe działania, zgod-
ne ze swoimi kompetencjami, ściśle współpra-
cując ze wszystkimi zaangażowanymi służbami 
i je wspierając. Pomoc z miasta w różnych for-
mach otrzymali strażacy, biorący udział w akcji 
ratowniczej. Pracownicy Urzędu Miasta byli tak-
że w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspek-
toratem Ochrony Środowiska w Katowicach 
(WIOŚ), które jest instytucją odpowiedzialną za 
monitoring i ochronę środowiska w tego typu 
sytuacjach. Niezwłocznie po otrzymaniu infor-
macji o wybuchu pożaru, na mocy zarządzenia 
Prezydenta Miasta Żory, w trybie alarmowym 
działania rozpoczął Powiatowy Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego, pod przewodnictwem 
Waldemara Sochy – Prezydenta Miasta Żory, 
a następnie Daniela Wawrzyczka – Zastępcy 
Prezydenta Miasta Żory. W jego skład wcho-
dzili m.in. mł. bryg. mgr inż. Marek Zdziebło 
– Komendant Miejski Państwowej Straży Po-
żarnej, Anna Ujma – Pełnomocnik Prezydenta, 
Bronisław Jacek Pruchnicki – Pełnomocnik 
Prezydenta, Marek Zajączkowski – Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw 
Obronnych i Ochrony Ludności oraz Anna 
Buchta – Naczelnik Wydziału Inżynierii Środo-
wiska.

Na miejsce zdarzeń niezwłocznie  wysłany 
został zespół dyżurny WIOŚ, który przy użyciu 
ambulansu, wyposażonego w specjalistycz-
ny sprzęt, w tym m.in. chromatograf gazowy 

W Kleszczowie płonął zakład utylizacji opon
Przez tydzień setki strażaków z Żor i ca-

łego regionu walczyły z pożarem zakładu 
utylizacji opon w Żorach-Kleszczowie, któ-
ry wybuchł w nocy z 27/28 listopada. 

ze spektrometrem masowym przeprowadził 
badania jakości powietrza. Takie badania 
były prowadzone 28 i 30 listopada, zarówno 
w najbliższej okolicy pożaru, jak i w kierunkach 
rozprzestrzeniania się dymu. Jak czytamy w pi-
śmie skierowanym przez WIOŚ do Urzędu Mia-
sta Żory: Analiza składu powietrza pod kątem 
obecności dwutlenku siarki, amoniaku, chloru, 
cyjanków, związków chloroorganicznych, dizo-
cyjanu toulenu, wykazała stężenia poniżej progu 
oznaczalności spektrometru zainstalowanego 
w ambulansie. Ponadto w dniu 28.11.2018 r. prze-
prowadzono pomiary zawartości lotnych związ-
ków organicznych w 4 wybranych lokalizacjach 
miasta Żory, które wykazały średnie stężenie ŁZO 
na poziomie 1,18 mg/m3, co także nie stanowi 
wartości zagrażającej zdrowiu lub życiu.

Równolegle badania jakości powietrza 
w związku z pożarem prowadziła także Spe-
cjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-
-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej 
z Katowic-Piotrowic. Wyniki tych badań także 
wskazywały, że w unoszącym się dymie nie 
było substancji niebezpiecznych w takich stę-
żeniach, które mogłyby zagrażać mieszkań-
com. Można się z nimi zapoznać na stronie 
www.zory.pl.

- Urząd Miasta wystąpił także do WIOŚ o wy-
konanie kompleksowych badań zanieczysz-
czenia środowiska tj. gleby, wody i powietrza 
w związku z pożarem - podkreśla Anna Ujma, 
Pełnomocnik Prezydenta. 

Na miejscu zdarzenia WIOŚ wykonał próby 
środowiskowe do badań laboratoryjnych, m.in. 
pobrał próbki wody. W momencie przekazania 
Kuriera Żorskiego do druku ich wyniki nie były 

jeszcze znane. Wszelkie informacje związane 
z pożarem w Kleszczowie były przez cały czas 
na bieżąco publikowane na stronie interneto-
wej www.zory.pl.

- Należy podkreślić, że upoważnieni pracow-
nicy Urzędu Miasta w Żorach prowadzili wcze-
śniej kontrole na terenie firmy GUM RECYCLING 
Sp. z o.o. W związku ze stwierdzonymi niepra-
widłowościami w zakresie magazynowania od-
padów, Prezydent Miasta Żory w październiku 
br., wszczął z urzędu postępowanie w sprawie 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbierania 
odpadów, udzielonego GUM RECYCLING Sp. 
z o.o. Jednocześnie wystąpiono do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ka-
towicach o kontrolę w zakładzie i wymierzenie 
podmiotowi kary pieniężnej za naruszenia – 
mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta. 
Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia 
na zbieranie odpadów przez firmę Gum Re-
cycling Sp. z o.o zakończono 5 grudnia. Warto 
podkreślić, że decyzja o ewentualnym wstrzy-
maniu działalności zakładu, czy jego zamknię-
ciu są w kompetencji WIOŚ, nie zaś Urzędu 
Miasta Żory.

- Serdecznie dziękuję strażakom z Żor oraz 
całego regionu, którzy brali udział w akcji ra-
towniczej - zarówno tym zawodowym, jak 
i ochotnikom. Wasze niesamowite zaangażo-
wanie i chęć niesienia bezinteresownej po-
mocy mieszkańcom naszego miasta są godne 
podziwu i naśladowania. Wszyscy bardzo wiele 
Wam zawdzięczamy. Ponownie potwierdzili-
ście, że zawsze można na Was liczyć, zwłaszcza 
w trudnych sytuacjach. Dziękujemy! – mówi 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Fot.  Joanna Tom
aszew

ska
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Celem projektu było przede wszyst-
kim wzmocnienie więzi między dzieckiem 
a rodzicem, a także zagospodarowanie czasu 

Co tydzień coś fajnego 
w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom w Żorach 

 „CCF - Co Tydzień Coś Fajnego - jesień 
2018” to tytuł projektu realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
w Żorach, na który otrzymało ono dofi-
nansowanie w wysokości 3 tysięcy złotych 
z programu „Decydujesz-pomagamy”, orga-
nizowanego przez sieć sklepów Tesco. Dzia-
łania rozpoczęły się na początku września, 
a zakończyły wraz z końcem listopada.

wolnego oraz wsparcie dla rodzin z trudno-
ściami życiowymi. – To zadanie zostało zreali-
zowane poprzez rozmowy z członkami sto-
warzyszenia, a także poradnictwo, możliwość 
kontaktu uczestników z pedagogiem, dorad-
cą zawodowym i objęcie rodziny opieką oraz 
wsparciem naszego stowarzyszenie - podkre-
śla Sabina Chyła - wiceprezes Stowarzysze-
niu Pomocy Dzieciom, pełniąca rolę koordy-
natora projektu. - Projekt się kończy, ale to co 
zbudowaliśmy będziemy pielęgnować nadal, 
poprzez dalsze spotkania – dodaje.

W trakcie projektu odbyło się 6 spotkań 
w których uczestniczyło w sumie 30 dzieci 
i 7 rodziców. Dla uczestników przygotowano 
ciekawe zajęcia plastyczno-muzyczno-inte-
gracyjne. - Robiliśmy slimy, torby-sakiewki, 
były śpiewy przy akompaniamencie gitary, 
gry i zabawy, a także ognisko z rodzicami 
w Parku Piaskownia wraz z podchodami. 
W ramach projektu byliśmy także na wyciecz-
ce w parku i zamku w Pszczynie. Odwiedzi-
liśmy też pobliskie Goczałkowice, gdzie spa-
cerowaliśmy w Ogrodach Kapias, a także nad 
Zalewem Goczałkowickim. Wiele z naszych 
dzieci było tam pierwszy raz - mówi Katarzy-
na Tyrtania, Prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom w Żorach.

Platforma będzie działała w oparciu o no-
woczesne rozwiązania funkcjonujące na wio-
dących portalach pośrednictwa pracy i por-
talach społecznościowych. Powstaje dzięki 
współpracy Gminy Miejskiej Żory z Konsor-
cjum Fundacji TEANO i żorskiej firmy Creative 
Developer Studio sp. z o.o. Innowacyjny por-
tal pozwoli w jednym miejscu zgromadzić 
informacje o programach, instrumentach 
i  ofertach instytucji działających na rynku 
pracy, a jego oferta skierowana będzie dla 
wszystkich chcących podjąć lub zmienić pra-
cę. - Będzie to platforma nowoczesnego po-
średnictwa, ujmująca szczegółową diagnozę 
mieszkańców oraz oferty zgłaszane przez 
żorskich pracodawców, z uwzględnieniem 
preferencji i usług oferowanych przez żorskie 
instytucje – podkreśla Waldemar Socha, Pre-
zydent Miasta Żory. Uruchomienie Platforma 
Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa 
Pracy jest planowane na koniec 2018 r.  

Nowa platforma 
ułatwi znalezienie 
lub zmianę pracy

Stworzenie wirtualnego miejsca spo-
tkań dla mieszkańców Żor, żorskich praco-
dawców i instytucji działających w obsza-
rze rynku pracy i edukacji – to główne cele 
internetowej Platformy Przedsiębiorczo-
ści, Informacji i Pośrednictwa Pracy, która 
powstaje w naszym mieście.  

W naszym mieście rozpoczęły się kontrole 
z udziałem drona, który pomaga wykryć przy-
padki łamania przepisów antysmogowych, 
czyli spalania w piecach śmieci oraz paliw złej 
jakości. Dron umożliwia m.in. analizę składu 
chemicznego dymu wydobywającego się 
z kominów. Dzięki temu można szybko wy-
typować te domy, do których powinni wejść 
uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta Żory, 
by pobrać próbki z paleniska i potwierdzić 
łamanie przepisów. Już pierwszego dnia przy 
pomocy drona skontrolowano kilkadziesiąt 
nieruchomości. W wyniku kontroli potwier-
dzono w tym sezonie grzewczym cztery przy-
padki spalania śmieci. Kolejne kontrole będą 

Drony pomagają sprawdzać, 
czym mieszkańcy palą w piecach

Spalanie śmieci i paliw niskiej jakości 
w domowych piecach jest jedną z przyczyn 
smogu w naszym regionie. By temu zapo-
biec Urząd Miasta Żory prowadzi wzmo-
żone kontrole, do których wykorzystuje 
także najnowsze dostępne technologie, 
takie jak drony z aparaturą pomiarową do 
sprawdzenie jakości spalin, wydobywają-
cych się z kominów. 

prowadzone  na terenie całego miasta. 
Kontrole palenisk w nieruchomościach 

prywatnych przeprowadzane są przez 
uprawnionych pracowników Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 
i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Żory, któ-
rzy posiadają legitymację ze zdjęciem, imie-
niem, nazwiskiem oraz nazwą komórki orga-
nizacyjnej UM Żory oraz pieczęciami, a także 
upoważnienie, wydawane przez Prezydenta 
Miasta Żory na mocy Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska. Uprawnia ono do wejścia na po-
sesję  i sprawdzenia, czy w paleniskach nie są 
spalane substancje niedozwolone. Właściciel 
kontrolowanej nieruchomości lub dorosły 
domownik ma obowiązek wpuszczenia upo-
ważnionych pracowników w celu przeprowa-
dzenia kontroli.

Kontrolowane są przede wszystkim nie-
ruchomości zgłaszane przez mieszkańców 
miasta, ale też inne nieruchomości, typowa-
ne przez pracowników Urzędu Miasta Żory. 
Kontrolujący mogą pobierać próbki popiołu, 
w celu wykonania badań laboratoryjnych na 

obecność w nim zabronionych substancji. Je-
śli potwierdzone zostanie spalanie odpadów, 
to za takie zachowanie, zgodnie z art. 191 
Ustawy o odpadach, grozi kara aresztu lub 
grzywny. 

Przypomnijmy, że odmowa lub utrudnie-
nie wykonywania kontroli może skutkować 
konsekwencjami opisanymi w art. 225 § 1 Ko-
deksu Karnego – „Kto osobie uprawnionej do 
przeprowadzania kontroli w zakresie ochro-
ny środowiska lub osobie przybranej jej do 
pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie 
czynności służbowej, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3”.

Uwaga! Uzasadnione prośby o inter-
wencje i przeprowadzenie kontroli moż-
na kierować pod numer tel. 32 43 48 177 
lub 605 145 600 oraz mailowo pod adres: 
zko@um.zory.pl

Od tego roku miasto ma już dwie maskotki 
– to para Żorek i Żorka. Obie są bardzo lubia-
ne zarówno przez młodszych, jak i starszych 
mieszkańców. Oprócz ich „pluszowej” wersji od 
kilku lat w mieście obecne są też figurki Żor-
ka - z książką, pochodnią oraz ze sztućcami. 
Odlane z brązu figury ostatnio zniknęły z miej-
skiej przestrzeni, ale tylko na chwilę, by przejść 
metamorfozę. Zostaną odnowione i ustawione 
w nowych miejscach. - Chcemy, by renowacja 
Żorków stała się początkiem tworzenia szlaku 
miejskich maskotek, który będzie dodatko-
wą atrakcją przy zwiedzaniu miasta. Dlatego 
planujemy już niedługo stworzyć nowe Żorki 
- mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Promocji, Kultury i Sportu.

O pomoc w wyborze figurek, które powsta-
ną w pierwszej kolejności prosimy mieszkań-
ców! Na stronie www.zory.pl do końca grud-
nia można zagłosować na propozycję, która 
najbardziej nam się podoba. Każdy mieszka-
niec może oddać tylko jeden głos. Zachęcamy 
do udziału w głosowaniu! 

Nowe Żorki ozdobią miasto! 
Wybierzmy je razem

Żorek jako policjant, pływak, strażak, 
czy podróżnik – to tylko kilka z prawie 50 
propozycji, jakie zgłosili mieszkańcy Żor 
w odpowiedzi na pomysł Urzędu Miasta, 
by na ulicach naszego miasta pojawiały 
się kolejne figurki przedstawiające sym-
patycznego ognika i jego partnerkę Żorkę.
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Jerzy Tomal przez 8 lat doskonalił swoje 
piłkarskie umiejętności pod okiem trenera 
Pawła Rybicy w barwach MKS Żory. Przed 
rundą jesienną jako drugi - po Patryku  
Gogóle - zawodnik drużyny dwukrotnych 
Mistrzów Śląska rocznika 2003 MKS Żory 
przeszedł do Akademii Lecha Poznań. 

Młody żorzanin najpierw został powołany 
przez selekcjonera Marcina Dornę do Repre-
zentacji Polski U-16 na wrześniowe mecze 
z Czechami, podczas których dostał szansę 
debiutu w tej drużynie. Obrońca zaprezento-
wał się na tyle dobrze, że 28 i 30 listopada 
dwa razy wyszedł w podstawowym składzie 
Reprezentacji Polski U-16 w meczach z Irlan-
dią Północną. W pierwszym spotkaniu, za-
kończonym wynikiem 0:0 wychowanek MKS 
Żory zagrał przez pełne 90 minut, zaś w dru-
gim, wygranym 4:0, zszedł z murawy na 10 
minut przed końcem meczu. 

Młody piłkarz z Żor 
w Reprezentacji Polski! 

Jeszcze wiosną Jerzy Tomal biegał po 
zielonej murawie w Żorach, a teraz repre-
zentuje barwy jednego z najsilniejszych 
polskich klubów - Lecha Poznań i ma na 
swoim koncie debiut w piłkarskiej Repre-
zentacji Polski do lat 16! 

Ponad 30 najlepszych juniorów z całej 
Europy wzięło udział w jednym z najważ-
niejszych turniejów rangi Super Series Nor-
dic Junior Open, który rozegrany został 
w szwedzkim Malmö. Nasz kraj reprezento-
wało 6 zawodników, wśród których znalazł się  
Jakub Gogol. 

Rozstawiony z numerem 2 żorzanin 
w pierwszej rundzie gładko pokonał 3:0 (11:1, 
11:2, 11:9) Czecha Farida Farraga. Następnie 
zmierzył się z Finem Ville Eskolą, z którym 
także rozprawił się w trzech setach (11:2, 
11:2, 11:1). Kolejny mecz, ze Szwajcarem 
Philippem Hansertem również zakończył się 
zwycięstwem Jakub Gogola 3:0 (11:5, 11:7, 
11:7).  W półfinale przeciwnikiem żorzanina 
był Knut Hogervors z Holandii. Po zaciętym 
meczu, nasz reprezentant zwyciężył 3:1 (11:9, 
9:11, 12:10, 11:9) i awansował do finału. Tam 
czekał już na niego rozstawiony z numerem 1 
reprezentant Izraela - Segev Rome. Finałowe 
spotkanie było potwierdzeniem doskonałej 
formy Jakuba, który rozpoczął od mocnego 
uderzenia, wygrywając pierwszego seta 11:2. 
Ostatecznie żorzanin triumfował w całym 

Żorzanin zwycięzcą 
prestiżowego turnieju squasha! 

Po pokonaniu krajowej konkurencji 
i zdobyciu tytułu Mistrza Polski w Squ-
ashu w kategorii U15 młody żorzanin, Ja-
kub Gogol potwierdził swój wielki talent 
także na arenie międzynarodowej! Nasz 
reprezentant zwyciężył w prestiżowych 
zawodach w Szwecji.

Rowery czwartej generacji z wypożyczal-
ni GeoVelo, funkcjonującej w Żorach od po-
czątku września,  już zimują. Kolejny sezon 
rowerowy rozpocznie się wraz z nadejściem 
wiosny, czyli w marcu 2019 roku. Zgodnie 
z zapowiedziami operatora systemu, do tego 
czasu aplikacja zostanie zaktualizowana i roz-
budowana o nowe funkcje – planowane jest 
m.in. ułatwienie sposobów płatności. 

Warto dodać, że wypożyczalnia rowerów 
GeoVelo, składająca się z 80 charakterystycz-
nych, żółtych jednośladów działała w naszym 
mieście przez ponad dwa miesiące. Rowery 
po wprowadzeniu zmian w systemie można 
wypożyczyć i oddać w aż 27 punktach na 
terenie Żor. Do tej pory w naszym mieście 
rowery zostały wypożyczone 635 razy, czyli 
średnio 9,77 razy dziennie. Średni czas wypo-
życzenia to ponad 41 minut, a przejechany 
dystans około 700 metrów.

Zimowa przerwa 
w wypożyczalni 
rowerów GeoVelo

Dobiegł już końca sezon wypożyczalni 
rowerów miejskich GeoVelo. Z przejażdż-
ki jednośladem ponownie będzie można 
skorzystać już wiosną.

meczu 3:1 (11:2, 6:11, 11:7, 11:4) i został zwy-
cięzcą turnieju! 

Jakub Gogol swoją przygodę ze squ-
ashem rozpoczął w klubie Vita Sport ponad 
7 lat temu, trenując pod okiem Roberta 
Olejniczaka. Obecnie doskonali swoje umie-
jętności pracując z najlepszymi trenerami 
w Czechach. 

Fot. Robert O
lejniczak

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
  Prezydent Miasta Żory

Życzymy Państwu
 szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku!

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
  Prezydent Miasta Żory

Życzymy Państwu
 szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku!

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
  Prezydent Miasta Żory

Życzymy Państwu
 szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku!

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
  Prezydent Miasta Żory

Życzymy Państwu
 szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku!

Wesołych Świąt
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