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Informacje

Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości S.A. oferuje pożyczkę w wy-
sokości 30 000,00 zł, którą można przeznaczyć 
na zakup środków trwałych, wartości niema-
terialnych i prawnych lub na zakup środków 
obrotowych. Pożyczka oprocentowana jest 
w oparciu o stopę referencyjną ogłaszaną 
przez Komisję Europejską i wynosi od 3,85%.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, 
które spełniają następujące kryteria:

- posiadają zdolność kredytową;
- prowadzą rachunkowość zgodnie z obowią-

ARP S.A. oferuje pożyczki dla firm 
i na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W 2002 roku w naszym mieście powstał 
Fundusz Pożyczkowy ARP S.A., utworzony ze 
środków miasta Żory. Mogą z niego skorzy-
stać osoby rozpoczynające lub prowadzące 
działalność gospodarczą na terenie Żor.

zującymi przepisami;
- nie jest w stosunku do nich prowadzone po-

stępowanie sądowe, układowe, ugodowe, 
bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe;

- nie mają zadłużenia wobec Skarbu Państwa 
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytu-
łu prowadzonej działalności gospodarczej;

- nie mają zadłużenia z tytułu podatków 
i opłat lokalnych;

- rozpoczynają lub prowadzą działalność na 
terenie gminy Żory.
Szczegółowych informacji udziela Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., mieszcząca 
się przy al. Wojska Polskiego 4, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Tele-
fon: 32 435 15 66, e-mail: arpsa@ka.onet.pl,  
www.arpsa.pl.

Galeria Wiślanka będzie pierwszym tak du-
żym, obiektem handlowym w Żorach. Obiekt 
uzyskał pozwolenie na budowę i wkrótce roz-
pocznie się przetarg na wybór generalnego 
wykonawcy projektu. - Jestem przekonana, że 
Galeria Wiślanka sprosta oczekiwaniom miesz-
kańców Żor i okolic oraz zapewni im nowocze-
sną przestrzeń handlowo-usługową z atrak-
cyjnymi markami. Dzięki doskonałej lokalizacji 
oraz szerokiej ofercie rekreacyjno-rozrywkowej, 
centrum stanie się miejscem lokalnej aktywno-
ści. Już wkrótce ruszymy z budową naszej inwe-
stycji – podkreśla Teresa Jonas, Prezes Zarządu 
Spółki Błysk – inwestora.

Na blisko 20 tys. mkw. powierzchni najmu 
znajdzie się 80 sklepów i punktów usługowych, 
w tym wielosalowe kino oraz najnowszy pro-

Galeria Wiślanka w Żorach 
z pozwoleniem na budowę

Inwestor Galerii Wiślanka w Żorach 
otrzymał pozwolenie na budowę obiektu. 
Otwarcie nowoczesnego centrum handlo-
wego przewidziane jest na przełom 2019 
i 2020 roku.

jekt jednej z popularnych sieci spożywczych. 
Do dyspozycji klientów będzie ponad 600 
miejsc parkingowych, zlokalizowanych na pod-
ziemnym i naziemnym parkingu.

Dzięki lokalizacji zaraz przy skrzyżowaniu 
najważniejszych dróg szybkiego ruchu w regio-
nie (drogi krajowej nr 81 z drogą wojewódzką 
935 stanowiącej część obwodnicy Żor docho-
dzącej do autostrady A1) Galeria Wiślanka bę-
dzie doskonałym miejscem na zakupy dla ludzi 
z całego regionu. - Projekt spotkał się z bardzo 
dobrym przyjęciem ze strony najemców ze 
względu na swój potencjał i brak konkurencji 
w bezpośredniej okolicy. Będzie to pierwsza 
nowej generacji galeria handlowa w mieście, 
przyjazna rodzinom i sprzyjająca spędzaniu tu 
wolnego czasu, również w dni niehandlowe – 
mówi Ewa Ściubidło, wiceprezes zarządu firmy 
odpowiedzialnej za komercjalizację obiektu. 
– Prowadzimy zaawansowane rozmowy z ko-
lejnymi najemcami zainteresowanymi najmem 
powierzchni w Galerii Wiślanka – dodaje.

Wszystko zaczyna się niewinnie – od zaak-
ceptowania jej w grupie znajomych lub doda-
nia do kontaktów. W ten sposób wirtualna lalka 
pozyskuje swą nastoletnią ofiarę i zaczyna prze-
kazywać jej specjalne wyzwania. - Znajomość 
budzi ciekawość i chęć przeżycia przygody, 
a wygląd lalki, choć powinien, wcale nie znie-
chęca nastolatków. Młodzież ślepo podchodzi 

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci 
Internet to nie tylko doskonałe źródło 

wiedzy, ale też miejsce, gdzie zwłaszcza na 
dzieci i młodzież mogą czekać różne zagro-
żenia. Najnowszym z nich jest wirtualna lal-
ka - bohaterka kolejnej destrukcyjnej gry, 
która pojawiła się w sieci. Warto poznać 
zasady, które pomogą nam chronić dzieci 
nie tylko przed niebezpieczną grą, roz-
powszechnianą za pomocą popularnych 
komunikatorów i stron internetowych, 
ale i przed innymi szkodliwymi treściami.  

do kolejnych, coraz bardziej niebezpiecznych 
zadań. Narażona jest na brutalne treści w posta-
ci zdjęć i filmów, pojawiają się groźby, szykany, 
a w końcowej fazie lalka zachęca graczy do au-
todestrukcji. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy prze-
rażony, młody człowiek próbuje się wycofać 
i zakończyć niebezpieczną znajomość. Głów-
nym celem gry jest bowiem nakłanianie nasto-
latków do samookaleczeń, a w końcowej fazie 
nawet do popełnienia przez nich samobójstwa! 
– ostrzega asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach

To tylko jedno z zagrożeń, przed którymi 
należy chronić dzieci i młodzież. Każdego dnia 
mogą one napotkać w Internecie szkodliwe tre-
ści - czasem trafiając na nie celowo, a innym ra-
zem przez zwykły przypadek. Warto rozmawiać 
z naszymi pociechami o zagrożeniach czyhają-
cych na nie w sieci oraz stosować się do poniż-
szych zasad.

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. 
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpie-

czeństwa w Internecie. 
3. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania 

się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. 
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy poda-

waniu swoich prywatnych danych. 
5. Naucz swoje dziecko krytycznego podejścia 

do informacji przeczytanych w sieci. 
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. 
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. 
8. Zapoznaj dziecko z Netykietą – Kodeksem Do-

brego Zachowania w Internecie. 
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez 

Twoje dziecko. 
10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu 

przeważają nad jego negatywnymi stronami. 
Wiele pomocnych informacji na temat tego, 

jak chronić dzieci w sieci, można znaleźć na 
stronie www.dzieckowsieci.pl.

Pociągiem 
z Żor dojedziemy 
bezpośrednio do Wisły

Pociąg będzie kursował w następujących 
terminach:
• 9 i 18-23 grudnia 2018 r.;
• 24 grudnia 2018 r. – 18 stycznia 2019 r. 
   [(1), (2), (3), (6), (7)];

• 5 stycznia – 1 maja 2019 r. (C);
• 2 – 5 maja i 11 maja – 20 czerwca 2019 r. (C);
• 21-23 czerwca i 29 czerwca – 15 sierpnia 

2019 r. (C);
• 16 – 18 sierpnia i 24 sierpnia – 14 grudnia 

2019 r. (C)

Odjazd z Żor o godz. 8:03. Powrót z Wisły 
Głębce o godz. 18:16. 

Znaczenie symboli z rozkładu jazdy: (1) - kursuje w po-
niedziałki, (2) - kursuje we wtorki, (3) - kursuje w środy, 
(4) - kursuje w czwartki, (5) - kursuje w piątki, (6) - kursuje 
w soboty, (7) - kursuje w niedziele, (C) - kursuje w soboty, 
niedziele i święta

Już od 9 grudnia mieszkańcy Żor będą 
mogli skorzystać z nowego połączenia 
kolejowego.  Pociągiem przyspieszonym 
„Kubalonka” można będzie dojechać bez-
pośrednio do Wisły Głębce.

Zgodnie z nowym rozkładem jazdy, ogło-
szonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
już od 9 grudnia kursował będzie pociąg przy-
spieszony „Kubalonka” relacji Gliwice – Rybnik 
– Żory – Wisła Głębce oraz w przeciwną stronę. 

Zmiany w czasie pracy 
Urzędu Miasta 

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie oraz 
grudniu wystąpi kilka zmian w organizacji pracy 
Urzędu Miasta Żory.

• W sobotę, 17 listopada Urząd Miasta Żory  
będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.

• W Wigilię, czyli 24 grudnia Urząd Miasta  
będzie nieczynny.

• W Sylwestra, czyli 31 grudnia Urząd Miasta  
będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.
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Rozdanie statuetek i certyfikatów dla „Wzoro-
wych Gmin” odbyło się podczas Gali Wzorowych 
w  Muzeum Śląskim. Nasze miasto zostało do-
strzeżone za działania w kilku kategoriach takich 
jak: ekologia, infrastruktura, kultura i oświata. 
Pod uwagę wzięto zarówno projekty i inwestycje 
z ostatnich lat, jak i te realizowane obecnie.

Kapituła konkursu w składzie: Przewodniczący 
Konwentu Powiatów – Starosta Bielski Andrzej 
Płonka,  dyrektor Biura Marszałka Województwa 
Śląskiego Krzysztof Faruga oraz  dyrektor Wy-
dawnictwa Europa Press Media Artur Świtoń, 
doceniła zwłaszcza trwającą realizację inwestycji 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
i budżetu państwa, czyli budowę nowoczesne-

Żory wzorową gminą! 
Dynamiczny rozwój i inwestycje reali-

zowane w Żorach przyczyniły się do zdo-
bycia przez nasze miasto tytułu „Wzorowa 
Gmina” Województwa Śląskiego. 

go centrum przesiadkowego, budowę mieszkań 
socjalnych i  chronionych, rewitalizację obiek-
tów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna 
Elektrycznego.  Dostrzeżony został także projekt 
termomodernizacji placówek oświatowych oraz 
budowa przedszkola w dzielnicy Kleszczówka.

Nagroda „Wzorowej Gminy” swoim zasię-
giem obejmuje całą Polskę, a konkursy cyklicz-
nie organizowane są w każdym z województw. 
Towarzyszy im idea „Ucz się od  najlepszych”.  
- To właśnie takie miasta i gminy mają być wzo-
rem dla innych samorządów, szukających nowa-
torskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia 
publicznego – mówi Artur Świtoń, organizator 
konkursu.

Konkurs pod honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa Śląskiego - Wojciecha Sału-
gi oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów 
Województwa Śląskiego, Starosty Bielskiego -An-
drzeja Płonki zorganizowało Wydawnictwo Euro-
pa Press Media.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną - Koło w Żorach 
działa od 1988 roku, dążąc do wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
tworzenia warunków przestrzegania wobec nich 
praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym, a także działa-
jąc na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie 
ich rodzin.  Za te działania Izabela Bester - Prze-
wodnicząca Zarządu Koła w imieniu  Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną - Koło w Żorach odebrała 
z rąk Jacka Świerkockiego - Przewodniczącego 
Kapituły Sejmiku Województwa Śląskiego, rad-
nego wojewódzkiego i Pełnomocnika Prezy-
denta Miasta prestiżową Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Podczas jubileuszowej gali w kinie „Na Sta-
rówce” za 30 lat wzorowej współpracy wyróż-
niono Dyplomem Honorowym i Kulą Doskona-
łości:  Gminę Miejską Żory,  Radę Miasta Żory 
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żo-
rach. Nagrody odebrali: Waldemar Socha - Pre-
zydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła - Przewodni-
czący Rady Miasta Żory i Weronika Cębrzyna 
- Dyrektor MOPS Żory.

Wręczono także medale „FIDELITER et CON-
STANTER” (Wiernie i Wytrwale) i Dyplomy Ho-
norowe dla osób i instytucji, które w szczegól-
ny sposób przyczyniły się do realizacji celów 
statutowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
W gronie laureatów znaleźli się: Waldemar So-
cha - Prezydent Miasta Żory, który od początku 
swojej prezydentury wspiera wszelkie działania 
Zarządu Koła; Zofia Turek - matka osoby z nie-
pełnosprawnością i od 18 lat Skarbnik Zarządu 
Koła PSONI oraz matki osób z niepełnosprawno-
ściami i główne inicjatorki powstania żorskiego 
Koła PSONI - Janina Golicz, Jolanta Zegrodzka 
i Anna Jakubowska.

Kule Doskonałości 
dla miasta z okazji 
30-lecia PSONI 

Wyjątkowe statuetki – Kule Doskona-
łości, a także medale „FIDELITER et CON-
STANTER” (Wiernie i Wytrwale) i Dyplo-
my Honorowe za wieloletnią współpracę, 
wręczono podczas uroczystej gali z okazji 
30-lecia działalności Polskiego Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną - Koło w Żorach. 
Nagrody odebrali m.in. Waldemar Socha   
- Prezydent Miasta Żory  i Piotr Kosztyła - 
Przewodniczący Rady Miasta Żory.

Celem konkursu PLGBC Green Building 
Awards, organizowanego już po raz siódmy 
przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Eko-
logicznego PLGBC, jest promocja nowoczesnych 
rozwiązań dla budownictwa ekologicznego. 
Nagrody dla najlepszych „zielonych” budynków 
i projektów w Polsce zostały wręczone podczas 
uroczystej gali, towarzyszącej 8. edycji PLGBC 
Green Building Symposium w Warszawie. 

Prace oceniane były przez komisję złożoną 
z ekspertów, która brała pod uwagę zarówno wa-
lory architektoniczne, estetyczne, jak i związane 
z budownictwem ekologicznym oraz rozwojem 
zrównoważonym. Komisja zwracała też uwagę 
na wszelkie nowatorskie pomysły, stanowiące 
połączenie wymienionych walorów. W kategorii 
„Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicz-
nego” fachowcy docenili otwartą we wrześniu 
minionego roku siedzibę Przedszkola nr 4 w żor-
skiej dzielnicy Kleszczówka, przyznając jej pierw-
sze miejsce! 

- Jestem dumny, że udało nam się stworzyć 
budynek, który jest dopasowany do potrzeb 
dzieci i stwarza im doskonałe warunki do rozwo-

Przedszkole na Kleszczówce najlepszym 
„zielonym” budynkiem w Polsce! 

Kolejna nagroda dla żorskiego Przed-
szkola nr 4 w dzielnicy Kleszczówka! No-
woczesna placówka zwyciężyła w kategorii 
„Najlepszy ekologiczny budynek sektora 
publicznego” w tegorocznej edycji konkur-
su PLGBC Green Builing Awards 2018. 

ju, a zarazem pięknie wygląda i zawiera nowocze-
sne rozwiązania przyjazne środowisku – mówi 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Uznanie ekspertów sprawiło, że żorskim 
przedszkolem zainteresowały się największe me-
dia w naszym kraju. - Na terenie Przedszkola nr 4 
nagrywany był materiał do jednego z odcinków 
programu „Dzień dobry TVN”,  w którym placów-
ka została zaprezentowana jako najpiękniejsze 
przedszkole w Polsce – mówi Anna Ujma, Pełno-
mocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu.

Przypomnijmy, że nowoczesny budynek 
Przedszkola nr 4 powstał przy Szkole Podsta-
wowej nr 1. Znajduje się w nim 5 sal, w których 
może bawić się i uczyć 125 dzieci oraz w pełni 
wyposażona kuchnia wraz z zapleczem, a także 
jadalnia. Obiekt wyróżnia się drewnianą elewacją, 
„zielonym” dachem, pełniący funkcję tarasu oraz 
przestronnymi, jasnymi salami z nowoczesnym 
wyposażeniem.

Całkowita wartość realizowanego przez mia-
sto Żory projektu pn. „Zwiększenie dostępności 
do placówek wychowania przedszkolnego po-
przez budowę przedszkola w Dzielnicy Klesz-
czówka w Żorach” wyniosła 5 237 300,64 zł. Został 
on dofinansowany w kwocie 2 440 809,34 zł ze 
środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Waldemar Socha ponownie wybrany Prezydentem Miasta Żory
Już szóstą kadencję w fotelu Prezyden-

ta Miasta Żory zasiadał będzie Waldemar 
Socha! W drugiej turze wyborów Prezy-
denta Miasta Żory na kadencję 2018 – 
2023 zdobył 54,98% głosów. Poznaliśmy 
także skład nowej Rady Miasta Żory. 

W wyborach na Prezydenta Miasta Żory 
wzięło udział czworo kandydatów. W pierwszej 
turze frekwencja w naszym mieście wyniosła 
52,05 %. Do drugiej tury wyborów przeszli kan-
dydaci z największą ilością głosów, czyli obecnie 
urzędujący Prezydent Miasta Żory – Waldemar 

ski, Piotr Huzarewicz, Jacek Miketa, Grzegorz 
Książek i Krzysztof Kurek.

- KWW Żorska Samorządność: Dawid Świer-
czek, Anna Nowacka, Anna Gaszka, Zbigniew 
Krówka, Jerzy Marciniak, Kazimierz Dajka 
i Władysław Łukasiewicz. 

- KWW Żorskie Porozumienie i Waldemar 
Socha: Piotr Kosztyła, Arkadiusz Kuś, Jolanta 
Hrycak, Michał Miłek, Kamil Owczarek, Barba-
ra Fiedor, Wojciech Maroszek, Jadwiga Kemp-
ny oraz Waldemar Socha, którego w Radzie 
Miasta zastąpi Andrzej Lis. 

Socha z KWW Żorskie Porozumienie i Waldemar 
Socha, który zdobył 47,25 % głosów oraz Anna 
Gaszka z KWW Żorska Samorządność, której wy-
nik wyborczy wyniósł 25,88 % głosów.  

W II turze wyborów, która odbyła się 4 listopa-
da, triumfował Waldemar Socha, który zdobył 
54,98% głosów. Frekwencja wyniosła 42,71 %.

Wyłoniono także skład Rady Miasta Żory ka-
dencji 2018 – 2023. Wybrani zostali następujący 
kandydaci:

- KW Prawo i Sprawiedliwość: Daniel Waw-
rzyczek, Krzysztof Mentlik, Dariusz Domań-
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Przez ponad dwa tygodnie na rynku na-
szego miasta panowała będzie radosna 
atmosfera oczekiwania na święta Bożego 
Narodzenia. Będzie ją można poczuć już od  
6 grudnia. Jarmark Świąteczny rozpocznie 
uroczyste rozświetlenie choinki oraz program 
artystyczny, podczas którego dzieci spotkają 
się ze Świętym Mikołajem i jego pomocnikami! 
Od tego dnia, aż do 22 grudnia będzie także 
można zrobić zakupy w pięknie ozdobionych, 
klimatycznych domkach wystawowych. O bo-
gatą i pyszną ofertę gastronomiczną zadbają 
Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pa-

Jarmark Świąteczny wraca 
na żorski rynek. Będzie magicznie! 

Zapach piernika, cynamonu i grzanego 
wina, piękne ozdoby przyciągające wzrok, 
możliwość spróbowania różnych smakoły-
ków i kupienia oryginalnych świątecznych 
prezentów, a także ciekawe wydarzenia 
sportowo-kulturalne, wśród których każ-
dy znajdzie coś dla siebie – to tylko kilka 
z powodów, dla których warto odwiedzić 
żorski Jarmark Świąteczny! 

sja” oraz Nowe Miasta Sp. z o.o. By swobodnie 
z niej korzystać na płycie rynku przygotowane 
zostaną miejsca do konsumpcji. 

W ofercie kupców, wystawiających się na 
żorskim rynku nie zabraknie też ozdób i de-
koracji do domu, rękodzieła oraz oryginalnych 
prezentów świątecznych. Na gości Jarmar-
ku Świątecznego czekało będzie także wiele 
atrakcji towarzyszących, a ich szczegóły bę-
dzie można znaleźć na stronie internetowej 
miasta www.zory.pl. Już teraz możemy jed-
nak zdradzić, że Jarmark Świąteczny ponow-
nie zakończy ciesząca się rosnącym zainte-
resowaniem mieszkańców „Wielka Wigilia na 
rynku”. Podczas tego wyjątkowego wydarze-
nia, które zaplanowano na piątek, 21 grudnia 
od godz. 16:00, będzie można miło spędzić 
czas słuchając pastorałek w wykonaniu kape-
li góralskiej oraz zjeść tradycyjne, świąteczne 
przysmaki, przygotowane przez pracowników 
Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pa-
sja”. Zapraszamy! 

Jarmark Świąteczny 
odbędzie się w terminie 6 - 22 grudnia. 

Zakupy zrobimy:
- od poniedziałku do czwartku 

w godz. 11:00 - 18:00, 
- w soboty w godz. 11:00 - 20:00, 

- w piątki i niedziele w godz. 11:00 - 19:00. 

Do obowiązków właściciela nieruchomości 
należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodnika, jeżeli jest on poło-
żony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chod-
nik nie zostanie odśnieżony, a pieszy poślizgnie 
się na nim i na przykład złamie nogę, to ma on 
prawo domagać się od właściciela nierucho-
mości odszkodowania.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, 
położoną bezpośrednio przy granicy nieru-

Za odśnieżanie chodnika 
odpowiada właściciel nieruchomości

Zbliża się zima, dlatego też przypomi-
namy mieszkańcom o obowiązku odśnie-
żania chodników przylegających do ich 
posesji. Wynika on z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

chomości. Jeżeli zatem chodnik przylega 
bezpośrednio do granicy działki, obowiązek 
odśnieżania spoczywa na właścicielu nieru-
chomości. Właściciel nieruchomości nie musi 
natomiast usuwać śniegu i lodu z przystanków 
komunikacyjnych ani z chodnika na którym 
dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie 
samochodów.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i in-
nych! Kiedy widzimy, że chodnik w jakimś miej-
scu nie jest odśnieżony, to należy głosić to do 
Urzędu Miasta Żory, pod nr tel. 32 43 48 272 
lub 32 43 48 278. Jeśli obowiązku odśnieżania 
nie dopełni właściciel nieruchomości, to miasto 
będzie mogło od niego wyegzekwować dosto-
sowanie się do przepisów prawa. 

W ramach projektu w czwartek, 29 listo-
pada nasze miasto odwiedzi pisarka i felie-
tonistka Grażyna Plebanek - autorka best-
sellerowych powieści: „Pani Furia”, „Bokserka”, 
„Nielegalne związki”, „Przystupa”, „Pudełko ze 
szpilkami” oraz „Dziewczyny z Portofino”. Pi-
sarka jest laureatką licznych nagród, w tym 
Złotej Sowy za promowanie Polski za granicą, 
nagrody Komisji Artystycznej Wrocławskiego 
Teatru Współczesnego i nagrody specjalnej w II 
konkursie dramaturgicznym Strefy Kontaktu, 
za sztukę „Pani Furia”. Spotkanie odbędzie się 
o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Żorach. Rozmowę poprowadzi Grzegorz 
Jankowicz - filozof literatury, krytyk i tłumacz. 

Wyjątkowy projekt o kobietach w bibliotece
„Klasa kobiet. W stulecie prawam 

wyborczego kobiet” to kolejny ciekawy  
projekt, prowadzony przez Miejską  
Bibliotekę Publiczną w Żorach. Składa-
ją się na niego różnorodne wydarzenia 
związane tematycznie z setną rocznicą 
udzielenia kobietom praw wyborczych. 

Wstęp jest bezpłatny. 
Kolejne wydarzenie w ramach projektu 

„Klasa kobiet. W stulecie prawa wyborczego 
kobiet” zaplanowano na piątek, 7 grudnia. 
O godzinie 18:00 w żorskiej bibliotece roz-
pocznie się spotkanie z Martą Dzido i Piotrem 
Śliwowskim – autorami i producentami pierw-
szego w historii polskiej kinematografii filmu, 
opowiadającego o sufrażystkach, które na 
przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich 
walczyły o prawa kobiet. Podczas spotkanie 
będzie można nie tylko porozmawiać w gość-
mi, ale też obejrzeć film pt. „Siłaczki”. Spotkanie 
poprowadzi poeta i krytyk literacki Grzegorz 
Olszański. Wstęp wolny! 

Więcej o projekcie pn. „Klasa kobiet. W stu-
lecie prawa wyborczego kobiet” można prze-
czytać na stronie www.mbpzory.pl. Projekt 
został dofinansowany ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach progra-
mu Partnerstwo dla książki.

Pod tym numerem można otrzymać ob-
szerną informację o negatywnych skutkach 
stosowania dopalaczy oraz o sposobach le-
czenia zatruć spowodowanych przez dopa-
lacze. Z infolinii powinni skorzystać również 
rodzice, który przypuszczają, że ich dzieci 
zażywają dopalacze. Na wspomniany numer 
można także przekazywać informację, które 
pozwolą odpowiednim służbom szybciej do-
trzeć do osób handlujących tymi substancja-
mi psychotropowymi.

Infolinia 
dotycząca dopalaczy

W związku z zagrożeniami związany-
mi z substancjami psychotropowymi, 
potocznie nazywanymi „dopalaczami”, 
Główny Inspektor Sanitarny urucho-
mił bezpłatną infolinię pod numerem 
800 060 800.
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Smog to połączenie niekorzystnych warun-
ków pogodowych i dużej ilości zanieczyszczeń, 
pochodzących z kominów gospodarstw domo-
wych. W ich skład wchodzą trujące dla człowie-
ka pyły i gazy, takie jak: pyły zawieszone PM 2,5 
i PM10, tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2) 
i tlenek węgla (CO). Szkodliwe substancje powsta-
ją głównie w wyniku spalania złej jakości paliw 
oraz śmieci w domowych piecach. Każdego roku 
smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Po-
laków. Oddychanie nim naraża człowieka między 
innymi na: choroby układów oddechowego, krą-
żenia i krwionośnego oraz osłabienie układu od-
pornościowego.

Wspólnie możemy 
zatrzymać smog!

Wraz ze spad-
kiem temperatur 
i rozpoczęciem se-
zonu grzewczego 
wraca temat za-
nieczyszczenia po-

wietrza w naszym kraju. O tym, co każdy 
z nas może zrobić, by oddychać czystszym 
powietrzem informuje Powiatowe Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego w Żorach.

Aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych pol-
skich miast znajduje się w województwie śląskim. 
By zmienić tę sytuację 1 września 2017  roku we-
szła w życie tzw. „uchwała antysmogowa”, regulu-
jąca spalanie paliwa złej jakości w przestarzałych 
piecach. Z jej zapisami można zapoznać się na 
stronie internetowej www.zory.pl. Aby przynio-
sła ona skutek, potrzebna jest edukacja wszyst-
kich mieszkańców w kwestii problemu smogu 
i ich aktywna postawa. To ważne, ponieważ każdy 
z nas ma wpływ na jakość powietrza, którym od-
dychamy. Co dokładnie możemy zrobić? 

• Wymień swój piec na urządzenie spełnia-
jące obowiązujące normy. W zależności od daty 
produkcji obecnie użytkowanego pieca należy to 
zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy ko-
tłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło 
przed 1 września 2017 r.):

- kotły powyżej 10 lat od daty produkcji  
– do końca 2021 r.

- kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji  
– do końca 2023 r.

- kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji  
– do końca 2025 r.

- kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.
• Używaj tylko opału dobrej jakości. „Uchwa-

ła antysmogowa” zakazuje używania paliw, których 
stosowanie powoduje wysoką emisję trujących 

ALARM SMOGOWY Zgłoszenia, dotyczące spalania śmieci lub paliw niezgodnych z przepisami można przekazywać przez 
całą dobę telefonicznie pod nr 32 43 48 177 lub 604 145 600, a także mailowo na adres: zko@um.zory.pl

Przeciętny mieszkaniec Żor wytwarza rocznie aż 320 kilogramów śmieci! Znaczna część z nich 
to cenne surowce wtórne, takie jak szkło, plastik czy papier. Dzięki segregacji odpadów można 
je ponownie wykorzystać, co daje wiele korzyści. Jakich? Sprawdźcie na przygotowanej grafice.

Prowadzona przez PGNiG Obrót Detaliczny 
sp. z o.o. akcja pn. „Dofinansowanie nawet do 
3000 zł” pozwala na zdobycie dopłaty do wy-
miany starych pieców na paliwa stałe na eko-
logiczne kotły gazowe dla aż 11 tysięcy gospo-
darstw domowych w całej Polsce, w tym także 
w Żorach. 

W ramach akcji dziesięć tysięcy osób ma 
szansę otrzymać wsparcie do 1 000 złotych, 
a kolejny tysiąc rodzin, posiadających Kartę 
Dużej Rodziny, może liczyć na dofinansowa-
nie w maksymalnej kwocie aż 3 000 złotych. 
- Warte podkreślenia jest to, że uczestnictwo 
w naszej akcji nie wyklucza równoczesnego 
skorzystania z dopłat w ramach innych progra-
mów oraz dotacji celowych. W związku z czym, 
mieszkańcy Żor mogą uzyskać większe wspar-
cie finansowe na inwestycje związane z wymia-
ną źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne 
– informują organizatorzy akcji z PGNiG Obrót 
Detaliczny sp. z o.o.

Szczegółowe informacje wraz z regulami-
nem akcji można znaleźć na stronie interne-
towej www.pgnig.pl/dofinansowanie oraz 
w placówkach Biur Obsługi Klienta PGNiG Ob-
rót Detaliczny sp. z o.o. 

PGNiG dofinansuje 
wymianę pieca 
na gazowy

Urząd Miasta Żory i PGNiG Obrót De-
taliczny sp. z o.o. współpracują na rzecz 
poprawy jakości powietrze, w ramach 
programu „Przełącz się na gaz”. By pomóc 
mieszkańcom w przełączeniu się na ekolo-
giczne ogrzewanie gazowe PGNiG oferuje 
dodatkowe dopłaty do wymiany starych 
pieców na rzecz kotłów gazowych. 

Segregując dajesz śmieciom drugie życie

substancji do atmosfery. Zamiast nich warto wy-
brać: ekogroszek, pellet, węgiel kamienny grubo-
ziarnisty lub suche drewno – dąb, grab, jesion, buk.

• Zamień piec węglowy na bardziej ekolo-
giczne źródło ogrzewania, taki jak: system cie-
płowniczy, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elek-
tryczne lub odnawialne źródła energii.

• Korzystaj z bardziej ekologicznych rodza-
jów transportu, takich jak: transport publiczny 
(pociąg, autobus), rower czy wspólne przejazdy 
samochodem (carsharnig). Pamiętaj, nawet naj-
mniejsze działanie ma znaczenie i wpływa na 
zmniejszenie poziomu smogu.

• Co robić, gdy atakuje smog? Dzięki wiedzy 
i działaniom prewencyjnym możemy się przed nim 
chronić. By to zrobić należy sprawdzać na bieżąco 
jakość powietrza w swojej okolicy. W Żorach można 
to zrobić przez stronę internetową www.zory.pl 
lub aplikację mobilną Monitoring Powietrza BI. 
W przypadku wystąpienia alarmu smogowego na-
leży ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu 
do niezbędnego minimum. Jeśli musimy wyjść, 
to warto korzystać z maseczki przeciwpyłowej.  
Uwaga! Dotyczy to szczególnie osób w grupie 
najwyższego ryzyka, czyli kobiet w ciąży, małych 
dzieci oraz osób starszych i chorych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie  
www.powietrze.slaskie.pl.
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Podczas spotkania z jubilatami, świętującymi 
w tym roku Złote i Diamentowe Gody Waldemar 
Socha - Prezydent Miasta Żory podkreślał rolę, 
jaką odegrali oni w budowaniu pozycji Polski 
i Żor oraz podziękował za ich pracę, energię i za-
angażowanie. Podkreślał również, że miasto i jego 
mieszkańcy potrzebują mądrości oraz doświad-
czenia życiowego zacnych jubilatów. 

Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę ślubu, 
świętowało tym razem pięć żorskich małżeństw: 
Erna i Józef Czogalikowie, Stefania i Piotr Foj-
cikowie, Gabriela i Bolesław Kasińscy, Otylia 
i Władysław Kosarowie oraz Aniela i Józef Osz-
kowie. 

Z kolei 50 lat temu w związek małżeński wstą-
piło 26 par. W gronie jubilatów znaleźli się: Renata 
i Alojzy Błędowscy, Stefania i Stanisław Cebu-
lowie, Barbara i Edward Cierniakowie, Barbara 

Medale dla par świętujących 
Złote i Diamentowe Gody! 

Pary małżeńskie świętujące 50. oraz 60. 
rocznicę ślubu spotkały się z Waldema-
rem Sochą – Prezydentem Miasta Żory, by 
z jego rąk odebrać Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczystość odbyła się na terenie Wester-
nowego Parku Rozrywki TWINPIGS.

Dostojni Jubilaci, obchodzący w naj-
bliższym czasie 50-lecie pożycia małżeń-
skiego, pragnę poinformować, że z okazji 
Waszego pięknego Jubileuszu możecie 
zostać odznaczeni Medalem za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 

Niestety w związku z obowiązującymi 
przepisami Urząd Miasta nie może samo-
dzielnie pozyskiwać informacji o parach 
obchodzących jubileusze małżeńskie. 
Dlatego też zwracam się do Państwa 
z prośbą o zgłaszanie się do Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Żorach i  występowanie 
z wnioskiem o nadanie takiego odzna-
czenia.

Procedura nadania Medalu za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie jest dość 
złożona i  czasochłonna, dlatego wnio-
sek warto złożyć z dużym wyprzedze-
niem. Zgodnie z  obowiązującą ustawą 
o orderach i odznaczeniach, na wniosek 
osób obchodzących Jubileusz, Wojewo-
da właściwy ze względu na miejsce ich 
zamieszkania, występuje do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie ta-
kiego odznaczenia. Przed przesłaniem 
wniosku do Kancelarii Prezydenta RP 
dane Wnioskodawców muszą zostać do-
kładnie sprawdzone, aby spełniały wyma-
gania formalne, związane z przyznaniem 
Medalu. Po podpisaniu postanowienia 
o nadaniu Państwu odznaczenia przez 
Prezydenta RP  i otrzymaniu Medali oraz 
legitymacji, które przesyłane są za pośred-
nictwem Wojewody, będę mógł zaprosić 
Państwa na uroczystość ich wręczenia. 

Możliwość spotkania z Państwem 
w tak uroczystych okolicznościach będzie 
dla mnie dużą przyjemnością.  Dlatego 
też, jeśli w przyszłym roku obchodzą Pań-
stwo Złote Gody i chcieliby otrzymać Me-
dal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, to 
bardzo proszę już teraz poczynić stosow-
ne starania o jego otrzymanie, w czym 
pomocą będą Państwu służyli pracownicy 
naszego Urzędu Miasta. 

W tym celu proszę kontaktować się 
z pracownikami Urzędu Stanu Cywilne-
go w  siedzibie Urzędu Miasta przy Rynku 
9 w Żorach, bądź telefonicznie pod nr tel.  
32 434 81 27, 32 434 81 26, 32 434 81 46.

Korzystając z okazji już teraz składam 
wszystkim przyszłorocznym jubilatom 
serdeczne życzenia kolejnych wspólnych 
lat przeżytych w zdrowiu i harmonii, 
a także radości i satysfakcji z przeżycia 
wspólnie 50 lat zgodnie ze złożonym so-
bie przyrzeczeniem.

Waldemar Socha 
Prezydent Miasta Żory 

i Eugeniusz Filinowiczowie, Teresa i Henryk 
Foksowie, Krystyna i Ryszard Głowaccy, Bar-
bara i Alfred Grzonkowie, Aniela i Czesław 
Kłoskowie, Sydonia i Roman Koprowscy, Do-
rota i Józef Kusiowie, Marianna i Jan Krasowie, 
Halina i Edward Labusowie, Zdzisława i Janusz 
Musiałowie, Janina i Erwin Nowakowie, Wanda 
i Wiktor Nowakowie, Halina i Andrzej Pałuccy, 
Barbara i Kazimierz Pisarkowie, Irena i Henryk 
Piskowie, Danuta i Józef Samolowie, Lucyna 
i Roman Selańscy, Alicja i Lucjan Szpakowscy 
oraz Urszula i Ryszard Wronkowie. 

Wszyscy jubilaci z rąk Prezydenta Miasta otrzy-
mali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, li-
sty gratulacyjne oraz bukiety róż. Do życzeń i gra-
tulacji dołączyli również ks. Dziekan Stanisław 
Gańczorz oraz Zarząd Spółki Nowe Miasto, który 
podarował jubilatom zaproszenia do Westerno-
wego Parku Rozrywki TWINPIGS. Swoimi wystę-
pami uroczystość uświetnili: kwartet smyczkowy 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żo-
rach, a także towarzyszący od lat żorskim jubila-
tom Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Osiny”.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięk-
nych rocznic i życzymy wiele szczęścia, zdro-
wia i radości na dalsze wspólne lata życia!

Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzy-
skania przez Polską niepodległości jest doskonałą 
okazja do wspomnień oraz radosnego świętowa-
nia. Dlatego też Urząd Miasta Żory zorganizował 
konkurs na film promocyjny 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. - Zadaniem jego 
uczestników było nakręcenie krótkiego filmu, 
który w radosny i pozytywny sposób pokaże 
wyjątkowość tego wydarzenia. Szansę na ukaza-
nie zmian, które zaszły w naszym kraju i mieście, 
wykorzystało 14 autorów prac konkursowych 
– mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta.

Zgłoszone do konkursu filmy oceniło profe-
sjonalne jury, w którego skład weszli: Waldemar 

Radość z niepodległej Polski ujęta w filmie. 
Poznaliśmy laureatów konkursu! 

Zaskakujące, wzruszające, a przede 
wszystkim wypełnione radością z ży-
cia w wolnym kraju filmy przygotowali 
uczestnicy konkursu na spot promu-
jący 100-lecie Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, organizowanego 
przez Urząd Miasta. Najlepsza okazała 
się praca żorzanina – Dariusza Lipki!

Socha  – Prezydent Miasta Żory,  Anna Ujma  – 
Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Promocji, Kultury i Sportu, Jolanta Hrycak – 
Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Rady 
Miasta Żory, dr hab. prof. UŚ  Krystyna Dokto-
rowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uni-
wersytetu Śląskiego,  Paweł Smolorz  – reżyser 
i operator kamery, Grzegorz Żądło – dziennikarz 
i Jakub Gola – artysta.

Jurorzy oceniali prace konkursowe pod 
względem wartości artystycznej i atrakcyjności 
przekazu, realizacji technicznej, rozpowszechnia-
nia wiedzy nt. 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści oraz promocji współczesnego patriotyzmu. 
Najwyżej oceniony został film nakręcony przez 
Dariusza Lipkę z Żor. Zwycięzca otrzyma nagro-
dę w wysokości 3 000 zł brutto.  Drugą nagrodę, 
w wysokości 2 000 zł brutto, zdobył Johny Kon-
dakjian z Żor. Trzecie miejsce zajął Tomasz Woj-
narowski ze Wschowy, który w nagrodę otrzyma 
1 000 zł brutto.

Nagrodzone film można obejrzeć na stronie 
www.zory.pl.

Obchodzicie 
50 rocznicę ślubu? 
Zgłoście się 
do Urzędu Miasta

Chodnik wzdłuż ulicy Okrężnej jest 
popularny nie tylko wśród spacerowi-
czów, ale i biegaczy. W tym roku duże 
fragmenty zostały wyremontowane  i od-
dane do użytku mieszkańcom. Wykona-
no tam nową nawierzchnię asfaltową.

Nowy deptak 
wzdłuż ulicy Okrężnej

Mieszkańcy osiedli Pawlikowskie-
go oraz Sikorskiego mogą cieszyć 
się z kolejnego etapu remontu chod-
nika, który biegnie za osiedlami - 
wzdłuż ulic Okrężnej i Bankowej.
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Głównym celem projektu jest poprawa kom-
petencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwięk-
szenie wykorzystania usług e-administracji. 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców! 
Wystartował projekt „Zaloguj się w Żorach”

Jeśli chcecie nauczyć się, jak bezpiecz-
nie korzystać z Internetu, gdzie szukać 
informacji o wydarzeniach kulturalnych, 
czy jak za pośrednictwem sieci założyć 
firmę albo załatwić sprawę w urzędzie, to 
ten projekt jest właśnie dla Was! Startu-
ją bezpłatne szkolenia komputerowe dla 
mieszkańców Żor w ramach projektu pn. 
„Zaloguj się w Żorach – podniesienie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców Żor”.

mularz. Po rejestracji formularza skontaktuje się 
z Wami pracownik Urzędu Miasta Żory odpowie-
dzialny za realizację projektu.

Projekt pn. „Zaloguj się w Żorach – podnie-
sienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor” 
jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT 
– program rozwoju kompetencji cyfrowych osób 
powyżej 25 roku życia zamieszkałych w woje-
wództwie śląskim i opolskim” jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010. 
Całkowita wartość projektu to 40 320,00 zł.

We wrześniu cała Polska emocjonowała się 
meczami naszych reprezentantów podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, 
rozgrywanych we Włoszech i Bułgarii. Polacy 
potwierdzili ogromną klasę i po raz drugi z rzę-
du wywalczyli tytuł Mistrzów Świata, w finale 
pokonując 3:0 reprezentację Brazylii. Po drodze 
stoczyli boje m.in. z Serbią, Włochami, Rosją, 
Francją, Argentyną i Stanami Zjednoczonymi.

Podczas spotkania w żorskiej hali wszyscy 
chętni mogli z bliska zobaczyć trofeum wy-
walczone przez Reprezentację Polski, a także 
spotkać się z jednym z naszych mistrzów – 
atakującym Jastrzębskiego Węgla,  Dawidem 

Mistrzowskie spotkanie w hali sportowej
To była nie lada gratka dla miłośni-

ków siatkówki! W hali sportowej MOSiR 
Żory można było zobaczyć Puchar Świata  
wywalczony niedawno przez siatkarską 
reprezentację Polski. Gwiazdami wieczoru 
byli dwukrotny Mistrz Świata w siatkówce 
–  Dawid Konarski  oraz sędzia Mistrzostw 
Świata 2018 – żorzanin Wojciech Maroszek. 
Gospodarzami spotkania byli zaś Walde-
mar Socha - Prezydent Miasta Żory i Piotr  
Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta Żory.

Konarskim. W spotkaniu wziął udział również 
sędzia  siatkarski klasy międzynarodowej Woj-
ciech Maroszek, który prowadził 17 meczów 
podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2018 – w tym półfinałowe spotkanie 
Brazylii z Serbią. Zarówno siatkarz, jak i sędzia 
chętnie odpowiadali na pytania publiczności 
oraz drużyn działających w mieście. Widzowie 
mogli bowiem poznać także zawodniczki Mię-
dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go SARI Żory i zawodników Żorskiej Akademii 
Talentów Jastrzębskiego Węgla.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, 
każdy mógł sobie zrobić pamiątkową fotogra-
fię z Pucharem Świata i gwiazdami wieczoru. 
Dawid Konarski i Wojciech Maroszek chętnie 
rozdawali również autografy na pamiątkowych 
widokówkach.

Rzucające się w oczy, żółte rowery stały do tej 
pory w 13 miejscach na terenie naszego miasta. 
Założeniem systemu jest jednak elastyczność, 
dlatego po pierwszych tygodniach użytkowania 
rowerów Urząd Miasta poprosił mieszkańców 
o uwagi i sugestie co do kolejnych miejsc parkin-
gowych. Po zebraniu propozycji żorzan dodano 
nowe parkingi. Rowery GeoVelo można teraz wy-
pożyczyć i oddać w aż 27 lokalizacjach. Ich listę 
znajdziecie w aplikacji GeoVelo oraz na stronie 
www.zory.pl.

- Bardzo cieszy nas, że wypożyczalnia rowe-
rów miejskich spotkała się z pozytywnym odbio-
rem mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, którzy 
już skorzystali z jednośladów i przekazali nam 
uwagi dotyczące funkcjonowania systemu oraz 
lokalizacji parkingów rowerowych. Zależy nam, 
żeby system był jak najlepiej dopasowany do po-
trzeb naszych mieszkańców – podkreśla Walde-
mar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Sezon rowerowy potrwa do końca listopada, 
a następnie jednoślady trafią do garażu, by wró-
cić na żorskie drogi w marcu 2019 roku. Przypo-
mnijmy, że rowerami w ramach systemu GeoVelo 
można jeździć w granicach miasta, a korzystanie 
z nich jest bardzo łatwe. Przez cały proces wy-
pożyczania roweru prowadzi użytkownika spe-
cjalna aplikacja GeoVelo, którą należy pobrać ze 
sklepu Google Play lub AppStore i zainstalować 
na smartfonie. Następnie należy uruchomić apli-
kację oraz zasilić konto opłatą aktywacyjną w wy-
sokości 10 zł. Później pozostaje tylko odblokowa-
nie roweru za pomocą aplikacji i możemy ruszyć 
w miasto! Po zakończeniu przejażdżki rower trze-
ba odstawić w wyznaczonym miejscu i ręcznie 
zablokować zamek oraz pamiętać o zakończeniu 
jazdy w aplikacji. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej www.geovelo.pl.

Dlatego też 72 osoby powyżej 25 roku życia, 
mieszkające w Żorach, będą mogły skorzystać 
z ciekawych szkoleń z obsługi komputera oraz 
Internetu, dostosowanych do różnych stopni za-
awansowania. Przygotowano szkolenia w 5 gru-
pach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój 
biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, 
„Działam w sieciach społecznościowych” oraz 
„Kultura w sieci”.

By wziąć udział w szkoleniach wystarczy 
wejść na stronę www.zory.pl, kliknąć w kafe-
lek „Zaloguj się w Żorach. Bezpłatne szkolenia 
komputerowe”, a następnie wypełnić krótki for-

Rowery miejskie 
wypożyczysz i oddasz 
w nowych miejscach

We wrześniu w naszym mieście ruszyła 
wypożyczalnia rowerów miejskich Geo-
Velo. W Żorach można korzystać z aż 80 
nowoczesnych jednośladów tzw. czwartej 
generacji. Po konsultacjach z mieszkańca-
mi dodane zostały kolejne miejsca, gdzie 
można wypożyczyć oraz oddać rower.

W Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin, 
rozgrywanych w rosyjskim Kaliningradzie, 
wzięło udział aż 410 zawodników z 21 krajów. 
Reprezentanci Polski rywalizowali w 37 konku-
rencjach kumite i kata, zdobywając łącznie aż 34 
medale, co pozwoliło nam zająć drużynowo do-
skonałe, drugie miejsce, tuż za Rosją. W tym im-
ponującym osiągnięciu swój udział mieli także 
reprezentanci Klubu Sztuk Walki Shogun Żory, 
kierowanego przez sensei Dariusza Kudyka.

Najlepiej zaprezentował się  najmłodszy 
z żorskich „shogunów” - Jakub Lis, który nie dał 
żadnych szans rywalom i wywalczył tytuł Mi-
strza Europy w kumite młodzików, powyżej 60 
kg. Na podium stanął także Szymon Kieczka, 
który zdobył srebrny medal w kata juniorów. 

Nasze miasto na matach w Kaliningradzie re-

Żorscy karatecy z medalami Mistrzostw Europy!
Ogromnym sukcesem zakończył 

się udział polskich karateków w XXXII  
Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin. 
Reprezentacja naszego kraju zajęła drugie 
miejsce w klasyfikacji medalowej, a przy-
czynili się do tego młodzi zawodnicy z Żor, 
którzy dwa razy stawali na podium! 

prezentowali także inni zawodnicy Klubu Sztuk 
Walki Shogun Żory. Kacper Żesławski przegrał 
swoja pierwszą walkę w kat. juniorów młod-
szych do 55 kg i odpadł z dalszej rywalizacji. 
Miłosz Myszkowski zwyciężył w swoim pierw-
szym pojedynku, jednak w ćwierćfinale w kate-
gorii juniorów do 60 kg uległ reprezentantowi 
Rosji. Do walki o medale stanął również instruk-
tor KSW Shogun Żory sensei Dariusz Kudyk. 
W rywalizacji kata seniorów trener „shogunów” 
zajął 8 miejsce. Reprezentował on także Polskę 
w kumite seniorów open masters. W pierwszej 
walce pokonał po dogrywce zawodnika z Japo-
nii. To pozwoliło mu stanąć do walki o wejście 
do strefy medalowej, w której przyszło mu się 
zmierzyć mu się reprezentantem Rosji -  najcięż-
szym i najwyższym zawodnikiem w kategorii 
open. Mimo wyrównanego pojedynku sędzio-
wie wskazali na zawodnika gospodarzy i nasz 
reprezentant uplasował się ostatecznie tuż za 
podium, zajmując 4 miejsce. 

Udział zawodników  Klubu Sztuk Walki Sh-
ogun Żory w Mistrzostwach Europy wsparło 
finansowo miasto Żory.

fot. UM Żory
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