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Anna Nowacka w 2018 roku została wy-
brana na  drugą kadencję w  Radzie Miasta 
Żory z  listy KWW Żorska Samorządność. Po-
wodem złożenia przez nią mandatu radnej 
było rozpoczęcie pracy w  Żorskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 

Zwolnione przez nią miejsce w  składzie 
Rady Miasta Żory zajął Krzysztof Hałacz. 
Został on zaprzysiężony na radnego podczas 
sesji Rady Miasta w  czwartek, 26 września. 

Krzysztof Hałacz 
nowym radnym Rady Miasta Żory 

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta 
Żory z mandatu radnej zrezygnowała Anna 
Nowacka. W  jej miejsce zaprzysiężony na 
miejskiego radnego został Krzysztof Hałacz.

Nowy radny zasilił skład Komisji Gospodarki 
Komunalnej oraz Komisji Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska.

W związku z przebudową alei Jana Pawła 
II, obejmującą m.in. wymianę nawierzchni 
i  budowę zatok autobusowych ulica ta jest 
całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku 
od skrzyżowania  z al. Zjednoczonej Euro-
py do skrzyżowania z ul. Okrężną oraz na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną do 
skrzyżowania z ul. Towarową.

Zmieniona organizacja ruchu drogowe-
go będzie obowiązywała do 16 grudnia. Na 
czas prowadzenia prac wprowadzony został 
oznakowany objazd al. Zjednoczonej Europy, 

Trwa remont alei Jana Pawła II
Utrudnienia w  ruchu czekają na kierow-

ców i  pasażerów komunikacji miejskiej, któ-
rzy z  Żor jadą w  kierunku Jastrzębia-Zdroju. 
W związku z trwającym remontem nawierzch-
ni do połowy grudnia częściowo zamknięta 
będzie aleja Jana Pawła II w Żorach.

al. Armii Krajowej i ul. Towarową do al. Jana 
Pawła II.

Inna trasa objazdu została wyznaczona 
dla autobusów publicznego transportu zbio-
rowego. Autobusy Bezpłatnej Komunikacji 
Miejskiej kursują od skrzyżowania al. Zjed-
noczonej Europy z al. Jana Pawła II do skrzy-
żowania z ul. Boryńską i dalej  ul. Boryńską do 
Ronda Jastrzębskiego, gdzie zawracają.

Natomiast autobusy MZK i  pozostałych 
przewoźników kontynuują jazdę   w  kie-
runku Jastrzębia-Zdroju ulicami: Okrężną,  
al. Armii Krajowej i Towarową, do skrzyżowania  
z al. Jana Pawła II.

Przystanki Bajerówka zostały przeniesione 
na ul. Boryńską po obu stronach, na wysoko-
ści restauracji Miód-Malina (dawniej Ameri-
can Steak House).

W  związku z  remontem wiaduktu na 
ul. Nowopszczyńskiej konieczne było za-
mknięcie drogi wewnętrznej  ul. Polskiej  na 
odcinku od skrzyżowania z  ul. Zostawa do 

Ulica Polska zamknięta 
w związku z remontem wiaduktu

Uwaga kierowcy! Do końca roku  bę-
dzie obowiązywała zmieniona organi-
zacja ruchu drogowego na ul. Polskiej 
w Żorach.

wiaduktu drogi wojewódzkiej nr 935 ul. No-
wopszczyńskiej. Oznacza to, że  nie można 
bezpośrednio przejechać z  Centrum Han-
dlowego Auchan do ronda przy ul. Pszczyń-
skiej.

Na czas obowiązywania zmienionej orga-
nizacji ruchu wprowadzony został oznako-
wany objazd ulicami Zostawa i  Pszczyńską 
do ul. Polskiej.

Podczas panelu pn. „Powiatowe Urzędy 
Pracy jako koordynatorzy działań na lokal-
nym rynku pracy” przedsiębiorcy z  naszego 
województwa, którzy tworzyli swoje biznesy 
przy wsparciu PUP, odebrali z  rąk Wicemi-
nistra Stanisława Szweda oraz Tomasza  
Zjawionego - Prezesa Regionalnej Izby Go-
spodarczej w  Katowicach nagrody i  wyróż-
nienia w  wojewódzkim konkursie „Najlepszy 
debiut w biznesie” oraz „5 lat po debiucie”.

Wśród debiutantów kapituła pierwsze 
miejsce przyznała Andrzejowi Serafinowi, 
który założył w  naszym mieście znaną z  do-
skonałej kuchni firmę „Byfyj & Pasja Gotowa-
nia”. Rozpoczęcie działalności zostało dofinan-
sowane przez PUP w  Żorach. Firma Andrzeja 
Serafina szybko zdobyła uznanie - posiada cer-
tyfikat „Firma Godna Zaufania” oraz jest laure-
atem plebiscytu Dziennika Zachodniego „Mi-
strzowie Smaku 2018” w  dwóch kategoriach: 
„Kucharz Roku” i „Bistro Roku”.

Żorski 
przedsiębiorca 
najlepszym 
debiutantem 
w biznesie! 

W  Katowicach odbył się 9. Europej-
ski Kongres Małych i  Średnich Przedsię-
biorstw. Tradycyjnie już częścią imprezy, 
organizowanej przez Regionalną Izbę Go-
spodarczą w Katowicach, było przyznanie 
wyróżnień dla najlepszych firm, powsta-
łych przy wsparciu Powiatowych Urzędów 
Pracy. W  tym roku wśród nagrodzonych 
znalazła się firma z Żor! 

W Żorach popiół jest odbierany sezonowo 
-  od stycznia do maja oraz od września do 
grudnia - jeden raz w miesiącu, bezpośrednio 
spod nieruchomości zamieszkałych. Należy 
pamiętać o  tym, aby popiół przed wrzuce-
niem do kubła był wystudzony. Nie wolno 
zalewać go wodą czy innymi płynami. Popiół 
należy oddawać w  pojemnikach znormali-
zowanych normą PNEN- 840, o wielkości nie 
mniejszej niż 110 litrów.

Popiół to osobna
frakcja odpadów! 

W związku z rozpoczynającym się okre-
sem grzewczym przypominamy o obowią-
zujących w  naszym mieście zasadach od-
dawania popiołu.

Wielogodzinną ucztę dla wielbicieli kina 
i muzyki filmowej poprowadziła Anna Ujma – 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory. Gościem 
specjalnym był znany krytyk filmowy i publicy-
sta - Tomasz Raczek. Na scenie wystąpili m.in.: 
AF MUSIC & CARRANTUOHILL, Chór Voce 
Segreto, wokalista Mirek Lazarek, wokalista 
i  gitarzysta Michał Skuza, basista Mateusz 

Żorskie kino ma już 60 lat! 
Ten rok jest wyjątkowy dla żorskie-

go kina „Na Starówce”! Ulubione miejsce 
miłośników sztuki filmowej świętowało 
niedawno okrągły jubileusz 60-lecia ist-
nienia. Z tej okazji zorganizowany został 
uroczysty Koncert Galowy.

Marciniec oraz pianista Jakub Gwardecki. 
Nad przygotowaniem wokalnym czuwała Elż-
bieta Żydek, a kierownictwo artystyczne nad 
wydarzeniem objął Andrzej Marciniec.

W tak ważnym dla kina dniu, nie mogło za-
braknąć życzeń, gratulacji i  wyróżnień. Z  rąk 
Ministra Michała Wosia - wiceprzewodniczą-
cego Komitetu Społecznego Rady Ministrów 
Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego” odebrali Stanisław 
Ratajczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury oraz Jolanta Hrycak – kierownik kina „Na 
Starówce”. Odznaczenie to przyznawane jest 
przez Sejmik Województwa Śląskiego.
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W  Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020 
do dyspozycji mieszkańców jest łącznie aż 
1  750  000,00 zł, w  tym 250  000,00 zł na pro-
jekty ogólnomiejskie oraz 1  500  000,00 zł na 
projekty dzielnicowe, czyli po 100  000 zł dla 
każdej z dzielnic. O tym, które ze zgłoszonym 
przez mieszkańców pomysłów zostaną zreali-
zowane w  przyszłym roku zdecydują wyniki 
głosowania. 

Głosowanie mieszkańców odbędzie się 
w  terminie od 5 do 18 listopada 2019 r. 
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każ-
dy mieszkaniec miasta Żory. Każdy może oddać 
maksymalnie dwa głosy, z czego: jeden głos na 
projekt ogólnomiejski i  jeden głos na  projekt 
dzielnicowy, w dzielnicy w której mieszka.

Startuje głosowanie na Żorski Budżet Obywatelski! 
Na jakie inwestycje warto przeznaczyć 

1 750 000 złotych? O  tym zadecydują 
mieszkańcy miasta, biorąc udział w  Żor-
skim Budżecie Obywatelskim 2020! 

Mieszkańcy mogą zdecydować, czy 
chcą zagłosować tradycyjnie na formula-
rzu papierowym czy też przez Internet na 
formularzu elektronicznym. Głosowanie in-
ternetowe odbywa się przez dedykowaną 
platformę pn. „E-Żory”, dostępną pod adresem  
zory-ekonsultacje.eboi.pl.

Żorzanie, którzy chcą skorzystać z głosowa-
nia tradycyjnego muszą zgłosić się do Punktów 
głosowania, które znajdują się w punktach in-
formacji (przy wejściach) w  siedzibach Urzędu 
Miasta Żory przy Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 
25 i  czynne są w  godzinach otwarcia Urzędu 
Miasta tj: 

• poniedziałek 7:30-17:00
• wtorek-czwartek: 7:30-15:30
• piątek 7:30-14:00.
Każdemu uprawnionemu do udziału w gło-

sowaniu wydaje się tylko jedną kartę do gło-
sowania! 

Formularz do głosowania papierowe-

go zawiera pola przeznaczone do wpisania 
identyfikatora przypisanego do projektu 
ogólnomiejskiego i  projektu dzielnicowego. 
Numery identyfikacyjne można znaleźć na de-
dykowanej platformie zory-ekonsultacje.eboi.
pl, w  BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Żory, na stronie www.zory.pl oraz poniżej. 
W  Internecie dostępne są także szczegółowe 
opisy wszystkich projektów

UWAGA! Do głosowania dopuszczone 
zostały tylko projekty, które uzyskały oce-
nę pozytywną – tylko one zostały ozna-
czone numerem identyfikacyjnym.

Szczegółowe informacje o  procedurze 
Żorskiego Budżetu Obywatelskiego zawie-
ra Uchwała Nr 155/XI/19 Rady Miasta Żory 
z dnia 26.09.2019r. w sprawie: zmiany Uchwa-
ły Nr 116/VIII/19 Rady Miasta Żory z dnia 13 
czerwca 2019 r. dostępna w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Nazwa projektu
Numer 

identyfika-
cyjny

Wnioskodawca Wartość

Projekty Ogólnomiejskie

Budowa toru 
rowerowo-rolkowo-deskorolkowego 

typu „pumptrack”
ŻBO001 Projekt stanowi połączeniu 

wniosków złożonych przez: 
Tomasza Majosa i Annę Ujmę

250 000,00 zł

Żorski Ogród Społecznościowy ŻBO002
Projekt stanowi połączeniu wnio-

sków złożonych przez:  Joannę 
Kisielewską i Annę Nowacką

250 000,00 zł

Wykonanie projektu kompleksu 
rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim 

w Dzielnicy Rowień-Folwarki
ŻBO003 Władysław Portka 80 000,00 zł

Zielone Żory ŻBO004 Karolina Talar 250 000,00 zł

Rozbudowa istniejącego placu zabaw 
w Parku Cegielnia ŻBO005 Agnieszka Szpryngier 234 019,80 zł

Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratow-
niczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach ŻBO006 Michał Klein 170 000,00 zł

Pijemy zdrowo! ŻBO007 Ewelina Nasiadka 250 000,00 zł

Zaprojektowanie ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Owocowej w Żorach ŻBO008 Krzysztof Mentlik 250 000,00 zł

Dzielnica Śródmieście – numer dzielnicy 01

Brak projektów do głosowania

Dzielnica Księcia Władysława - numer dzielnicy 02

Tajemniczy ogród A01 Mateusz Buksa 100 000,00 zł

Dzielnica Kleszczówka - numer dzielnicy 03

Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach B01 Ludwika Bielak 100 000,00 zł

Dzielnica 700-lecia Żor - numer dzielnicy 04

Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim C01 Janusz Janik 100 000,00 zł

Dzielnica Zachód - numer dzielnicy 05

Budowa bezpiecznego chodnika wzdłuż 
ul. Folwareckiej na wysokości Parku Cegielnia D01 Krzysztof Morgała 85 000,00 zł

Budowa i montaż progu wyspowego – 3 sztuki D02 Justyna Wojciech 9 600 zł

Chodnik wraz ze ścieżką rowerową 
przy al. Wojska Polskiego D03 Henryk Kowalczyk 100 000,00 zł

Dzielnica Korfantego - numer dzielnicy 06

Dzielnicowy FIT HUB E01 Przemysław Biegała 100 000,00 zł 

Strefa rekreacji E02

Projekt stanowi połączeniu 
wniosków złożonych przez: 

Jana Ogiermana, Mieczysława 
Borowca, Dorotę Szmyt, 

Stefana Drożdża, Dominika 
Krusberskiego, Ireneusza Jagusia 

i Stanisławę Drewicz

100 000,00 zł

Dzielnica Osiny - numer dzielnicy 07

Bezpieczne Osiny F01 Marcin Broda 100 000,00 zł

Młodzież przyszłością – modernizacja boiska 
jako przestrzeń kreatywnego i wszechstronnego 

rozwoju dzieci i młodzieży z dzielnicy Osiny
F02 Arkadiusz Wałach 60 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
na ul. Spółdzielczej F03 Grzegorz Gardynik 100 000,00 zł

Budowa fontanny na skwerze przy OSP F04 Andrzej Szostek 100 000,00 zł

Dzielnica Rój - numer dzielnicy 08

Brak projektów do głosowania

Dzielnica Pawlikowskiego - numer dzielnicy 09

Rozbudowa istniejącego placu zabaw 
na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20 G01 Agnieszka Szpryngier 68 142,00 zł

Dzielnica Sikorskiego - numer dzielnicy 10

Zielona Aleja H01 Katarzyna Rutkowska 100 000,00 zł

Budowa, remont chodnika ul. Okrężna. 
Początek od wjazdu do supermarketu Kaufland 

w kierunku SP15 i ul. Bankowej
H02 Jerzy Marciniak 100 000,00 zł

Kontynuacja remontu chodnika ul. Okrężna H03 Michał Korgól 100 000,00 zł

Dzielnica Powstańców Śląskich - numer dzielnicy 11

Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów J01 Zdzisław Skórzak 50 000,00 zł

Dzielnica Rogoźna - numer dzielnicy 12

Budowa boiska wielofunkcyjnego K01
Projekt stanowi połączeniu 

wniosków złożonych przez: Teresę 
Michalik i Jerzego Michalika

100 000,00 zł

Dzielnica Kleszczów - numer dzielnicy 13

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
ulic Pszczyńskiej i Kleszczowskiej L01 Anna Drążewska 100 000,00 zł

Pojaśniało L02 Joanna Wikłacz 100 000,00 zł

Droga asfaltowa L03 Angelika Rojek 100 000,00 zł

Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego L04 Piotr Frysz 100 000,00 zł

Wprowadzenie elementów zagospodarowania 
sportowo-rekreacyjnego 

w południowej części dzielnicy Kleszczów
L05 Hanna Płonka 45 000,00 zł

Poprawa warunków komunikacji oraz bezpie-
czeństwa na ul. Srebrnej w Żorach-Kleszczowie L06 Michał Płonka 100 000,00 zł

Położenie nawierzchni asfaltowej 
przy części ul. Myśliwskiej i Łowieckiej L07 Monika Morcinek 100 000 zł

Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej L08 Marek Marcisz 6 400 zł

Wykonanie nakładki asfaltowej 
na ul. Fiołkowej w Dzielnicy Kleszczów L09 Bolesław Sobik 100 000,00 zł

Budowa chodnika o szerokości 2 m 
przy ul. Skotnica L10 Mariola Ordon 100 000,00 zł

Dzielnica Rowień-Folwarki - numer dzielnicy 14

Budowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 
o długości 150m M01 Tomasz Majos 76 125,00 zł

Modernizacja i doposażenie placu zabaw 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 M02 Aleksandra Majos 99 380,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymia-
rowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, 

zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem
M03 Krzysztof Majos 62 024,63 zł

Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki 
aktywnemu systemowi ostrzegania M04 Sylwia Konik 100 000,00 zł

Wytwarzamy tlen – drzewa dla dzielnicy. 
Odbudowa ekosystemu poprzez nasadzenie 
drzew kasztanowca wzdłuż ul. Kasztanowej 

oraz innych miododajnych gatunków 
na terenach dzielnicy Rowień-Folwarki

M05
Projekt stanowi połączeniu 
wniosków złożonych przez: 

Iwonę Piechę i Katarzynę Majos
91 200,00 zł

Dzielnica Baranowice - numer dzielnicy 15

Rezerwat Dzikiej Zabawy N01 Magdalena Wargacka 100 000,00 zł

Letni ogród w ośrodku Szkoleniowo-Biwakowym 
oraz malowanie muralu na cześć żorskiego ZHP! N02 Anna Ujma 100 000,00 zł

Budowa dzielnicowego placu zabaw N03 Krzysztof Mentlik 100 000,00 zł

Projekty poddane pod głosowanie w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020
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Czyste Powietrze  to kompleksowy pro-
gram, którego celem jest zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji pyłów i  innych zanieczysz-
czeń wprowadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne. Program skierowany jest 
do osób fizycznych będących właścicielami 
domów jednorodzinnych lub osób posiadają-
cych zgodę na rozpoczęcie budowy budynku 
jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowania 
m.in. na: 

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i ko-
tłów na paliwa stałe) oraz zakup i  montaż 
nowych źródeł ciepła, spełniających wyma-
gania programu, 

- docieplenie przegród budynku, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- instalację odnawialnych źródeł energii (ko-

lektorów słonecznych i instalacji fotowolta-
icznej),

- montaż wentylacji mechanicznej z  odzy-
skiem ciepła.
Punkt w  którym przyjmowane są wnioski 

od mieszkańców działa w  siedzibie Urzędu 
Miasta Żory przy Rynku 9, w pokoju 303 w go-
dzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje 
na temat programu można uzyskać pod nr 
tel. 32 43 48 138 lub na stronie internetowej 
www.wfosigw.katowice.pl.

Złóż wniosek 
do programu 
Czyste Powietrze 
w żorskim 
Urzędzie Miasta 

Nasze miasto podpisało z  Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach poro-
zumienie, na mocy którego w  Żorach po-
wstał punkt przyjmowania wniosków do 
Programu „Czyste Powietrze”.

Konferencja w  naszym mieście kierowa-
na była do kadry kierowniczej i  dydaktycznej 
placówek oświatowych, wolontariuszy oraz 
najważniejszych gości - młodzieży szkolnej. 
Konferencję poprowadzili: Anna Ujma - Peł-
nomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury 
i  Sportu oraz sierż. sztab. Adam  Doleżych 
z  Wydziału Prewencji katowickiej komendy 

„Dopalacze! Bieg do śmierci!” 
– w Żorach rozpoczęto nowy projekt

W  żorskim kinie „Na Starówce” odbyła 
się konferencja pod hasłem „Dopalacze! 
Bieg do śmierci!”. To nowa formuła pra-
cy z  młodzieżą, zakładająca organizację 
podobnych spotkań w  każdym powiecie 
w  województwie śląskim. Na miejsce in-
auguracji programu nieprzypadkowo wy-
brano Żory. Dzięki finansowemu wsparciu 
żorskiego Urzędu Miasta, Wydział Prewen-
cji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach stworzył spot profilaktyczny zwra-
cający uwagę na problem dopalaczy.

wojewódzkiej.
Podczas konferencji głos zabrał Naczelnik 

Wydziału Prewencji KWP w  Katowicach  mł. 
insp. Radosław Wola, który zapowiedział 
premierowy pokaz spotu profilaktycznego 
„Dopalacze! Bieg do śmierci!”. Spot powstał 
w Wydziale Prewencji KWP w Katowicach przy 
wsparciu Urzędu Miasta w Żorach. Po premie-
rze spotu profilaktycznego głos zabrał poli-
cjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Żorach, który na co dzień zajmuje się 
problematyką przestępczości nieletnich - asp. 
sztab. Łukasz Chmielecki. Funkcjonariusz 
w  swoim wystąpieniu krótko omówił proble-
matykę tzw. dopalaczy i  przytoczył przykłady 
interwencji policyjnych dotyczących osób, 
które zażyły te niebezpieczne środki. Następ-
nie w roli eksperta wystąpiła Karolina Rakocz 
- Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia 
Uzależnień w  Częstochowie, która przygo-
towała dla uczestników konferencji wykład  

pt.  „By nie potrzebować środków zastęp-
czych...”.

W trakcie projekcji kolejnego filmu pt. „Mój 
Piękny Syn”, związanego z  tematyką uzależ-
nień, eksperci prowadzili konsultacje dla chęt-
nych pedagogów oraz uczniów w zakresie te-
matyki konferencji.

Projekt „Dopalacze! Bieg do śmierci!”, opra-
cowany przez policjantów Wydziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w  Katowicach, 
to nowe spojrzenie na stary problem. Każde ko-
lejne spotkanie w pozostałych powiatach woje-
wództwa śląskiego będzie podobne: miejscowe 
kino, wykłady eksperckie oraz prezentacja filmu 
związanego z zagrożeniem, jakim są dopalacze 
i  narkotyki. - Naszym celem są wszystkie mia-
sta, każda szkoła i każdy uczeń, którego mamy 
obowiązek, jako dorośli, przestrzec przed tym 
jednym krokiem w  złą stronę, w  stronę bólu, 
rozpaczy i tragedii – podkreślają policjanci. Spot 
profilaktyczny „Dopalacze! Bieg do śmierci!” Wy-
dział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach opracował dzięki wsparciu finan-
sowemu Urzędu Miasta w Żorach. Ma on na celu 
zwrócić uwagę odbiorców i przestrzec przed za-
żywaniem substancji psychoaktywnych.

Projekt skierowany jest do osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, w  tym 
ubóstwem oraz osób o niskich kwalifikacjach, 
mieszkających na obszarach rewitalizowanych 
miasta Żory. Jego częścią jest organizacja szko-
leń i kursów zawodowych dla 30 osób, kończą-
cych się formalnym egzaminem potwierdzają-
cym zdobyte kwalifikacje. 

Aby wziąć udział w  darmowym kursie lub 
szkoleniu wystarczy umówić się na wizytę 

Darmowe kursy i szkolenia zawodowe 
dla osób zagrożonych wykluczeniem

Żorskie Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych prowadzi nabór na darmowe kur-
sy i szkolenia zawodowe w ramach projek-
tu pn. „Kolej na zmianę – kompleksowe 
działania na rzecz aktywizacji mieszkań-
ców obszarów rewitalizowanych”. 

w  Żorskim Centrum Organizacji Pozarządo-
wych. Osoby zainteresowane spotkają się 
tam z doradcą zawodowym, który pomoże im 
w wyborze właściwej ścieżki rozwoju na rynku 
pracy. Następnie uczestnicy projektu są indy-
widualnie kierowani na kursy zgodne ze swo-
imi zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy Żorskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych pod numerem telefonu:  
32 43 55 111. 

Projekt „Kolej na zmianę – kompleksowe 
działania na rzecz aktywizacji mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych” jest współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w  ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Swoje pomysły w  konkursie mogą zgłaszać 
nieformalne grupy inicjatywne liczące 3-10 osób 
oraz stowarzyszenia i  podmioty ekonomii spo-
łecznej. Zwycięskie inicjatywy będą realizowane 
ze środków projektu „Kolej na zmianę! – komplek-
sowe działania na rzecz mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych”, a maksymalna kwota dofinan-
sowania dla jednego przedsięwzięcia to 3 000 zł. 

Zmieniamy miasto! Weź udział 
w konkursie na inicjatywy lokalne

Masz pomysł jak zintegrować i zaktywi-
zować społeczność lokalną? Wiesz jak oży-
wić dzielnice Żor objęte rewitalizacją? Weź 
udział w konkursie na inicjatywy lokalne, 
organizowanym przez Żorskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 

W ramach konkursu wsparcie finansowe otrzy-
mają inicjatywy skierowane do mieszkańców ob-
szarów rewitalizowanych, które w  innowacyjny 
sposób będą miały wpływ na aktywizację spo-
łeczną, a także będą realizowały pomysły mające 
realny wpływ na poprawę sytuacji w dzielnicach 
objętych programem rewitalizacji. 

Szczegółowych informacji udzielają pracow-
nicy Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządo-
wych pod numerem telefonu: 32 43 55 111. 

Projekt „Kolej na zmianę – kompleksowe dzia-
łania na rzecz aktywizacji mieszkańców obsza-
rów rewitalizowanych” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
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Pierwszym akcentem gali było wręczenie 
wyjątkowego odznaczenia - brązowego me-
dalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – dla Ma-
rii Kożuch, kierownik zespołu Wesołe Nutki.  
Odznaczenie to nadawane jest osobom szcze-
gólnie wyróżniającym się w  dziedzinie twór-
czości artystycznej, działalności kulturalnej lub 
ochronie kultury i  dziedzictwa narodowego. 
Z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego medal wręczył Poseł na Sejm 
Czesław Sobierajski.

Uroczystość była także okazją do wyróżnie-
nia żorskiego rzeźbiarza Henryka Foksa, który 
w tym roku obchodzi 40-lecie swojej działalności 
artystycznej. Artysta otrzymał z  rąk Waldema-
ra Sochy - Prezydenta Miasta Żory oraz Piotra 
Kosztyły - Przewodniczącego Rady Miasta Żory 
pamiątkowy grawerton oraz kwiaty.

Następnie wręczono Nagrody Kulturalne 
Prezydenta Miasta Żory. Prestiżowe wyróżnienia 
przyznawane są tym, którzy mają szczególny 
wkład w kształtowanie życia kulturalnego i arty-
stycznego w Żorach. Statuetkę w kategorii „Twór-
czość Artystyczna” otrzymał Paweł Gwóźdź, 
młody utalentowany pianista. Nagrodę za „Upo-
wszechnianie Kultury” otrzymała kierownik kina 
„Na Starówce” - Jolanta Hrycak. W  kategorii 
„Ochrona Kultury” nagrodzony został Ludwik 
Wróbel. Nagroda kulturalna Prezydenta Miasta 
Żory w  kategorii „Młodzi Twórcy” została nato-
miast przyznana Kai Skórskiej-Szmigielskiej - 
trenerce utytułowanych mażoretek Eksplozja.

Zanim wręczone zostały nagrody Prezydenta 
Miasta dla sportowców, wyjątkowe wyróżnienie 
za swoją działalność w sportowym świecie otrzy-
mał Roman Gawron. Złotą Odznakę Honorową 

Przyznano nagrody kulturalne 
i sportowe Prezydenta Miasta Żory 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
Prezydenta Miasta Żory w  dziedzinach 
kultury i sportu. Galę poprowadziła Anna 
Ujma – Pełnomocnik Prezydenta ds. Pro-
mocji, Kultury i  Sportu. Nagrody wraz 
z gratulacjami wręczyli Waldemar Socha – 
Prezydent Miasta Żory oraz Piotr Kosztyła 
– Przewodniczący Rady Miasta Żory.

za Zasługi dla Województwa Śląskiego wręczyli 
mu minister Michał Woś - wiceprzewodniczący 
Komitetu Społecznego Rady Ministrów  oraz Ja-
cek Świerkocki - Przewodniczący Kapituły Sej-
miku Województwa Śląskiego, radny wojewódzki 
i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie 
przez Waldemara Sochę - Prezydenta Miasta 
Żory oraz Piotra Kosztyłę - Przewodniczącego 
Rady Miasta Żory nagród za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym. Najlepsi za-
wodnicy, trenerzy i  działacze otrzymali nagrody 
pieniężne, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.

Jako pierwsi na scenę zaproszeni zostali pły-
wacy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Salmo 
Żory: Julia Olma, Zuzanna Grzymała, Weronika 
Fira, Nadia Lala, Patrycja Lala, Julia Kostrzew-
ska, Jakub Śliwka i Igor Pergół a także ich trene-
rzy: Tomasz Śliwka oraz Krzysztof  Kretek. Na-
grody trafiły również do wywodzących się z tego 
klubu, a  obecnie reprezentujących WKS Śląsk 
Wrocław mistrzów pływania: Szymona Jawor-
skiego i  Piotra Zdziebło oraz utytułowano za-
wodnika  AZS AWF Katowice Kacpra Milbranta.

Kolejne nagrody powędrowały do zawodni-
ków Baseballowego Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Gepardy” Żory: Emilii Zyzało, Natalii 
Ciarcińskiej, Wiolety Szczygieł, Krystiana Sy-
nowca, Emila Dudka, Michela Sieradzkiego, 
Bartosza Rybaka, Szymona Królika, Konrada 
Wiśniewskiego oraz Tymoteusza Orszulika. 
Uhonorowano również działaczy tego klubu Bar-
barę Wiśniewską i  Mariusza Szczygła, a  także 
trenerów Arkadiusza Żurkowskiego oraz Mag-
dę Podgórską.

Prezydent Miasta nagrodził także naszych re-
prezentantów, którzy świetnie spisali się podczas  
zawodów sportowo-obronnych: trenera Łukasza 
Kusia oraz zawodniczki  I LO w Żorach: Julię Han, 
Weronikę Barczyk i Weronikę Samol. Laureata-
mi Nagrody Sportowej Prezydenta Miasta zostali 
również mistrz w  wyciskaniu sztangi Sebastian 
Niedziela oraz judoczka KS Polonii Rybnik Karo-
lina Mika.

W  gronie nagrodzonych znaleźli się: repre-
zentant Żorskiego Centrum Karate Kyokushin 
Shogun Żory Dominik Chabrzyk oraz zawodni-
cy Klubu Sztuk Walki Shogun Żory: Daria Słupik, 
Marta Zmarzły, Wiktoria Niemiec, Szymon 
Kieczka, Kacper Żesławski, Jakub Lis, Miłosz 
Myszkowski i Wojciech Mańka. Nagrodę otrzy-
mał też odpowiedzialny za sukcesy zawodników 
KSW Shogun trener Dariusz Kudyk.

Za osiągnięcia w siatkówce wyróżniono Pau-
linę Dopieralską z  Volley Wrocław, Dominikę 
Pierzchałę reprezentującą Energę MKS Kalisz 
oraz zawodnika Klubu Sportowego Jastrzębski 
Węgiel S.A. Marka Komorowskiego. Wśród na-
grodzonych znaleźli się też: reprezentant klubu 
Foosball Club Żory Piotr Neugebauer, Agata 
Paszek z Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego, 
a  także Adam Szczotka, uprawiający kolarstwo 
torowe w Kolarskim Klubie Sportowym Gostyń.

W  gronie nagrodzonych nie zabrakło lekko-
atletów. Nagrody z  rąk Prezydenta Waldemara 
Sochy otrzymali reprezentanci UKS „Czwórki” 
Żory w składzie: Martyna Ziebura, Zuzanna Wy-
ppich, Magdalena Czajkowska, Cyprian Brilla, 
Paweł Dzida oraz Mariusz Syzdek. Nagrodzo-
ny został też Kacper Kudyba z  Integracyjnego 
Klubu Sportowego. Wśród laureatów znaleźli się 
również biegacze z  klubu HRmax Żory: Sabina 
Bartecka, Ewa Macura, Andrzej Wereszczak 
oraz Andrzej Zieliński.

Nagrody powędrowały także do instruktora 
sekcji modelarskiej MOSiR Żory Jana Pietrzy-
kowskiego i jego podopiecznych: Miłosza To-
meckiego, Bartosza Guziuka i Maksymiliana 
Mazura.

W  tym roku wśród nagrodzonych znaleźli 
się też czołowi młodzi koszykarze naszego wo-
jewództwa, czyli zawodnicy Żorskiej Akademii 
Koszykówki: Paweł Maciejewski, Maksymilian 
Tekla, Seweryn Nowak, Filip Chlebiej, Paweł 
Śliwiński, Jacek Nowak, Maciej Skrok-Wolski, 
Judyta Pych, Marta Makuła, Magda Herba, 
Sandra Brzegowy, Oliwia Malcherczyk, Domi-
nik Sobik, Krzysztof   Malcherczyk, Mateusz 
Krukowski, Dominik Pastuszka, Maciej Łatka, 
Jakub Merda i Dawid Trela. Nagrodzono także 
współautorów ich sukcesów, czyli trenerów Lu-
dwika Maciejewskiego i Grzegorza Marciaka.

Galę uświetnił występ zespołu SąStąd, które-
go członkowie pochodzą z Żor.

W  uroczystości udział wzięli m.in.: Walde-
mar Socha - Prezydent Miasta Żory, Jacek 
Świerkocki - Radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Bożena Dąbrowska – naczelnik 
Wydziału Edukacji, Bożena Kőhl-Gudzik - na-
czelnik Wydziału Polityki Społecznej oraz Gra-
żyna Bagińska-Rojek - dyrektor Delegatury 
Śląskiego Kuratorium Oświaty w  Rybniku oraz 
dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, a tak-
że pedagodzy, psycholodzy i logopedzi ze szkół 
współpracujących z poradnią.

Jubileusz 40-lecia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

Od 40 lat Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w  Żorach pomaga dzieciom, 
rodzicom i  nauczycielom. Z  tej okazji 
w żorskim kinie „Na Starówce” zorganizo-
wano jubileuszową galę. 

Przybyłych gości powitała Joanna Kowal-
kowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Żorach, która przedstawiła krót-
ko historię placówki oraz podziękowała za trud 
pracy jej poprzednim dyrektorom oraz wszyst-
kim byłym i  obecnym pracownikom. Opowie-
działa także o tym, czym na co dzień zajmuje się 
żorska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Poradnia powstała w  latach 70’ XX wieku, 
gdy wraz z dynamicznym rozwojem Żor i szyb-
kim wzrostem liczby mieszkańców pojawiła się 
potrzeba zapewnienia profesjonalnej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ro-
dzicom i  placówkom oświatowym. Najpierw 
była to filia Poradni Wychowawczo-Zawodowej 
w  Rybniku, następnie przekształcona w  samo-

dzielną placówkę. Przez lata Poradnia zmienia-
ła się - przybywało zadań, a także specjalistów. 
Niezmienny pozostał jednak cel jej działalności, 
czyli szeroko zakrojona pomoc psychologiczno-
-pedagogiczna, uwzględniająca potrzeby dzie-
ci, ich rodziców i nauczycieli. 

Podczas uroczystości  Waldemar Socha   
- Prezydent Miasta Żory złożył na ręce Joan-
ny Kowalkowskiej pamiątkowy dyplom oraz 
podziękowania. - Dziękuję, że pomagacie im 
odkrywać słabe i mocne strony, dzięki czemu 
z tymi słabymi sobie lepiej radzą a korzysta-
jąc z tym mocnych potrafią osiągać sukcesy. 
Dziękuję za te wszystkie rodziny, które urato-
waliście – powiedział podczas gali Waldemar 
Socha.

Wydarzenie zakończył występ chóru „Canti-
cum Novum” z Wodzisławia Śląskiego oraz wy-
stąpienie Katarzyny Miller - psycholożki, psy-
choterapeutki i felietonistki.
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Niestety w  związku z  obowiązującymi 
przepisami Urząd Miasta nie może samo-
dzielnie pozyskiwać informacji o  parach 
obchodzących jubileusze małżeńskie. Dla-
tego też zwracam się do Państwa z prośbą 
o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Żorach i występowanie z wnioskiem o na-
danie takiego odznaczenia.

Procedura nadania Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie jest dość złożona 
i  czasochłonna, dlatego wniosek warto 
złożyć z dużym wyprzedzeniem. Zgodnie 
z obowiązującą ustawą o orderach i odzna-
czeniach, na wniosek osób obchodzących 
Jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu 
na miejsce ich zamieszkania, występuje do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o  na-
danie takiego odznaczenia. Przed przesła-
niem wniosku do Kancelarii Prezydenta 
RP dane Wnioskodawców muszą zostać 
dokładnie sprawdzone, aby spełniały wy-
magania formalne, związane z  przyzna-
niem Medalu. Po podpisaniu postanowie-
nia 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 Państwo Złote 
Gody i chcieliby otrzymać Medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, to bardzo proszę 
już teraz poczynić stosowne 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. 
324348127, 324348126, 324348146.

Korzystając z  okazji już teraz składam 
wszystkim przyszłorocznym jubilatom ser-
deczne życzenia kolejnych wspólnych lat 
przeżytych w zdrowiu i harmonii, a także ra-
dości i satysfakcji z przeżycia wspólnie 50 lat 
zgodnie ze złożonym sobie przyrzeczeniem.

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory 

Obchodzicie 50 
rocznicę ślubu? 
Zgłoście się do 
Urzędu Miasta

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

W  Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs 
w Żorach na dzieci i młodzież czeka ponad 50 
atrakcji, w tym m.in.: karuzele, parki linowe, kina 
5D i zagrody ze zwierzętami. Wizyta w Parku to 
nie tylko rozrywka, ale także okazja do pozna-
nia historii Ameryki. Animatorzy zadbają, aby 
uczestnicy wycieczki wrócili do domu z dobry-
mi wspomnieniami i konkretną wiedzą o Ame-
ryce.  Na terenie Parku znajduje się m.in. kilka 
restauracji i  kawiarni, serwujących dania dla 
wycieczek szkolnych. 

Jak uniknąć pożaru i co rozbić w sytuacji za-
grożenia? Czym ugasić płomień i jak skutecznie 
wezwać pomoc? Najważniejsze zasady ochrony 
przeciwpożarowej można poznać w atrakcyjnej 
formie odwiedzając Muzeum Ognia. Wcielając 
się w  role strażaka, naukowca i  dyspozytora 

Wycieczki szkolne pełne przygód! 
Plenerowe lekcje historii, chemii i fizyki 

połączone z  doskonałą zabawą, to oferta 
spółki Nowe Miasto skierowana do nauczy-
cieli, planujących wycieczki szkolne. Oferta 
edukacyjna w nowoczesnej formie sprawi, 
że na pewno nikt nie będzie się nudził! 

dzieci zdobędą praktyczną wiedzę, która może 
uratować życie.   Muzeum Ognia w  Żorach 
oferuje także ponad 20 różnorodnych lekcji 
tematycznych i  warsztatów, które pozwalają 
w ciekawy sposób poszerzyć wiedzę i rozbudzić 
kreatywność wśród dzieci. Tematy są dosto-
sowane do uczniów na różnym poziomie, od 
klas przedszkolnych do liceów. Podczas jednej 
wizyty w Muzeum dzieci mają możliwość prze-
prowadzenia kilkudziesięciu eksperymentów 
i doświadczeń! 

Po przyswojeniu dużej dawki wiedzy, czas 
na trochę ruchu. Park Wodny Aquarion to no-
woczesny obiekt rekreacyjno-sportowy, który 
oprócz sześciotorowego basenu sportowego, 
posiada bogatą strefę rekreacyjną. Zjeżdżal-
nie, rwąca rzeka i jacuzzi – to tylko część atrak-
cji, które czekają na uczniów.  Specjalne strefy 
i  zróżnicowana oferta sprawiają, że to idealne 
miejsce zarówno dla przedszkolaków, jak i mło-
dzieży.

  Szczegółowe informacje pod nr tel.  
32 41 60  809 oraz adresem mailowym  
bok@twinpigs.zory.pl.

Wyjątkowa grota solna powstała w  tym 
roku w  Parku Wodnym Aquarion.   Do jej 
budowy wykorzystano aż 12 ton soli, którą 
sprowadzono wprost z Morza Martwego i Pa-
kistanu. Inhalacje specjalną solą pomagają 
w  leczeniu chorób układu oddechowego, 
a także pozytywnie wpływają na pracę serca 

Zadbaj o zdrowie, odwiedź grotę solną! 
Rozpoczął się sezon grzewczy, a  co za 

tym idzie pogorszyła się jakości powie-
trza. Ból gardła, katar i zapalenie zatok - to 
jedne z najczęstszych chorób wywołanych 
smogiem. Skutecznym sposobem by im 
przeciwdziałać są inhalacje w grocie solnej.

i spowalniają starzenie się skóry. Aby wzmoc-
nić efekty, w  grocie zainstalowano mini tęż-
nię solankową. - Powietrze w  naszej grocie 
jest nie tylko krystalicznie czyste, ale także 
bardzo zdrowe. Wszystko dzięki wysokiemu 
stężeniu jodu, a także wapnia i magnezu. Wi-
zyta w grocie polecana jest wszystkim zestre-
sowanym, zmęczonym i  przepracowanym. 
Generator mgły, muzyka relaksacyjna i  tera-
pia kolorami pomogą ukoi skołatane nerwy 
i zregenerować siły – mówi Katarzyna Szat-
kowska-Marek ze spółki Nowe Miasto, zarzą-
dzającej Parkiem Wodnym Aquarion. 
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     Miejsce postoju mammobusu:  
 
 
 

 
Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii: 

ŻORY – RYNEK (przy Urzędzie Miasta)  
2, 3 grudnia w godz.: 10.00-17.00 

4 grudnia w godz.: 8.30-15.30 
 

BEZ ZAPISÓW!  
Informacja tel.: 32 278 98 96, 784 067 503 
www.io.gliwice.pl 
 
 
 

 


