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Poczuj magię świąt! Odwiedź 
Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku

Wyniki Żorskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020

Dodatkowe 1,5 mln zł 
na Centrum Przesiadkowe

Zmiany w rozkładach 
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Życzymy pięknych 
i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 
Nowym Roku!

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory
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Baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami  czyli BDO jest na-
rzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę ryn-
ku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym 
samym do efektywniejszego wspierania organów 
inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawi-
dłowościami występującymi w tym sektorze. 

Obowiązkiem rejestracji w  Rejestrze BDO 
objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają 
odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, 
ale również wprowadzający na terytorium kra-
ju produkty w  opakowaniach, opony, oleje 
smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, 
sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producen-
ci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi na-
bywcy opakowań. W niektórych przypadkach 

Przedsiębiorco, pamiętaj 
o wpisie do Rejestru BDO!

Twoja firma wytwarza, zbiera, przetwa-
rza lub transportuje odpady? Wprowadzasz 
na rynek produkty opakowaniowe lub pro-
dukty w opakowaniach? A może sprzedajesz 
sprzęt elektroniczny, pojazdy, baterie lub 
akumulatory? Jeśli odpowiedziałeś twier-
dząco, to koniecznie sprawdź, czy Twoja 
działalność wymaga wpisu do Rejestru BDO.

może to dotyczyć nawet jednoosobowych 
działalności gospodarczych. Mogą to być np. 
salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, 
firmy budowlane, zakłady mechaniki samocho-
dowej, czy podmioty wytwarzające odpady nie-
bezpieczne.

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający od-
pady podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru 
BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, 
które zlecają wykonanie usługi innemu pod-
miotowi, gdyż w  wyniku zleconej usługi nie 
będą wytwórcą odpadów. 

Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie 
wymieniane są świetlówki, a  usługa jest wyko-
nywana przez inną firmę w  ramach umowy, to 
zgodnie z  ustawą o  odpadach wytwórcą odpa-
dów powstałych w  wyniku świadczenia danej 
usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę 
(chyba że umowa stanowi inaczej). Podmiotami 
zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:

• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami, które wykorzy-
stują odpady na potrzeby własne;

• podmioty władające powierzchnią ziemi, na 

której są stosowane komunalne osady ście-
kowe do: uprawy roślin przeznaczonych do 
produkcji kompostu lub uprawy roślin nie-
przeznaczonych do spożycia i  do produkcji 
pasz;

• podmioty, w  których prowadzi się nieprofe-
sjonalną działalność w zakresie zbierania od-
padów opakowaniowych i  odpadów w  po-
staci zużytych artykułów konsumpcyjnych, 
takich jak np. leki i opakowania po nich;

• transportujący wytworzone przez siebie od-
pady;

• wytwórca odpadów będący rolnikiem gospo-
darującym na powierzchni poniżej 75 ha.

Podmioty, które nie dokonają wpisu do Reje-
stru BDO mogą liczyć się z poważnymi ogranicze-
niami w  funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycz-
nia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady 
i  nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł 
przekazać tych odpadów np. odbierającemu. 
Nie będzie miał również możliwości wystawie-
nia elektronicznej karty przekazania odpadów, 
a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie 
będzie już dostępna. Firma transportująca nie 
będzie mogła w związku z tym odebrać od pod-
miotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zare-
jestrować się do końca 2019 roku. 

Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i  do-
wiedz się więcej.

Właściciele zwierząt domowych są zobo-
wiązani do utrzymywania ich w  taki sposób, 
aby nie stanowiły one zagrożenia i  nie były 
uciążliwe dla innych ludzi. W szczególności do-
tyczy to zabezpieczenia nieruchomości przed 
wydostaniem się zwierząt na zewnątrz, wypro-
wadzania ich na tereny nieobjęte zakazami, 
a co najważniejsze, obowiązku usuwania za-
nieczyszczeń pozostawionych przez swoich 

Posiadanie zwierzaka to także obowiązki
Pies często nazywany jest najlepszym 

przyjacielem człowieka, a  jego towarzy-
stwo może nam dawać wiele radości. Na-
leży jednak pamiętać, że na właścicielach 
czworonogów ciążą także obowiązki.

pupili. Odpowiedzialność właścicieli za swoje 
zwierzęta wynika z  uregulowań ogólnokrajo-
wych oraz prawa miejscowego.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czysto-
ści i  porządku na terenie miasta Żory właści-
ciele zwierząt domowych mają w  obowiązku 
m.in. natychmiastowe usuwanie zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzęta domo-
we na terenach przeznaczonych do użytku pu-
blicznego, a  w  szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zie-
lonych, itp. Odchody zwierzęce umieszczane 
w szczelnych torbach, mogą być wrzucane do 
pojemników służących do zbierania odpadów 

Jerzy Krótki przez ostatnie 25 lat zajmował 
się zagadnieniami związanymi z  rehabilitacją 
społeczno-zawodową osób z niepełnospraw-
nościami. Od sierpnia 2009 r. tworzył w  na-
szym mieście Zakład Aktywności Zawodowej 
Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”. 
Pod jego wodzą ZAZ zwiększył zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnościami z 40 do 65. Je-
rzy Krótki jest inicjatorem powołania w  2010 
r. Stowarzyszenia „Wspólna Pasja”. Od wrze-
śnia 2013 r. do czerwca 2015 r. pełnił funkcję 
koordynatora Projektu Systemowego „Śląskie 
sprawniej - wsparcie osób niepełnospraw-
nych w  aktywizacji zawodowej”, dzięki które-
mu 15 osób z  Żor znalazło zatrudnienie. Jest 
też inicjatorem podpisanego w  lutym 2013 r. 

Zakład Aktywności Zawodowej pod nowymi sterami
Po pełnych sukcesów 10 latach z funkcji 

dyrektora Zakładu Aktywności Zawodo-
wej ZPU „Wspólna Pasja” w  Żorach zrezy-
gnował Jerzy Krótki. Od 1 października 
jego obowiązki przejęła Anita Wawoczny. 

porozumienia o  współpracy 14 instytucji z  te-
renu Żor, w ramach lokalnego partnerstwa na 
rzecz działań w  zakresie rehabilitacji społecz-
no-zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 
mieszkańców Żor, a  także współinicjatorem 

utworzenia w  Żorach w  2015 r. Dziennego 
Domu Pobytu dla 30 osób w wieku 60+. To tak-
że inicjator i organizator utworzenia w 2016 r. 
Żorskiej Spółdzielni Socjalnej „Werwa”, która 
docelowo utworzy do 15 miejsc pracy dla osób 
z niepełnosprawnościami. Za swoje działania 
został nagrodzony tytułem „Przyjaciel ekono-
mii społecznej 2017”, w konkursie ogłoszonym 
Zarząd Województwa Śląskiego.

Kierownictwo nad ZAZ „Wspólna Pasja” 
przejęła Anita Wawoczny, związana z  Zakła-
dem od jego powstania. Dotychczas pełniła 
w  nim funkcję Zastępcy Dyrektora oraz Głów-
nej Księgowej. Posiada wieloletnie doświadcze-
nie w pracy z osobami z niepełnosprawnością 
oraz dużą wiedzę na temat specyfiki funkcjono-
wania tego typu placówek. Posiadane kompe-
tencje sprawiły, że od października Waldemar 
Socha - Prezydent Miasta Żory postanowił po-
wierzyć jej kierowanie jednym z  największych 
i najprężniej rozwijających się zakładów aktyw-
ności zawodowej w naszym województwie.

komunalnych lub do pojemników specjalnie 
do tego przeznaczonych. Obowiązek ten nie 
dotyczy osób niewidomych i  słabowidzących  
korzystających z  pomocy psów-przewodni-
ków. 

Niestety wielu z  właścicieli nie wywiązuje 
się z tego obowiązku, tym samym wzbudzając 
słuszne oburzenie wśród innych mieszkańców. 
Problem nasila się głównie w sezonie jesienno-
-zimowym. Przypominamy, że nie sprzątając 
po swoim psie należy liczyć się z konsekwen-
cjami karnymi. Takie zachowanie może skutko-
wać nałożeniem grzywny w  wysokości nawet 
500 zł. 

Pamiętajmy, że dbanie o  porządek w  mie-
ście leży w  interesie każdego z  nas i  jest na-
szym wspólnym obowiązkiem.
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W przedświątecznym tygodniu, od 16 do 22 
grudnia na żorskim rynku będzie można zaku-
pić oryginalne prezenty, artykuły dekoracyjne, 
a także słodycze i ozdoby świąteczne. Na gości 
Jarmarku Świątecznego będzie czekała żywa 
zagroda ze zwierzętami, a o to, byśmy nie wró-
cili z  rynku głodni, zadba firma Food & Event, 
która od 20 do 22 grudnia zaprosi żorzan na 
Świąteczny Zlot Food Trucków. To okazja 
by spróbować potraw z  czterech stron świa-
ta, wśród których nie zabraknie świątecznych 
akcentów. Bogata oferta ciepłych posiłków 

Rynek zmieni się w  Świąteczny 
Jarmark! Będzie magicznie

Jeśli chcecie poczuć niezwykłą, świą-
teczną atmosferę, to koniecznie wybierz-
cie się z  rodziną i  znajomymi na żorski 
rynek! Już 16 grudnia rozpocznie się tam 
Jarmark Świąteczny, podczas którego 
będzie można nie tylko kupić oryginalne 
prezenty i ozdoby, czy spróbować różnych 
smakołyków, ale też skorzystać z licznych 
atrakcji towarzyszących. 

i aromatycznych napojów sprawi, że zimno nie 
będzie mieszkańcom straszne i  chętnie pozo-
staną na rynku na dłużej. Jarmark będzie czynny 
w godzinach 12:00 - 20:00. 

Tradycyjnie już Jarmarkowi Świątecznemu 
na żorskim rynku towarzyszyły będą różne 
atrakcje, przygotowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury oraz Urząd Miasta Żory.

W czwartek, 19 grudnia odbędzie się Wigi-
lia dla Mieszkańców, podczas której każdy bę-
dzie mógł spróbować pysznych świątecznych 
potraw, przygotowanych przez Zakład Aktyw-
ności Zawodowej „Wspólna Pasja”. - Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do wspólnego spę-
dzenia czasu. Poczęstunek umili nam koncert 
kapeli Janicek, podczas którego usłyszymy 
muzykę świąteczną, w  tym tradycyjne polskie 
pastorałki. Miłośnicy muzyki góralskiej też nie 
będą zawiedzieni – mówi Anna Ujma, Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta. Początek o  godz. 
16:00. 

Ciekawe wydarzenia zaplanowano też na 
piątek, 20 grudnia. O godz. 16:00 na rynku bę-
dzie można obejrzeć spektakl teatralny dla dzie-
ci pt. „Świąteczny cud”. Po nim odbędą się kon-
certy zespołu Dynamic oraz Piotra Szefera. 

Kolejnego dnia, czyli w sobotę, 21 grudnia 
gościom Jarmarku Świątecznego czas spędzony 
na rynku umilą występy zespołów MOK - Zespo-
łu Śpiewaczego Jagoda, Dziecięcego Zespołu 
Śpiewaczego Jagódka, Małych Rojanek, Ze-
społu Ludowego Baranowice i  Zespołu Ludo-
wego Pieśni i  Tańca Osiny. Początek o  godz. 
15:30. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast ze-
spół SĄSTĄD, który o godz. 18:00 zaprezentuje 
przed żorską publicznością specjalnie przygo-
towany bożonarodzeniowy repertuar. 

Przedświąteczna niedziela, 22 grudnia 
także będzie wypełniona atrakcjami dla całej 
rodziny. O  doskonałą zabawę dla wszystkich 
dzieci zadba firma Pozytywka, która w  godz. 
14:00 – 16:00  zaprosi je na różnorodne ani-
macje. Później zaplanowano koncert kolędowy 
pt. „Hej kolęda, kolęda”, podczas którego wystą-
pią: Voce Segreto, Magic Voice, Mała Scena  
Piosenki i uczniowie SP4. Koncert poprowadzi 
Marek Szołtysek. 

Nagroda im. Wojciecha Korfantego została 
ustanowiona przez Związek Górnośląski dla upa-
miętnienia zasług tego wybitnego męża stanu 
II Rzeczypospolitej i przywódcy chrześcijańskiej 
demokracji, człowieka nierozerwalnie związa-
nego z Górnym Śląskiem, który poprzez swoją 
działalność społeczno-polityczną przyczynił się 
do połączenia Śląska z Polską oraz jego znaczenia  
w okresie międzywojennym. Wśród jej dotych-

Ksiądz Hudek z prestiżową 
nagrodą im. Wojciecha Korfantego! 

Od 1993 roku nagrodami im. Wojciecha 
Korfantego honorowane są wybitne po-
stacie i  instytucje, szczególnie zasłużone 
dla Górnego Śląska. W tym roku do grona 
laureatów dołączył związany od wielu lat 
z Żorami ksiądz dr Wiesław Hudek. 

czasowych laureatów są m.in. Kazimierz Kutz, 
Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, abp Da-
mian Zimoń, prof. Jerzy Buzek czy Krystyna i An-
drzej Bochenkowie.

Podczas uroczystej gali w Parku Tradycji  
w Siemianowicach Śląskich do tego grona dołączył  
ks. dr Wiesław Hudek - muzykolog i prezydent 
Polskiej Federacji Pueri Cantores, skupiającej 

katolickie chóry młodzieżowe. Ks. Hudek od 
2003 roku pełni posługę duszpasterską w parafii  
św. Brata Alberta w Żorach. W tym czasie dał 
się poznać jako inicjator licznych przedsięwzięć  
w zakresie kultury religijnej, a głównym polem 
jego działania jest muzyka religijna.

Duchowny jest autorem kilkunastu książek, 
w tym zbiorów poezji, felietonów muzycznych 
i publikacji naukowych o tematyce liturgiczno-
-muzycznej. Działa aktywnie jako członek Stowa-
rzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, prze-
wodniczący Archidiecezjalnej Komisji Sakralnej, 
duszpasterz organistów i środowisk twórczych 
oraz wykładowca Akademii Muzycznej i szkół 
muzycznych w Katowicach i Rybniku. Bierze 
udział w naukowych konferencjach muzykolo-
gicznych i współpracuje jako felietonista z Ra-
diem eM oraz Radiem Katowice. Od 2007 roku 
organizuje w naszym mieście Festiwal Twórczości 
Religijnej „Fide et Amore”.

Wyjątkową, bo już 65 rocznicę ślubu zwaną 
„Żelaznymi Godami”, świętowali Stefania i  Eryk 
Pastuszkowie. W  gronie jubilatów świętujących 
60 rocznicę ślubu znalazło się natomiast aż żor-
skich 9 par: Hildegarda i  Franciszek Gamonio-
wie, Zofia i Stanisław Kubatowie, Anna i Paweł 
Loreńczykowie, Magdalena i Tadeusz Marcinia-
kowie, Krystyna i  Zygmunt Nowokowie, Hen-
ryka i Alojzy Płonkowie, Jadwiga i Henryk Sie-
mianowscy, Eugenia i  Roman Wilczkowie oraz 

Małżonkowie z Żor 
świętowali piękne 
jubileusze

Waldemar Socha - Prezydent Miasta 
Żory spotkał się z  parami małżeńskimi 
z  naszego miasta, świętującymi 50, 60 
oraz 65 rocznicę ślubu, by wręczyć jubila-
tom Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, przyznawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość od-
była się na terenie Amerykańskiego Parku 
Rozrywki Twinpigs w Żorach.

Elfryda i Maksymilian Wilkowie.
 Z  kolei „Złote Gody”, czyli 50 rocznicę ślubu, 

świętowały 23 pary: Krystyna i  Ryszard Frasio-
wie, Helena i  Krystian Gonsiorowie, Krystyna 
i  Bernard Grunerowie, Maria i  Józef Grzybko-
wie, Henryka i  Tadeusz Janczakowie, Jolanta 
i  Jan Kreisowie, Józefa i  Jan Kucowie, Danuta 
i  Jerzy Kurpiewscy, Helena i  Andrzej Masłow-
scy, Weronika i  Wiesław Maślankowie, Maria 
i Jan Mądrzy, Urszula i Alfred Matulowie, Zofia 
i Herbert Miśkiewiczowie, Jadwiga i Emil Mura-
sowie, Jadwiga i  Henryk Musiołowie, Barbara 
i  Franciszek Pankiewiczowie, Anna i  Brunon 
Polokowie, Wanda i  Stanisław Rzeszutkowie, 
Zofia i Augustyn Siejokowie, Teresa  i Stanisław 
Struniawscy, Janina i Jan Tkaczykowie oraz Sa-
bina i Stefan Szafrańscy.

Uroczystość przebiegła w podniosłej i serdecz-
nej atmosferze. Wszyscy jubilaci świętujący złote 
gody, otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, listy gratulacyjne 
oraz bukiety róż. Do życzeń i gratulacji dołączył się 
Zarząd Spółki Nowe Miasto, który podarował jubi-
latom zaproszenia do Muzeum Ognia i Parku Wod-

nego Aquarion. Prezydent Miasta wzniósł toast za 
pomyślność i zdrowie jubilatów, następnie wspól-
nie odśpiewano im „Sto lat”. Swoimi występami 
uroczystość uświetnili: kwartet smyczkowy Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, 
a  także towarzyszący od lat żorskim jubilatom 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Osiny”, który przy-
pomniał małżonkom popularne śląskie melodie.

Podczas spotkania z  jubilatami Waldemar  
Socha - Prezydent Miasta Żory podkreślał rolę, 
jaką odegrali oni w  budowaniu dzisiejszej 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.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknych 
rocznic i życzymy wiele szczęścia, zdrowia i radości 
na dalsze wspólne lata życia!

Zachęcamy pary, które w 2020 roku 
będą świętowały 50, 60 i 65 rocznicę ślubu 

do zgłaszania się do Urzędu Stanu 
Cywilnego, mieszczącego się w siedzibie 

Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9, 
tel. 32 43 48 126/127, 

e-mail: usc@um.zory.pl.
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Głośny sygnał uruchomionej czujki czadu 
rozpoczął wydarzenie pn. „CZADowa konferen-
cja, czyli CO powinieneś wiedzieć o  tlenku wę-
gla”. W  konferencji prowadzonej przez st. kpt. 
Aldonę Dobrzyńską i  dh Adama Doleżycha 
wzięło udział kilkudziesięcioro mieszkańców 
miasta oraz liczni zaproszeni goście, w  tym 
m.in.: Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Woje-
wództwa Śląskiego, nadbryg. Jacek Kleszczew-
ski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, nadkom. Marcin Budzich - Za-
stępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w  Katowicach, Jacek 
Miketa - Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego, 
Anna Ujma – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, 
radni Rady Miasta Żory, przedstawiciele policji, 

Mieszkańcy zdobyli ważne informacje 
i czujki czadu. Za nami „CZADowa konferencja”

Zagrożenie związane z tlenkiem węgla, 
czyli tzw. czadem oraz sposoby na to, jak 
im przeciwdziałać, były głównym tema-
tem konferencji pn. „CZADowa konferen-
cja, czyli CO powinieneś wiedzieć o tlenku 
węgla”, która odbyła się w  żorskim kinie 
„Na Starówce”. Wydarzenie zorganizowała 
Ochotnicza Straż Pożarna Żory we współ-
pracy z Urzędem Miasta Żory oraz Komen-
dą Miejska PSP w Żorach, Komendą Miej-
ską Policji w Żorach, Korporacją Mistrzów 
Kominiarskich Województwa Śląskiego, 
Centralnym Muzeum Pożarnictwa w  My-
słowicach, Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Żorach i Zespołem Szkół nr 2 im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Żorach.

straży pożarnej oraz Korporacji Mistrzów Komi-
niarskich.

Uczestnicy konferencji najpierw obejrzeli 
spot profilaktyczny pt. „Czujka tlenku węgla - 
Twoja dobra wróżka – na straży bezpieczeństwa”, 
przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach, a następ-
nie wysłuchali wystąpień fachowców, zajmu-
jących się zawodowo tematyką czadu. Pierw-
szym z  prelegentów był Dawid Kwapuliński 
z Ochotniczej Straży Pożarnej Żory, którzy wpro-
wadził gości w  tematykę konferencji. Następ-
nie o  statystykach oraz zdarzeniach w  Żorach, 
a także o tym, jak takim sytuacjom zapobiegać 
opowiedział st. kpt. Krzysztof Kuś – Dowódca 
JRG Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Żorach. Kolejną prelekcję wygłosił Ar-
kadiusz Langer - członek Korporacji Mistrzów 
Kominiarskich Województwa Śląskiego, który 
wytłumaczył rolę przeglądów kominiarskich, 
prawidłowego użytkowania sprzętu i wentylacji 
w zapobieganiu zatruciom czadem. Po nim głos 
zabrał asp. Krzysztof Nieszporek z  Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Żorach, 
który powiedział o prawnych aspektach związa-
nych z tlenkiem węgla i obowiązujących w tym 
zakresie przepisach. Ostatnim prelegentem była 
Anita Wawrzyńska z Centralnego Muzeum Po-
żarnictwa w Mysłowicach, która zaprezentowała 
działanie symulatora zagrożeń pożarowych.

By udział w konferencji realnie poprawił bez-
pieczeństwo mieszkańców Żor, podczas jej trwa-

nia nie tylko przekazano uczestnikom spotkania 
wiele cennych informacji, ale też rozlosowano 
wśród nich aż 50 nowoczesnych czujek czadu, 
ufundowanych przez OSP Żory, dzięki wsparciu 
właścicieli powstającej w naszym mieście galerii 
Wiślanka. Czujki wręczała mieszkańcom nowa 
maskotka OSP Żory, czyli sympatyczny Pożorek.

Ostatnim akcentem imprezy było uroczyste 
przekazanie przez Wicemarszałka Województwa 
Śląskiego Wojciecha Kałużę, Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Po-
żarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz 
Wiceprezesa Funduszu Górnośląskiego Jacka 
Miketę nowego samochodu rozpoznawczo-
-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Żory. Kluczyki do Forda Rangera odebrali Mi-
rosław Orłowski – Prezes OSP Żory oraz Adam 
Doleżych – Naczelnik OSP Żory. Zakup samo-
chodu był możliwy dzięki środom z  Funduszu 
Sprawiedliwości oraz budżetu Miasta Żory.

Przez ponad 2 tygodnie mieszkańcy Żor 
mogli oddać głos w  Żorskim Budżecie Obywa-
telskim 2020. Do dyspozycji mieszkańców było 
łącznie aż 1 750 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na 
projekty ogólnomiejskie oraz 1 500 000,00 zł na 
projekty dzielnicowe. 

Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej 
głosów otrzymał „Żorski Ogród Społeczno-
ściowy” – projekt stanowiący połączenie wnio-
sków złożonych przez Joannę Kisielewską i Annę 
Nowacką. Wartość tego projektu to 250 000,00 zł. 

W żorskich dzielnicach uznanie mieszkańców 
zyskały następujące projekty:
1) Księcia Władysława - Tajemniczy ogród, 

wnioskodawca: Mateusz Buksa, wartość: 
100 000,00 zł,

2) Kleszczówka - Modernizacja Parku Strzelni-
ca w  Żorach, wnioskodawca: Ludwika Bielak, 
wartość: 100 000,00 zł

3) 700-lecia Żor - Ekologiczny plac zabaw w Par-
ku Miejskim, wnioskodawca: Janusz Janik, 
wartość: 100 000,00 zł

4) Zachód - Chodnik wraz ze ścieżką rowero-
wą przy al. Wojska Polskiego, wnioskodawca: 
Henryk Kowalczyk, wartość: 100 000,00 zł

5) Korfantego - Strefa rekreacji, projekt stanowi 

Wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020
Poznaliśmy wyniki Żorskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020! Mieszkańcy wybra-
li 18 projektów, które zostaną zrealizowa-
ne w przyszłym roku. 

połączeniu wniosków złożonych przez: Jana 
Ogiermana, Mieczysława Borowca, Dorotę 
Szmyt, Stefana Drożdża, Dominika Krusber-
skiego, Ireneusza Jagusia i Stanisławę Drewicz, 
wartość: 100 000,00 zł

6) Osiny - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ro-
werzystów na ul.  Spółdzielczej, wnioskodaw-
ca: Grzegorz Gardynik, wartość: 100 000,00 zł

7) Pawlikowskiego – Rozbudowa istniejącego 
placu zabaw na os.  Pawlikowskiego w  rejo-
nie bloku nr  20, wnioskodawca: Agnieszka 
Szpryngier, wartość: 68 142,00 zł

8) Sikorskiego - Zielona Aleja, wnioskodawca: 
Katarzyna Rutkowska, wartość: 100 000,00 zł

9) Powstańców Śląskich - Stworzenie bezpiecz-
nego wybiegu dla psów, wnioskodawca: Zdzi-
sław Skórzak, wartość: 50 000,00 zł

10) Rogoźna – Budowa boiska wielofunkcyjne-
go, projekt stanowi połączeniu wniosków zło-
żonych przez: Teresę Michalik i Jerzego Micha-
lika, wartość: 100 000,00 zł

11) Kleszczów – Renowacja nawierzchni boiska 
piłkarskiego, wnioskodawca: Piotr Frysz, war-
tość: 100 000,00 zł

12) Rowień-Folwarki - Modernizacja i doposaże-
nie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 9, wnioskodawca: Aleksandra 
Majos, wartość: 99 380,00 zł

13) Baranowice – Budowa dzielnicowego placu 
zabaw, wnioskodawca: Krzysztof Mentlik, war-
tość: 100 000,00 zł

Z  niewykorzystanych kwot przeznaczonych 
na realizację projektów dzielnicowych utwo-
rzony został bonus za frekwencję w  wysokości 
282 478,00 zł. Te środki zostały rozdysponowa-
ne wśród dzielnic, w których frekwencja w głoso-
waniu była najwyższa. W ramach bonusu wybra-
ne do realizacji zostały następujące projekty: 

1. Osiny – Bezpieczne Osiny, wnioskodawca: 
Marcin Broda, wartość: 100 000,00 zł

2. Kleszczów – Budowa chodnika o  szerokości 
2 m przy ul. Skotnica, wnioskodawca: Mariola 
Ordon, wartość: 100 000,00 zł

3. Rowień-Folwarki – Wykonanie projektu bu-
dowlanego pełnowymiarowego boiska piłkar-
skiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjal-
no-szatniowym i  parkingiem, wnioskodawca: 
Krzysztof Majos, wartość: 62 024,63 zł

4. Kleszczów – Budowa progów zwalniających 
na ul. Wodnej, wnioskodawca: Marek Marcisz, 
wartość: 6 400 zł

Pozostała kwota 14  053,37 zł pozostała nie-
rozdysponowana, ze wzglądu na brak projektów 
spełniających kryteria zawarte w  uchwale. Te 
środki zostają przesunięte na realizację zadań 
wyłonionych w  ramach procedury Żorskiego 
Budżetu Obywatelskiego w  kolejnym roku bu-
dżetowym.

Szczegółowe wyniki głosowania dostępne 
są na www.zory.pl oraz na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Żory. 

Uprzejmie informujemy, 
że w Wigilię, 

czyli 24 grudnia (wtorek) 
Urząd Miasta będzie czynny 

w godzinach 7:30 – 14:00.

W Wigilie Urząd Miasta 
będzie otwarty krócej
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W  ramach projektu pn. „Mobilni Żorzanie 
- systemowe rozwiązania w  zakresie mobil-
ności miejskiej”  w  naszym mieście powstało 
nowoczesne  centrum przesiadkowe, integru-
jące transport autobusowy, rowerowy i samo-
chodowy, a  także droga rowerowa wzdłuż al. 
Jana Pawła II. - Ten projekt ma na celu zachę-
canie mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń 
i  częstszego korzystania z  komunikacji miej-
skiej czy roweru, jako bardziej ekologicznych 
środków transportu – podkreśla Waldemar 
Socha, Prezydent Miasta Żory.

- Samorządowcy wiedzą najlepiej, jakie 
projekty warto realizować. My cieszymy się, 
że możemy wspierać ciekawe przedsięwzięcia 
i inwestycje – powiedział podczas uroczystości 

Dodatkowe 1,5 mln zł dofinansowania 
na projekt „Mobilni żorzanie”

Niemal półtora miliona złotych dodatko-
wego dofinansowania na realizację projektu 
pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiąza-
nia w zakresie mobilności miejskiej” wpłynie 
do miejskiego budżetu z  Unii Europejskiej. 
W siedzibie Urzędu Miasta Żory aneks w tej 
sprawie podpisali Wojciech Kałuża – Wice-
marszałek Województwa Śląskiego i  Walde-
mar Socha – Prezydent Miasta Żory.

Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Śląskiego. 

Dzięki podpisaniu aneksu łączna kwota do-
finansowania z  Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wyniosła aż 7 092 336,10 
zł. Przypomnijmy, że pierwotnie na realizowa-
ny przez miasto projekt przyznano dofinanso-
wanie w wysokości  5 615 139,10 zł. 

Projekt „Mobilni Żorzanie – systemowe 
rozwiązania w  zakresie mobilności miejskiej” 
otrzymał dofinansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy 
program rozwoju infrastruktury sportowej 
Ministerstwa Sportu i Turystki. W ramach tego 
programu w  naszym mieście powstały dwie 
wielopokoleniowe przestrzenie rekreacyjne - 
w Zielonym Jarze przy ul. Boryńskiej oraz przy 
ul. Prawniczej, za siedzibą Powiatowego Urzę-
du Pracy.  

W żorskich OSA-ch można skorzystać z si-
łowni pod chmurką, wyposażonych w  sześć 

Otwarte Strefy Aktywności już gotowe! 
Siłownie plenerowe, nowoczesne pla-

ce zabaw dla dzieci, stoły do gry w szachy 
i warcaby oraz ławeczki, na których można 
odpocząć w  cieniu – to wszystko można 
znaleźć w dwóch nowych Otwartych Stre-
fach Aktywności, które właśnie powstały 
w naszym mieście.

urządzeń, takich jak: piechur/biegacz, waha-
dło, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, orbitrek 
oraz wioślarz. Dla najmłodszych przygotowa-
no bezpieczne place zabaw z  piaszczystym 
podłożem, gdzie dzieci mogą skorzystać 
z  linowej piramidy wspinaczkowej oraz ze-
stawów sprawnościowych z  drabinkami, 
ściankami, podestami i  rurami do zjeżdżania. 
W sąsiedztwie placów zabaw i siłowni znajdu-
ją się „strefy relaksu” wyposażone w  stoły do 
gry w  szachy i  warcaby, tablice edukacyjne 
z alfabetem Braille’a, ławeczki, kosze na śmieci 
oraz stojaki na rowery. 

Koszt całej inwestycji to 307  257,62 zł, 
z czego 100 000,00 zł stanowi dofinansowanie 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a pozo-
stałe środki pochodzą z budżetu miasta. 

Główne zmiany dotyczące poszczególnych linii: 
Linia 01

Przystanek Okrężna-Sąsiedzka (przy Kauflan-
dzie) został zlikwidowany. Zamiast na nim autobusy 
zatrzymują się na przystanku al. Zjednoczonej Euro-
py-Okrężna 03 (na wysokości Kauflandu).

Linia 02
Przystanek Okrężna-Sąsiedzka (przy kościele) 

został zlikwidowany. Zamiast na nim autobusy za-
trzymują się na przystanku al. Zjednoczonej Euro-
py-Okrężna 02 (na wysokości Kauflandu, po stronie 
os. Korfantego).

Linia 03
W dzień roboczy nauki szkolnej niektóre kursy 

tej linii zostały wydłużone do Krzyżowic - do przy-
stanku Bajka-Śląska. Jazdę autobusu na terenie 
Krzyżowic finansuje Gmina Pawłowice.

Linia 04
Zmiany wynikają z wprowadzenia linii 08, na 

trasie z Dworca Autobusowego przez ul. Rybnicką 
lub Folwarecką do Strefy Wygoda. Autobusy na 
tej linii nie kursują wtedy, kiedy obsługują linię 08  
(i odwrotnie). Czasem kursy autobusów linii 04 i 08 
wykonywane są na tej trasie naprzemiennie (patrz 
również Linia 08).

Linia 05
Zmiany dotyczą tylko niektórych godzin odjaz-

du z poszczególnych przystanków.
Linia 06

Zmiany na tej linii to:
- dodatkowe przystanki al. Zjednoczonej Europy-

-Okrężna
- likwidacja przystanku Pukowca- Las, wprowa-

dzenie nowych przystanków Dworska Pukow-
ca, Dworska Podlesie i Dworska Turkusowa

- wydłużenie trasy niektórych kursów do przy-
stanku Dworska-Turkusowa 

Linia 07 
Zmiany na tej linii to:

- dodatkowe przystanki al. Zjednoczonej Europy-
-Okrężna

- w święta i niedziele wolne od handlu linia została 
skrócona do okolic Kauflandu

Linia 08 
Zupełnie nowa linia obsługująca trasę do Cen-

trum Przesiadkowego (i w kierunku odwrotnym):
a) z Bajerówki przez al. Jana Pawła II - Sąd
b) z al. Zjednoczonej Europy-Archiwum trasą 

przez skrzyżowanie z al. Jana Pawła II, dalej ul. 
Minimalną do przystanku Osińska-Za Targiem, 
a dalej jak linia 02 (a w kierunku przeciwnym 
- jak 01).

Z Centrum Przesiadkowego autobusy jadą przez 
ul. Rybnicką do przystanku Wygoda-Północna lub 
przez ul. Folwarecką i Przemysłową.

Niektóre kursy kończą się na przystanku Rybnic-
ka-Granica. Z tego przystanku jadą w kierunku Cen-
trum Przesiadkowego trasami Linii 08 lub Linii 04.

Autobusy na tej linii jeżdżą w czasie, gdy nie jeż-
dżą na Linii 04 i odwrotnie. Czasem realizowane są 
kursy naprzemienne na tych liniach.

W godzinach rannych na trasie z Centrum Prze-
siadkowego do Przystanku Wygoda-Północna kur-
suje dodatkowo jeszcze jeden autobus, który wcze-
śniej - jako autobus Linii 04 - przyjeżdża na Centrum 
Przesiadkowe z Kleszczówki.

Zmiany w rozkładach 
jazdy BKM

Od 25 listopada obowiązuje nowy roz-
kład jazdy autobusów Bezpłatnej Komu-
nikacji Miejskiej. Nowe, szczegółowe roz-
kłady jazdy dla wszystkich linii znajdują 
się na przystankach autobusowych oraz 
w  Internecie na stronach www.zory.pl  
i www.zory.trasownik.net.

Nowoczesne wnętrze Centrum Przesiad-
kowego i  umiejscowiony z  nim mobilny 
system wystawienniczy pozwalają na eks-
ponowanie w  tym miejscu zdjęć, grafik czy 

Zaprezentuj swoje prace 
w Centrum Przesiadkowym 

Centrum Przesiadkowe w  Żorach,  
które powstało w miejscu dawnego dwor-
ca autobusowego, to nie tylko nowoczesna 
przestrzeń, integrująca transport autobu-
sowy, samochodowy i  rowerowy, ale też 
doskonałe miejsce do podziwiania sztuki. 

plakatów. Do tej pory w Centrum Przesiadko-
wym można było podziwiać zdjęcia młodego 
adepta fotografii Mateusza Łady oraz wysta-
wę prac związanych z  projektem realizowa-
nym przez Centrum Edukacji Regionalnej. 

Żorscy artyści, którzy chcieliby w  przy-
szłości wystawić swoje prace w  Centrum 
Przesiadkowym mogą w  tym celu kontak-
tować się z  pracownikami Biura Promocji, 
Kultury i  Sportu Urzędu Miasta Żory pod  
nr tel. 32 43 48 249. 
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Nie liczy się wiek, poziom sprawności 
i umiejętności pływackie - w Aquarionie każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Aqua aerobic to 
zajęcia, które pozwalają zgubić zbędne kilo-
gramy, a jednocześnie nie obciążają stawów 
i kręgosłupa. Natomiast zajęcia aqua jump łą-
czą dobrą zabawę z efektywnym treningiem, 
dzięki wykorzystaniu specjalnych trampolin 
umieszczonych pod wodą. 

Dla tych, którzy zimą chcą zadbać o kon-
dycję dobrym rozwiązaniem będą zajęcia 
pod nazwą aqua jogger, czyli podwodne 
bieganie. Podczas treningu wykorzystuje się 

Wodne zajęcia w Aquarionie
Czy pod wodą można biegać, skakać 

i  jeździć na rowerze? Trenerzy z  Parku 
Wodnego Aquarion przekonują, że basen 
służy nie tylko do pływania! 

opór wody do wzmocnienia mięśni. To odpo-
wiednia aktywność również dla osób, które 
nie potrafią pływać, ponieważ specjalny pas 
wypiera biegacza do góry i  stabilizuje jego 
sylwetkę. Jeśli natomiast od biegania wolicie 
rower, to warto wypróbować aqua cycling, 
czyli ćwiczenia na rowerkach stacjonarnych 
zanurzonych w wodzie. 

- W Aquarionie przygotowaliśmy również 
zajęcia specjalnie dopasowane do potrzeb 
seniorów. Gimnastyka w  wodzie zapewnia 
bezpieczne rozciąganie i  wzmacnianie ciała 
bez ryzyka kontuzji – mówi Martyna Niesy-
to, specjalista ds. marketingu w spółce Nowe 
Miasto. 

Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie www.parkwodny.zory.pl.

Muzealny projekt wystawienniczo-edu-
kacyjny rozpoczęła „Żorska Barbórka 2019”, 
która 3 grudnia odbyła się w  siedzibie Mu-
zeum Miejskiego w Żorach. Projekt pn. „Oca-
lić od zapomnienia. Praca – pasja - przyjaźń” 
odnosi się do wystawy, przygotowywanej 
przez Muzeum Miejskie przy współpracy 
z  Towarzystwem Miłośników Miasta Żory 
i  przedstawicielami społeczności górników 
zatrudnionych w kopalni. Wystawie patronu-
je Waldemar Socha -Prezydent Miasta Żory.

Celem inicjatorów przedsięwzięcia jest 
przypomnienie związanego z  górnictwem 
rozdziału w historii naszego miasta. Kopalnia 
w  Żorach-Roju była świadkiem burzliwego 
okresu historii Polski. Powstała w  dobie so-
cjalistycznego hurraoptymizmu, stanowiła 
tło wydarzeń związanych ze zmianą ustroju 
Polski - protestów, strajków i  stanu wojen-
nego. Była przedmiotem troski swojej załogi, 

Powstaje 
wystawa związana 
z kopalnią Żory

W tym roku przypada 40. rocznica roz-
ruchu kopalni  „ZMP”, która później zmie-
niła nazwę na „Żory”. Z tej okazji Muzeum 
Miejskie w  Żorach, Towarzystwo Miło-
śników Miasta Żory oraz przedstawiciele 
społeczności górniczej skupionej wokół 
dawnej kopalni, zainaugurowali projekt 
pn. „Ocalić od zapomnienia. Praca – pasja - 
przyjaźń”, poświęcony historii kopalni, jej 
budowniczym i pracownikom. 

która - by pomóc jej przetrwać w  trudnych 
warunkach wolnego rynku i  ocalić swój za-
kład pracy - przystała na wdrożenie planu 
restrukturyzacji, który jednak ostatecznie nie 
zapobiegł likwidacji kopalni w 1997 roku.

Na przygotowywanej wystawie będzie 
można zobaczyć pamiątki, dokumenty i uni-
kalne fotografie - również  z  placu budowy 
kopalni. Lepiej wczuć się w  ówczesny kli-
mat społeczno-gospodarczy kraju pomogą 
zwiedzającym wycinki z  PRL-owskiej prasy 
i nagłówki publikowanych w niej artykułów. 
Wśród prezentowanych obiektów będą takie 
unikatowe drobiazgi jak kopalniane ręczniki 
czy szklanki do piwa z logiem ZMP-Żory.

Organizatorzy wystawy proszą mieszkań-
ców o  pomoc w  jej przygotowaniu. Osoby, 
które chciałyby przekazać na potrzeby wy-
stawy przedmioty i  fotografie, które łączą 
się z  historią kopalni od chwili podjęcia 
decyzji o  jej budowie w  1973 roku do mo-
mentu jej likwidacji, proszone są o  kon-
takt z  Jackiem Struczykiem z  Muzeum 
Miejskiego w  Żorach telefonicznie pod nr  
32 43 43 714 wew. 212  lub mailowo na adres:  
jacekstruczyk@muzeum.zory.pl. 

Żorska szkoła została nagrodzona za swoje 
działania promujące przedsiębiorczość. - Na-
groda jest wynikiem naszej wieloletniej, in-
tensywnej współpracy ze środowiskiem rynku 
pracy - podkreśla Janina Satława, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2. Wśród najważniejszych 
działań są organizowane co roku w „Tischne-
rze” warsztaty, spotkania i  prelekcje z  okazji 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 

W  tym roku obchody zainaugurowano 

Tischner wśród najaktywniejszych szkół w kraju
Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józe-

fa Tischnera w  Żorach już po raz drugi 
otrzymał tytułu „Najaktywniejszej Szko-
ły” w Polsce w ramach ogólnopolskiego 
konkursu i  programu „Otwarta firma”, 
którego organizatorem jest Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Kon-
kurs odbywa się pod honorowym patro-
natem Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii.

w  kinie „ Na Starówce”, gdzie odbyła się pre-
lekcja dla uczniów szkół średnich pt. „Biznes 
przy tablicy”, wygłoszona przez Mateusza 
Maika - dyrektora Akademickich Inkubato-
rów Przedsiębiorczości. W  kolejnych dniach  
w ZS 2 przeprowadzono warsztaty pod hasłem 
„Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?”, 
spotkania w ramach programu „Lekcje z ZUS”, 
a także kiermasz ofert pracy w ramach progra-
mu „Biznes bez barier”.

Tym razem goście oprócz zwiedzania 
Muzeum Ognia będą także śpiewali, tań-
czyli i  brali udział w  ciekawych konkursach. 
Najważniejszym będzie oczywiście ten na 
najlepsze przebranie. Dzieci w  najbardziej 
pomysłowych strojach karnawałowych wrócą 
do domu z atrakcyjnymi nagrodami. - To już 
druga impreza kostiumowa, którą organizuje-
my w ostatnim czasie w Muzeum Ognia. Bal 
Halloweenowy cieszył się olbrzymim zainte-
resowaniem, więc mamy nadzieję, że i tym ra-
zem chętnych nie zabraknie - podkreśla Olga 
Pelaczyk, manager zarządzający Muzeum 
Ognia. 

Zapisy na Ognisty Bal przyjmowane są pod 
numerem telefonu: 32 307 27 98 oraz mailowo 
pod adresem: biuro@muzeumognia.zory.pl. 
Impreza rozpocznie się o godzinie 17:00 i za-
kończy o 21:00. Na uczestników będą czekały 
słodkie przekąski i  napoje. Impreza dedyko-
wana jest dzieciom w wieku od 4 do 12 lat. 

Karnawałowy bal to tylko jedno z  cie-
kawych wydarzeń w  kalendarzu Muzeum 
Ognia. W  budynku przy ul. Katowickiej 3 re-
gularnie odbywają się warsztaty artystyczne. 
Podczas zajęć dzieci szyją maskotkę Żorka 
lub własnoręcznie wykonują świeczkę. Na te-
renie żorskiego muzeum cyklicznie odbywa-
ją się także wystawy fotografii i  pocztówek. 
Więcej szczegółów na stronie internetowej:  
www.muzeumognia.zory.pl.

Ognisty karnawał 
w Muzeum Ognia

Księżniczki, superbohaterowie i  zwie-
rzątka odwiedzą Muzeum Ognia w Żorach. 
W  piątek, 31 stycznia budynek opanują 
dzieci w karnawałowych strojach! Wszystko 
to w ramach pierwszego Ognistego Balu. 
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Informacje

Fundusz Górnośląski SA powstał w  1995 
roku, a do  jego głównych zadań należy 
rozwój rynków kapitałowych w  regionie 
oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębior-
czości i tworzenia nowych miejsc pracy. Swo-
ją misję realizuje m.in. poprzez inwestycje 
w  podmioty gospodarcze oraz  współpracę 
z samorządami.

W punkcie działającym w Żorskim Cen-
trum Organizacji Pozarządowych przedsię-
biorcy mogą uzyskać informacje na temat 
usług rozwojowych: szkoleniowych i dorad-
czych. - Konsultanci poinformują o wysoko-
ści dofinansowań, czy jego procentowego 
udziału. W ŻCOP można również dowiedzieć 
się co to jest usługa rozwojowa i jak z niej ko-
rzystać w swoim przedsiębiorstwie. Doradz-
two oraz korzystanie z Bazy Usług Rozwo-
jowych jest usługą bezpłatną – mówi Anna 
Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta. Na 
wizytę doradczą można umówić się pod  
nr tel.: 32 43 55 111. 

Przedsiębiorstwa z  sektora MŚP mogą 
skorzystać ze wsparcia udzielanego przez 
Fundusz Górnośląski. O tym, jaką ofertę dla 
nich przygotowano mogą dowiedzieć się 
odwiedzając punkt informacyjny, działają-
cy w  siedzibie Żorskiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52. 

W Żorach działa 
punkt informacyjny 
Funduszu Górnośląskiego

Dom jest miejscem, w  którym 
każdy z nas czuje się najbezpieczniej, 
a  pomimo tego właśnie tam ginie 
największa liczba osób. Przerażają-
ca statystyka wskazuje, że  ofiarami 
pożarów są najczęściej ich sprawcy. 
Dlatego też Państwowa Straż Pożarna 
przygotowała krótkie przesłanie do 
mieszkańców, o  którym należy pa-
miętać! 

Każdego roku w mieszkaniach 
i  domach w  całej Polsce powsta-
je kilkadziesiąt tysięcy pożarów 
i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie do-
chodzi do emisji tlenku węgla. 

• Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. 
   Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

• Tlenku węgla NIE usłyszysz! 
   NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

• W  okresie grzewczym wzrasta ryzyko po-
wstania pożarów i  zatruć w  budynkach 
mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla 
są urządzenia grzewcze opalane drewnem, 
węglem, gazem, olejem opałowym.

• Co roku, a  tym bardziej przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego, należy wykonać obo-
wiązkowe okresowe przeglądy i  czyszczenie 
przewodów kominowych oraz sprawdzenie 
instalacji wentylacyjnej.

• Najlepszym sposobem ochrony przed tlen-
kiem węgla jest instalowanie czujek dymu 
i tlenku węgla.

• Do właściwego działania czujki konieczne jest 
utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym 
(m.in. wymiana baterii). 

• Strażacy gotowi są pomóc osobom starszym 
w zamontowaniu czujki lub wymianie w niej 
baterii. 

• Czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu 
technicznego przewodów wentylacyjnych 
i kominowych.

Wigilijny Turniej Dzieci i  Młodzieży w Teni-
sie Stołowym tradycyjnie rozegrany zostanie 
w  hali MOSiR w  Żorach. W  zawodach mogą 
brać udział amatorzy, ale też osoby zrzeszo-
ne, posiadające licencję Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego, startujące w  rozgrywkach 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego lub Ślą-
skiego Związku Tenisa Stołowego. Uczestnik 
w  dniu zawodów musi posiadać wypełnioną 
kartę zgłoszeniową zawierającą pisemną zgo-
dę opiekunów prawnych na udział w imprezie 
oraz oświadczenie opiekunów prawnych o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w zawodach. Należy mieć ze sobą także aktu-
alną legitymację szkolną, własny sprzęt do gry 
oraz strój i obuwie sportowe. Grupy zorganizo-
wane powinny dodatkowo posiadać oryginał 

Trwają zapisy do Wigilijnego Turnieju 
Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym

Już po raz  dwudziesty pierwszy w  Żo-
rach rozegrany zostanie Wigilijny Turniej 
Dzieci i  Młodzieży w  Tenisie Stołowym. 
Organizatorem wydarzenia jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Tur-
niej odbędzie się w sobotę, 21 grudnia.

formularza zgłoszeniowego z  podpisem i  pie-
czątką osoby reprezentującej instytucję.

W  zawodach mogą wziąć udział chłopcy 
i  dziewczęta z  rocznika 2004 lub młodsi. Roz-
grywki prowadzone będą z  podziałem na 
grupy wiekowe. Zgłoszenia do zawodów są 
przyjmowane do środy, 18 grudnia do godzi-
ny 12:00. Aby wziąć udział w  turnieju, należy 
przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy 
na adres: d.dymura@mosir.zory.pl. Ze szcze-
gółami można zapoznać się w regulaminie do-
stępnym na stronie www.mosir.zory.pl.

Rejestracja uczestników rozpocznie się 
w  dniu zawodów o  godz. 8:00, następnie 
odbędzie się odprawa techniczna. Oficjalne 
otwarcie imprezy zaplanowano na godz. 9:30. 
Dla trójki najlepszych uczestników w  każdej 
z  kategorii wiekowych przewidziano puchary 
i nagrody rzeczowe, a zdobywcy miejsc od I do 
VIII otrzymają dyplomy oraz okolicznościowe 
koszulki. 

Patronat honorowy nad imprezą objął m.in. 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

By wypożyczyć grę wystarczy posiadać 
kartę biblioteczną, wybrać coś spośród nie-
mal 400 tytułów i  wpłacić odpowiednią ka-

Planszówki 
w żorskiej bibliotece

Lubisz gry planszowe? Chcesz przete-
stować nowe tytuły? A  może nie wiesz, 
co wybrać? W żorskiej bibliotece wypoży-
czysz je za darmo, a także zagrasz z innymi 
miłośnikami planszówek.

ucję. Listę gier możesz znaleźć w  katalogu 
dostępnym na stronie www.mbpzory.pl, 
w zakładce Katalog On-line.

To jednak nie wszystko. W  każdy 2. i  4. 
piątek miesiąca, o godz. 17:00 w bibliotece 
organizowane są spotkania przy grach plan-
szowych. Chcesz nauczyć się zasad, przete-
stować nowe gry, poznać ludzi kochających 
planszówki, a może sam zaprezentować ulu-
bioną grę? Biblioteka to miejsce dla Ciebie. 
Sprawdź już dziś!

Kreatywne zajęcia skierowane są do osób 
dorosłych. Podczas warsztatów ich uczestni-
cy nauczą się rysunku, malarstwa oraz tech-
nik mieszanych. Zajęcia prowadzone są przez 
Sylwię Sosnowską - absolwentkę Wydziału 
Sztuki i  Projektowania na kierunku „Sztuki 
piękne” University of the Arts London oraz 
Chelsea College of Art and Design w Londy-
nie. 

Bezpłatne zajęcia odbywają się w co dru-
gi wtorek, o godzinie 16:00 w siedzibie MBP 
Żory na os. Pawlikowskiego PU-13. Zgłosze-
nia przyjmowane są mailowo pod adresem 
marketing@mbpzory.pl lub telefonicznie 
pod nr 32 43 44 584 (wew. 26).

Biblioteka 
zaprasza 
na kreatywne 
warsztaty 
dla dorosłych 

„Sztuka moja pasja” to nazwa warszta-
tów artystycznych, organizowanych przez 
żorską bibliotekę. Jeżeli rysowanie i  ma-
lowanie sprawia Wam radość lub jeszcze 
tego nie robiliście, a  chcecie spróbować, 
to te warsztaty zostały przygotowane wła-
śnie dla Was!
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