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W Żorach działa asystent międzykulturowy!
Powstaje też informator dla cudzoziemców
W naszym mieście żyje i pracuje coraz więcej obywateli Ukrainy. Wielu z nich planuje
na dłużej związać swoją przyszłość z Żorami.
By ułatwić im start w nowym otoczeniu w Żorach realizowany jest projekt pn. „Asystent
międzykulturowy – wsparciem żorzan”.
Najważniejszą inicjatywą w ramach projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Żorska
Strefa Przedsiębiorczości jest bez wątpienia powołanie pierwszego w naszym mieście
asystenta międzykulturowego, którym została mieszkająca i pracująca w Żorach Ukrainka
- Alla Ożyjewska-Brożyna. Pomaga ona osobom przyjeżdżającym do Żor zza wschodniej
granicy załatwić najważniejsze formalności
związane z pracą czy pobytem w naszym mieście. By umówić się na spotkanie z asystentem
międzykulturowym należy zadzwonić pod numer 533 963 227.
To nie koniec działań, których celem jest pomoc przyjeżdżającym do Żor obcokrajowcom.
W ramach projektu pn. „Asystent międzykulturowy – wsparciem żorzan” w Urzędzie Miasta
Żory trwają prace nad stworzeniem dwujęzycznego informatora dla osób zza wschodniej
granicy. Dzięki pracy zespołu, złożonego z pracowników miejskich jednostek, pracownikom
Urzędu Miasta, a także pierwszej żorskiej asystentki międzykulturowej, powstanie przejrzysty i czytelny przewodnik po naszym mieście.
Informator w języku polskim i ukraińskim

będzie zawierał dane dotyczące m.in.: meldunku, numeru PESEL, prawa jazdy, rejestracji
samochodu, możliwości mieszkaniowych, zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola, załatwienia aktu urodzenia oraz aktu ślubu, kwestii
zawierania małżeństw, dostępu do zasiłków
i świadczeń socjalnych (500+, 300+). Dodatkowo znajdą się tam dane dotyczące bezpłatnej
komunikacji, a także przydatne adresy, telefony
i strony internetowe.
- Pytań jest naprawdę dużo, każdy uczestnik
projektu „Asystent międzykulturowy – wsparciem żorzan” przychodzi na konsultację z 2-3
pytaniami – mówi Alla Ożyjewska-Brożyna. Jak podkreśla, dotyczą one różnych kwestii
życia cudzoziemca w Polsce. Najczęściej pojawiające się pytania to: jak zarejestrować samochód, gdy właściciel lokalu nie chce zgodzić
się na meldunek; jak przekonać pracodawcę,
aby zgłosił pracownika na umowie zlecenie do
ubezpieczenia chorobowego; jak bezpłatnie
urodzić dziecko w Polsce, kiedy kobieta straciła
pracę; jak zapisać dziecko do szkoły i pokonać
barierę językową; jak starać się o mieszkanie
socjalne lub czynszowe, kiedy przebywasz
w Polce na podstawie karty czasowego pobytu; gdzie szukać pracy; jak poprawnie napisać
CV w języku polskim. - Uważam, że informator
będzie bardzo przydatny cudzoziemcom. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku w moim mieście
– bo uważam Żory za swój drugi dom – stanowi-

sko asystenta międzykulturowego pojawi się na
stałe i będziemy mogli pomóc jeszcze większej
ilości osób przyjezdnych, które chcą związać
z Żorami swoją przyszłość – podkreśla asystentka międzykulturowa.
– Na bazie dobrych praktyk zaczerpniętych
z innych miast chcemy stworzyć informator, który podpowie cudzoziemcom przyjeżdżającym
do naszego miasta, co powinni lub mogą załatwić, gdzie i kto im pomoże – mówi Małgorzata Skrzeczyńska, kierownik Referatu Ewidencji
Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta
Żory, koordynująca projekt ze strony miasta. –
Planujemy w nim zawrzeć informacje najważniejsze, bez cytowania ustaw oraz ciekawostki,
rzeczy nieoczywiste. Proste wskazanie, gdzie
zadzwonić lub dokąd się udać. Każdy z nas,
obsługując cudzoziemców wie, jakie problemy
w danych sprawach się pojawiają, jak możemy
pomóc. Informator, który tworzymy, ma pomóc
cudzoziemcom w pierwszych krokach, stawianych w naszym mieście – dodaje.
Dwujęzyczny informator będzie dostępny
pod koniec 2020 roku w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Dworcowej, 8, w Urzędzie Miasta
Żory, instytucjach miejskich, a także w firmach
zatrudniających cudzoziemców oraz umieszczony w formacie elektronicznym na stronach
internetowych Urzędu Miasta Żory, portalu „Żory – mój drugi dom” oraz na stronach partnerów projektu.

Rekompensaty
dla klientów UPC Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję dotyczącą UPC Polska. Jesteś lub byłeś klientem UPC i operator podwyższył ci abonament? Możesz liczyć na rekompensatę.
Podstawą do zajęcia się sprawą były skargi dotyczące podwyższenia wysokości abonamentu. Klienci UPC, którzy zawarli umowy na czas
nieoznaczony, otrzymali listy informujące o przyspieszeniu prędkości
Internetu i większej o 7 zł cenie tej usługi – nowe zasady miały wejść od
1 marca 2015 r. Rok później operator ponownie podwyższył abonament
– od 3 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu. W listach spółka informowała także, że wprowadza do umów postanowienie, które umożliwia zmianę wysokości abonamentu.
Prezes UOKiK stwierdził, że zarówno podwyższenie abonamentu, jak
i zmiana postanowienia, nie powinny zostać wprowadzone, ponieważ
zawarte umowy nie przewidywały takiej możliwości. Firma UPC Polska
zobowiązała się do zmiany praktyk i zrekompensowania strat.
Aktualni abonenci:
- darmowa usługa do wyboru dla osób, których suma nadpłaconych
kwot nie przekracza 200 zł,
- dwie darmowe usługi do wyboru dla osób, których suma nadpłaconych kwot przekracza 200 zł,
- poprzednia cena i parametry - aktualni abonenci będą mogli skorzystać z usług telekomunikacyjnych według ceny abonamentu i parametrów przed ich zmianą,
- obniżka abonamentu lub wyżej wymienione usługi – upust wyniesie
od 15 zł do 60 zł. To oferta dla osób, które nadal są abonentami UPC
Polska, ale korzystają już z innych usług niż te, które objęły podwyżki.
Byli abonenci otrzymają zwrot pieniędzy – będzie to 75% zapłaconych podwyżek albo będą mogli ponownie skorzystać z oferty UPC
z rabatem w wysokości od 20 zł do 30 zł nawet przez 18 miesięcy.
UPC Polska poinformuje klientów o decyzji e-mailem, pocztą, SMS-em lub na indywidualnym koncie abonenta. Aby skorzystać z rekompensaty, należy zgłosić się do operatora.
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Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,
a także zdrowia, wszelkiej pomyślności
i szczęścia w Nowym Roku
życzą

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

W Wigilię Urząd Miasta będzie zamknięty
Informujemy mieszkańców, że w Wigilię,
czyli 24 grudnia (czwartek) Urząd Miasta będzie nieczynny.
Jednocześnie informujmy, że w przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu 24 grudnia i 26 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego
(Rynek 9) będzie pełniony dyżur w godzinach 8:00 – 11:00. Należy
kontaktować się telefonicznie pod nr 32 43 48 126 lub 32 43 48 127.

Informacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kleszczowie zachwyca po przebudowie!
Takiej szkoły młodym mieszkańcom
dzielnicy Kleszczów pozazdrości chyba każdy uczeń! Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
zachwyca swoim nowoczesnym wyglądem.
Dobudowany 3-kondygnacyjny segment
jest nie tylko okazały, ale również funkcjonalny i pełen nowoczesnych rozwiązań.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleszczowie
wzbogacił się o 12 sal dydaktycznych, w tym: salkę
gimnastyczną dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas, pracownię komputerową, pracownię
przyrodniczą, pracownie językowe oraz pracownię do działań artystycznych. Dodatkowo w nowo

powstałej części mieszczą się pracownie edukacji
wczesnoszkolnej oraz matematyczne, języka polskiego i historii, z których będą korzystali głównie
uczniowie starszych klas.
Powstała również Izba Pamięci oraz szkolny
sklepik, który szkoła ma w planach samodzielnie
prowadzić. Na uwagę zasługuje bez wątpienia zagospodarowanie terenu wokół placówki: zyskała
ona dwa patia, gdzie dzieci będą mogły spędzać
przerwy na świeżym powietrzu. - Rozbudowa
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach-Kleszczowie to nie tylko postawienie murów, powiększenie ilości pomieszczeń dla wychowanków,

Dodatkowe zajęcia i nowe
wyposażenie w Przedszkolu nr 16
Już niedługo dzieci z Przedszkola nr
16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach będą
mogły skorzystać z nowego wyposażenia
oraz wziąć udział w ciekawych zajęciach
dodatkowych, a nauczyciele poprawią swój
warsztat dzięki udziałowi w szkoleniach. To
możliwe, dzięki otrzymanemu przez Miasto
Żory dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
Rozstrzygnięto konkurs nr RPSL.11.01.
03-IZ.01-24-334/19 z poddziałania 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, w ramach którego dofinanso-

wania na łączną kwotę prawie 39 mln zł przyznano
dla 78 projektów. Wśród nich znalazł się także żorski projekt pn. „Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu
nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach”.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest
podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu nr 16.
Z projektu skorzysta w sumie aż 350 dzieci oraz 22
nauczycieli. Dla najmłodszych, w tym dla dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością, organizowane będą dodatkowe zajęcia wspierające rozwój
emocjonalny oraz rozwój mowy i motoryki. Ma-

czy zyskanie pięknej i nowoczesnej przestrzeni.
To przede wszystkim danie nauczycielom, wychowankom i rodzicom możliwości na przyjazną
edukację, rozbudzanie chęci poznawania świata,
na naukę z nutką współwychowania, a wreszcie
stworzenie miejsca inicjującego życie społeczne
dzielnicy - mówi Anna Ochojska-Nowak, Dyrektor ZSP nr 6.
Koszt rozbudowy ZSP 6 wyniósł 6 546 843,95
zł, z czego 1 151 035,20 zł to środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a reszta wydatków
pokryta została z budżetu Miasta Żory. Budowa
trwała niewiele ponad rok, a jej efektem jest piękna, nowoczesna i przyjazna przestrzeń. Uczniowie
i nauczyciele mogli podziwiać ją na początku listopada. Szkoła planuje oficjalne otwarcie budynku,
gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.
luchy będą miały też do dyspozycji nowe pomoce
dydaktyczne i przyrządy służące wielostronnemu
rozwojowi. Dzięki dofinansowaniu doposażony zostanie również przyprzedszkolny ogród.
Nauczyciele będą mogli natomiast skorzystać
z trzech kursów, rozwijających ich umiejętności.
Wartość całego projektu to 423 112,75 zł,
a Miasto pozyskało na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości
359 645,83 zł.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali
komputery do zdalnej nauki

miały takich możliwości. Sprzęt na początku listopada trafił do uczniów i nauczycieli z 19 żorskich szkół. Osoby, które otrzymały notebooki
zostały wytypowane przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Aż 67 zestawów sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną naukę
trafiło do uczniów i nauczycieli z Żor. Nasze miasto pozyskało fundusze na ten cel
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
W związku z licznymi obostrzeniami, wprowadzonymi w walce z koronawirusem ogromna
część naszego codziennego życia przeniosła się
do Internetu. Dotyczy to m.in. edukacji, gdzie
tradycyjne lekcje w szkolnych ławkach zastąpiła nauka zdalna. By umożliwić i ułatwić zdalną

Projekt pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest finansowany
ze środków Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr
I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,
Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

edukację jak największej liczbie uczniów oraz
nauczycieli, Urząd Miasta Żory pozyskał kolejny
już grant w wysokości 114 999,72 zł w ramach
projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Projekt ten jest
odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa,
związaną z obowiązującym stanem epidemii.
Pozyskane przez Miasto środki w całości zostały przeznaczone na zakup notebooków wraz
z zestawami słuchawkowymi, które umożliwiają
realizacje podstawy programowej w domowych
warunkach tym dzieciom, które do tej pory nie

Przy Zespole Szkół nr 1
powstała nowoczesna hala sportowa
Żorska „Miarka” doczekała się pięknej
hali sportowej! W Dniu Edukacji Narodowej,
nastąpiło oficjalne otwarcie hali, połączone
z inauguracyjnym meczem siatkarskim.
W Zespole Szkół nr 1 w Żorach miało miejsce
podwójne święto. Grono pedagogiczne świętowało Dzień Edukacji Narodowej oraz oficjalne
otwarcie nowoczesnej hali sportowej wraz z łącznikiem oraz zapleczem techniczno-szatniowym.
Symboliczną wstęgę przecięli: Waldemar Socha
- Prezydent Miasta Żory, Wojciech Maroszek
- radny Rady Miasta Żory oraz Barbara Perenc Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach. W uroczystości wziął też udział

Dyrektor Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim – Paweł Rasek, który przekazał zestaw piłek, sprezentowany przez Wojciecha Kałużę – Wicemarszałka Województwa Śląskiego.
Prezydent Waldemar Socha w trakcie przemówienia wspomniał swoje szkolne lata, spędzone w murach Liceum im. Karola Miarki w Żorach.
Wyraził wielką radość z powodu powstania nowej
hali, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale
również stanie się miejscem sportowych zmagań
w trakcie międzyszkolnych rywalizacji.
Z okazji uroczystego otwarcia nowego
obiektu sportowego rozegrano mecz siatkówki
o Puchar Prezydenta Miasta Żory. Żorscy samo-

rządowcy zmierzyli się z nauczycielami Zespołu
Szkół nr 1 w Żorach. Mecz przebiegł w przyjaznej
atmosferze i był bardzo wyrównany. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, czyli
kadry „Miarki”.
Budowa nowej hali dla „Miarki” kosztowała
8 450 000,00 zł. Na projekt pn. „Budowa hali
sportowej wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie
w wysokości 2 500 000,00 zł w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa
Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej”. Dodatkowe środki w wysokości 1 391
172,20 zł miasto otrzymało na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe
środki, w wysokości ponad 4,5 mln zł pochodziły
z budżetu Miasta Żory.
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Platforma „Żory do pracy” pomaga „Wspieraj Seniora”
czyli pomoc w zakupach
znaleźć zatrudnienie w mieście
dla seniorów
Wydarzenia związane z koronawirusem sprawiły, że po latach dobrej koniunktury rynek pracownika w zasadzie przestał
istnieć. Nadeszły czasy cięć, zwolnień i rosnącego bezrobocia. Są jednak branże,
które nadal szukają pracowników. O tym,
jak wygląda sytuacja w naszym mieście
można przekonać się korzystając z internetowej platformy „Żory do pracy”.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A prowadzi portal zorydopracy.pl, który pomaga
mieszkańcom odnaleźć się w obecnej trudnej
sytuacji na rynku pracy. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Żory. Zorydopracy.pl to portal, który łączy lokalnych
pracodawców, pracowników, organizacje pozarządowe i urzędy. Zapraszamy przedsiębiorców

i pracowników do bezpłatnej rejestracji na portalu – mówi Natalia Figiel, Prezes Zarządu ARP
S.A. - Przedsiębiorców zachęcamy natomiast do
publikowania ofert pracy – dodaje.
Odwiedzając portal można uzyskać bezpłatną informację m.in. na temat pozyskiwania
środków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej, form pomocowych w ramach Tarczy
Antykryzysowej, znaleźć informację o realizowanych projektach na terenie miasta.
W naszym mieście uruchomiona została
także strona, na której promowane są żorskie
przedsiębiorstwa. Mieści się ona pod adresem
www.bizneslokalnie.pl. W tym trudnym czasie warto wesprzeć lokalnych przedsiębiorców.
Najnowsze oferty można też znaleźć na grupie
facebookowej: Biznes Lokalnie – Żory.

Chłodne, zimowe miesiące to ciężki czas
dla osób bezdomnych, starszych i samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i zdrowotnej. Wiele z nich w tym okresie wymaga wsparcia i pomocy ze strony
służb społecznych. Zimą, szczególnie osoby
bezdomne, są narażone na wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem
organizmu i odmrożeniem, które mogą doprowadzić do choroby, a nawet śmierci.
Apelujemy, by nie być obojętnym na los drugiego człowieka! Każdą informację o osobach
starszych, samotnych, bezdomnych, których nie
znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy
warto przekazać odpowiednim służbom.
W sytuacjach zagrożenia należy zadzwonić po
pomoc na numery alarmowe:
997 – policja (w szczególności w godzinach
wieczornych i nocnych)
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – służby ratownicze
W okresie od listopada do marca uruchamiana
jest infolinia dla bezdomnych, czyli całodobowy
bezpłatny numer z telefonów stacjonarnych dla
osób potrzebujących zapewnienia schronienia –
987.

Mieszkańcy Żor mogą informować o miejscach
pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W dniach wolnych od pracy, w godzinach
wieczornych i nocnych należy zaś informować
bezpośrednio policję. Funkcjonariusze policji dowiozą osoby wymagające pomocy do noclegowni.
Przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy, mogą ją uzyskać w wymienionych niżej instytucjach i placówkach:
• MOPS, ul. Ks. Przemysława 2, czynny poniedziałek - piątek w godz. 7:30 – 15:30, tel. 32
43 42 412, 32 43 43 713. Pracownik ds. osób
bezdomnych przyjmuje w Punkcie Terenowym na ul. Gwarków 5 (w siedzibie Schroniska, codziennie w godzinach 7:30 - 15:30) tel.
570 278 444.
• Noclegownia dla osób bezdomnych, ul.
Gwarków 5a, czynna codziennie w godz.
18:00 – 8:00, tel. 691 122 070;
• Świetlica Noclegowni (Ogrzewalnia), ul.
Gwarków 5e - zapewnia pobyt dzienny, czynna od 1 października do 31 marca, codziennie
w godz. 8:00 – 18:00,
• Schronisko dla kobiet i mężczyzn, ul. Gwarków 5 – zapewnia całodobowe schronienie
w warunkach mieszkalnych, tel. 570 278 444.

Pamiętajmy o pomocy osobom
bezdomnym – zwłaszcza zimą!

Bezpłatny punkt konsultacyjny
dla osób długotrwale bezrobotnych
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi rekrutację do projektu pn.
„Kolej na zmianę! Kompleksowe działania
na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu osoby trwale
bezrobotne mogą skorzystać z konsultacji
ze specjalistami, szkoleń zawodowych czy
wsparcia w aktywizacji zawodowej.
Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkających na terenie Żor, w szcze-
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gólności w dzielnicach objętych Lokalnym
Programem Rewitalizacji (os. Gwarków, Śródmieście z zach. częścią dzielnicy Kleszczówka,
okolice ul. Promiennej, Ks. Władysława, Powstańców Śl.), w tym osób w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy czyli: kobiet, osób
długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, po 50. roku życia oraz
niskowykwalifikowanych.
Jego celem jest podnoszenie kompetencji
tych osób i zwiększenie ich szans na rynku
pracy. Dzięki udziałowi w projekcie można za
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pozostających w domu

Osoby po 70. roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żorach.
Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać
w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.
Program skierowany jest do osób powyżej
70. roku życia, ale w szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie, która
nie ukończyła jeszcze 70 lat. Zakupy obejmują
artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz
leki.
Aby skorzystać ze wsparcia należy:
Krok 1
• Zadzwonić pod nr 22 505 11 11, czynny codziennie w godz. 8:00-21:00.
• Poinformować o decyzji o pozostaniu
w domu.
• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże
prośbę o pomoc do MOPS w Żorach.
Krok 2
• Poczekać na telefon pracownika MOPS, który skontaktuje się w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia sposobu udzielenia wsparcia.
Następnie poda imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pomocy oraz termin jej wizyty.
• Przygotować listę zakupów podstawowych
(artykuły spożywcze, środki higieny, leki).
Krok 3
• Przekazać wyznaczonej do pomocy osobie
listę zakupów oraz pieniądze – osoba ta
poda imię i nazwisko oraz przekaże pokwitowanie odbioru pieniędzy.
• Pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – zasłonięciu ust i nosa przed wizytą
oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.
Krok 4
• Odebrać zakupy i resztę pieniędzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz pokwitować ich odbiór.
„Wspieraj Seniora” to akcja realizowana
w ramach Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej.
darmo skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Specjaliści wspierają uczestników na każdym etapie
poszukiwania pracy – od momentu diagnozy problemu, do chwili podpisania umowy
z nowym pracodawcą! Można też bezpłatnie
uzyskać wsparcie szkoleniowe, w tym wziąć
udział w szkoleniach i kursach zawodowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 48 533 110 921 – Bożena Bilich,
koordynatorka projektu
Uwaga, konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania w ŻCOP pod
nr 32 43 55 111.

Informacje

Wyróżnienie dla Żor w konkursie
Medialne Perły Samorządu 2020
Konkurs Medialna Perła Samorządu adresowany był do departamentów, które w urzędach
zajmują się: promocją, PR, komunikacją społeczną
oraz kreowaniem polityki wizerunkowej swojego
samorządu. W Żorach, za działania informacyjne
oraz komunikację z mieszkańcami odpowiada
Biuro Promocji, Kultury i Sportu, którym kieruje

Adrian Lubszczyk. Mieszkańcy od lat mogą zaczerpnąć informacji z bezpłatnego biuletynu „Kurier Żorski”, jednak w dobie Internetu niezastąpionym źródłem wiedzy o mieście stały się media
elektroniczne. To właśnie w tej kategorii jury postanowiło docenić Żory, przede wszystkim za „profilowanie internetowego przekazu za pośrednictwem
strony www.zorskieinwestycje.pl”.
Głównym internetowym środkiem przekazu
w naszym mieście jest oficjalna strona Urzędu
Miasta, znajdująca się po adresem www.zory.pl.
Można na niej znaleźć zawsze aktualne wiadomości na temat tego, co dzieje się w naszym mieście.

Tworzony już od 16 lat Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych
i wiarygodnych w naszym kraju. Ocenia
on dokonania władz samorządowych, wyróżniając te, które najlepiej dbają o zrównoważony rozwój gminy. W najnowszym
rankingu Żory zajęły 25 miejsce wśród
miast na prawach powiatu!
Ranking sprawdza skuteczność działań władz
samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Pod uwagę
brane są m.in. trwałość ekonomiczna, środowiskowa i społeczna, a także jakość zarządzania
gminą. Dokładne zasady określa kapituła pod
przewodnictwem byłego premiera RP prof. Jerzego Buzka, w której skład wchodzą przedsta-

wiciele organizacji samorządowych, organizacji
pozarządowych, władz publicznych oraz redakcji
„Rzeczpospolitej”.
W 2020 roku liderem zrównoważonego rozwoju wśród miast na prawach powiatu okazały
się Gliwice, wyprzedzając Opole i Sopot. Żory
zajęły 25 miejsce, plasują się pomiędzy Częstochową (24 miejsce) i Wrocławiem (26 miejsce).
Rok temu nasze miasto zastało ocenione niżej,
zajmując 42 miejsce.
Wśród miast i gmin miejsko-wiejskich liderem
w tym roku okazała się świętokrzyska gmina Morawica, przed Bieruniem i Puszczykowem. Natomiast w klasyfikacji gmin wiejskich podium tworzą: Kleszczów, Padew Narodowa oraz Suchy Las.
Pełny ranking dostępny jest na stronie
www.rankingi.rp.pl.

Gmina Miejska Żory znalazła się w zaszczytnym gronie wyróżnionych w rankingu Medialne Perły Samorządów. Konkurs
organizowany był przez „Dziennik Gazeta
Prawna” oraz miasto Gdynia.

Duży awans Żor w Rankingu
Samorządów „Rzeczpospolitej”

Akcelerator biznesowy KSSENON powstanie

w Żorach! Podpisano umowę na dofinansowanie
W Żorach powstaje flagowy projekt Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(KSSE), czyli innowacyjny akcelerator biznesowy KSSENON. Wielomilionowa inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.
Ta inwestycja będzie kolejnym impulsem do
rozwoju dla Żor i całego regionu! Podpisano umowę o dofinansowanie projektu KSSENON z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrum kreatywności i innowacji. - Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, po przeprowadzonej ocenie, przyznał środki na realizację
naszego projektu w wysokości blisko 41 mln zł –
informuje prezes KSSE, dr Janusz Michałek.
W spotkaniu związanym z podpisaniem umowy wzięli udział: Jakub Chełstowski - Marszałek
Województwa Śląskiego, Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Waldemar
Socha – Prezydent Miasta Żory, Janusz Michałek
– Prezes KSSE i Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes KSSE, kierujący Podstrefą Jastrzębsko-Żorską KSSE, a także przedstawiciele Rady Miasta
Żory: Kazimierz Dajka – Wiceprzewodniczący
Rady Miasta oraz radny Krzysztof Hałacz.

W ramach projektu KSSENON na terenie KSSE
w Żorach powstanie kompleks czterech hal. Każdy
z zaprojektowanych budynków będzie się składał
z 8 modularnych boksów przemysłowych wraz
z częścią o charakterze pozaprzemysłowym. Założenia projektowe pozwalają na elastyczne podejście i regulowanie powierzchni w zależności od
potrzeb przedsiębiorcy. Hale przeznaczone będą
do kilkuletniego wynajmu na prowadzenie działalności w oparciu o nowoczesną infrastrukturę
w biznesowym sąsiedztwie.
– Tym, co wyróżnia Akcelerator Biznesowy
KSSENON od typowej dzierżawy hal o charakterze deweloperskim, jest wzbogacenie kompleksu
o część nieprzemysłową, a także urbanistyczne
oraz procesowe wykorzystanie sąsiedztwa biznesu, tak aby stworzyć efekt synergii i samoistnej
współpracy wielu uczestników przedsięwzięcia –
podkreśla Andrzej Zabiegliński – KSSENON będzie miejscem, które połączy środowisko nowych,
rozwijających się przedsięwzięć przemysłowych
i szeroko rozumiane nieprzemysłowe otoczenie,
związane z już istniejącym i funkcjonującym biznesem – dodaje wiceprezes KSSE.
Projekt przewiduje także utworzenie Centrum
Kompetencji, złożonego m.in. z części służącej realizacji warsztatów wirtualnych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, takich jak VR czy pro-

Natomiast na stronie www.zorskieinwestycje.
pl zostały zebrane najważniejsze żorskie inwestycje. W przejrzystej formie opisano na niej przedsięwzięcia realizowane w ostatnich latach oraz te
trwające, a także dopiero planowane. Uzupełnienie
komunikacji Miasta z mieszkańcami stanowi profil
„Miasto Żory” na portalu Facebook, który służy
do przekazywania mieszkańcom najważniejszych
informacji o bieżących wydarzeniach, a ponadto
umożliwia prowadzenie dialogu i pokazywanie
najpiękniejszych zakątków naszego miasta. Rolą
miejskiego konta na Instagramie jest natomiast
zainteresowanie ludzi miastem, jego atrakcjami,
pięknymi miejscami oraz imprezami miejskimi.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Kapituła Rankingu złożona z ekspertów ds.
samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu
oraz dziennikarzy „Dziennika Gazety Prawnej”.

Miasto docenione
w rankingu „Wspólnoty”

Żory zajęły wysokie, 13 miejsce wśród
miast na prawach powiatu w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019, przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Ostatnie lata obfitowały w Żorach w nowe
inwestycje. W latach 2017-2019 średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w naszym mieście
1 497,4094 zł. Władze miasta dokładają wszelkich starań, by działania nastawione na dynamiczny rozwój gospodarczy łączyć ze stałym
podnoszeniem jakości życia mieszkańców.
Miasto realizuje zarówno małe, choć ważne dla
lokalnej społeczności działania jak np. remonty chodników czy budowa progów zwalniających, jak i ogromne przedsięwzięcia, oddziałujące na całe miasto, a nawet region.
Do największych inwestycji ostatnich lat
z pewnością można zaliczyć budowę nowoczesnego Centrum Przesiadkowego oraz nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Koszt obu inwestycji to łącznie ponad 27 mln
złotych, a kwota dofinansowania wyniosła prawie 15 mln złotych! To pokazuje, jak skutecznie Żory pozyskują środki zewnętrzne i łącząc
je z miejskim budżetem realizują potrzebne
i wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje,
takie jak np. rozpoczęta w tym roku renowacja
Pałacu w Baranowicach.
W pełnym rankingiem można zapoznać się
na stronie www.wspolnota.org.pl.
gramy symulacyjne oraz Centrum Coworkingu.
– Z jednej strony w porozumieniu z placówkami
szkolnymi prowadzącymi kształcenie zawodowe,
a także szkołami wyższymi będziemy realizować
programy praktycznej nauki zawodu, dopasowane do potrzeb przedsiębiorców. Z drugiej stworzymy Centrum Kompetencji, czyli kreatywną
przestrzeń dla nowych przedsięwzięć o charakterze m.in. start-upowym – mówi prezes Janusz
Michałek.
W Akceleratorze będą również obecne inne
instytucje i przedsiębiorstwa, świadczące usługi
z zakresu opieki nad dziećmi, marketingu, konsultingu, prawa oraz wsparcia przedsiębiorczości,
a także placówki pocztowe, kurierskie i bankowe.
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Wyniki Żorskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021
Znamy wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021! Głosami mieszkańców
Żor do realizacji w przyszłym roku zostały
skierowane trzy projekty, których łączna
wartość to ponad dwa miliony złotych.
Wszyscy mieszkańcy Żor mogli oddawać głosy
w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021. Głosowanie odbywało się papierowo oraz elektronicznie, a ostatecznie do Urzędu Miasta Żory spłynęło
991 głosów, w których 917 było ważnych, a 74
nieważne.
Najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Zazielenić Żory”, zgłoszony przez Sylwię Konik. W ramach
tego projektu za kwotę 1 600 000,00 zł w naszym
mieście zasadzonych zostanie aż tysiąc drzew!
Drugie miejsce w głosowaniu mieszkańców
zajął zgłoszony przez Sławomira Tagowskiego

projekt pn. Budowa kortu do gry w padel w celu
reaktywacji terenu byłego boiska do siatkówki przy
hali sportowej MOSiR Żory. Dzięki niemu żorzanie
już w przyszłym roku będą mogli doskonalić swoje
umiejętności gry w padel. To niezwykle dynamiczny
sport rakietowy, łączący elementy tenisa i squasha.
W 2021 roku w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowany zostanie też projekt pn.
„Przystanek Zachód” – koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG, zgłoszony przez
Henryka Oszka. Zakłada on stworzenie w dzielnicy
Zachód, na terenach przy stawie ERG przestrzeni
rekreacyjnej, która będzie służyła m.in. miłośnikom
turystyki rowerowej.
Szczegółowe wyniki głosowania oraz opisy projektów można znaleźć na stronie www.zory.pl.

Nowy sprzęt dla żorskich
Ochotniczych Straży Pożarnych
Strażacy z sześciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających w naszym
mieście, otrzymali nowe wyposażenie!
Sprzęt potrzebny do codziennej pracy na
rzecz lokalnej społeczności został zakupiony dzięki dofinansowaniu pozyskanemu
przez Miasto z Funduszu Sprawiedliwości.
Żory gościły wiceministra sprawiedliwości
Michała Wosia, który w obecności przedstawicieli lokalnych władz, przekazał strażakom
ochotnikom nowy sprzęt. Spotkanie odbyło się
w siedzibie OSP Żory, a wzięli w nim udział m.in.:
Piotr Huzarewicz - Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Żory, Kazimierz Dajka - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Jacek Świerkocki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych i radny
wojewódzki, Jacek Miketa - Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego, Adam Grześkiewicz – Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz przedstawiciele żorskich
jednostek OSP.
Łączna wartość przekazanego wyposażenia
to 43 538,19 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 43 102,81 zł. Pozostałe środki pochodzą
z budżetu miasta Żory. Z dofinansowania skorzystali strażacy ze wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających w Żorach,

czyli: OSP Kleszczów, OSP Osiny, OSP Rogoźna,
OSP Rowień, OSP Rój oraz OSP Żory.
Na potrzeby OSP Kleszczów zakupione zostały: dwa radiotelefony, prądownica niskociśnieniowa oraz węże strażackie. Strażacy z OSP Osiny otrzymali kompletne ubranie specjalistyczne
oraz hełm i buty. OSP Rogoźna otrzymała: opryskiwacz plecakowy, prądownicę uniwersalną,
detektor wielogazowy oraz nowe węże. Do
strażaków ochotników z OSP Rowień trafiły: zasysacz linowy, smok ssawny prosty, latarki specjalistyczne, linki strażackie, szelki bezpieczeństwa i pas strażacki. Jednostka OSP Rój dzięki
dofinansowaniu może korzystać z nowego aparatu powietrznego z maską, parawanu wodoodpornego oraz dwóch hydronetek plecakowych.
Strażacy z OSP Żory otrzymali: zestaw elektronarzędzi, detektor napięcia prądu przemiennego,
osłony nóg do pracy z piłą łańcuchową, hełmy
ochronne oraz cztery radiotelefony.
Zakup sprzętu dla żorskich jednostek OSP
współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który dysponuje pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw, a pozyskane w ten sposób środki są przekazywane są m.in.
strażakom i szpitalom oraz innym instytucjom
ratującym zdrowie i życie.

Nowe autobusy na liniach
Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej
Zupełnie nowe, duże autobusy obsługują kursy w ramach Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w naszym mieście. To efekt
nowej, pięcioletniej umowy na obsługę
tych linii dużymi autobusami klasy maxi.
Umowa został zawarta na podstawie ogłoszonego i rozstrzygniętego w tym roku przetargu. Choć w specyfikacji przetargowej wymagano, aby autobusy obsługujące linie BKM były
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku,
to przewoźnik – firma A21 Sp. z o.o. – postawił
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na fabrycznie nowe autobusy produkcji tureckiej firmy Güleryüz Ecoline. Warto podkreślić,
że autobusy tej firmy zostały wcześniej sprawdzone, ponieważ firma A21 przez ponad rok testowała jeden z pojazdów tej marki na różnych
liniach MZK w Jastrzębiu-Zdroju. Efekty tych
testów były bardzo zadowalające, dlatego też
zdecydowano się na wykorzystanie w Żorach
autobusów produkowanych w Turcji.
Obecnie na liniach BKM jeździ już 7 fabrycznie nowych autobusów marki Güleryüz. W każ-

Kurier Żorski | numer 10 | grudzień 2020

Odbiór odpadów
w czasie pandemii

– na co zwrócić uwagę
Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie
tylko zmienił nasze codzienne zwyczaje,
ale też spowodował produkcję dużej ilości
odpadów: maseczek chirurgicznych, pyłowych czy materiałowych. Są to odpady
komunalne zmieszane i należy je wrzucać
do czarnego pojemnika, pamiętając przy
tym jednak o zachowaniu ostrożności, bo
może na nich pozostać groźny wirus.
Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem odpadów nie mogą mieć kontaktu
z materiałami, na których potencjalnie znajduje
się wirus. Dlatego zużyte odpady, w tym maseczki, należy przed wyrzuceniem włożyć do
torebki plastikowej i szczelnie zawiązać.
Co zrobić z odpadami na kwarantannie
lub izolacji?
Należy umieścić odpady w worku i w miarę
możliwości spryskać go preparatem odkażającym. Worek zapełniamy odpadami do 3/4
jego pojemności i nie zgniatamy zawartości.
Następnie należy go zawiązać i po ustaleniu
z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji (np. sąsiadem, znajomym, krewnym itp.)
wystawić worek przed drzwi. Osoba wynoszącą odpady w rękawiczkach wkłada wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego
worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed
przypadkowym otwarciem oraz oznacza datę
i godzinę zamknięcia worka. Tak przygotowany worek należy przenieść w rękawiczkach
do miejsca przeznaczonego do gromadzenia
odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (czarny). Zaleca się odczekanie
72 godzin zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru.
Do każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy używać
rękawiczek ochronnych, a przed nimi i po nich
koniecznie umyć i zdezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki
itp.) powinny pozostać w domu w czasie izolacji i być przekazane do segregacji dopiero wtedy, kiedy okres izolacji się zakończy.
dym z trzydrzwiowych, niskopodłogowych autobusów Güleryüz Ecoline jest aż 100 miejsc dla
pasażerów (w tym 27 miejsc siedzących), w tym
też miejsca dostosowane do przewozu osób
z niepełnosprawnościami na wózkach.
Autobusy wyposażone są w silniki firmy
Mercedes-Benz o najwyższym obecnie europejskim standardzie spalin Euro 6d. Posiadają
automatyczne skrzynie biegów, zapewniające
płynną jazdę. Wyposażone są też m.in. w system ogrzewania i klimatyzację, a ponadto
w urządzenia GPS, umożliwiające zapis i kontrolę przebiegu jazdy autobusu na trasie oraz
współpracę z tablicami informacyjnymi na trasie autobusu, a także system kamer z zapisem
obrazu.
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Nagroda ŚLĄKFA dla żorskiej biblioteki!
Śląski Klub Fantastyki ogłosił laureatów
nagrody „Śląkfa 2019. Zwycięzcą w kategorii „Fan Roku” została Miejska Biblioteka Publiczna im. Ottona Sterna w Żorach za projekt pn. „Bibliotecon - dni fantastyki 2019”
Żorska biblioteka została nominowana do
nagrody w kategorii „Fan Roku”, a Marta Markowska, prezes Śląskiego Klubu Fantastyki, tak
opisała powód tej nominacji: „Śląkfa ma dostrzegać nie tylko wielkie wydarzenia, ale też
ciężką pracę tych, którzy środowisko dopiero
budują, a o których często się zapomina. Taki-

mi osobami są pracownicy małych ośrodków,
bibliotek czy domów kultury, którzy często przy
niewielkim wsparciu wkładają mnóstwo pasji
i serca, by do fantastyki zachęcić ludzi jeszcze
nie wiedzących, że mogą się nią zainteresować.
Arkadiusz Krych, Katarzyna Piksa, Joanna
Płoska i Magdalena Smyczek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach włożyli olbrzymią
pracę w zorganizowanie BiblioteConu – Dni
Fantastyki, zarówno szukając kontaktów, układając program, jak i zdobywając finansowanie.
Nie był to może wielki konwent, ale był począt-

Znamy nazwę nowej restauracji
ZAZ „Wspólna Pasja”!
Rozstrzygnięto konkurs na nazwę nowego lokalu gastronomicznego, który w miejscu dawnej siedziby Baru Mlecznego Krówka będzie już niedługo prowadził Zakład
Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”.
Zwyciężyła nazwa Restauracja „Oberyba”,
zaproponowana przez Martę Rowicką.

Mieszkańcy najpierw zgłaszali propozycje
nazwy dla nowej restauracji, która powstaje
w centrum Żor, w dawnej siedzibie Baru Mlecznego „Krówka” przy ul. św. Augustyna Biskupa
38-40, a następnie głosowali na jedną z trzech
najlepszych propozycji, wyłonionych przez komisję konkursową.

Sukcesy pływaków UKS „Salmo”
Żory na Mistrzostwach Śląska

Świetną formę zaprezentowali młodzi pływacy z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Salmo” Żory podczas Mistrzostw Śląska Open
oraz Mistrzostw Śląska dziewcząt i chłopców z rocznika 2008, które
odbyły się na pływalni Olimpijczyk w Gliwicach.
Wszyscy żorscy pływacy, biorący udział w zawodach poprawili swoje rekordy życiowe, a to już nie lada wyczyn! Najlepszym zawodnikiem
„Salmo” podczas Mistrzostw Śląska Open w kategorii 14-latków okazał się
Szymon Ignar, który wywalczył tytuł Mistrza Śląska na 200 metrów stylem zmiennym. Wysokie lokaty zajęli również pozostali zawodnicy w tej
kategorii wiekowej: Wojciech Michalski, Witold Kurianowicz oraz Stanisław Myszor. Podopieczni Dariusza Szymczychy to uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
w Żorach.
W Mistrzostwach Śląska rocznika 2008 chłopców żorski klub reprezentowali: Igor Pergół, Olivier Kosmala, Karol Zając, Maciek Wróbel
i Sebastian Lewońko. Młodzi pływacy zaprezentowali się bardzo dobrze
i wywalczyli łącznie sześć medali. Igor Pergół zdobył aż dwa złote medale i tym samym został podwójnym Mistrzem Śląska, w wyścigach na 50
m i 100 m stylem motylkowym. Dwa srebrne medale wywalczył Olivier
Kosmala, zajmując drugie miejsca w wyścigach na 200 m stylem dowolnym oraz na 100 m stylem grzbietowym. Brązowy medal zdobyła sztafeta
chłopców 4 x 100 m stylem dowolnym w składzie: Igor Pergół, Olivier
Kosmala, Karol Zając, Maciek Wróbel. W tym samym składzie chłopcy
wzięli też udział w sztafecie 4 x 100 m stylem zmiennym i także zajęli trzecie miejsce na podium. Wszyscy zawodnicy trenują pod okiem Krzysztofa Kretka oraz są uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w klasie 7a o profilu pływanie.
Dziewczęta również zaprezentowały świetną formę na Mistrzostwach
Śląska rocznika 2008, a najlepszy występ zanotowała Urszula Śliwka, która wywalczyła srebro na 200 m stylem klasycznym oraz brąz w wyścigu
na 100 m stylem klasycznym. Młoda pływaczka kontynuuje rodzinne tradycje, gdyż jej tata, Tomasz Śliwka to były trener UKS „Salmo”, natomiast
jej brat - Jakub Śliwka to wychowanek tego klubu oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w pływaniu. Pozostałe zawodniczki – Weronika
Jankowska oraz Alicja Beńkowska pokazały dobrą formę i, podobnie jak
poprzednicy, poprawiły życiowe rekordy. Trenerem zawodniczek również
jest Krzysztof Kretek.
Zawodników UKS Salmo w osiąganiu sportowych sukcesów wspiera
finansowo Miasto Żory.

kiem. Takie zarzewia są bardzo ważne, to właśnie od nich zaczynają się środowiska”.
W ramach nagrodzonego projektu w październiku 2019 w Bibliotece przeprowadzono
szereg wydarzeń, podczas których wykreowana
została „fantastyczna biblioteka”, oparta na literaturze (LCon), sztuce (ArtCon) i grach (GryCon).
„Śląkfa” przyznawana jest od 1984 przez
Śląski Klub Fantastyki, najstarszy z działających
w Polsce klubów fantastyki. Laureatów w trzech
kategoriach: Twórca, Wydawca, Fan wybiera
jury. Wśród nagrodzonych są takie osobistości
jak Tomasz Bagiński, Andrzej Sapkowski, Juliusz
Machulski czy Stanisław Lem.
Łącznie oddano 271 głosów, a najwięcej,
bo 42,8% zebrała nazwą Restauracja „Oberyba”, zgłoszona przez Martę Rowicką.
Drugie miejsce zajęła propozycja zgłoszona przez Rafała Kierpca czyli „Pasja smaku”,
a trzecie „Gruszka Pietruszka”, zgłoszona przez
Olgę Krzekotowską.
Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu
odbędzie się w dniu otwarcia lokalu, o którym
będziemy informowali na stronie www.zory.pl.
Patronat nad konkursem objął Waldemar
Socha – Prezydent Miasta Żory.

Akcja Zima 2020/2021

W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego przedstawiamy
spis adresów i numerów telefonów do osób i instytucji związanych
z organizacją „Akcji Zima 2020/2021” w naszym mieście. Pod tymi
numerami można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.
L.P. Nazwisko, imię

Funkcja

Adres

1

Anita
Materzok

Przewodnicząca Zespołu Akcji
Zima

Urząd Miasta Żory,
Al. Wojska Polskiego 25

2

Bitner
Marek

Z-ca Przewodniczącej Zespołu
Akcji Zima

Urząd Miasta Żory,
Al. Wojska Polskiego 25

3

Adam
Zniszczoł

WYKONAWCA zimowego
utrzymania miejskich dróg,
chodników, schodów terenowych, parkingów

Żory, ul. Okrężna 5

4

Sławomir
Jędrzejczyk

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miasta Żory,
Rynek 9

5

Agnieszka
Chrobasik

Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem placówek oświatowych

Urząd Miasta Żory,
Rynek 9

6

Renata
Sułkowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żorach

Żory, os. Korfantego
PU-11

7

Marian
Starzykowski

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„NOWA” -

Żory,
os. Powstańców
Śląskich 3 B

8

Andrzej
Łęgosz

Zarząd Budynków Miejskich

Żory, al. Wojska Polskiego 4a

9

Andrzej Pilny

Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej

Żory, ul. Ogniowa 10

10

Agata Głowacka
Łukasz Orłowski

Komenda Miejska Policji

Żory,
ul. Wodzisławska 3

11

Beata Błasiak

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. -

Żory,
ul. Wodociągowa 10

PTEP S.A. Ciepłownia Żory

Żory,
ul. Pszczyńska 54

12 Henryk Niechoj
13
14
15
16
17

OBI COMPLEX Rafał Zgoda
ul. Wysoka 5,
Rafał Zgoda
- oświetlenie
44-240 Żory
uliczne
Dariusz Wacho- Elektroserwis B.D. Wachowiak
ul. Powstańców 15B,
wiak
Sp. z o.o. –sygnalizacja świetlna
41-400 Mysłowice
Eugeniusz
Miejskie Zakłady Opieki Zdro- Żory, ul. Dąbrowskiego
Piecha
wotnej Sp. z o. o.
20
Pogotowie
awarie energii elektrycznej
Energetyczne
Pogotowie
Gazowe

awarie sieci gazowej

Numery telefonów
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 272
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 278
całodobowy: 728 393 617
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 170
całodobowy: 604 145 600
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 124
w godz. 7:00 - 15:00
tel. 32 47 88 162
od godz. 15:00
885 442 885 lub 885 771 551
w godz. 7:00 - 15:00
tel. 32 43 41 901
od godz. 15:00 oraz w soboty,
niedziele i święta tel. 32 43
43 690
całodobowy: 32 43 56 464 lub
32 43 56 344
całodobowy 32 43 45 438, 32
43 45 439
alarmowy 998
32 47 88 200
32 47 88 291 i 292
alarmowy: 997 lub 112
w godz. 7:00 - 15:00
32 43 44 631
32 43 44 632
693 390 973 całodobowy: 32
43 41 915
całodobowy: 606146564
całodobowy: 691 718 018
515 172 565
32 43 41 224 wew. 307
całodobowy: 32 30 30 991,
alarmowy: 991
całodobowy: 32 42 23 419,
Pogotowie Gazowe: 992
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Książka poświęcona kopalni „ZMP”
To idealny barbórkowy prezent dla
wszystkich byłych górników kopalni „ZMP”,
która później zmieniła
nazwę na „Żory”. W siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach przy
ul. Muzealnej 1/2 można już kupić książkę
poświęconą tej kopalni
i jej pracownikom.
Książka
powstała
z okazji 40. rocznicy rozruchu kopalni
„ZMP”.
Autorami najnowszej muzealnej publikacji poświęconej kopalni i jej załodze
są Henryk Buchalik i Jan
Zimończyk, byli pracownicy „nieboszczki- żywicielki” – jak mówią o swojej grubie górnicy, bohaterowie zawartej w książce opowieści.
Na treść publikacji obok rozdziałów, w których szczegółowo opisana
została historia kopalni, specyfika wydobycia i stan zatrudnienia, składają się też wspomnienia np. o bodajże najlepszej w Polsce kopalnianej
ekipie ratowniczej czy wydarzeniach stanu wojennego, a także liczne
fotografie.

Książkę w cenie 49 zł nabyć można w żorskim muzeum.
Zapraszamy do lektury!
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