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Ogłoszenia

Gospodarka odpadami komunalnymi
– pamiętaj o aktualizacji danych!
Sprzedałeś lub kupiłeś nieruchomość?
Ktoś się wprowadził lub wyprowadził?
W takich sytuacjach należy pamiętać o aktualizacji danych, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi!
Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej
u.c.p.g.) w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć w Urzędzie Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Dotyczy to sytuacji: wprowadzenie/wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, śmierć osoby zamieszkującej
oraz zmiana właściciela nieruchomości.
Warto przypomnieć, że obowiązek meldunkowy nadal istnieje. Wynika on z postanowień
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (tekst jednolity Dz. U.2017.657 ze zm.).
Przedmiotowa ustawa w rozdziale 4 określa na
czym polega obowiązek meldunkowy, definiu-

je pojęcie pobytu stałego i czasowego, określa
termin, w którym należy dokonać meldunku,
jak również określa obowiązki osób wyjeżdżających poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Organ podatkowy może dokonać weryfikacji złożonych przez właścicieli nieruchomości
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o ww.
dane meldunkowe poparte informacjami np.
z Urzędu Skarbowego (PIT zawiera informację
o zamieszkaniu), ZUS, a także o pobieranych
zasiłkach 500+ oraz dodatku mieszkaniowego.
W myśl przepisu art. 6o ust. 1 u.c.p.g. w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zasady zbiórki odpadów zielonych
Od kwietnia w naszym mieście rozpoczyna się zbiórka odpadów zielonych, do
których należą trawa, liście oraz drobne gałęzie. W związku z tym przypominamy, że
spod nieruchomości odebrane zostaną wyłącznie dwa worki przy każdym odbiorze.
Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają większą niż dwa worki ilość odpadów
zielonych powinni ich nadwyżkę kompostować w przydomowych kompostownikach lub
we własnym zakresie dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zlokalizowanego przy ul. Okrężnej 5 w Żorach,
gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów są
one przyjmowane przez cały rok.
W sytuacji, gdy pojawi się problem z dostarczeniem nadwyżki odpadów zielonych do
PSZOK, można skorzystać z płatnych usług dodatkowych świadczonych przez firmy: Zakład
Komunalny Żory Sp. z o.o. lub KOMART sp. z o.o.
Usługi dodatkowe obejmują:
1. Odebranie spod nieruchomości odpadów
zielonych w ilości ponad limitowej (w workach).
2. Możliwość podstawienia kontenera i transportu odpadów zielonych do PSZOK.
Ceny usług dodatkowych:
1. Cena za odebranie spod nieruchomości (w tym transport i zagospodarowanie
odpadów oraz koszt zakupu worka) 1 szt.
worka z odpadami zielonymi o pojemności
80 l wynosi 8,00 zł brutto. Usługa jest realizowana w najbliższym możliwie terminie
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych.
2. Cena za podstawienie, odbiór oraz transport do PSZOK:
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- kontenera 7 m3 – 250,00 zł brutto.
- kontenera 19 m3 – 460,00 zł brutto.
3. Dzierżawa pojemników do 3 dni nieodpłatnie, powyżej 3 dni:
- 7m3 - 18,45 zł/dobę 1 szt. brutto
- 19 m3 - 43,05 zł/dobę 1 szt. brutto
Szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług dodatkowych pod numerem
telefonu Zakład Komunalny Żory Sp. z o.o.
32/4341997, 32/4356880 lub KOMART sp. z o.o.
32/2351183 wew. 1 i 2.
Jednocześnie przypominamy, że odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów (tj. owoce, warzywa, fusy z kawy i herbaty, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki jedzenia
oraz przeterminowane artykuły spożywcze
bez opakowania) w zabudowie jednorodzinnej
odbierane są obecnie wyłącznie w workach
koloru brązowego, dostarczanych mieszkańcom przez firmę świadczącą usługę wywozu
odpadów.

Zmiany godzin pracy
PSZOK

Od 1 kwietnia zmianie ulegają godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na ul. Okrężnej 5 w Żorach.
Punkt czynny jest w następujących
dniach (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy):
- poniedziałek i czwartek
w godz. 9:00 – 16:00
- środa i piątek w godz. 10:00 – 18:00
- sobota w godz. 8:00 – 14:00.
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Zaszczep swoje
dziecko za darmo

przeciwko pneumokokom

Dzieci, które urodziły się w latach
2013–2016 i nie były zaszczepione przeciwko pneumokokom mogą teraz skorzystać ze szczepienia za darmo! Bezpłatną
szczepionkę otrzymają dzieci w wieku do
5 lat, które nie podlegają obowiązkowi
szczepień przeciwko pneumokokom.
Szczepienia dzieci z roczników 2013-2016
przeciwko pneumokokom będą odbywały się
od 20 marca do 29 czerwca br. Mogą z nich
skorzystać dzieci do ukończenia 5 roku życia,
które nie podlegają obowiązkowi szczepień
oraz nie były zaszczepione. Warunkiem jest
zakwalifikowanie dziecka do szczepienia najpóźniej do 20 kwietnia 2018 r.
Przypominamy, że to szczepienia dają najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym
zapaleniem ucha środkowego wywołanym
przez Streptococcus pneumoniae.
Warto wiedzieć:
- Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
- Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
- Szczepienia obejmują dzieci, które – po
wcześniejszym umówieniu na wizytę
szczepienną – zgłoszą się do lekarza do
20 kwietnia 2018 r.
- Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix,
zgodnie z Charakterystyką Produktu
Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych
w odstępie 2 miesięcy.
- Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca
2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt
z NFZ.
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko
pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia. Informacji o szczepieniach udzielają
również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej www.gov.pl/zdrowie.
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Mury obronne zyskają nowe oblicze!

Ponad 1,4 mln zł dofinansowania pozyskało miasto na renowację murów
obronnych, z przeznaczeniem ich na cele
kulturalne i edukacyjne! Projekt zakłada
m.in. odtworzenie suchej fosy i wykonanie
pierwszego etapu ścieżki rowerowej.

Niewiele jest miast w Polsce, które mogą poszczycić się posiadaniem fragmentów średniowiecznych fortyfikacji. Żorskie mury, o łącznej
długości 435 m, dawno przestały pełnić swą
funkcję obronną – obecnie stanowią ramę oddzielającą to, co bardzo dawne, od tego, co
współczesne. Są one nieodłączną częścią naszego miasta, nadającą żorskiej Starówce niepowtarzalny charakter.
W Żorach nie obejdziemy murów wokół –
ani wewnątrz, po śladzie uliczki przymurnej, ani

z zewnątrz – linia fosy została bowiem w większości zabudowana. Wpisane do Rejestru zabytków fragmenty murów kryją się za budynkami,
w podwórkach prywatnych nieruchomości.
W ostatnich latach pozostałości murów były wydzielane na odrębnych parcelach i przejmowane
przez Gminę, by umożliwić do nich dostęp i remonty. Wykupiono również sąsiadujące działki.
Mury są przez miasto regularnie restaurowane, by jako cenny zabytek w pełni stać się ważnym punktem historycznej ścieżki edukacyjnej.
Kolejnym krokiem ku temu będzie realizacja
nowego projektu pn. „Renowacja fragmentu
murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go
na cele kulturalne”, który zakłada odnowienie

murów przy ul. Ogrodowej i Bramkowej wraz
z wykonaniem przebicia przez mur, odtworzenia
suchej fosy, fragmentu uliczki przymurnej oraz
zagospodarowania terenu. Ponadto zbudowana
zostanie drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie
suchej fosy. W ramach inwestycji wykonany będzie również pierwszy odcinek ścieżki rowerowej pod murami.
Całkowita
wartość
projektu
wynosi
2 496 785,44 zł, z czego Gmina Miejska Żory
otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w kwocie 1 311 866,48 zł oraz dofinansowanie
z budżetu państwa w wysokości 154 337,23 zł.

Przedszkole
Żory walczą ze smogiem!
Powstał specjalny zespół zadaniowy walczy o nagrodę!
Radni, urzędnicy oraz przedstawiciele
organizacji samorządowych – w sumie 17
osób weszło w skład Miejskiego Zespołu,
którego zadaniem będzie opracowanie
działań zmierzających do ograniczenia
smogu w Żorach.
Szczegółowe założenia dotyczące działania Zespołu do spraw walki ze smogiem zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, która 22 marca
odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Żory. Wzięli
w niej udział: Waldemar Socha – Prezydent Miasta
Żory, Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta, Jacek Miketa – Radny Rady Miasta Żory, pełniący rolę Przewodniczącego Zespołu oraz radny Piotr
Huzarewicz.
Zadaniem Miejskiego Zespołu będzie stworzenie
wieloletniego programu, zawierającego działania,
które doprowadzą do poprawy jakości powietrza
w naszym mieście. Konkretny zarys programu, zawierający zarówno analizę aktualnej sytuacji, jak
i szczegółowe działania, które zamierza w najbliższych latach podjąć miasto zostanie zaprezentowany
w czerwcu tego roku. – Pozostaje nam pół roku do
rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego, w którym
można wprowadzić zmiany na lepsze. Ten czas trzeba
jak najlepiej wykorzystać – podkreślał podczas konferencji Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.
– Chcemy kompleksowego programu, który
da nam konkretne efekty, czyli czystsze powietrze.
Oczekiwania mieszkańców w tym zakresie są duże
i chcemy im sprostać – mówił radny Jacek Miketa,
Przewodniczący Zespołu. – Bez współpracy ze społeczeństwem na pewno nie uda nam się osiągnąć
zamierzonego efektu, dlatego też będziemy chcieli
zaangażować mieszkańców w prowadzone działania – dodał.
Prace Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach będą dotyczyły szerokiego
wachlarza spraw, związanych w różnych aspektach
z zanieczyszczeniem powietrza. – Chcemy uporządkować szum informacyjny, dotyczący tematu
smogu. Zależy nam, żeby tym zagadnieniem zajęli
się specjaliści, między innymi po to, by radni mieli
kompleksową wiedzę i mogli podejmować działania
przynoszące wymierne efekty, a nie musieli decydować pod wpływem pojawiających się pomysłów
i impulsów – mówił Piotr Kosztyła, Przewodniczący

Rady Miasta. Podkreślał przy tym, że w Żorach od lat
prowadzone są różne działania, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Jednym z najważniejszych
była budowa ciepłociągu, zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
w ramach projektu „Błękitne niebo nad Starówką –
budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”.
- Najpierw przygotujemy przegląd już podejmowanych przez miasto działań na rzecz ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza. Przeanalizujemy ich
skuteczność i potrzebę dalszego rozwijania. Wykorzystamy też pojawiające się nowe możliwości, takie
jak rządowy program „Stop smog”, w ramach którego możliwe będą dofinansowania do termomodernizacji budynków prywatnych. To ważne narzędzie,
ponieważ jeśli zmniejszymy zapotrzebowanie na
ciepło, to jeszcze bardziej opłacalne stanie się także
podłączenie do miejskiego ciepłociągu – zaznaczał
podczas spotkania z dziennikarzami radny Piotr
Huzarewicz.
Oprócz działań inwestycyjnych Miejski Zespół
będzie czuwał także nad działaniami edukacyjnymi, skierowanymi zarówno do dzieci, jak i dorosłych
mieszkańców Żor. – Myślę, że nadal są proste rezerwy, jeśli chodzi o ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza. Chcemy uczyć mieszkańców, jak palić
w piecach, żeby zaoszczędzić pieniądze, a przy tym
emitować mniej zanieczyszczeń. To z pewnością nie
rozwiąże całego problemu, ale liczę na to, że dotrzemy do jak najszerszej części społeczeństwa i efekty
naszych działań będą widoczne już niedługo – podkreślał Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.
W skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem
będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach weszli radni Rady Miasta
Żory: Jacek Miketa - Przewodniczący Zespołu, Piotr
Huzarewicz, Barbara Fiedor, Jolanta Hrycak, Michał
Miłek, Arkadiusz Kuś, Anna Gaszka i Anna Nowacka; pracownicy Urzędu Miasta Żory: Anna Buchta
– naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska, Bronisław Pruchnicki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury, Anna Ujma - Pełnomocnik Prezydenta ds.
Promocji, Kultury i Sportu, Alicja Grunberg-Wójcik
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Monika Niemczyk
- kierownik Zespołu Zarządzania Energią, a także
przedstawiciele organizacji pozarządowych: Teresa
Gola - Fundacja Folwark pod Lipami, Marcin Miśków - Stowarzyszenie „Zarazić Pasją”, Mateusz Buksa
- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Eventyr” oraz
Dariusz Kos - Grupa Działamy.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do
placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach” na szansę na zwycięstwo
w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018!
Nowoczesna siedziba Przedszkola nr 4
w żorskiej dzielnicy Kleszczówka znalazła się
w gronie 30 projektów nominowanych do nagrody w siódmej edycji konkursu. Spośród nich
Rada Konsultacyjna wybierze 10 zwycięzców.
Dodatkowo inwestycja, która zbierze największą ilość głosów internautów otrzyma nagrodę specjalną. Głosować można do 2 maja
na stronie www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2018.

Chcesz zatrudnić
obcokrajowca?

Odwiedź punkt konsultacyjny
Straży Granicznej

Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani
zatrudnieniem cudzoziemców, będą mogli
poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące tego zagadnienia w punkcie
konsultacyjnym Straży Granicznej.
Punkt konsultacyjny, stworzony przez Straż
Graniczną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żorach będzie do dyspozycji mieszkańców we
wtorek 8 maja, w godzinach od 10:00 – 13:00.
Porad będzie można zasięgnąć bezpłatnie
w siedzibie PUP, przy ul. Osińskiej 48.
Podczas konsultacji będzie można poznać
przepisy prawa, dotyczące zatrudnienia cudzoziemców oraz zakres kontrolny ze strony Straży
Granicznej. Będzie można dowiedzieć się m.in.:
jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium
RP; poznać sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew
obowiązującym przepisom oraz dowiedzieć
się jakie konsekwencje może ponieść obywatel
Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt obcokrajowcowi. Podczas spotkań prezentowane będą też kryteria,
które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący
pracę na terytorium RP.
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Informacje

Miejski Informator Społeczny

Pragnąc zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do informacji na temat form pomocy społecznej w Żorach, publikujemy bazę teleadresową miejskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń, w których można znaleźć wsparcie i pomoc.

Nadzór nad polityką społeczną,
mieszkaniową i osób niepełnosprawnych miasta Żory:
Jacek Świerkocki - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych; Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych; Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
tel. 32 43 48 114;
e-mail: j.swierkocki@um.zory.pl
przyjęcia stron: wtorki w godz. 13:30 - 15:30.

Zespół
ds. Osób Niepełnosprawnych

znajduje się w budynku Ośrodka Interwencji
Kryzysowej, przy ul. Boryńskiej 13,
pokój nr 11.

Zespół ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
ul. Boryńska 13, 44-240 Żory
tel. (32) 43 57 840,
tel. kom 691 329 299
Godziny urzędowania:
od pn. do pt. 7:30-15:30

Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych „Hospicjum
im. Jana Pawła II”
Całodobowa i kompleksowa opieka nad osobami
terminalnie chorymi na choroby nowotworowe.
Prezes - Dorota Domańska
ul. Promienna 4, 44-240 Żory
tel/fax: 32 43 50 466
www.hospicjumzory.pl
administracja: 660 744 328
wolontariat: 660 745 844
adresy e-mail:
administracja/ogólny: hospicjum@hospicjumzory.pl
wolontariat: wolontariat@hospicjumzory.pl
księgowość: ksiegowosc@hospicjumzory.pl
godziny otwarcia biura - od pn. do pt.
8:00 - 15:00

Miejski Dom
Pomocy Społecznej
Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie usług bytowych, opiekuńczych
i wspomagających.
Dyrektor - Marzena Dziedzic
Przyjęcia stron:
poniedziałek godz. 13:00 - 15:00
os. Powstańców Śląskich 20, 44-240 Żory
tel. 32 43 42 250, fax 32 43 42 250
e-mail: biuro@mdps.zory.pl

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
MOPS udziela wsparcia osobom i rodzinom
w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
Dyrektor - Weronika Cębrzyna
ul. Księcia Przemysława 2, 44-240 Żory
tel. 32 4342412, 32 4343713
www.szansana.website.pl
e-mail: mops@mops.zory.pl
godziny otwarcia od pn. do pt. 7:30 - 15:30
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Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Całodobowy ośrodek, który przyjmuje potrzebujących pomocy bez skierowań, nieodpłatnie. Świadczy usługi w zakresie pomocy
psychologicznej, socjalnej i prawnej. Prowadzi grupy wsparcia i hostel wraz z żywieniem.
ul. Boryńska 13, 44-240 Żory
tel.: 32 435 78 40
e-mail: oikzory@op.pl
Czynne: całodobowo

Stowarzyszenie Na Rzecz
Integracji „Nowa Szansa”

Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz
integracji i rehabilitacji społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
(ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, ubogich, wychodzących z uzależnienia, długotrwale bezrobotnych), wyrównywania szans
dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodzin
w trudnej sytuacji życiowej.
Jednostki podległe:
Klub dla osób niesłyszących
„W Świecie Ciszy”
Dom Dziennego Pobytu Seniora.
Prezes - Grażyna Wieloch
ul. Rybnicka 17, 44-240 Żory
tel. 601 361 288
e-mail: swiat_ciszy@interia.pl

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
„Po Prostu Partner”

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich, a także udzielanie pomocy
rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych.
Prezes - Joanna Kowalkowska
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 660 741 927
e-mail: asia.kowalkowska@vp.pl
www.partnerzy.zory.tv
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Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Żorach
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków
przestrzegania wobec nich praw człowieka,
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz
ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
Przewodnicząca Zarządu
koła PSONI - Izabela Bester
ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory
tel./fax 32 43 43 678
e-mail:
Zarząd Koła - zk.zory@psoni.org.pl
Biuro Obsługi Placówek
- bop.zory@psoni.org.pl
www.psoni.zory.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej
(w ramach PSONI)
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju
każdego uczestnika. Terapia prowadzona jest
w 15 pracowniach: ogrodniczej, ceramicznej,
gospodarstwa domowego, stolarskiej, tkaniny artystycznej, tkackiej, wyrobu świecy i witrażu, komputerowo-poligraficznej, biżuterii
i florystyki, technik różnych, rękodzielniczej,
techniczno-dekoratorskiej, ekspresji artystycznej, sztuki użytkowej oraz wikliny i papieroplastyki.
Kierownik - Danuta Wilga
ul. Piastów Górnośląskich 6, 44-240 Żory
tel. 32 43 41 666
fax. 32 43 43 678
e-mail: wtz.zory@psoni.org.pl

Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy
(w ramach PSONI)
Ośrodek przeznaczony dla osób w wieku
od 3 do 25 lat, które wymagają kompleksowej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej.
Dyrektor - Tomasz Tomiak
ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory
tel. 32 47 52 048
fax. 32 43 43 678
e-mail: orew.zory@psoni.org.pl

Informacje

Dofinansowanie

na OZE i wymianę pieców

Ośrodek Wczesnej Interwencji
(w ramach PSONI)

Zakład Aktywności Zawodowej
„Wspólna Pasja”

OWI opieką obejmuje dzieci z wszelkiego
typu zaburzeniami rozwojowymi, m.in.:
z uszkodzonym ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym i ze sprzężeniami
towarzyszącymi, z mózgowym porażeniem
dziecięcym, z epilepsją, wadami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, z opóźnieniami psychoruchowymi, z wcześniactwem i z współtowarzyszącymi wadami
wzroku i słuchu.

Zakład utworzony został z myślą o niepełnosprawnych mieszkańcach Żor, dla których
stanowi szansę zdobycia zawodu i podjęcia
pracy, a przez to normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Kierownik - Jadwiga Wójcik- Goraus
ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory
tel. 32 43 45 236
fax. 32 43 43 678
e-mail: owi.zory@psoni.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach
Pomoc dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców z terenu
Żor.
Dyrektor - Irena Ficek
ul. Osińska 48, 44-240 Żory
godziny urzędowania - 7:00 - 15:00
przyjmowanie stron - 7:30 - 14:30
przerwy (wszystkie działy z wyłączeniem
sekretariatu) - 11:00 - 11:15
tel: 32 4342014, 32 4342790, 32 4347277
www.pup.zory.pl
e-mail: sekretariat@pup.zory.pl
Informator „ABC dla bezrobotnych
i poszukujących pracy”: www.pup.zory.pl
(zakładka „dla bezrobotnych i poszukujących pracy”)

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom
Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom
chorym i specjalnej troski, a także samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym.
Prezes - Katarzyna Tyrtania
ul. Dworcowa 7/5, 44-240 Żory
tel. 500 529 682 lub 669 164 469
e-mail: zorskiedzieci@o2.pl
www. zorskiedzieci.pl
Dyżury pełnione są we wtorki
w godz. 15:30 -17:00
i czwartki w godz. 10:00 – 12:00.

Dyrektor - Jerzy Krótki
ul. Bażancia 40, 44-240 Żory
tel.: 32 435 80 04, fax: 32 435 80 04
www.wspolnapasja.org
e-mail: zaz@wspolnapasja.org

Żorskie Centrum Organizacji
Pozarządowych
Zapewnia wszechstronne wsparcie m.in.:
stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym
i spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę
biurową. Ponadto w ŻCOP prowadzona jest
nieodpłatna pomoc doradczo-szkoleniowa
zarówno dla organizacji, jak i osób fizycznych
zainteresowanych działalnością podmiotów
ekonomii społecznej.
Dyrektor - Jacek Arasim
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel./fax: 32 43 55 111
e-mail: biuro@cop.zory.pl
www.cop.zory.pl
Czynne od pn. do pt. w godz. 7:30 - 18:00.

Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Działalność UTW w Żorach skierowana jest
do młodych duchem osób w wieku 50+ i ma
na celu stworzenie różnorodnych form zajęć
dla pełnej aktywacji tych osób w społeczności lokalnej.

Miasto Żory we współpracy z gminami
Subregionu Zachodniego przeprowadza
nabór osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania unijnego do montażu instalacji OZE takich jak: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła c.w.u. i piece
na pellet oraz na wymianę starych pieców
węglowych na piece gazowe lub na pellet.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na stronę internetową www.zory.pl (zakładka Eko-Żory w Strefie mieszkańca) lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego:
- montaż instalacji OZE – Zespół Zarządzania
Energią, tel. 32 43 48 144, 32 43 48 142;
- wymiana pieca – Wydział Inżynierii Środowiska: tel. 32 43 48 280 lub 32 43 48 241.

Chcesz zamieścić plakat
lub ogłoszenie? Zrób
to zgodnie z prawem!
Negatywnie wpływają na estetykę naszego otoczenia, zaśmiecają miasto, a przy
tym narażają osoby je wyklejające na mandat – mowa o różnego rodzaju ogłoszeniach, zamieszczanych w niedozwolonych
miejscach na terenie naszego miasta.
Rozklejanie ulotek, plakatów i ogłoszeń
na słupach oświetleniowych, energetycznych
czy wiatach przystankowych na terenie miasta jest zabronione i podlega karze. Zgodnie z art. 63a. § 1 Kodeksu wykroczeń: Kto
umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel,
ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na
widok publiczny w innym miejscu bez zgody
zarządzającego tym miejscem, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny.
Osoby fizyczne, które chcą zamieścić ogłoszenie drobne, mogą w tym celu skorzystać
z kilkudziesięciu słupów ogłoszeniowych, rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach Żor.
Bezpłatnie można na nich umieścić ogłoszenia niekomercyjne oraz nekrologi, w formacie
nie większym niż A5. Należy przy tym pamiętać, by nie zaklejać innych plakatów i korzystać z wyznaczonej do tego celu przestrzeni.

Prezes – Helena Karwot
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 513 536 354
mail: utwzory@interia.pl

Stowarzyszenie „ECCE HOMO”
Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
pomocy dzieciom i młodzieży oraz upowszechniania kultury w różnych jej aspektach i formach organizując m. in. pomoc
żywnościową oraz różnego rodzaju zajęcia,
prelekcje i warsztaty.
Prezes - Janina Grabiec
ul. Jodłowa 12, 44-240 Żory;
tel. 602 248 717
e-mail: ecce.homo@onet.pl
www.eccehomo-zory.pl
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Zmieniono okręgi wyborcze w mieście.

Sprawdź, dlaczego tak się stało!
Podczas marcowej sesji Rady Miasta
Żory zmianie uległ podział naszego miasta na okręgi wyborcze. Co ważne, konieczność podjęcia uchwały w sprawie
okręgów wyborczych dotyczy wszystkich
gmin w naszym kraju i wynika z wejścia
w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych.
Wspomniana ustawa weszła w życie 31 stycznia
i nakłada na Radę Miasta obowiązek podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gminy
w terminie do 60 dni od dnia wejścia w życie tej
ustawy, czyli w tym przypadku do 1 kwietnia br.
Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu ustala, na wniosek Prezydenta Miasta, rada
gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Oblicza się ją przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych
do danej rady – w Żorach jest to 23 radnych. Pod
pojęciem liczby mieszkańców rozumie się tutaj
sumę liczb: wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru
wyborców na wniosek oraz pozostałych osób
zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wy-

jątkiem osób co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej
gminie. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi
wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na
koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w który
rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi
wyborcze. W tym przypadku uwzględniono dane
na koniec 2017 roku.
Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały.
Dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000
mieszkańców tworzy się okręgi, w których wybiera się od 5 - 8 radnych. Okręg wyborczy obejmuje
część obszaru gminy, a w miastach przy jego tworzeniu uwzględnia się funkcjonujące jednostki pomocnicze czyli dzielnice i osiedla). W Żorach mamy
4 okręgi wyborcze.

Dlaczego potrzebna była zmiana?

Liczba mieszkańców naszego miasta, ustalona według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 58 598
osób. Ponieważ w Żorach wybieramy 23 radnych,
to jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 2547,74. Z uwagi na to, iż liczba mieszkańców
w dotychczasowym okręgu nr 4 zwiększyła się,
zastosowanie jednolitej normy przedstawicielstwa
wskazywałoby na konieczność wybierania w tym
okręgu siedmiu radnych (współczynnik 6,51 - podlega zaokrągleniu w górę), co w konsekwencji powodowałoby, że suma ilości radnych wybieranych

Żory włączą się w Światowy Miesiąc
Wiedzy na temat Autyzmu

Choć autyzm po raz pierwszy został
opisany już 75 lat temu, to wciąż nie został
do końca wyjaśniony. Objawy autyzmu
dotyczą głównie nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętności komunikowania się i przywiązania do schematów. Więcej na temat tego zaburzenia
będzie można dowiedzieć się już w kwietniu, ponieważ Żory włączyły się w akcję
pn. „Kwiecień – Światowy Miesiąc Wiedzy
na temat Autyzmu”.

W akcję włączyły się żorskie placówki
oświatowe: Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, Szkoła Podstawowa nr
16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „Zakątek”. Każda z nich przygotuje szereg działań, związanych z autyzmem
i sposobami pomagania osobom, których on
dotyka. Finał akcji pn. „Kwiecień – Światowy
Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu” odbędzie
się w piątek 27 kwietnia o godzinie 14:00
na żorskim rynku. Będzie to podsumowanie
codziennej pracy wykonywanej w Żorach na
rzecz dzieci z autyzmem.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nigdy nie mieli
styczności z tym rodzajem niepełnosprawności, jak również osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat autyzmu. Podczas finału
wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość bez-
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płatnego wzięcia w warsztatach przygotowanych przez placówki oświatowe oraz zdobycia
ważnych informacji na temat diagnozy, pracy
i codziennego funkcjonowania z autyzmem –
mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta
ds. Promocji, Kultury i Sportu.
W ramach akcji odbędzie się też wiele wydarzeń towarzyszących, przygotowanych
przez poszczególne placówki.
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zakątek”
W terminie od 3-26 kwietnia
można skorzystać z:
- bezpłatnej diagnozy wystandaryzowanym
narzędziem STAT, który pozwala odróżnić
autyzm od innych zaburzeń rozwojowych
u dzieci w wieku od 24- 36 miesiąca.
- bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą
NDT Bobath,
- bezpłatnych konsultacji z Terapeutą Integracji Sensorycznej
- bezpłatnych konsultacji z logopedą.
Termin wizyty należy wcześniej ustalić
pod numerem tel. 667 932 520.
Przedszkole nr 22 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Brzechwy
Otwarte spotkanie z dietetykiem dla
rodziców z Żor pt. „Wpływ żywienia na
zdrowie i rozwój dzieci”, odbędzie się ono
w środę 18 kwietnia o godz. 17:00.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Bieg Rodzinny, odbędzie się
w sobotę 21 kwietnia.
Szczegóły na stronie www.zsp7zory.eu.
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do Rady Miasta w Żorach przewyższałaby o jeden
mandat przepisową liczbę 23. W związku z tym dla
zachowania właściwej liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych konieczne było wprowadzenie zmian, przy zachowaniu podziału miasta na
4 okręgi wyborcze. Należącą dotychczas do Okręgu nr 4 dzielnicę 700-lecia Żory przeniesiono do
Okręgu nr 2. – Zasadność takiej zmiany wynika nie
tylko z geograficznego sąsiedztwa dzielnic, ale też
z uwarunkowań historycznych, ponieważ pierwsze
wybory samorządowe w Żorach odbywały się właśnie w takich okręgach – mówił podczas sesji Rady
Miasta Piotr Kosztyła – jej przewodniczący.
Przy tak proponowanej zmianie liczba mandatów w Okręgu nr 4 zmniejszyła się z 6 na 5 mandatów, natomiast w Okręgu nr 2 zwiększyła się z 5
na 6 mandatów. Okręgi numer 1 i 3 pozostały bez
zmian.
Obecnie podział Żor na okręgi wyborcze przedstawia się następująco:
• Okręg Wyborczy nr 1: dzielnica Śródmieście,
dzielnica Kleszczówka, dzielnica Korfantego, dzielnica Kleszczów, dzielnica Baranowice, dzielnica Osiny - 6 radnych wybieranych
w okręgu.
• Okręg Wyborczy nr 2: dzielnica 700-lecia Żor,
dzielnica Księcia Władysława, dzielnica Powstańców Śląskich - 6 radnych wybieranych
w okręgu.
• Okręg Wyborczy nr 3: dzielnica Pawlikowskiego, dzielnica Sikorskiego - 6 radnych wybieranych w okręgu .
• Okręg Wyborczy nr 4: dzielnica Zachód, dzielnica Rój, dzielnica Rowień – Folwarki, dzielnica
Rogoźna - 5 radnych wybieranych w okręgu.

Nowe kluby dla dzieci
i młodzieży powstały
w bibliotece
„Figle-migle językowe” oraz „Czytanie
filmu” to nazwy dwóch nowych klubów,
skierowanych do dzieci i młodzieży, które
powstały niedawno w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Żorach.
Z myślą o uczniach, którzy chcą poznać
i oswoić się z zawiłościami języka polskiego
powstały zajęcia pn. „Figle-migle językowe”,
organizowane w Oddziale dla dzieci i młodzieży żorskiej biblioteki. - To doskonała okazja do zabawy słowem, poszerzenia swojej
wiedzy o języku polskim oraz wzbogacenia
słownictwa i wyćwiczenia poprawnej wymowy – mówi Aleksandra Zawalska-Hawel,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Zajęcia będą odbywały się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca o godz. 17:00.
W niezwykłą podróż po świecie filmu
będzie można wybrać się podczas zajęć
pn. „Czytanie filmu”. Uczestnicy warsztatów
będą rozwiązywali zagadki i łamigłówki filmowe, rozmawiali o kinie, a także dowiedzą
się jak powstaje film i kto jest kim na planie
filmowym. - Na zajęciach prezentujemy zarówno klasykę filmu dla dzieci i młodzieży,
jak i współczesne, dobre kino, dzięki któremu
młodzi ludzie rozwijają kompetencje medialne i audiowizualne, a także kształtują gust
filmowy – podkreśla Aleksandra Zawalska-Hawel. Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz. 17:00.
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Odwiedź Muzeum Ognia w Żorach!

Przedpremierowe
otwarcie Twinpigs
specjalnie dla żorzan!

Już w niedzielę, 22 kwietnia odbędzie
się otwarcie Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs, skierowane tylko do mieszkańców Żor!
Na tydzień przed oficjalnym rozpoczęciem
sezonu letniego żorski Dziki Zachód otworzy
swoje bramy dla mieszkańców naszego miasta. W niedzielę 22 kwietnia żorzanie będą
mogli skorzystać ze wszystkich atrakcji parku
rozrywki, także tych najnowszych, w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Koszt promocyjnego
biletu wyniesie w tym dniu tylko 25 złotych.
Start o godz. 10:00.
Dla wszystkich chętnych Westernowy Park
Rozrywki Twinpigs będzie czynny już od soboty 28 kwietnia.

Twinpigs bardziej
eko-przyjazny
Goście Westernowego Parku Rozrywki
Twinpigs w Żorach już w nowym sezonie
będą mogli skorzystać z punktu ładowania samochodów elektrycznych.
- Zdajemy sobie sprawę z rosnącej liczby
samochodów z takim napędem w Polsce.
Wiadomo, że stacji ładowania na razie nie
jest zbyt wiele. Chcemy zaistnieć na mapie takich punktów, a jednocześnie ułatwić
dojazd osobom korzystającym z pojazdów
elektrycznych. Można powiedzieć, że dzięki
tej inwestycji w Twinpigs wiek XIX zetknie
się z XXI stuleciem. I to na małej przestrzeni –
mówi Arkadiusz Tomaszewski, Prezes spółki
Nowe Miasto.

Własnoręczne zapalenie znicza olimpijskiego oraz krzesanie ognia na multimedialnym ekranie, czy poprowadzenie
w roli dyspozytora akcji gaśniczej – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla
zwiedzających Muzeum Ognia w Żorach.
Doskonałą okazją, by odwiedzić to unikatowe miejsce są m.in. weekendy z niedzielą bez handlu.
Siedziba żorskiego Muzeum Ognia
została zaliczona do 13 najciekawszych
tego typu placówek na świecie przez
specjalistyczny, architektoniczny serwis
Contemporist. Doceniono w ten sposób
nawiązania do tragicznej historii Żor, kilka razy doszczętnie zniszczonych przez
pożary. - Większość odwiedzających stanowią uczniowie szkół podstawowych,
ale też są wycieczki emerytów, słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a podczas
weekendów gościmy rodziny z dziećmi.
Bierzemy też udział w ogólnopolskim projekcie Nowe Muzeum, zachęcającym, by
„wyskoczyć z kapci”, bo nasze muzeum
z kapciami i kustoszem ma niewiele wspólnego – mówi Paweł Szczebak, menedżer
placówki.
Muzeum Ognia jest zarządzane przez
spółkę Nowe Miasto, która prowadzi w Żo-

rach również Park Wodny Aquarion i Westernowy Park Rozrywki TWINPIGS. – Często wycieczki do Twinpigs łączone są przez
grupy z odległych zakątków Polski z odwiedzinami w Muzeum Ognia – podkreślił Paweł Szczebak. W minionym roku placówkę
odwiedziło 28 tysięcy ludzi.
W żorskim Muzeum Ognia wykorzystano nowoczesne technologie, dzięki którym
dzieci, ale i dorośli w prosty sposób mogą
poznać zasadę działania silnika parowego
czy spalinowego, wykryć najzimniejsze
części swoich twarzy, wdać się w pogawędkę z mutimedialnym profesorem Pożogą lub przejść przez ekscytującą „ścianę
ognia”. Placówkę zwiedza się samodzielnie,
a bilet wstępu jest jednocześnie formularzem z pytaniami testowymi. Warto go wypełnić w trakcie zapoznawania się z „eksponatami”, a na koniec zwiedzania sprawdzić
swój wynik.
- Wciąż chcemy dynamicznie się rozwijać i przyciągać nowych klientów. W tym
celu nawiązujemy współpracę z warszawskim Centrum Nauki Kopernik czy Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
– mówi Paweł Szczebak. Więcej informacji
o unikatowym obiekcie można znaleźć na
stronie www.muzeumognia.zory.pl.

Witajcie w Muzeoraju!

Muzeum przyjazne dla dzieci i całych rodzin
„Muzeoraj” to stały, otwarty projekt
edukacyjny realizowany przez Muzeum
Miejskie w Żorach, podczas którego siedziba placówki staje się placem zabaw
i nauki. Ze wszystkich atrakcji można tutaj
skorzystać za złotówkę.
- Punktem wyjścia naszych działań w obrębie projektu są eksponaty i wiedza o nich,
a także przyświecająca naszej pracy idea
stworzenia miejsca, w którym dobrze czują
się dzieci i rodzice. Gdzie najmłodsi, bawiąc
się, zdobywają praktyczną wiedzę, a ich opiekunowie mogą trochę odetchnąć – mówi
Lucjan Buchalik, dyrektor Muzeum Miejskiego.
Założeniem projektu jest różnorodność
proponowanych dzieciom aktywności. Ich
charakter powiązany został z charakterem
gromadzonych przez muzeum zbiorów: etnograficznych – pozaeuropejskich i regionalnych, a także historycznych. - W ten sposób,
w muzealnym świecie dorosłych, z oceanów
wiedzy o jego mieszkańcach i ich kulturach
wyłoniły się w trzy wyspy, czyli „wiedzy odległej” – na wystawie Polskie poznawanie
świata, „wiedzy szufladkowej” – w „Szuflan-

dii” na wystawie Nasza tożsamość i „wiedzy
zapomnianej” tuż przy wejściu do muzealnej
galerii wystaw czasowych – wyjaśnia Lucjan
Buchalik. W przestrzenie wystaw wkomponowane zostały stanowiska gier i zabaw,
adresowanych do dzieci w różnym wieku,
których oferta jest stale modyfikowana i uzupełniania o nowości.
By łatwiej poruszać się po tym archipelagu wysp, Muzeum Miejskie przygotowało
folder Muzeoraju, dostępny w recepcji tuż
przy wejściu do placówki, a także „instrukcje
obsługi” dostosowane dla dzieci w wieku: 0+,
1+, 2 +, 3+, 5+ i 7+. - Wszystkie nasze działania na rzecz edukacji są przemyślane i wynikają z misji muzeum, w którym zaczyna się
poznawanie świata – podkreśla Lucjan Buchalik. Wśród oczekujących na najmłodszych
pomocy naukowych znajdują się m.in.: Muzealna książeczka maluszka, muzealna mata
pełzaka, piłeczki – istotny rekwizyt w grze
pn. „Kropkowo”, układanki, klocki, kolorowanki, krzyżówki oraz afrykańskie instrumenty – wierne kopie oryginałów w dziecięcych rozmiarach. W wędrówce dzieci po
muzeum towarzyszy im maskotka Muzeonik.
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Piórem i karabinem ku niepodległości

Bronisław i Józef
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