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Ogłoszenia

Od 1 stycznia 2018 r. zadania z zakre-
su koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w obszarze świadczeń rodzin-
nych i świadczenia wychowawczego prze-
kazane zostały Wojewodzie Śląskiemu. 

W związku z tym, zadanie koordynacji 
ww. świadczeń realizować będzie Oddział 
do spraw koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego wraz z Zespołem 
do spraw weryfikacji uprawnień i ustala-
nia nienależnie pobranych świadczeń ro-
dzinnych w Wydziale Polityki Społecznej 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach.

Adres:
Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
tel. 32 606 33 56;  

32 606 33 65

Szanowni Państwo, zwracamy się do 
Państwa z uprzejmą prośbą o ocenę stopnia  
Państwa zadowolenia z korzystania z usług 
Urzędu Miasta Żory. Badanie odbywa się 
w formie anonimowej ankiety, którą moż-
na znaleźć na stronie www.zory.pl. 

Zależy nam na Państwa opinii, a wnio-
ski wyciągnięte z badania pozwolą na pod-
wyższenie standardu usług świadczonych 
przez Urząd Miasta.

Informujemy mieszkańców o obowiązku wystąpienia o wydanie nowego 
dowodu osobistego, w przypadku stwierdzenia jego nieważności lub zbliżają-
cego się upływu terminu ważności tego dokumentu. 

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można złożyć osobiście 
w Urzędzie Miasta lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony interne-
towej www.obywatel.gov.pl, jeżeli posiadamy profil zaufany ePUAP lub pod-
pis kwalifikowany.

W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się po-
konać przeszkody, gdy wniosek nie może zostać złożony w Urzędzie Miasta, 
należy powiadomić  biuro dowodów osobistych tel. 32 43 48 110, wówczas 
wniosek zostanie przyjęty w miejscu pobytu wnioskodawcy. 

Warto pamiętać, że brak ważnego dokumentu tożsamości wiąże się  
np. z brakiem możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach, 
czy też załatwienia sprawy m.in. w banku.

Przypominamy zarządcom nieruchomości, właścicie-
lom, wszystkim wynajmującym lokale mieszkalne oraz 
najemcom lokali nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego o obowiązku przekazywania gminie in-
formacji dotyczących stawek czynszów najmu mieszkań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organy 
gminy, na której obszarze znajdują się wynajmowane lo-
kale mieszkalne, mają obowiązek zebrania danych na ich 
temat. Gmina, sporządzając zestawienia, zobowiązana jest 
korzystać z danych przekazywanych przez zarządców nie-
ruchomości, właścicieli mieszkań i lokatorów, organizacje 
ich zrzeszające oraz najemców.

Dane powinny być przekazywane do Urzędu Miasta 
w terminach: 

- za I półrocze – do końca lipca danego roku,

Wojewoda przejął zadania 
z zakresu koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego

W zeszłym roku w całym kraju zmieniły się zasady segregacji odpa-
dów. Od 1 listopada 2017 r. osobno zbierane są odpady kuchenne ule-
gające biodegradacji. 

Obowiązek wprowadzenia zbiórki tych odpadów wynika z zapisów Roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczamy: owoce, warzywa, fusy 
z kawy i herbaty, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki jedzenia 
oraz przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowań. 

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiąz-
ku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, takich jak  
np. występowania w pojemniku na bioodpady zanieczyszczeń (np. chleb 
w worku foliowym, resztki śmietany/jogurtu w kubku plastikowym, zgni-
łe warzywa wraz z plastikowym koszyczkiem, przeterminowane artyku-
ły wraz  z  opakowaniem foliowym, plastikowym bądź odpady oddawane 
w workach foliowych) pracownicy podmiotu świadczącego usługę odbioru 
odpadów przyjmują je jako odpady zmieszane, pozostawiając jednocześnie 
na pojemniku/worku informację o stwierdzeniu niedopełnienia obowiązku 
segregacji odpadów (na podstawie art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2017r., poz.1289 
ze zmianami). Może to skutkować nałożeniem na mieszkańców podwyższo-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zasady prawidłowej zbiórki bioodpadów

Oceń pracę 
Urzędu Miasta Żory! 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety 

Sprawdź ważność 
swojego dowodu osobistego

- za II półrocze – do końca stycznia roku następnego.
Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia danych w wojewódz-

kim dzienniku urzędowym. Zestawienie dotyczące czynszów 
najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego za-
sobu mieszkaniowego powinno uwzględniać wysokość czyn-
szu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w powiązaniu z jego 
lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz 
powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem.

W związku z koniecznością wywiązania się przez gminę z na-
łożonego na nią obowiązku zgromadzenia danych niezbędnych 
do publikacji, zwracamy się z apelem do wszystkich podmiotów 
i osób prywatnych o przekazanie zestawienia czynszów w po-
danych powyżej terminach, według wzoru znajdującego się na 
stronie www.zory.pl, na adres Urzędu Miasta w Żorach, al. Woj-
ska Polskiego 25.

Apel do zarządców nieruchomości, 
wynajmujących lokale mieszkalne i najemców
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Wkrótce poznamy najemców 
nowych mieszkań czynszowych! 

Trwa realizacja jednej z największych 
inwestycji ostatnich lat w naszym mieście, 
czyli budowa mieszkań czynszowych w ra-
mach programu „Z przyszłością w Żorach”. 
Już w lutym spośród wszystkich zaintere-
sowanych osób wybrane zostaną te, które 
zamieszkają w powstających budynkach. 
Oddanie do użytku pierwszych mieszkań 
planowane jest na jesień 2018 r.

Rozpoczyna się proces przydziału miesz-
kań powstających w ramach programu 
„Z przyszłością w Żorach”. - Program nie jest 
nastawiony na zysk, a jego celem jest stwo-
rzenie dobrych warunków do zamieszkania 
w Żorach. Inwestycja stanowi element pro-
gramu rozwoju miasta - mówi Waldemar  
Socha, Prezydent Miasta Żory.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem  
w jednym z powstających budynków otrzy-

terminie, począwszy od 5 marca 2018 roku. 
Podczas wizyty przyszli najemcy będą mogli 
wybrać dla siebie mieszkanie czynszowe.

Wszelkie informacje na temat programu 
„Z przyszłością w Żorach” umieszczane będą 
na stronach internetowych www.zory.pl oraz 
www.zbmzory.pl. Można tam także znaleźć 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, 
dotyczące programu. Telefony kontaktowe 
w ZBM: 512 612 564 oraz  514 282 626.

Projekt budżetu miasta Żory na 2018 roku 
został sporządzony przez Prezydenta Miasta 
Żory, a następnie radni wchodzący w skład 
Rady Miasta zapoznali się z nim szczegóło-
wo podczas prac komisji, gdzie mogli wnosić 
swoje uwagi i spostrzeżenia. Warto podkreślić, 
że uwzględniono wszystkie propozycje zmian 
w budżecie wniesione przez radnych, co świad-
czy o zgodniej współpracy pomiędzy Radą 
Miasta a Prezydentem Miasta.

Co ważne, przyszłoroczny budżet ponow-
nie będzie zrównoważony. Dochody   miasta 
wyniosą  371  832 525 zł, na taka sama kwotę 
oszacowano także wydatki. Planowane do-
chody bieżące gminy wyniosą 296 007 474 zł, 
a  wydatki 281  851 336 mln zł, co pozwoli na 
osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 
aż 14 mln zł.

Wśród przyszłorocznych wydatków naj-
więcej środków przeznaczonych zostanie na 
działy: oświata, rodzina (w tym program Rodzi-
na 500+) oraz  gospodarka komunalna. W bu-
dżecie miasta zaplanowano wiele inwestycji, 
które z pewnością ucieszą mieszkańców Żor. 
Na infrastrukturę drogową przeznaczono 14,8 
mln zł, z czego 3 mln zł to wydatki związane 
z budową Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczy-
na, a dokładnie połączenie jej rybnickiego od-
cinka z obwodnicą Żor. Modernizacji doczekają 
się też m.in. następujące ulice: al. Otto Sterna, 
Owocowa, Strażacka, Mikołowska i Szoszow-
ska. Na bieżąco, według potrzeb będę też 
remontowane inne ulice. Miasto ponownie 
zadba także o bezpieczeństwo mieszkańców 
przez rozbudowę monitoringu.

Wśród znaczących inwestycji wymienić na-

Uchwalono budżet miasta na 2018 rok 
Wiele ciekawych inwestycji oraz re-

kordowe dla Żor dochody wynoszące aż 
371  832 525 zł zaplanowano w budżecie 
miasta na 2018 rok!

leży rozbudowę szkoły w dzielnicy Rogoźna. Na 
ten cel w budżecie zabezpieczono 3,7 mln zł. 
W przyszłym roku rozpocznie się też budowa 
stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą na terenie przy ZS nr 6. War-
to przypomnieć, że na ten cel miasto pozyskało 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w wysokości 3,5 mln zł. Kontynuowany 
będzie także projekt pn. „Ekologiczne Żory 
- poprawa efektywności energetycznej w bu-
dynkach użyteczności publicznej”, w ramach 
którego prowadzona jest termomodernizacja 
8 placówek edukacyjnych w naszym mieście. 
Przypomnijmy, że na ten cel miasto pozyskało 
aż 7 100 050 zł dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej.

W planie inwestycyjnym na 2018 rok znalazł 
się projekt   pn. „Kolej przedsiębiorczości - re-
witalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP 
i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - 
etap I (PKP)”. Na ten cel w budżecie miasta zapi-
sano 355 500 zł, które będą wkładem własnym 
miasta na inwestycję, której realizacja planowa-
na jest   z wykorzystaniem środków unijnych. 
Z kolei na drugi etap tego przedsięwzięcia, 
obejmujący modernizację budynku dawnego 
młyna elektrycznego i przystosowanie jego 
pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne 
zabezpieczono 480  000 zł. Także w tym przy-
padku miasto stara się o pozyskanie środków 
zewnętrznych.

Dążąc do poprawy jakości powietrza w na-

szym regionie przeznaczono 648 000 zł na mo-
dernizację źródeł ciepła w budynkach miesz-
kalnych w ramach Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji.

Ponad 3 miliony złotych zabezpieczono na 
projekt „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwią-
zania w zakresie mobilności miejskiej”, w ra-
mach którego  zaplanowano budowę centrum 
przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich. 
Centrum przesiadkowe integrować będzie 
transport autobusowy, rowerowy i samocho-
dowy. Miasto stara się o ponad 5,5 mln zł do-
finansowania na ten projekt ze środków Unii 
Europejskiej.

Planując budżet nie zapomniano też 
o rekreacji. Milion złotych zabezpieczono na 
zagospodarowania kąpieliska „Śmieszek”, a aż 4 
miliony złotych na budowę tężni w Parku Ce-
gielnia. W budżecie znalazł się także projekt 
budowy hali tenisowej, na który zabezpieczo-
no 1,5 mln zł.

- Kształt budżetu to w dużej mierze zasługa 
naszej konsekwentnej, wieloletniej polityki. 
Nasze miasto było bardzo biedne i zaniedbane, 
a  teraz jesteśmy już średnim miastem i  mam 
nadzieję, że  wkrótce będziemy jednym z  naj-
bogatszych. Nasze możliwości rosną, dlatego 
możemy w  coraz większym stopniu spełniać 
oczekiwania mieszkańców. Służą temu nie 
tylko działania inwestycyjne, ale  i  realizowane 
programy – powiedział podczas sesji budżeto-
wej Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

mały informację o nadanym im numerze, 
który będzie brał udział w ustalaniu kolej-
ności prawa do wyboru mieszkań. Odbędzie 
się ono w sobotę 24 lutego 2018 r. o godzi-
nie 9:00 w hali sportowej MOSIR Żory, przy  
ul. Folwareckiej 10. Wstęp będzie otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych osób. 

Co ważne nie ma konieczności osobistego 
udziału w wydarzeniu. Będzie ono transmito-
wane na żywo w Internecie. Dokładny adres, 
pod którym będzie można śledzić wydarzenie 
bez wychodzenia z domu zostanie podany do 
wiadomości na stronie www.zory.pl. Warto 
podkreślić, że wyniki przydziału mieszkań zo-
staną także zamieszczone na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta Żory oraz Zarządu 
Budynków Miejskich w Żorach.

Według ustalonej kolejności numerów 
przypisane do nich osoby będą zapraszane 
do siedziby ZBM w Żorach w wyznaczonym 

Wizualizacja budynków 
na os. Pawlikowskiego

Wizualizacja rozbudowanej 
szkoły w Rogoźnej

Wizualizacja tężni 
w Parku Cegielnia

W
ojciech W

ojciechow
ski

Bawin s.c. usługi projektowo-budowlane

M
odulor Architekci
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Warsztaty administracyjno-biurowe 
dla osób bezrobotnych

 Jeśli jesteś osobą bezrobotną i chcesz zdo-
być nowe kwalifikacje ta informacja jest dla 
Ciebie! Centrum Integracji Społecznej (CIS) 
działające w ramach Żorskiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych organizuje warsztaty 
administracyjno-biurowe.

Program warsztatów gwarantuje poznanie 
technik i sposobów prawidłowej organizacji 
stanowiska pracy oraz biura, obsługę urządzeń 
biurowych, a także zdobycie wiedzy z etyki 
zawodu, prawa administracyjnego i prawa 
pracy. Oprócz teoretycznej i praktycznej nauki 
zawodu, uczestnicy CIS korzystają z pomocy 
psychologa, pracownika socjalnego, a także 
doradcy zawodowego. Ponadto mają zapew-
niony posiłek oraz otrzymują wynagrodzenie. 

Nabór na warsztaty trwa do 28 lutego. 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są 
o kontakt z biurem CIS znajdującym się w sie-
dzibie ŻCOP na os. Sikorskiego 52 osobiście od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, 
telefonicznie pod nr 32 43 55 111 lub mailowo: 
cis@cop.zory.pl.

Głównym celem działalności CIS jest akty-
wizacja osób, które mają trudności z powro-
tem na rynek pracy lub są zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Jego podopieczni mogą 
zdobyć nowe umiejętności zawodowe m. in. 
w zakresie prac biurowych, budowlanych, po-
rządkowych, konserwacyjnych czy utrzymania 
terenów zielonych, a także uprawnienia spe-
cjalistyczne, w tym w zakresie obsługi wózka 
widłowego.

W minionym roku Rada Miasta Żory pod-
jęła nową uchwałę nr 444/XXXVI/17 z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie zasad udziela-
nia dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków i obiektach 
gminnej ewidencji zabytków, znajdujących 
się na terenie miasta Żory. Wprowadziła ona 
możliwość  dotowania przez gminę inwestycji 
związanych z remontami zarówno obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Warto podkreślić, że aby starać się o do-
tację należy   posiadać projekty w wybranym 
zakresie prac i uzyskać wszelkie niezbędne 
pozwolenia. Dotacje  mogą  być  przyznane  
wyłącznie  na  prace konserwatorskie,   restau-
ratorskie   lub   roboty  budowlane  przy  zabyt-
kach. Wniosek o dotację wraz z odpowiednimi 
załącznikami można złożyć do 31 marca każ-
dego roku. 

Uchwałę zawierającą warunki przyznania 
dotacji oraz wzór wniosku można znaleźć na 
stronie www.bip.zory.pl/ Menu przedmiotowe 
/Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta/ Miej-
ski Konserwator Zabytków / Dotacje. 

Szczegółowych informacji udziela 
Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Za-
bytków, Urząd Miasta Żory, al. Wojska 
Polskiego 25, pok. 300, tel. 32 43 48 279, 

e-mail: mkz@um.zory.pl  

Uzyskaj dotację na remont 
zabytkowego obiektu

W Żorach nie brakuje zabytkowych 
obiektów. Część z nich została już pięknie 
odrestaurowana, inne czekają zaś na przy-
wrócenie im świetności. Pomocne w tym są 
dotacje udzielane przez Urząd Miasta Żory. 

Prezydent RP Andrzej Duda przyjechał do 
Żor na zaproszenie władz miasta i wojewody 

Tłumy mieszkańców miasta i całe-
go regionu wzięły udział w spotkaniu  
z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzejem Dudą w Żorach. Była to pierw-
sza oficjalna wizyta głowy państwa w na-
szym mieście od 1922 r., kiedy do  Żor 
przyjechał Marszałek Józef Piłsudski.

śląskiego Jarosława Wieczorka. - Pierwszym 
punktem jego wizyty było złożenie kwiatów 
na Mogile Powstańców Śląskich oraz przy Po-
mniku Żołnierzy Wyklętych na zabytkowym 
XIX-wiecznym cmentarzu przy parafii św. św. 
Filipa i Jakuba. Następnie Prezydent RP spotkał 
się z przedstawicielami władz samorządowych 
– mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta.

Punktem kulminacyjnym wizyty było spotka-
nie Prezydenta RP  z mieszkańcami Żor i regio-
nu w hali sportowej MOSiR Żory. Rozpoczęło je 
przemówienie Daniela Wawrzyczka – Zastęp-
cy Prezydenta Miasta Żory, który krótko zaryso-
wał historię miasta oraz jego rozwój przez ko-
lejne lata. Następnie przyszła długo oczekiwana 
przez wszystkich chwila, czyli wystąpienie Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, w którym podkreślił 
on znaczącą rolę naszego regionu. – Śląsk jest 
wyjątkowo ważnym elementem naszego kraju. 
Śląsk to serce polskiego przemysłu i polskiej 
przedsiębiorczości. Na Śląsku, jak w soczewce, 
skupia się wszystko to, co w Polsce związane 
z etosem ciężkiej pracy – powiedział Prezydent 
RP. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że rok 
obchodów 100-lecia polskiej niepodległości 
powinien być czasem „wielkiej historycznej 
edukacji o Polsce”, także na poziomie lokalnym. 
- Trzy razy walczyli mieszkańcy Żor o to, żeby 
tutaj była Polska. Trzy razy, uparcie - jak to na 
Śląsku - i za trzecim razem się udało. Skłaniam 
czoło  w roku stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości przed wszystkimi tymi, którzy 
wtedy zdobyli się na akt odwagi i wielkiego pa-
triotyzmu, po to, żeby Śląsk i Żory przywrócić 
Polsce. Udało się, są wielkimi bohaterami, o któ-
rych wierzę, że Polska nigdy nie zapomni – mó-
wił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
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Prezydent RP Andrzej Duda 
odwiedził Żory

Zostaw 1% swojego podatku 
w Żorach!

Przekazanie 1% swojego podatku na wy-
braną organizację pożytku publicznego to 
łatwy, a zarazem bardzo skuteczny sposób, 
by pomóc potrzebującym. Rozliczając rocz-
ne zeznanie podatkowe warto pamiętać  
o organizacjach z naszego miasta i zadbać  
o to, by 1% podatku pozostał w Żorach. 

Dzięki przekazaniu 1% można pomóc 
dzieciom z ubogich rodzin, osobom niepeł-
nosprawnym, chorym na nowotwory, ale też 
organizacjom kulturalnym czy lokalnym klu-
bom sportowym. Listę żorskich organizacji 
pożytku publicznego zamieszczamy poniżej.
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Informacje

Szczepienia w ramach programu zdrowot-
nego pn. „Organizacja i wykonanie nieodpłat-
nych szczepień przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV) dla 220 dziewcząt,  zamieszka-
łych  na terenie miasta Żory” będzie prowadził 
NZOZ S.C. „Szkol–Med”. Programem zostaną 
objęte dziewczęta urodzone w 2005 roku, 
a w przypadku braku chętnych z tego rocznika, 
szczepione będą także te urodzone w 2006 r. 
 – do wyczerpania dostawy szczepionki, decy-
duje kolejność zgłoszeń. Badania i szczepienie 
będą wykonywane w szkołach, w których uczą 
się objęte programem dziewczęta. Szczepienia 
będą wykonywane szczepionką czterowalent-
ną SILGARD. - Na szczepienia ochronne dla 220 
dziewcząt miasto przeznaczy 69 300 zł – mówi 
Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta. 

Dziewczęta, które uczą się poza Żorami będą 
mogły ustalić termin i miejsce szczepienia z Ma-
rią Kasiorowską pod nr tel. 502 539 870. Warto 
dodać, że rodzice i uczniowie będą także mogli 
skorzystać z punktu informacyjnego, w którym 

Bezpłatne szczepienia 
dla młodych żorzan

Dzieci z Żor w tym roku po raz kolejny będą mo-
gły skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz me-
ningokokom w ramach programów profilaktycz-
nych, prowadzonych przez Urząd Miasta Żory.

uzyskają szczegółowe wiadomości dotyczą-
cy szczepień. Punkt będzie działał w siedzibie 
NZOZ „Szkol–Med” na os. Ks. Władysława 27, po-
kój 214, od poniedziałku do czwartku w godz. 
9:00 – 10:30, tel. 502 539 870. 

W naszym mieście ponownie realizowany 
będzie także program  zdrowotny pn. „Organi-
zacja i wykonanie nieodpłatnych,  profilaktycz-
nych szczepień ochronnych przeciwko menin-
gokokom dla dzieci  urodzonych  w  2016 r., 
zamieszkałych  na terenie miasta Żory”. Realiza-
torem  tego programu została Spółka Lekarska 
„ALFA – MED”   Sp. z o.o. Na zaszczepienie 600 
dzieci urodzonych w 2016 roku miasto przezna-
czy w sumie 78 000,00 zł.

Bezpłatne szczepienia będą wykonywane 
od  poniedziałku do piątku, w godzinach od 
10:00 – 12:00 oraz od 16:30 – 18:00 w siedzibie 
spółki przy ul. Promiennej 1 w Żorach. Należy 
wcześniej telefonicznie uzgodnić termin. Reje-
stracja od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 
– 18:00, pod numerem 32 43 55 590.

Spalania węgla czy drewna często kojarzy 
się z dymem i nieprzyjemnym zapachem. Ła-
two to jednak zmienić wprowadzając technikę 
rozpalania od góry. Dzięki niej kocioł będzie 
dopalał dym, dzięki czemu można zużyć mniej 
paliwa do ogrzania domu, a zarazem wypuścić 
do powietrza mniej szkodliwych substancji. 
Uwaga! Technika ta dotyczy wyłącznie tych ko-
tłów, w których wylot spalin jest nad paliwem. 

Nowoczesne kotły automatyczne spalają 
dym, bo fabrycznie zastosowano w  nich po-
prawną technikę palenia, którą można prze-
nieść także do innych pieców i  kotłów. Spa-
lanie bez dymu osiąga się podpalając paliwo 
od góry. Wtedy żar powoli podgrzewa paliwo 
poniżej, lotne substancje smoliste uwalnia-
ne są stopniowo, a warstwa żaru daje wysoką 
temperaturę, w  której wszystko dopala się 
do przejrzystych spalin. Co istotne tego typu 
spalanie pozwala wykorzystać do ogrzewania 
domu lotne substancje i zaoszczędzić nawet 
do 30%! Szczegółową instrukcję dotyczącą 
rozpalania od góry można znaleźć na stronie  
www.czysteogrzewanie.pl. 

By propagować poprawne palenie w pie-
cach Urząd Miasta Żory zorganizował serię spo-
tkań z mieszkańcami pod hasłem „Jak ogrze-
wać taniej i czyściej w piecach węglowych”.  
- Podczas spotkań połączonych z prezentacja-
mi można było dowiedzieć się, jakie korzyści 
może przynieść odpowiednie palenie w piecu 
węglowym. Ostatnie ze spotkań odbędzie się 
w środę 28 lutego o godz. 18:30 w Domu 
Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1 – mówi  
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.    

W wyniku nieprawidłowego spalania, a tak-
że palenia śmieci i paliw złej jakości powstaje 
smog. W powietrzu unosi się pył zawieszony 
PM10 i pyłem PM 2,5. To mieszanina niezwykle 
małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są 
wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast 
w przypadku PM2,5 osiągają mniejsze rozmiary 
niż 2,5 µm. 

Pył zawieszony ma bardzo negatywny 
wpływ na nasze zdrowie. Przedostaje się do 
płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych 
dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, 
choroby alergiczne i  astmę. Ze względu na 
swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie 
niebezpieczny jest pył PM2,5, który przedosta-
je się głęboko do pęcherzyków płucnych, po-
wodując ich trwałe uszkodzenie, a także może 
przedostać się do krwi.

W Żorach działają czujniki powietrza, moni-
torujące jego jakość. Wyniki można śledzić na 
stronie www.zory.pl i przez aplikację na tele-
fony Monitoring Powietrza BI. Gdy wskazują 

one, że jakość powietrza jest zła, to osoby cho-
re, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci po-
winny unikać przebywania na wolnym powie-
trzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć do 
minimum wszelką aktywność fizyczną na wol-
nym powietrzu. Natomiast, gdy osiąga poziom 
bardzo zły osoby chore, starsze, kobiety w ciąży 
oraz małe dzieci powinny bezwzględnie uni-
kać przebywania na wolnym powietrzu. Reszta 
mieszkańców powinna zaś ograniczyć przeby-
wanie na wolnym powietrzu do niezbędnego 
minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na ze-
wnątrz są wtedy odradzane. 

Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze!
Trwa sezon grzewczy, w którym często 

narzekamy na jakość powietrza w naszym 
regionie.  Zwłaszcza w bezwietrzne dni stę-
żenie pyłu zawieszonego o kilkadziesiąt, 
czy nawet kilkaset procent przekracza do-
puszczalne normy. Jedną z najprostszych 
metod, by zadbać o czystsze powietrze jest 
poprawne rozpalanie w domowych piecach 
centralnego ogrzewania. 

Jak poprawić jakość powietrza

nie spalaj odpadów i reaguj, gdy robią 
to sąsiedzi,

przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej 
lub gazowe, albo wymień swój piec wę-
glowy na bardziej nowoczesny,

używaj paliwa dobrej i sprawdzonej 
jakości,

ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój 
dom, zużywaj mniej paliw i płać mniej-
sze rachunki,

korzystaj z komunikacji zbiorowej lub 
roweru,

przekazuj odpady zielone takiej jak tra-
wa czy gałęzie do odzysku - nie spalaj 
ich w ogrodzie.

Żorska Rada Seniorów stawia sobie 
za cel integrację, wspieranie i  repre-
zentowanie środowiska osób starszych 
w naszym mieście. Osoby zaintereso-
wane sprawami seniorów mogą zgłosić 
się na jej dyżury. 

Radni Żorskiej Rady Seniorów dyżu-
rują w godzinach od 11:00 – 12:00, w sali 
narad Rady Miasta przy Rynku 9, w nastę-
pujących terminach: 19 lutego, 26 marca,  
23 kwietnia, 21 maja oraz 25 czerwca. 

Dyżury Żorskiej 
Rady Seniorów

Żorzanie mogą za darmo przebadać 
swój słuch. Z badać słuchu może sko-
rzystać każdy mieszkaniec miasta.

Bezpłatne badania słuchu dla miesz-
kańców Żor prowadzi firma Audiofon, 
mieszcząca się przy ul. Dolne Przedmie-
ście 5. Z badań może skorzystać każdy 
mieszkaniec – zarówno dorośli, jak i dzieci 
od 6 roku życia. Informacje i zapisy pod  
nr tel. 32 470 40 44.

Bezpłatne 
badania słuchu
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Każda minuta spędzona w Parku Wodnym 
Aquarion to niezapomniany czas dla całej rodzi-
ny. Dlatego dajemy Wam możliwość przedłuże-
nia swojej wizyty o dodatkowe 15 minut! Jak? To 
proste! Wystarczy w trakcie pobytu zrobić zaku-
py w Bistro Aquarion na opaskę magnetyczną za 
minimum 5 zł. Odwiedź nas i przekonaj się, jak 
łatwo możesz zyskać dodatkowy czas dla siebie!

Spędź czas aktywnie 
w Aquarionie! 

W Parku Wodnym Aquarion miło i przy-
jemnie czas spędzić może cała rodzina. Dwie 
zjeżdżalnie dla dzieci, zjeżdżalnie zewnętrz-
ne, brodzik dla najmłodszych, jacuzzi i sau-
ny to tylko część atrakcji oferowanych przez 
ten niezwykle popularny obiekt.

Założeniem Inicjatyw Lokalnych w Kultu-
rze jest nawiązanie współpracy z mieszkańca-
mi Żor, którzy chcą we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury zrealizować swój pomysł 
na wydarzenie z zakresu kultury. Wsparcie 
finansowe kierowane będzie do projektów 
aktywizujących społeczności lokalne, przyczy-
niających się do niwelowania barier w wymia-
rach: przestrzennym, ekonomicznym, społecz-
no–mentalnym i kompetencyjnym. - Ważnym 
aspektem będzie realizowanie działań w dziel-
nicach pozbawionych placówek i świetlic Miej-

Zgłoś swój pomysł na kulturę w Żorach! 
Startują Inicjatywy Lokalne w Kulturze 2018

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach po-
nownie daje możliwość mieszkańcom na 
realizację ich pomysłów na wydarzenia 
kulturalne w naszym mieście! Startuje 
nabór do Inicjatyw Lokalnych w Kulturze 
2018. Można zdobyć aż 5 tysięcy złotych 
na realizację warsztatów, koncertu, festi-
walu i innych ciekawych pomysłów. 

skiego Ośrodka Kultury oraz adresowanych 
do osób wykluczonych i mających utrudniony 
dostęp do oferty kulturalnej – podkreśla Anna 
Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta.

Swoje pomysły mogą zgłaszać indywidual-
nie mieszkańcy Żor oraz organizacje pozarzą-
dowe i wszelkie grupy nieformalne. Co ważne, 
każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden 
projekt. Łącznie na realizację Inicjatyw Lokal-
nych w Kulturze przeznaczono w tym roku 50 
tysięcy złotych. Maksymalne dofinasowanie dla 
jednego projektu to 5 tysięcy złotych. Zaplano-
wano dwa nabory wniosków. Pierwszy z nich 
trwa do 19 lutego. Projekty należy zgłaszać 
osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1. Rozpa-
trywane będą tylko projekty złożone na ory-
ginalnym formularzu aplikacyjnym. W ramach 
programu nie przewiduje się realizacji wyda-
rzeń cyklicznych, realizowanych w latach po-

przednich. Nie będą brane pod uwagę przed-
sięwzięcia, którym zmieniono jedynie tytuł, 
miejsce realizacji lub osoby, z którymi zawiera-
ne są umowy.

Projekty, które przejdą pozytywną weryfika-
cję formalną zostaną ocenione pod względem 
merytorycznym przez Komisję Ekspertów. Na-
stępnie wybrane inicjatywy zostaną przekaza-
ne do oceny partycypacyjnej, w której wezmą 
udział przedstawiciele wnioskodawców. Regu-
lamin oraz formularz zgłoszeniowy można po-
brać ze strony internetowej www.mok.zory.pl.

Program „Inicjatywy Lokalne w Kulturze”  
finansowany jest w całości ze środków wła-
snych Miejskiego Ośrodka Kultury, od pierw-
szej edycji (2016) realizowany jest pod patro-
natem Stowarzyszenia Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. W efek-
cie dotychczasowej realizacji Programu trzy 
wydarzenia złożone jako inicjatywy społecz-
ne zostały na stałe włączone do kalendarza 
kulturalnego miasta. Są to: „Żorskie Wianki”,  
„Przystanek Żory” oraz „Festiwal Nauki i Techniki  
– Kulturalnie o nauce”.

Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny spo-
sób i dostosowane do wieku uczestników. 
W każdym   miesiącu realizowany jest   inny 
temat związany w regionalizmem. W styczniu 
do Żorskiego Centrum Regionalnego przy-
jeżdżają dzieci  przebrane w  stroje przed-
stawiające postacie z ulubionych bajek, 
filmów czy gier. Rozbrzmiewa taneczna mu-
zyka i wszystkie pary tańczą! Podczas zabawy 
dzieci uczą się ludowych tańców, takich jak: 
gołąbek, waloszek czy polka. Zajęcia skiero-
wane są do grup przedszkolnych i uczniów 
szkół podstawowych. 

- Dla młodzieży też mamy coś do zaofero-
wania. Przyjedźcie, a sami się przekonacie, jak 
wiele można się u nas nauczyć i jak  wesoło 

Karnawał, szkubaczki i wiele innych! 
Odwiedź Żorskie Centrum Regionalne

W Żorskim Centrum Regionalnym dzie-
ci w oparciu o rok obrzędowy poznają na 
żywo tradycje i kulturę naszego regionu. 
Przekraczając próg można przenieść się do 
chałupy starki lub w podziemia kopalni wę-
gla kamiennego. W tym jedynym w swoim 
rodzaju miejscu nauka łączy się z zabawą!   

można spędzić czas w Osinach! Uczestnicy 
lekcji regionalizmu na żywo zdobywają wie-
dzę podczas zabawy. Warto tego doświad-
czyć! – zaprasza Urszula Niechoj - doradca 
metodyczny z ŻCR.

W lutym podczas wizyty w Osinach cze-
ka nas „skubanie piyrzo”. Co to jest? Warto 
przyjść i przekonać się samemu, a przy tym 
poznać nasze śląskie tradycje, zwyczaje  i ob-
rzędy. W kolejnych miesiącach przygotowane 
zostaną kolejne ciekawe tematy. Szczegóło-
we informacje znajdziecie na stronie www.
zcr.zory.pl.

W ramach akcji rodzice dzieci w wieku do 7 
lat mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzy-
stać z porad specjalistów pracujących w Ośrodku 
Wczesnej Interwencji, w tym: neurologopedów, 
oligofrenopedagogów, psychologów, fizjotera-
peutów, terapeutów SI oraz tyflopedagogów. 

Z wizyt w ramach Dni Otwartych będzie moż-
na skorzystać w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca, w godzinach od 15:00 – 18:00, po 
uprzednim umówieniu terminu. - Serdecznie za-
praszamy do skorzystania z wizyt w ramach Dni 
Otwartych OWI wszystkich tych rodziców, którzy 
mają obawy o prawidłowy rozwój swoich dzieci – 
zachęcają organizatorzy.

Terminy wizyt można umawiać osobiście w re-
jestracji Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach, 
przy ul. Piastów Górnośląskich 8 lub telefonicz-
nie pod nr. 32 43 45 236 i 572 828 065. Pod tymi 
numerami telefonów można również uzyskać 
dodatkowe informacje na temat Dni Otwartych.

Żorskie Centrum Regionalne

W 2018 roku obchodzimy w Polsce ju-
bileusz 40-lecia wczesnej interwencji. Z tej 
okazji żorski Ośrodek Wczesnej Interwencji 
przez cały rok zaprasza na Dni Otwarte OWI. 

Dni otwarte Ośrodka 
Wczesnej Interwencji

Informacje
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Sport

Piłkarskie rozgrywki odbędą się w nie-
dzielę 25 lutego w hali sportowej MOSiR 
w Żorach przy ul. Folwareckiej 10. - Udział 

Urodziny miasta na sportowo, 
czyli Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezydenta Miasta Żory

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Żorach zaprasza zakłady pracy oraz in-
stytucje do aktywnego świętowania 746 
urodzin Miasta Żory. Z tej okazji organi-
zowany jest Halowy Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Prezydenta Miasta Żory.

w turnieju to doskonała okazja do wyłonienia 
najbardziej usportowionego zakładu pracy 
czy instytucji miejskiej, promocja aktywności 
sportowej, a także stworzenie doskonałej za-
bawy wpływającej na integrację zespołu – za-
chęca do wzięcia udziału w imprezie MOSiR 
Żory. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyj-
ne nagrody. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie www.mosir.zory.pl.

Równo milion złotych zabezpieczono w budże-
cie miasta na 2018 rok z przeznaczeniem na dota-
cje celowe na rozwój sportu. - Pieniądze te trafiły 
w sumie do 23 klubów sportowych, działających  
w naszym mieście. Warto podkreślić, że miasto 
wpiera m.in. sport osób niepełnosprawnych – 
mówi Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 
Dotację na 2018 rok otrzymały następujące kluby: 
LKS Baranowice, MTS Żory, MKS Żory, UKS „Akade-
mia Piłkarska Champions” Żory, LKS Rój, LKS „Jed-
ność” Rogoźna, KS „Roszada” Żory, BUKS „Gepardy” 
Żory, UKS Football Academy, Żorskie Centrum 
Karate Kyokushin Shogun Żory 1980, Klub Sztuk 
Walki Shogun Żory, Klub Kolarski Żory, SKF Ro-
wień, UKS „Salmo” Żory, KS Jastrzębski Węgiel S.A., 
UKS „Czwórka” Żory, MUKS Sari Żory, KS „Octagon 
Team” Żory, MKS „Polaris” Żory, KS Kleszczów, KS 
„Ogniwo” Rogoźna, Żorska Akademia Koszykówki 
oraz Klub Olimpiad Specjalnych „Koniczynka” Żory. 
Największą kwotę, bo aż 210 tysięcy złotych otrzy-
mały piłkarski ręczne Miejskiego Towarzystwa 
Sportowego Żory! 

Miasto w tym roku przeznaczy także 90 tysięcy 
złotych na stypendia dla szczególnie uzdolnio-
nych zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki 
w międzynarodowym lub krajowym współza-
wodnictwie sportowym. Całoroczne stypendia 
przyznano 8, a półroczne 27 sportowcom  miesz-
kającym w Żorach. W tym gronie znaleźli się lek-
koatleci, pływacy, karatecy, baseballiści, piłkarki 
ręczne oraz reprezentantki siatkówki i tenisa sto-
łowego. Warto podkreślić, że część z uzdolnionych 
żorskich sportowców osiąga sukcesy reprezentu-
jąc kluby spoza naszego miasta, jak np.  Mistrzyni 
Europy U23 w biegu na 100 m Ewa Swoboda, któ-
ra obecnie startuje w barwach AZS AFW Katowice. 

Warto dodać, że wyróżniający się sportowcy 
oraz trenerzy i działacze jeszcze w tym roku otrzy-
mają także nagrody za wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym. O terminie ich wręczenia 
będziemy informowali na stronie www.zory.pl. 

Zmagania najlepszych lekkoatletów na Ślą-
sku tradycyjnie już rozegrane zostały w hali 
w czeskiej Ostrawie. Reprezentanci Żor zaczęli 
sezon mocnym akcentem i zdobyli aż pięć me-
dali! Mistrzynią Śląska juniorek w biegu na 200 m 
została Martyna Ziebura, która z czasem 25,29 

Młodzi lekkoatleci UKS „Czwórki” 
Żory wśród najlepszych na Śląsku! 

Początek roku jest niezwykle intensyw-
ny dla zawodników Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Czwórka” Żory. Lekkoatleci  
z naszego miasta szlifowali formę pod-
czas licznych mityngów oraz wzięli udział 
w Halowych Mistrzostwach Śląska Junio-
rów i Seniorów w Lekkiej Atletyce, gdzie 
odnieśli liczne sukcesy! 

sekundy ustanowiła nowy rekord życiowy! War-
to podkreślić, że jej wynik jest drugi na polskich 
listach.

Tytuł mistrzowski wywalczył także Mariusz 
Syzdek, który okazał się bezkonkurencyjny 
w pchnięciu kulą w kategorii seniorów. 

Srebrne medale zdobyli Paweł Dzida, który 
w finale biegu juniorów na 60 m uzyskał znako-
mity wynik i rekord życiowy 7,03 sekundy oraz 
Julia Han, która ukończyła bieg juniorek na dy-
stansie 1000 m z czasem 3:02,38 min. 

Brąz w biegu juniorek na 600 m wywalczyła 
Marta Kałmuk, przecinając linię mety z nowym 
rekordem życiowym 1:37,00 min. Tuż za podium 

Miasto wspiera sportowców. 
Przyznano dotacje 
i stypendia sportowe

Piłkarze, lekkoatleci, koszykarze, pływa-
cy czy baseballiści – to tylko część ze spor-
towców, których na drodze do osiągnięcia 
sukcesów wspiera w tym roku finansowano 
Urząd Miasta Żory. Fundusze z miasta tra-
fiają zarówno do klubów jako dotacje, jak 
i w formie stypendiów bezpośrednio do 
najzdolniejszych sportowców w Żorach.

Rajd Wilczy to wyjątkowa imprezy o charak-
terze wyczynowo-przygodowym, organizowa-
na przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
„Eventyr”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Żorach, Urzędem Miasta 
Żory, Komendą Hufca ZHP w Żorach oraz Ślą-
skim Ogrodem Botanicznym. Adventure Race, 
czyli rajd przygodowy odbędzie się w sobotę 
10 marca. Jego uczestnicy będą mogli rywalizo-
wać na pięciu różnych trasach, dostosowanych 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych 
sportowców. Trasy przygodowe przeznaczone 
są dla zespołów dwuosobowych. Przygotowano 
też dwie trasy do rywalizacji indywidualnej – ro-
werową oraz biegową oraz trasę dla zespołów ro-
dzinnych. Czego można spodziewać się podczas 
zmagań w poszczególnych kategoriach? 

- Trasa AR-OPEN to 50-kilometrowa trasa dla 
zespołów dwuosobowych. Startujący będą 
musieli przebyć etap pieszy oraz rowerowy, 
a także wykonać zadania specjalne.

- Trasa AR-PROFI to wyzwanie dla najbardziej 
zaawansowanych zespołów dwuosobo-

Świetna zabawa i wielkie sportowe emocje 
– przed nami Rajd Wilczy 2018! 

Pięć różnych tras, na których można ry-
walizować indywidualnie, parami lub cały-
mi rodzinami. Bieg, jazda na rowerze i zada-
nia specjalne – takie wyzwania czekają na 
uczestników kolejnej edycji Rajdu Wilcze-
go, czyli Adventure Race dla każdego. 

uplasował się natomiast Robert Łukasiak, który 
z nowym halowym rekordem życiowym 2:30,64 
zajął czwarte miejsce w biegu seniorów na 1000 m. 
      W zawodach wzięli też udział młodzicy żor-
skiej „Czwórki”, którzy startowali poza konkur-
sem. Znakomity wynik 26,65 sek. w biegu na 200 
m uzyskała Zuzia Wyppich. To drugi rezultat na 
polskich listach młodziczek. Na tym samym dy-
stansie rekord życiowy z czasem 27,37 sek. usta-
nowiła Alicja Goebel. Ponadto Daria Najberg  
w biegu na 600 m uzyskała wynik 2:02,80 min. 
a Cyprian Brilla ukończył  bieg na 300 m z cza-
sem 39,71sek.

  - Udział zawodników UKS „Czwórki” Żory  
w Halowych Mistrzostwach Śląska Juniorów  
i Seniorów w Lekkiej Atletyce był finansowany 
ze środków Urzędu Miasta Żory – mówi Anna 
Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Pro-
mocji, Kultury i Sportu.

wych. Będą miały one do pokonania ponad 
100 km trasy do przebycia pieszo, rowerem, 
kajakiem oraz na rolkach. Dodatkowo na 
uczestników będą czekały zadania specjalne. 

- Trasa IN-BIEG to indywidualna rywalizacji 
biegowa, na dystansie około 20 km. Zawod-
nik otrzymuje mapę z punktami kontrolny-
mi, które musi odnaleźć na trasie biegu. 

- Trasa IN-ROWER to indywidualna rywali-
zacja dla rowerzystów na trasie o długości 
około 40 km, na której przy pomocy mapy 
zawodnik musi odnaleźć punkty kontrolne. 

- Trasa Rodzinna to około 5-kilometrowy bieg 
na orientację w terenie miejskim, połączony 
z zadaniami specjalnymi, zlokalizowanymi 
w ciekawych miejscach Żor. W rywalizacji 
mogą wziąć udział zespoły rodzinne oraz zło-
żone z dzieci i młodzież, liczące od 2-5 osób.

Baza Rajdu znajdować się będzie w hali MO-
SiR Żory przy ul. Folwareckiej. Aby wziąć udział 
w imprezie należy zapisać się korzystając z for-
mularza zgłoszeniowego online. Szczegółowe 
informacje na temat imprezy, opłat startowych 
i zapisy można znaleźć na stronie internetowej 
www.eventyrteam.pl. 

Patronat honorowy nad imprezą objął 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 
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Komisja Europejska przyznała żor-
skiej bibliotece grant w wysokości 
32 165 euro na realizację projektu wo-
lontariatu europejskiego pn. „Kreatyw-
na Przestrzeń w Bibliotece”. W ramach 
tej inicjatywy Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zaprosi do Żor czworo wolonta-
riuszy z różnych krajów - niekoniecznie 
europejskich. Jakich dokładnie? Tego 
dowiemy się już wkrótce!

Początek roku przyniósł też bi-
bliotece kolejną nagrodę! Zajęła ona 
pierwsze miejsce w konkursie foto-
graficznym SELFIE+ w kategorii „Pokaż 
nam plusy swojego Erasmusa+”. Do 
konkursu zgłoszono zdjęcie pt. „Marina 
plus Biblioteka”, wykonane przez wo-
lontariuszkę Marinę Asensio. Nagrodę 
podczas uroczystej gali w ramach Ogól-
nopolskiego Dnia Informacyjnego Pro-
gramu Erasmus+ odebrała Aleksandra 
Zawalska-Hawel, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Żorach. 

Fotograficzna część wystawy pt. „Utraco-
ny świat Leona Barszczewskiego. Azja Środ-
kowa” przygotowana została przez Igora 
Strojeckiego, prawnuka Barszczewskiego, 
który od lat pielęgnuje pamięć po zasłużo-
nym przodku. Z jego zbiorów pochodzą też 
elementy tamtejszych tradycyjnych strojów 
i prezentowane na wystawie tkaniny z cha-
rakterystycznymi zdobieniami, jak również 
inne pamiątki. Wystawę można oglądać do 
4 marca w Muzeum Miejskim w Żorach. 

Leon Barszczewski nie tylko przysłużył 
się poznaniu Azji i kultury ludów ją zamiesz-
kujących, ale i fotografii – jego zdjęcia zapie-
rają dech w piersiach. Autor tych niezwykle 
cennych dokumentów, już u zarania epoki 
fotografii otrzymywał za nie prestiżowe na-
grody. Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie www.muzeum.zory.pl.

Azja jakiej nie zobaczycie nigdzie indziej! 
Muzeum Miejskie zaprasza na wystawę, spotkania i zajęcia edukacyjne poświęco-

ne Leonowi Barszczewskiemu – badaczowi i odkrywcy kultury ludów Azji Środkowej 
w II połowie XIX w.

Nowy grant i nagroda 
– biblioteka z przytupem 
rozpoczyna rok! 

Znakomicie rozpoczął się 2018 
rok dla Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Żorach. Miejska placówka  
może pochwalić się otrzymaniem 
nowego grantu z funduszy europej-
skich oraz kolejnej nagrody!  


