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W klimatyzowanej sali głównej Baru Mlecz-
nego, działającego przy ul. Szeptyckiego 14, 
a  także w  ogródku letnim można zjeść po-
żywne śniadania, wyśmienite dania barowe, 
takie jak bigos, flaczki czy gołąbki oraz pyszne 
zupy i  dania obiadowe. W  menu znajdziemy 
m.in. pierogi, naleśniki, tradycyjne rolady, ko-
tlety, filety rybne  czy placek po węgiersku. 
W weekendy menu jest rozszerzone i znajdują 

Znany i lubiany przez mieszkańców Bar 
Mleczny „Krówka” wznowił już działalność 
na pełnych obrotach! Teraz w  lokalu pro-
wadzonym przez Zakład Aktywności Za-
wodowej „Wspólna Pasja” można zjeść nie 
tylko sprawdzone dania, ale także wiele 
nowości z odświeżonego menu. 

się w  nim dodatkowe smakołyki. Warto pod-
kreślić, że wszystkie dania przygotowywane są 
na miejscu przez załogę „Krówki”, składającą się 
z osób z niepełnosprawnościa-
mi, wspieranych przez pełno-
sprawnych pracowników. 

Bar Mleczny „Krówka” jest 
czynny 7 dni w  tygodniu. Od 
poniedziałku do piątku moż-
na tam pysznie zjeść w  godz. 
10:00 – 18:00, zaś w  week-
endy lokal zaprasza w  godz. 
11:00 – 16:00.

Szczegółowe menu oraz 
informację o  nowościach czy 
daniach dnia można znaleźć 

Aplikacje: „Zdarzenia drogowe on-line”, 
„Historia zdarzeń drogowych i  miejsc szcze-
gólnie niebezpiecznych” oraz „Analizator 
Wypadków na Śląskich Drogach” są do-
stępne za darmo na stronie internetowej  
policja.orsip.pl, w  zakładce cyfrowe obser-
watorium bezpieczeństwa. 

Korzystając z dwóch pierwszych użytkow-
nicy mają dostęp do danych o  aktualnych 

Skorzystaj z aplikacji ostrzegającej 
o wypadkach na drogach 

Śląska Policja, jako pierwsza w  kraju, 
uruchomiła aż trzy nowoczesne aplika-
cje, dotyczące bezpieczeństwa w  ruchu 
drogowym. Aplikacje ostrzegą nas o wy-
padkach i kolizjach na drogach oraz poin-
formują, czy dana droga jest przejezdna 
lub jak długo potrwają utrudnienia.

 

Nie podawaj nikomu swojego hasła do konta bankowego, e-maila czy
profili społecznościowych oraz zmieniaj je raz w miesiącu. 

 
 
Pamiętaj, że podejrzane maile, linki czy SMS-y mogą zawierać wirusa.
Używaj oprogramowania antywirusowego, wtyczek do przeglądarki 
i firewalla.
 

 

Przy płaceniu kartą kredytową zwracaj uwagę czy połączenie
internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane dane nie zostaną
wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, PESEL i numer konta
podawaj tylko sprawdzonym witrynom. Nikomu nie podawaj numerów
kart płatniczych oraz kodów PIN. 

 

Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków, a na stronę sklepu 
wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki. Można w ten sposób
uniknąć stron podszywających się pod legalnie działające sklepy.

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu
Miasta Żory ze środków przeznaczonych na ten cel

z budżetu państwa

Bar Mleczny „Krówka” zaprasza 
na smakołyki z nowego menu

na profilu facebookowym Bar Mleczny „Krów-
ka” Żory.

Przypominamy, że oferta gastronomiczna 
ZAZ „Wspólna Pasja” obejmuje także wynajem 
sali bankietowej oraz placu piknikowego wraz 
z organizacją imprezy oraz usługi cateringowe. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 43 58 004 wew. 
40 lub 728 849 728. 

W  tym roku, podobnie jak w  latach ubie-
głych Waldemar Socha – Prezydent Miasta 
Żory planował zaproszenie par małżeńskich 
z  naszego miasta, świętujących 50., 60. i  70. 
rocznicę pożycia na uroczyste spotkania. 
Z  uwagi na epidemię koronawirusa do tej 
pory ich organizacja nie była możliwa. Nie 
oznacza to jednak, że zacni jubilaci nie zostali 
uhonorowani. W środę, 24 czerwca trzem pa-
rom wręczone zostały kosze upominkowe, bu-
kiety róż oraz listy gratulacyjne od Prezydenta 
Miasta Waldemara Sochy.

Razem od 60, a nawet 70 lat! 
Żorskie małżeństwa świętują piękne jubileusze

Wyjątkowe jubileusze świętowały 
w  ostatnim czasie trzy małżeństwa z  Żor. 
Państwo Zdzisław i  Adelheida Ziołowie 
obchodzili Diamentowe Gody, czyli 60. 
rocznicę ślubu, zaś Państwo Zygmunt  
i  Amalia Adamczykowie oraz Stanisław 
i Ingeborga Blascy obchodzili 70. rocznicę 
zawarcia małżeństwa! 

Pierwszą z  uhonorowanych par byli Pań-
stwo Zdzisław i  Adelheida Ziołowie, którzy 
obchodzili 60. rocznicę pożycia małżeńskiego. 
86-letni Pan Zdzisław pochodzi z miejscowości 
Strożyska (woj. świętokrzyskie), ukończył stu-
dia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej, 
a następnie przez 40 lat pracował w Zakładach 
Tworzyw Sztucznych Krywałd ERG. Pani Adel-
heida ma 81 lat i urodziła się w Knurowie. Z wy-
kształcenia jest technikiem ekonomistą. Po 
urodzeniu drugiego dziecka zaprzestała pracy 
zawodowej, by zajmować się domem i rodziną. 
Państwo Ziołowie wzięli ślub 21 kwietnia 1960 
r. w Knurowie, a od 1985 r. mieszkają w Żorach. 
Wychowali córkę i trzech synów. Doczekali się 
też wnuczki, 5 wnuków i prawnuka, a w drodze 
jest również prawnuczka. 

70. rocznicę ślubu obchodzili w  tym roku 
Państwo Zygmunt i Amalia Adamczykowie. 
Pan Zygmunt ma 92 lata i  urodził się w  Jan-

kowicach, przez 40 lat pracował jako górnik 
w  KWK Jankowice. Pani Amalia 91 lat temu 
urodziła się w  Rogoźnej. Prowadziła gospo-
darstwo rolne i  zajmowała się domem oraz 
wychowywaniem dzieci. Udzielała się spo-
łecznie i  charytatywnie przy parafii św. Filipa 
i  Jakuba w  Żorach. Największą jej pasją było 
szydełkowanie. Państwo Adamczykowie wzię-
li ślub 4 lutego 1950 roku w  naszym mieście 
i od 1952 roku mieszkają w Żorach. Wychowali 
trójkę dzieci: Cecylię, Helenę i Jana. Doczekali 
się też 10 wnuków i 20 prawnuków.

Kamienne Gody, czyli 70. rocznicę ślubu 
świętowali także Państwo Stanisław i  Inge-
borga Blascy. Pan Stanisław urodził się 97 lat 
temu w  Orzeszu, a  Pani Ingeborga ma 95 lat 
i pochodzi z Gliwic. Państwo Blascy wzięli ślub 
w Gliwicach 24 czerwca 1950 r., a w styczniu 
1978 roku przeprowadzili się do Żor i bardzo 
związali się z  naszym miastem. Mieszkają 
w dzielnicy Kleszczówka. 

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięk-
nych rocznic i życzymy wiele szczęścia, zdro-
wia i radości na dalsze wspólne lata życia!

zdarzeniach drogowych i  powstałych w  ich 
wyniku utrudnieniach, a także do podstawo-
wych informacji o zdarzeniach takich jak czas 
i miejsce wystąpienia, lokalizacja, rodzaj zda-
rzenia czy liczba ofiar. 

Ostatnia z aplikacji służy natomiast przede 
wszystkim organom administracji lokal-
nej, zarządcom dróg i  służbom drogowym.  
- W  naszym przekonaniu, udostępnione na-
rzędzia z pewnością pomogą w planowaniu 
wakacyjnych tras, ale również w sytuacji kie-
dy kierowca natrafi na korek i  będzie chciał 
go ominąć. Nowe aplikacje z pewnością do-
starczą też Państwu informacji, o  które czę-
sto nas rzeczników pytacie – mówi asp.szt. 
Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Żorach.
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W  żorskim kinie „Na Starówce” odbyła się 
absolutoryjna sesja  Rady Miasta Żory. Walde-
mar Socha, Prezydent Miasta Żory najpierw 
zaprezentował Raport o Stanie Gminy za 2019 
rok i uzyskał od Rady Miasta wotum zaufania, 
a następnie przedstawił sprawozdanie z wyko-
nania budżetu za 2019 rok, prezentując naj-
ważniejsze wskaźniki ekonomiczne rozwoju 

Prezydent Waldemar Socha uzyskał 
absolutorium i wotum zaufania

Za nami sesja  absolutoryjna Rady Mia-
sta Żory. W  czwartek, 25 czerwca żorscy 
radni głosowali nad uchwałą w  sprawie 
udzielenia Prezydentowi Miasta Żory ab-
solutorium z  tytułu wykonania budżetu 
miasta za 2019 rok. Wynik głosowania jest 
pomyślny dla prezydenta.

miasta i  zestawiając je z  innymi miastami na-
szego regionu. 

W  głosowaniu nad udzieleniem Prezyden-
towi absolutorium udział wzięło 23 radnych. 
21 z  nich głosowało „za”, co przy 2 głosach 
wstrzymujących się oznacza, że radni   zaak-
ceptowali wykonanie budżetu Żor za 2019 rok 
przez   Prezydenta  Waldemar Sochę. Tym sa-
mym otrzymał on absolutorium.

Udzielenie absolutorium oznacza stwier-
dzenie prawidłowości działania finansowego 
organu wykonawczego (w tym przypadku pre-
zydenta miasta) w określonym przedziale cza-
sowym. Warto dodać, że także Regionalna Izba 
Obrachunkowa pozytywnie oceniła przedło-
żone sprawozdanie budżetowe za 2019 rok.

- Jesteśmy otwarci na współpracę z oso-
bami, które chcą wrócić na rynek pracy. Po-
moc kierowana jest do osób długotrwale 
bezrobotnych, zamieszkujących dzielnice 
Żor objęte Lokalnym Programem Rewi-
talizacji. Projekt oferuje pełne wsparcie 
w procesie powrotu na rynek pracy. Dyspo-

Bezpłatne kursy i szkolenia 
zawodowe dla osób bezrobotnych 

Żorskie Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych prowadzi nabór chętnych na dar-
mowe kursy i  szkolenia zawodowe, w  ra-
mach projektu pn. „9.1.2. Kolej na zmianę 
– kompleksowe działania na rzecz miesz-
kańców obszarów rewitalizowanych”. 
Szkolenia są przeznaczone dla osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, przede wszystkim 
dla tych które zamieszkują osiedle Gwar-
ków oraz dzielnicę Śródmieście wraz z za-
chodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. 

nujemy zapleczem specjalistów, którzy na 
bieżąco analizują sytuację na rynku pracy 
– mówi  Bożena Bilich, koordynatorka pro-
jektu z Żorskiego Centrum Organizacji Poza-
rządowych.

Aby wziąć udział w darmowym kursie lub 
szkoleniu wystarczy umówić się na wizytę w  
Żorskim Centrum Organizacji Pozarządo-
wych. Osoby zainteresowane spotkają się 
tam z  doradcą zawodowym oraz psycho-
logiem, którzy pomogą im w wyborze wła-
ściwego kierunku rozwoju na rynku pracy. 
Następnie uczestnicy projektu są indywidu-
alnie kierowani na kursy, zgodne ze swoimi 
zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 32 43 55 111 lub pisząc maila na 
adres biuro@cop.zory.pl.

Projekt „9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obecności Prezydenta Miasta Żory - Wal-
demara Sochy oraz Sekretarz Miasta - Anny 
Szelki odbyło się przekazanie stanowiska dy-
rektora ŻCOP Adamowi Grześkiewiczowi. 
Symbolicznego przekazania kluczy dokonała 
Anna Ujma – Pełnomocnik Prezydenta ds. Pro-
mocji, Kultury i Sportu, która w ostatnich mie-
siącach pełniła obowiązki dyrektora ŻCOP.

Rolą Żorskiego Centrum Organizacji Poza-
rządowych jest zapewnienie optymalnej współ-

Żorskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych pod nowymi sterami 

W  poniedziałek, 15 czerwca nastąpiła 
zmiana na stanowisku Dyrektora Żorskie-
go Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Jednostką zarządza obecnie żorzanin, 
Adam Grześkiewicz.

pracy miasta z  organizacjami pozarządowymi 
oraz wspieranie stowarzyszeń, fundacji, klubów 
sportowych, ochotniczych straży pożarnych czy 
spółdzielni socjalnych. Zadania te będą teraz 
realizowane pod kierownictwem Adama Grześ-
kiewicza. To absolwent studiów magisterskich 
na kierunku Resocjalizacja z  profilaktyką spo-
łeczną oraz studiów podyplomowych z  zakre-
su ekonomii społecznej, zarządzania oświatą, 
zarządzania pomocą społeczną oraz oligofre-
nopedagogiki. Adam Grześkiewicz od września 
2009 do końca kwietnia 2016 roku pracował 
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żorach, 
a  następnie był dyrektorem Centrum Admini-
stracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych w Gorzyczkach, nadzorując pra-
cę Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 
oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, 
który oprócz wypracowywania zysku, wyzna-
cza sobie cele społeczne, na które przeznacza-
ne są wypracowane nadwyżki. Może to być 
np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spół-
dzielnia socjalna. W Żorskim Centrum Organi-
zacji Pozarządowych prowadzone jest kom-
pleksowe doradztwo odnośnie udzielanych 
dotacji. Pracownicy ŻCOP pomagają również 
w  tworzeniu i  rejestrowaniu nowych organi-
zacji. Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. 
dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Dotacje udzielane są mieszkańcom oraz pod-
miotom z  terenu Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego.

Wsparcie oraz dotacje udzielane są przez 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych w  ramach projektu „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego 
(OWES)”. 

Szczegołówe informacje można uzyskać 
telefonicznie pod nr 884  313  176 lub 32 
43 55  111 oraz mailowo, pisząc na adres:  
biuro@cop.zory.pl. 

Kilkadziesiąt 
tysięcy złotych 
na dofinansowanie 
przedsiębiorstw 
społecznych! 

Rusza konkurs dotacyjny na tworzenie 
miejsc pracy w  przedsiębiorstwach spo-
łecznych. Można zdobyć nawet 24 000 
zł na utworzenie jednego miejsca pracy 
i do 300 000 zł dotacji na jedno przedsię-
biorstwo społeczne. Uzyskać można tak-
że wsparcie pomostowe przez pierwszy 
rok działalności do 1800 zł/m-c na każde 
stworzone miejsce pracy. Zapisz się na 
spotkanie z doradcą i dowiedz się, czy mo-
żesz skorzystać ze wsparcia. Dotacje będą 
udzielane do wyczerpania środków!
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Kolejna żorska szkoła już wkrótce zyska 
nowe oblicze. Budynek Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 6 w  Żorach w  dzielnicy 
Kleszczów zostanie rozbudowany, dzięki cze-
mu jego powierzchnia użytkowa zwiększy się 
aż o 1 213,50 m2. Inwestycja obejmuje dobu-
dowę 3-kondygnacyjnego segmentu wokół 
istniejącej sali gimnastycznej. Efektem takiej 
rozbudowy będzie obiekt wyposażony w 8 sal 
lekcyjnych, salę komputerową, salę zajęć ko-
rekcyjnych oraz salę zajęć dla klas 1-3, co daje 
w sumie aż 11 nowych sal do nauki! Ponadto 
w nowej części szkoły powstanie świetlica, po-
kój nauczycielski, gabinet logopedy oraz gabi-

Złożony przez Miejskie Zakłady Opieki 
Zdrowotnej w  Żorach Sp. z  o.o. wniosek pt. 
„Zakup sprzętu medycznego oraz dosto-
sowanie infrastruktury Szpitala Miejskiego 
w  Żorach do aktualnych zagrożeń i  potrzeb 
epidemiologicznych. Bezpieczny szpital – za-
kup urządzeń i  środków dezynfekcyjnych” 
otrzymał 5  505  280,00 zł dofinansowania 
z  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  
651 834,12 zł z budżetu państwa. Całkowity 
koszt realizacji tego projektu wyniesie nato-

Ponad 6 milionów zł dofinansowania 
dla żorskiego szpitala! 

Szpital Miejski w Żorach niebawem bę-
dzie dysponował nowym sprzętem, któ-
ry pomoże jeszcze lepiej dbać o  zdrowie 
mieszkańców! Placówka otrzymała dofi-
nansowanie w  wysokości ponad 6 milio-
nów złotych ze środków Unii Europejskiej.

miast 6 622 748,50 zł.
Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie 

Szpitala Miejskiego w  Żorach do aktualnych 
zagrożeń i  potrzeb epidemiologicznych po-
przez modernizację infrastruktury, zakup 
sprzętu medycznego i  diagnostycznego oraz 
zakup urządzeń i środków do dezynfekcji. Co 
dokładnie zmieni się w  żorskim szpitalu? Na 
oddziale anestezjologii i  intensywnej terapii 
zostanie wydzielona izolatka oraz powstanie 
5 dodatkowych, czasowych stanowisk, zaś do-
celowo - po ustaniu pandemii - pozostaną 3 
dodatkowe stanowiska. Oznacza to, że odział 

anestezjologii i  intensywnej terapii zwiększy 
na stałe liczbę miejsc z 5 do 8 łóżek.

W  ramach realizacji projektu zmodernizo-
wane i doposażone zostanie również Medycz-
ne Laboratorium Diagnostyczne.

Jury oraz internauci głosowali na obiekty 
architektoniczne z  całej Polski i  przyznali na-
grody w  trzech kategoriach: kubatura, wnę-
trze i krajobraz. Nasza perełka architektonicz-
na, jako obiekt publiczny, otrzymała nagrodę 
w kategorii kubatura. Profesjonalne jury, skła-
dające się z najwybitniejszych postaci w dzie-
dzinie architektury w  naszym kraju, doceniło 
bardzo dobry projekt Centrum Przesiadkowe-
go, wyważone proporcje budynku oraz jego 
lekkość, nowoczesność i otwartość na miesz-
kańców.

Projekt architektoniczny centrum prze-
siadkowego w Żorach opracowała pracownia 
Laboratorium Architektury, za swój główny 

Żorskie Centrum Przesiadkowe zwycięzcą 
w Plebiscycie „Polska Architektura XXL” 

Z  radością informujemy, że Centrum 
Przesiadkowe zostało nagrodzone pod-
czas gali online dwunastej edycji Plebiscy-
tu „Polska Architektura XXL”!

cel stawiając wykreowanie takiej bryły i prze-
strzeni, w  której pasażer będzie się czuł do-
brze i  bezpiecznie. Efekt przeszedł najśmiel-
sze oczekiwania - Centrum nie tylko służy 
mieszkańcom, ale stało się również wizytówką 
naszego miasta. - Cały zespół projektantów 

cieszy się z  wyróżnienia przy tak dużej ilości 
zgłoszonych realizacji - mówią architekci pro-
jektujący obiekt. 

Przypomnijmy, że to już kolejne wyróżnie-
nie dla żorskiego Centrum Przesiadkowego. 
Na początku roku nasze miasto otrzymało Na-
grodę Specjalną  w konkursie „Najlepsza inwe-
stycja oświetleniowa 2019 roku” za oświetle-
nie Centrum Przesiadkowego i  terenu wokół 
obiektu.

Trwa rozbudowa szkoły w Kleszczowie 
Dobra wiadomość dla obecnych i przy-

szłych mieszkańców Kleszczowa! Trwa roz-
budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 6. Uczniowie już jesienią będą mogli ko-
rzystać z nowej części obiektu.

net psychologa. Wszystko po to, by zapewnić 
dzieciom i młodzieży komfortowe warunki do 
zdobywania wiedzy i rozwijanie swoich pasji. 

Koszt inwestycji wyniesie 6  492 989,03 
złotych, a środki na ten cel pochodzą z budże-
tu Miasta Żory.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cmentarz rzymskokatolicki, mieszczący się przy 
ul. Nowej w Żorach, powstał w  latach 20. XX wieku. 
Wejście na Stary Cmentarz, znajdujący się w północ-
nej części nekropolii, prowadzi przez klasycystyczną 
bramę z napisem „Ego sum resurrectio et vita”, czyli 
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. Brama od-
znacza się symetryczną konstrukcją, na którą składa 
się centralna część wjazdowa oraz dwa przejścia 
boczne. Górę zdobi płaskorzeźba z metalu, która wy-
maga prac konserwatorskich.

Fundator postanowił wymienić bramę oraz dwie 
furty na nowe ze względów estetycznych, mając na-
dzieję, że ten gest da początek kolejnym tego typu 
przedsięwzięciom. Murowana, niemal stuletnia część 
bramy wymaga renowacji, a jej odnowiona konstruk-
cja stanowiłaby, wraz z nowymi metalowymi elemen-
tami, spójną i kunsztowną całość. 

Na żorski cmentarz 
prowadzi nowa brama

Wejście na cmentarz przy ul. Nowej 
w Żorach zdobią nowe, piękne wrota. Bra-
ma i dwie furty zostały ufundowane przez 
żorskiego przedsiębiorcę, który osobiście 
brał udział w pracach podczas jej wymiany. 
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Wnioski o  ustalenie prawa do: świadcze-
nia Dobry Start (300+), świadczeń rodzinnych 
oraz świadczenia z  funduszu alimentacyjne-
go, na okres 2020/2021 można składać od  
1 lipca 2020  r. wyłączenie w  formie elek-
tronicznej - za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej ePUAP i portalu informa-
cyjno-usługowego Emp@tia.

Wnioski o świadczenie Dobry Start można 
złożyć również za pośrednictwem stron in-
ternetowych: banków krajowych, spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych 
(świadczących usługi składania wniosków 
drogą elektroniczną) oraz Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. 

Terminy składania wniosków 
o świadczenia z MOPS w 2020 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Żorach informuje, że wnioski na nowy 
okres zasiłkowy można składać od 1 lip-
ca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia 
w formie tradycyjnej.

Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. wnioski 
o  powyższe świadczenia można będzie zło-
żyć w tradycyjnej formie (papierowej).

Z  uwagi na stan epidemii, w  trosce o  za-
pewnienie bezpieczeństwa klientów, jak rów-
nież pracowników, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żorach ograniczył do niezbęd-
nego minimum wizyty klientów w  Ośrodku. 
W związku z powyższym zachęcamy do sko-
rzystania z możliwości złożenia wniosków: 

- drogą pocztową na adres Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żorach: 
Dział Świadczeń Rodzinnych, Rynek 9, 44-
240 Żory,

- za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, tj. za pomocą systemu teleinfor-
matycznego ePUAP, Emp@tia, banków 
krajowych, spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych (świadczących 
usługi składania wniosków drogą elektro-

niczną),
- poprzez złożenie w  skrzynce podawczej, 

zlokalizowanej przy wejściu do budynku 
Urzędu Miasta Żory od strony parkingu 
(z  dopiskiem „do Działu Świadczeń Ro-
dzinnych”).
Wnioski można również złożyć osobiście 

w  siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żorach przy Rynku 9. Prosimy o wcześniej-
sze telefoniczne umówienie się pod nume-
rem 32 43 48 183. 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski 
o  ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego (500+) na kolejny na okres świad-
czeniowy 2021/2022 będzie można składać 
od 1 lutego 2021 w formie elektronicznej, na-
tomiast od 1 kwietnia 2021 w formie papie-
rowej. Przypominamy, że aktualnie trwający 
okres, dotyczący świadczenia wychowawcze-
go kończy się 31.05.2021 roku.

Formularze wniosków i  oświadczeń nie-
zbędnych do ustalenia prawa do świadczeń 
można pobrać na stronie mopszory.bip.net.pl.

Mikroprzedsiębiorca nie musi składać 
wniosku o  umorzenie pożyczki – będzie 
ona umorzona z urzędu, pod warunkiem pro-

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę 
w ramach Tarczy Antykryzysowej 
nie muszą składać wniosku o jej umorzenie

Zgodnie z  nowelizacją ustawy z  dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z  2020 poz. 1086) czyli tzw. „Tarczą Anty-
kryzysową” w  zawartych umowach poży-
czek na pokrycie bieżących  kosztów pro-
wadzenia gospodarczej zmianie ulegają 
zasady umarzania pożyczek.

wadzenia przez wnioskodawcę działalności 
gospodarczej przez okres trzech miesięcy od 
dnia udzielenia pożyczki. Urząd pracy samo-
dzielnie dokona weryfikacji informacji na pod-
stawie publicznie dostępnych rejestrów.

Urząd Pracy nie będzie także sporządzał 
aneksów do zawartych umów, zmiany nastę-
pują bowiem z  mocy prawa i  maja zastoso-
wanie do zawartych umów oraz złożonych 
wniosków.

Więcej informacji na temat zmian wprowa-
dzonych nowelizacją oraz form pomocy w ra-
mach „Tarczy Antykryzysowej” można znaleźć 
na stronie www.pup.zory.pl.

O  nowe świadczenie mogą wnioskować 
osoby, z  którymi po 15 marca 2020 r. w  na-
stępstwie COVID-19 pracodawca rozwiązał 
umowę o  pracę za wypowiedzeniem lub ich 
umowa o pracę na czas określony wygasła po 
tym terminie. 

Warunkiem otrzymania dodatku solidarno-
ściowego jest też podleganie ubezpieczeniom 
społecznym z  tytułu umowy o  pracę przez 
łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł 
miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 
sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcze-
śniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona 

Zasiłek solidarnościowy 
– wsparcie ZUS w związku z COVID-19

W  ramach działań antykryzysowych, 
związanych z epidemią koronawirusa, weszły 
w  życie przepisy, które wprowadzają nowe 
świadczenie - dodatek solidarnościowy. 

złożyła wniosek. 
Świadczenie przysługuje również bezro-

botnym  zarejestrowanym w  urzędzie pracy. 
W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotych-
czas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych  lub 
stypendium na czas przysługiwania dodatku.

Sprawą wypłaty dodatków solidarno-
ściowych zajmuje się ZUS – więcej informa-
cji na ten temat można znaleźć na stronie  
www.zus.pl.

Uwaga! Osoby zarejestrowane w urzędzie 
pracy mają obowiązek niezwłocznego poin-
formowania PUP o  przyznaniu dodatku soli-
darnościowego, gdyż zasiłek lub stypendium 
wypłacone za okres za który został również 
wypłacony dodatek stanowi nienależnie po-
brane świadczenie pieniężna i podlega zwro-
towi.

Spółdzielnia Socjalna „WERWA” została zało-
żona przez Gminę Miejską Żory oraz Stowarzy-
szenie „Wspólna Pasja”. Zatrudnia osoby z  nie-
pełnosprawnościami oraz osoby pełnosprawne, 
świadcząc szeroki wachlarz usług. Częścią jej 
działalności jest Pracownia Rehabilitacyjna. 

Wśród licznych zabiegów znajdujących się 
w ofercie Pracowni Rehabilitacyjnej „WERWA” są 
metody rehabilitacyjne dostosowane do różne-
go rodzaju urazów i schorzeń, zarówno u osób 
dorosłych, jak i  dzieci. W  wyborze najbardziej 
odpowiednich do indywidualnych potrzeb po-
magają doświadczeni fizjoterapeuci. 

Pracownia czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Szczegółowe 
informacje pod nr tel. 32 435 80 04, wew. 30. 

Wróć do sprawności 
z „WERWĄ”. 
Poznaj ofertę pracowni 
rehabilitacyjnej 

Laseroterapia, lecznicze masaże, te-
rapia ultradźwiękami i  wiele innych za-
biegów, pozwalających wrócić do pełnej 
sprawności i formy to oferta przygotowa-
na dla mieszkańców Żor i  całego regio-
nu przez Żorską Spółdzielnię Socjalną 
„WERWA”. 
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W  CER można nabyć czasopisma dla 
dzieci i młodzieży, takie jak: „Bajtel”, „Czas 
pracy i  świętowania” oraz „Żory znane 
i  nieznane”.   Czasopisma w  prosty, przy-
stępny a  zarazem ciekawy sposób przybli-

Poznaj tradycje, kulturę i miasto 
z Centrum Edukacji Regionalnej 

Centrum Edukacji Regionalnej to miej-
sce, gdzie już od dwudziestu lat specjali-
ści i  pasjonaci kształcą oraz uwrażliwiają 
dzieci i  młodzież z  całego województwa 
na kulturę, tradycję i historię Górnego Ślą-
ska. Oprócz prowadzenia zajęć w CER wy-
dawane są też bardzo ciekawe publikacji, 
skierowane do dzieci, jak i dorosłych.

żają dzieciom i  młodzieży tradycje, kulturę 
i historię naszego regionu. Można je zakupić 
w każdą środę i czwartek w godz. 10:00 - 
12:00 w CER przy ul. Szkolnej 55 lub telefo-
nicznie pod nr 607 036 779. Zamówienia 
można także odebrać w  Księgarni SOWA 
w Żorach, przy ul. Klimka.

Od września CER wprowadza także kolej-
ną nowość – zajęcia wyjazdowe, w  ramach 
których odwiedza szkoły, przedszkola, świe-
tlice itp. W ofercie  jest aż 11 tematów zajęć. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 43 41 193 lub 
607 036 779 oraz na stronie www.cer-zory.pl.

Deptak na osiedlu Sikorskiego został zmo-
dernizowany w  2017 roku i  od tamtej pory 
zmienił się w idealne miejsce na spacer, rolki 
lub przejażdżkę rowerem. Teraz, z inicjatywy 
Katarzyny Rutkowskiej – autorki projektu 
zgłoszonego do Żorskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2020 pn. „Zielona Aleja”, przestrzeń 
przyjazna mieszkańcom zyskała nowe, jesz-
cze piękniejsze oblicze.

W  ramach realizacji Żorskiego Budżetu 
Obywatelskiego posadzono rośliny wzdłuż 
całej alei Otto Sterna, począwszy od pawilo-
nu handlowo-usługowego przy Banku Ślą-
skim, aż do al. Jana Pawła II. Wartość tego 
przedsięwzięcia to 100 000 zł.

Na osiedlu 
Sikorskiego powstała 
Zielona Aleja 

Aleja Otto Sterna mocno się zazieleni-
ła i  zachwyca spacerowiczów! Popularny 
deptak został przyozdobiony pięknymi na-
sadzeniami, a wzdłuż alei posadzono drze-
wa, które w przyszłości pozwolą odpocząć 
od słońca w czasie letnich spacerów.

Fot. M
ateusz Łada

W tym roku mieszkańcy Żor mogą zgłaszać 
tylko projekty ogólnomiejskie, czyli takie, 
które skierowane są do ogółu mieszkańców. 
Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu 
nie może przekraczać kwoty przeznaczonej 
na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 050 000 
zł. Dolna granica wartości projektu nie została 
określona. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno 
projekty „miękkie”, jak i  inwestycyjne, pamię-
tając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane 
na nieruchomościach należących do miasta. 
Własność nieruchomości można sprawdzić na 
www.geoportal.zory.pl. 

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden 
projekt, w terminie od 27 lipca do 10 sierp-
nia w następujący sposób:

- listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. 
Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adno-
tacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatel-
ski” lub „ŻBO”

- bezpośrednio w Biurze Podawczym w sie-

Złóż wniosek i zmieniaj miasto! 
Startuje Żorski Budżet Obywatelski 2021

Żorski Budżet Obywatelski wraca w  no-
wej, prostszej formule! Mieszkańcy Żor będą 
mogli zgłosić swoje pomysły i  zdecydować 
na co przeznaczyć ponad dwa miliony zło-
tych z miejskiego budżetu w 2021 roku. 

dzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub 
al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,

-  elektronicznie na dedykowanej platfor-
mie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem  
zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym for-
mularz projektu zgłoszony elektronicznie 
musi zawierać wszystkie wymagane załącz-
niki, w  postaci skanów oryginałów doku-
mentów,

- w  przypadku osób, którym rodzaj nie-
pełnosprawności uniemożliwia złożenie 
wniosku - za pośrednictwem Mobilnego 
Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefo-
nicznym z Urzędem Miasta Żory.
Aby zgłosić projekt wymagana jest lista 

z  podpisami co najmniej 10 mieszkańców 
Żor popierających projekt. Wzór formularza 
do złożenia w formie papierowej i listy popar-
cia jest dostępny na stronie www.zory.pl oraz 
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w godzi-
nach pracy urzędu.

Do złożenia formularza w  formie elektro-
nicznej konieczne jest natomiast założenie 
konta na platformie www.zory.eboi.pl. Po 
zalogowaniu wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjaty-
wę” (w górnym menu, po prawej stronie). Z po-

mocą tego samego konta będzie można wziąć 
udział w głosowaniu na projekty, które zostaną 
skierowane do realizacji. Tutaj listę poparcia 
należy dodać w formie skanu. 

UWAGA! Zgłaszając wniosek należy moż-
liwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną pro-
pozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, 
lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny 
kosztorys – stworzony w  oparciu o  zapytania 
do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach 
lub innych miasta itp. Należy pamiętać także 
o podziale kosztów na te dotyczące działań in-
westycyjnych i działań „miękkich”. Do wniosku 
można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub 
inne załączniki, które pomogą w  jak najlep-
szym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. 
Należy także podać dane kontaktowe osoby 
zgłaszającej. 

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną pod-
dane ocenie w zakresie spełniania wymogów 
formalnych, zgodności z obowiązującymi prze-
pisami prawa oraz wykonalności technicznej. 
Po ocenie, dokonanej przez Zespół Weryfiku-
jący, jej wyniki zostaną podane do publicznej 
wiadomości. Wszystkie projekty, które zostaną 
ocenione pozytywnie wezmą udział w  głoso-
waniu, które zaplanowano na wrzesień. O po-
szczególnych etapach będziemy informowali 
na miejskiej stronie internetowej www.zory.
pl oraz na profilu facebookowym Miasto Żory.
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Jeśli nie macie pomysłu na spędzenie gorących, wolnych dni, to polecamy 
obrać „Kierunek Śmieszek”! Właśnie pod takim hasłem MOSiR Żory zaprasza 
mieszkańców do skorzystania z oferty kąpieliska oraz wypożyczalni, zlokali-
zowanych przy ul. Rybnej. Przez całe wakacje, aż do 30 sierpnia w godzinach 
9:30-18:30 można tam skorzystać z wodnych i słonecznych kąpieli, a także 
wypożyczyć sprzęt pływający.

W tym roku kompleks, którym zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Żorach, ponownie posiada status kąpieliska. Tym samym MOSiR wyznaczył 
strefy dla umiejących i nie umiejących pływać, wydzielił brodzik dla dzieci, 
a także zatrudnili odpowiednią ilość ratowników. Będzie też dokonywał bie-
żącej oceny jakości wody. - Na kąpielisku można bezpiecznie pływać i w zor-
ganizowany sposób wypoczywać nad wodą. Dla plażowiczów przygotowano 
dwie piaszczyste plaże o powierzchni około 2 500 m2 z ławkami i przebieral-
niami. Przez całe wakacje na terenie kąpieliska czynny będzie także punkt 
gastronomiczny – mówi Marek Utrata, Zastępca Dyrektora MOSiR Żory.

Poza atrakcjami kąpieliska funkcjonowała będzie także wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Można wypożyczyć cieszące się dużą popularnością w po-
przednich latach kajaki oraz deski sup, a także rowerki wodne. Wytrawni że-
glarze mogą też skorzystać z wielofunkcyjnej łodzi wiosłowej, którą można 
wykorzystać jako żaglówkę lub windsurfing.

Przypomnijmy, że dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich wypoczywają-
cych na „Śmieszku” w poprzednim roku na terenie kompleksu uruchomiony 
został całodobowy monitoring oraz nocne oświetlenie terenu. 

UWAGA! W  związku z  epidemią koronawirusa na terenie kąpieliska 
„Śmieszek” obowiązują zasady sanitarne, z którymi można zapoznać się na  
www.mosir.zory.pl. 

Wypocznij nad wodą! 
Ruszył nowy sezon na „Śmieszku”

Wraz z początkiem wakacji wystartował nowy sezon kąpielowy na 
„Śmieszku”. Ponownie można korzystać z oferty kąpieliska oraz wy-
pożyczalni sprzętu pływającego, prowadzonych przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.

Do najpopularniejszych obiektów sporto-
wych w  naszym mieście należy profesjonalny 
skatepark, który jednak nie zawsze użytkowany 
jest zgodnie z  przeznaczeniem. Przypomina-
my, że jest to miejsce przeznaczone wyłącznie 
dla rolkarzy, deskorolkarzy oraz miłośników 
hulajnóg i  rowerów BMX, posiadających od-
powiednie umiejętności! 

Nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo 
i  zdrowie użytkowników skateparku jest naj-
ważniejsze! Dlatego też regulamin umiesz-
czony obok urządzeń skateparku określa wy-
magania dotyczące wieku uczestników, zasad 
bezpiecznego korzystania oraz czynności 
zabronionych na tym terenie. Niestety coraz 
częściej zdarzają się sytuacje, które są niedo-
puszczalne w miejscu uprawiania sportów eks-
tremalnych! 

Nieodpowiedzialni rodzice wprowadzają 
swoje małe pociechy na rampy lub bezpośred-
nio przed skejterów skaczących nad przeszko-
dami. Wiele z  osób przebywających na terenie 
skateparku nie stosuje się też do obowiązku 
zakładania kasku. Niektórzy spacerują czy prze-

Wspólnie zadbajmy 
o bezpieczeństwo na skateparku! 

Przed nami wakacje - czas urlopów 
i  zwiększonej aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu. Wielu mieszkańców 
Żor chętnie spędza wolny czas w Parku Ce-
gielnia, który jest doskonałym miejscem 
do odpoczynku, jak i uprawiania sportu. 

siadują na rampach, stwarzając zagrożenie 
dla aktywnych uczestników. - To tylko niektóre 
przykłady zachowań, mogących mieć tragiczne 
konsekwencje. Takie nieodpowiedzialne zacho-
wania mogą doprowadzić do urazów, kalectwa, 
a  nawet śmierci osób korzystających ze ska-
teparku, gapiów oraz „nieproszonych gości” – 
mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Promocji, Kultury i Sportu. - Przestrogą niech bę-
dzie informacja, która kilka tygodni temu obie-
gła świat miłośników skateparków, mówiąca 
o tragicznej śmierci Damiana, 16-latka z Kalisza, 
który zginął chcąc uratować małą dziewczyn-
kę na hulajnodze, która 
wjechała na teren skate-
parku. Wspólnie dbajmy 
o  to, by w  naszym mie-
ście nigdy nie doszło do 
podobnej sytuacji – do-
daje Anna Ujma. 

Pokreślmy, że ska-
tepark nie jest placem 
zabaw dla małych dzie-
ci, ani też miejscem na-
uki jazdy na rowerku 
czy spotkań towarzy-
skich! Aby uświadomić 
mieszkańcom, jak waż-
ne jest prawidłowe za-
chowanie na skateparku 

Urząd Miasta Żory oraz MOSiR Żory przy współ-
pracy z Komendą Miejską Policji w Żorach roz-
poczynają kampanię edukacyjno–informacyj-
ną pod hasłem „Kreci mnie bezpieczeństwo 
na skateparku”.  Na rampach oraz urządzeń 
pojawią się banery, znaki graficzne i informacje 
mówiące o nakazach oraz zakazach dla odwie-
dzających skatepark. Podczas imprez plenero-
wych organizowanych w  ramach „Akcji Lato” 
prowadzone będą razem z  Policją działania 
edukacyjne, prelekcje, pokazy oraz pogadan-
ki. Celem kampanii będzie przede wszystkim 
próba dotarcia do wszystkich mieszkańców 
i zachęcenie ich do reagowania na sytuacje nie-
pożądane i niezgodne z zasadami bezpieczne-
go korzystania ze skateparku. Bezpieczeństwo 
zależy od każdego z nas! 
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letni 
ogródek 

gastronomiczny 
na 

żorskim rynku

Jak założyć

Skontaktuj Się 
z koordynatorem

Złóż wnioSek  
w wydZiale 

skarbu miasta

należy wskazać powierzchnię 
ogródka, planowaną lokalizację, 

czas wynajmu oraz zapotrzebowanie 
na energię elektryczną

e-mail: sm@um.zory.pl
tel. 32 43 48 270

Złóż wnioSek  
dotycZący  

wypoSażenia 
ogródka

ewa pańczyk 
Miejski konserwator Zabytków

e-mail: mkz@um.zory.pl
tel. 32 43 48 279

decyzja 
preZydenta 
MiaSta żory

anna ujma 
 pełnomocnik prezydenta 

ds. promocji, kultury i Sportu

e-mail: a.ujma@um.zory.pl
tel. 32 43 48 229

Za darmo udostępniamy przedsiębiorcom drewniane domki, które mogą pełnić rolę stoiska handlowego lub magazynu.

Zachęcamy przedsiębiorców do tworzenia kolejnych takich stref na 
terenie Starówki i prezentujemy krótką instrukcję, jak to zrobić. W razie 
pytań prosimy o kontakt z Anną Ujmą - Pełnomocnik Prezydenta ds. Pro-
mocji, Kultury i Sportu - a.ujma@um.zory.pl. 

Ogródki na Rynku już działają! 
Chętni na prowadzenie kolejnych 
nadal mogą się zgłaszać 

Na ten moment czekało wielu mieszkańców naszego miasta – na 
żorskim Rynku uruchomione zostały letnie ogródki gastronomiczne! 

Nowa siedziba żorskiej biblioteki powstała dzięki realizacji projek-
tu pn. „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i  przestrzeni 
dworca PKP i  dawnego Młyna Elektrycznego w  Żorach – etap II Spół-
dzielnia Kultury”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nowoczesna biblioteka na miarę XXI wieku zostanie otwarta we 
wrześniu tego roku. O dacie i programie oficjalnego otwarcia będziemy 
informowali na www.zory.pl. 

Wszystkie aktualne wypożyczenia w MBP Żory zostały automatycz-
nie przedłużone do 30 września. Zajęcia stałe, wydarzenia i warsztaty 
zostały odwołane.

Biblioteka przenosi się 
do nowej siedziby

Od 6 lipca wszystkie placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  Żorach są nieczynne. Trwa etap przenoszenia zbiorów, zapeł-
niania półek i organizacji przestrzeni w nowej siedzibie biblioteki 
w dawnym młynie elektrycznym przy ul. Rybnickiej 6-8. 

Do końca wakacji muzeum będzie 
otwarte: 
- poniedziałki, w godz. 12:00 - 17:30, 
- wtorki, środy i piątki, w godz. 9:00 - 15:30, 
- czwartki, w godz. 12:00 - 19:30
-  niedziele, w godz. 14:00 - 17:30. 

Podczas wakacji odwiedź Muzeum 
Miejskie w Żorach 

Muzeum Miejskie w Żorach zaprasza zwiedzających 
do oglądania wystaw także podczas wakacyjnych miesięcy.

Ostatnie wejście na go-
dzinę przed zamknięciem. 
W poniedziałki zwiedzamy 
za darmo. Przypominamy, 
że zwiedzanie odbywa się 
w maseczkach. 


