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W ramach projektu planowane jest udzie-
lenie wsparcia dla 100 mieszkańców miast 
z  Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, zainteresowanych rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, w  szczególności 
w  branżach związanych z  nowoczesnymi 

Startuje Subregionalny 
Inkubator Przedsiębiorczości

Planujesz otwarcie firmy związanej 
z nowoczesnymi technologiami lub je wy-
korzystującej? Jeśli tak, to ta wiadomość 
jest dla Ciebie! Już od października Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z sie-
dzibą w  Żorach oraz firma Blueform Mar-
cin Kozłowski z  Jastrzębia-Zdroju będą 
realizowały projekt pn. „Subregionalny 
Inkubator Przedsiębiorczości - StartUp”.

technologiami informatycznymi i komunika-
cji teleinformatycznej (ICT) lub je wykorzy-
stujących. 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzy-
stać ze szkoleń, pomocy w  przygotowaniu 
biznesplanu, a także z bezzwrotnej dotacji na 
rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz 
wsparcia pomostowego na okres od 6 do 12 
miesięcy.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 
30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które pla-
nują rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Mogą w nim wziąć udział m.in. osoby bezro-
botne, bierne zawodowo, zwłaszcza te, znaj-
dujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy i osoby ubogie.
Szczegółowe informacje można uzyskać 

na stronie internetowej www.startupovo.pl 
oraz w biurach projektu:

- Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści S.A, ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory,  
tel. 790 35 15 66,

- Blueform Marcin Kozłowski, ul. Armii 
Krajowej 25/7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,  
tel. 32 470 60 77. 

Projekt jest współfinansowany z  Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w  ramach 
działania VII. Regionalny rynek pracy dla dzia-
łania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospo-
darczej dla poddziałania: 7.3.3. Promocja sa-
mozatrudnienia – konkurs. 

Punkt pobrań działa w  specjalnym na-
miocie przy Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego 
w  Żorach, zlokalizowanego przy ul. Dąbrow-
skiego 20. Wymazy są pobierane przez siedem 
dni w  tygodniu w  godzinach 10:00 - 14:30. 
Badanie może być wykonane wyłącznie po 
wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nu-
merem 32 43 41 781. W uzasadnionych przy-
padkach istnieje możliwość umówienia wizyty 

Wymaz do badania na obecność 
koronawirusa zrobisz w żorskim szpitalu

W  Szpitalu Miejskim w  Żorach działal-
ność rozpoczął punkt pobrań materiału 
biologicznego do przeprowadzenia te-
stów na obecność wirusa SARS-CoV-2, czy-
li tzw. koronawirusa. 

w celu pobrania wymazu w miejscu odbywa-
nia kwarantanny lub miejscu zamieszkania.

W punkcie jest możliwe pobranie wymazu 
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia - w uzasadnionych przepisami sytuacjach. 
Istnieje też możliwość wykonania badań ko-
mercyjnych, a koszt takiego badania w punk-
cie wynosi 350 zł, zaś w miejscu zamieszkania 
500 zł.

Po wykonaniu badania, wynik będzie do-
stępny dla zlecającego lekarza w  aplikacji  
gabinet.gov.pl, a  dla pacjenta na jego In-
ternetowym Koncie Pacjenta w  portalu  
pacjent.gov.pl lub telefonicznie. 

Zory.obliview.com to kolejny, obok do-
tychczas znanych serwisów geoportal.zory.pl 
i  mapy.geoportal.zory.pl, portal prezentujący 
informację przestrzenną zgodnie z filozofią „im 

Zobacz miasto w wielu 
wymiarach na nowym portalu! 

Tego jeszcze w naszym mieście nie było! 
Urząd Miasta Żory udostępnił pod adre-
sem zory.obliview.com nowy portal z  naj-
nowszymi mapami miasta. Można tam 
m.in. zobaczyć trójwymiarowy model Żor. 

więcej danych zostaje udostępnionych miesz-
kańcom, tym większe korzyści ma z  tego mia-
sto”. 

Nowe rozwiązanie publikuje aktualny ze-
staw danych Żorskiej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej (ZIIP)   w nowej przystępnej apli-
kacji integrującej kilka typów danych w jednym 
miejscu tj. ortofotomapy z kolejnych lat, zdjęcia 
ukośne i model 3D miasta.

Siedziba PINB mieści się przy ul. Wodzisław-
skiej 1 w Żorach, na IV piętrze w pokojach 312-
315. Godziny działania zamieszczamy poniżej.

Skrzynka podawcza dostępna:
- poniedziałek-środa w godz. 7:30 – 15:30
- czwartek w godz. 7:30 – 17:00
- piątek w godz. 7:30 – 15:30
Kancelaria czynna:
- poniedziałek – nieczynne
- wtorek w godz. 8:00 – 12:00
- środa w godz. 11:00 – 15:00
- czwartek w godz. 8:00 – 12:00 
   oraz 14:30 – 17:30
- piątek – nieczynne
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-

nego dla miasta Żory
Przyjmowanie obywateli w  sprawie skarg 

i wniosków:
- poniedziałek – nieczynne
- wtorek w godz. 8:00 – 12:00
- środa w godz. 11:00 – 15:00
- czwartek w godz. 8:00 – 12:00 
   oraz 14:30 – 17:30
- piątek - nieczynne

Nowa siedziba i godziny 
urzędowania PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego w  Żorach ma nową siedzibę. 
Chcąc załatwić formalności związane z ro-
botami budowlanymi należy wybrać się na 
ul. Wodzisławską 1. 

Przypominamy, że zgodnie z  obowiązującą 
uchwałą antysmogową, na terenie wojewódz-
twa śląskiego zakazane jest spalanie węgla 
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokon-
centratów węglowych oraz mieszanek produko-
wanych z ich wykorzystaniem, a także wilgotne-
go drewna. Bezwzględnie zakazane jest również 
spalanie odpadów w  piecach oraz na terenie 
nieruchomości. 

Uchwała antysmogowa nakłada też na miesz-

Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze
Wraz ze spadkiem temperatur i  zbliżają-

cym się sezonem grzewczym wraca temat za-
nieczyszczenia powietrza w naszym regionie. 

kańców obowiązek wymiany kotłów, które nie 
są 5 klasy ani nie spełniają standardów ECODE-
SIGN. W przypadku kotłów pozaklasowych tzw. 
kopciuchów, których eksploatacja rozpoczęła się 
przed 1 września 2017 r., wymiana musi nastąpić 
do końca 2021 roku w  przypadku kotłów eks-
ploatowanych powyżej 10 lat (od daty ich pro-
dukcji) lub takich, które nie posiadają tabliczki 
znamionowej. Kocioł eksploatowany od 5 do 10 
lat  należy wymienić do końca 2023 roku, a kocioł 
eksploatowany poniżej 5 lat do końca 2025 roku. 
Posiadając kocioł 3 lub 4 klasy należy wymienić 
go do końca 2027 roku. 

Za niedostosowanie się do zapisów uchwały 

antysmogowej, zgodnie z  art. 24 Kodeksu wy-
kroczeń grozi grzywna w wysokości od 20 zł do 5 
000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, 
a  jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń 
określonych w  dwóch lub więcej przepisach 
ustawy 1 000 zł.

W naszym mieście można uzyskać dofinanso-
wanie do wymiany kotła z Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji dla Miasta Żory, ponadto można 
również skorzystać z dotacji z Programu „Czyste 
Powietrze” udzielanej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w  Katowicach. Więcej in-
formacji na ten temat można uzyskać w Zespole 
Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta, Rynek 9, 
tel. 32 43 48 145 lub 32 43 48 138. 
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Symbolicznego przecięcia wstęgi dokona-
li: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 
Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Mia-
sta Żory oraz Aleksandra Zawalska-Hawel – 
dyrektor żorskiej biblioteki. - Nadaliśmy nową 
funkcję budynkowi świetnie położonemu 
w samym centrum miasta, który zapisał boga-
tą kartę w historii miasta. Nie mam wątpliwo-
ści, że pracownicy biblioteki pokażą nam, jak 
wiele można z tego miejsca wycisnąć. Wierzę, 
że to miejsce będzie tętniło życiem od rana do 
wieczora i  tłumnie przyciągało żorzan – po-
wiedział podczas otwarcia Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
oraz środkom z  budżetu miasta Żory budy-
nek dawnego młyna elektrycznego zmienił 
się w niezwykle nowoczesną siedzibę biblio-
teki, pełną pięknych i  funkcjonalnych prze-
strzeni oraz innowacyjnych rozwiązań. Dziś 
Biblioteka w Żorach to instytucja dostosowa-
na do standardów europejskich, przyjazna 
osobom z  niepełnosprawnościami, posiada-
jąca szeroką i  konkurencyjną ofertę działal-
ności kulturalnej i edukacyjnej o charakterze 
nie tylko regionalnym, ale i  ponadregional-
nym, a  nawet międzynarodowym. W  nowej 
siedzibie znalazły się w nim m.in. doskonale 

Nowa siedziba biblioteki już otwarta! 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ottona 

Sterna w Żorach działa już w nowej siedzi-
bie w samym centrum miasta! W sobotę, 12 
września  w obecności władz miasta, dzien-
nikarzy, licznych gości oraz mieszkańców 
Żor oficjalnie otwarto budynek biblioteki 
przy ul. Rybnickiej 6-8. Nowa przestrzeń 
dla kultury w centrum Żor przyciąga swoją 
nowoczesnością, niebanalnymi wnętrzami 
i bogactwem możliwości!

wyposażona czytelnia prasy, taras na którym 
można poczytać na leżakach na świeżym po-
wietrzu, wypożyczalnie dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, świetnie zaopatrzony dział multi-
mediów, pracownie dla twórców, wielofunk-
cyjna sala konferencyjna czy studio nagra-
niowe. Już niedługo mieszkańcy będą mogli 
także napić się kawy czy herbaty w kawiarni 
zlokalizowanej na najwyższym piętrze bu-
dynku przy ul. Rybnickiej. 

Przez 6 dni w tygodniu w dogodnych go-
dzinach otwarcia biblioteka oferuje dostęp 
do atrakcyjnych zbiorów, usług, wydarzeń 
kulturalnych i  edukacyjnych. Liczne udo-
godnienia pozwalają samodzielnie oddać 
i  wypożyczyć zbiory z  użyciem selfchecka, 
zwrócić książki w całodobowej wrzutni. Moż-
na skorzystać z dostępnych wszędzie stano-
wisk komputerowych, a także wykonać ksero, 
skan czy wydruk. Do dyspozycji są konsole 
PlayStation i  Xbox, podłoga interaktywna, 
gogle VR, drukarka 3D, dron, roboty czy plo-
ter laserowy. Jest też studio nagrań i interne-
towe Radio Żory, a nawet mała sala kinowa. 
Miłośników sztuki i twórców zaprasza galeria 
„Na Piętrze”, a nad wszystkim czuwa kompe-
tentny i  przyjazny zespół pracowników bi-
blioteki.

Przypomnijmy, że nowa siedziba biblio-
teki powstała w  ramach projektu „Kolej 
przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów 
i  przestrzeni dworca PKP i  dawnego Młyna 
Elektrycznego w Żorach – etap II Spółdzielnia 
Kultury”, który otrzymał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020.

Z  nowej biblioteki mieszkańcy mogą 
korzystać w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek:  8:00 - 21:00
Środa:  8:00 - 21:00
Czwartek:  8:00 - 21:00
Piątek:  8:00 - 21:00
Sobota:  8:00 - 21:00
Niedziela:  nieczynne

UWAGA! Z  okazji „nowego otwar-
cia” biblioteka ogłasza amnestię dla 
wszystkich czytelników przetrzymują-
cych wypożyczone zbiory. Osoby, które 
zwrócą nieoddane w  terminie książki, 
multimedia lub gry do 17 października 
br. zostaną zwolnione z  zapłacenia na-
liczonych kar. W  przypadku zagubienia 
lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów 
konieczny jest uprzedni kontakt z biblio-
tekarzem. Jest to działanie jednorazowe. 
Przypominamy, że każdy użytkownik bi-
blioteki jest zobowiązany do zapoznania 
się z  regulaminem korzystania ze zbio-
rów i jego przestrzeganiem.

W  Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021 
mieszkańcy miasta mogli zgłaszać  projekty 
ogólnomiejskie, a  budżet na ich realizację 
wynosi 2 050 000 zł. Mieszkańcy Żor złożyli 
19 wniosków, które trafiły do członków Ze-
społu Weryfikującego, powołanego przez 
Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory. 
Zespół poddał je ocenie, polegającej na 
sprawdzeniu, czy spełnione zostały warunki 
formalne, a  proponowane przedsięwzięcie 
jest zgodne z  obowiązującymi przepisami 
prawa oraz planami, programami i strategia-
mi, które przyjęło i  realizuje Miasto. Zwery-
fikowane zostało też, czy propozycje miesz-
kańców są wykonalne technicznie tj. można 

Zagłosuj w Żorskim 
Budżecie Obywatelskim 2021

Na jakie projekty warto wydać ponad 2 
miliony złotych, by w naszym mieście żyło 
się jeszcze lepiej? O tym zdecydują miesz-
kańcy biorący udział w Żorskim Budżecie 
Obywatelskim 2021! Głosowanie na pro-
jekty przeznaczone do realizacji rozpocz-
nie się 28 września.  

je zrealizować w rok. 
Na etapie weryfikacja prowadzono rozmo-

wy z częścią wnioskodawców, by wysłuchać 
ich wyjaśnień, czy sprecyzować kwestie zwią-
zane z  projektami. W  efekcie tych rozmów 
połączono w jeden projekt dwie propozycje, 
dotyczące renowacji Parku Staromiejskiego, 
złożone przez mieszkanki Żor. W  momencie 
przekazywania do druku Kuriera Żorskiego 
18 projektów wraz z  ocenami zostało za-
mieszczonych m.in. w BIP i na www.zory.pl, 
a  mieszkańcy mogli składać odwołania do 
negatywnego wyniku weryfikacji. 

Po rozpatrzeniu odwołań pełna lista pro-
jektów skierowanych do głosowania zosta-
nie opublikowana na stronie internetowej  
www.zory.pl, w  BIP oraz na tablicach ogło-
szeń Urzędu Miasta Żory i  na platformie  
zory-ekonsultacje.eboi.pl.

Głosowanie mieszkańców odbędzie się 
w  terminie  od godz. 7:30 w  dniu 28 wrze-
śnia 2020 r. do godz. 17:00 w dniu 12 paź-

dziernika 2020 r. Uprawniony do udziału 
w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta 
Żory – każdy dysponuje jednym głosem. 

Mieszkańcy mogą zdecydować, czy 
chcą zagłosować tradycyjnie na formularzu 
papierowym czy też przez Internet na for-
mularzu elektronicznym. Głosowanie inter-
netowe odbywa się przez dedykowaną plat-
formę pn.  „E-Żory”, dostępną pod adresem  
zory-ekonsultacje.eboi.pl,

Żorzanie, którzy chcą skorzystać z  gło-
sowania tradycyjnego muszą zgłosić się 
do Punktów głosowania, które znajdują się 
w punktach informacji (przy wejściach) w sie-
dzibach Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 
i Alei Wojska Polskiego 25 i czynne są w go-
dzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00
Z  pełną listą projektów na które moż-

na zagłosować wraz z  ich szczegółowymi 
opisami można zapoznać się na stronie  
www.zory.pl, w  BIP, na platformie  
zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz w  punk-
tach informacji Urzędu Miasta Żory. 
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Wsparcie to kierowane jest do osób niepeł-
nosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź 
znacznym i ma na celu pomoc w codziennych 
czynnościach oraz funkcjonowaniu w  życiu 
społecznym. Usługi asystenta mogą być świad-
czone przez 7 dni w  tygodniu w  godzinach 
7:00 - 22:00, a na jednego uczestnika progra-
mu może przypadać nie więcej niż 30 godzin 
w miesiącu. Obecna edycja programu trwa do 
31 grudnia 2020 roku. Uczestnik korzystający 

Osoby z niepełnosprawnościami 
mogą skorzystać z osobistego asystenta

Nasze miasto przystąpiło do programu 
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnospraw-
nej” edycja 2019-2020, finansowanego 
ze środków Solidarnościowego Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
W  związku z  tym trwa nabór osób chęt-
nych do korzystania ze wsparcia świadczo-
nego przez asystentów osobistych osoby 
niepełnosprawnej.

ze wsparcia nie ponosi odpłatności za udział 
w  Programie, który jest finansowany ze środ-
ków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc   Asystenta Osobistego Osoby Nie-
pełnosprawnej może polegać na pomocy 
osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie, 
dojazdach w  wybrane przez uczestnika miej-
sce, np. dom, praca, placówki oświatowe, szko-
leniowe, świątynie, placówki służby zdrowia 
i  rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, 
znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wy-
darzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, 
sportowe itp. Może być to pomoc w zrobieniu 
zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, ko-
rzystanie z  dóbr kultury takich jak muzeum, 
teatr, kino, itp.

Zgłoszenia osób chętnych do korzystania 
z tej formy wsparcia należy składać w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w  Żorach, który 
mieści się przy ulicy Księcia Przemysława 2. 
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie kar-
ty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią 
aktualnego orzeczenia o  stopniu niepełno-
sprawności, którą można pobrać osobiście 
w  Ośrodku, bądź też wydrukować ze strony 
internetowej. Kartę można dostarczyć także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-
res: mops@mops.zory.pl.

W  celu realizacji Programu Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej poszukuje także 
osoby do  świadczenia tychże usług w  formie 
umowy zlecenia. Kandydaci na asystentów 
powinni posiadać dyplom asystenta osoby 
niepełnosprawnej lub mieć wykształcenie co 
najmniej średnie oraz roczne udokumentowa-
ne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej 
pomocy osobom niepełnosprawnym. Dodat-
kowe informacje można uzyskać w  Ośrodku 
pod numerem telefonu 32 43 42  412 wew. 
14 od poniedziałku do piątku w  godzinach 
9:00–13:00.

Opieka zastępcza to prawdziwa praca z mi-
sją - niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie 
satysfakcji. Rodzina zastępcza jest szansą dla 
dziecka na wzrastania w  warunkach maksy-
malnie zbliżonych do naturalnych. To najlep-
sza dostępna alternatywa dla domów dziecka. 

Rodziną zastępczą może zostać małżeń-
stwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza 
sprawowana jest czasowo, a  rodzice zastęp-
czy otrzymują pomoc finansową na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka – maksymalnie  

Stwórz dziecku prawdziwy dom. Rodzice zastępczy pilnie poszukiwani
Każde dziecko ma prawo wychowywać 

się w  wypełnionym rodzinnym ciepłem 
i bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice 
nie mogą zagwarantować mu odpowied-
niej opieki, to zapewnia mu się czasowo 
opiekę i  wychowanie poza rodziną. Wła-
śnie wtedy dzieci potrzebują rodziny za-
stępczej. W  naszym mieście potrzebni są 
ludzie, gotowi podjąć się tego zadania.

1 052,00 zł miesięcznie na każde dziecko. 
Mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze 
strony pracowników Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żorach. 

Każdy z  kandydatów na rodzica zastęp-
czego musi odbyć szkolenie oraz uzyskać 
zaświadczenie kwalifikacyjne, zawierające po-
twierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania 
warunków wymienionych powyżej oraz posia-
dania predyspozycji i  motywacji do sprawo-
wania rodziny zastępczej. Stworzenie rodziny 
zastępczej może być pierwszym krokiem do 
stworzenia w  przyszłości zawodowej rodziny 
zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych po-
siada wtedy status pracownika, a  wychowy-
wanie dzieci staje się dla niej pracą zawodową.

Jeżeli zastanawiacie się nad stworzeniem 
rodziny zastępczej lub macie wątpliwości, czy 
możecie ją stworzyć lub czy sobie z tym pora-
dzicie, to koniecznie zgłoście się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żorach, ul. Ks. 
Przemysława 2, tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713, 
od poniedziałku do piątku w godz.7:30 - 15:30

Rodziną zastępczą może zostać 
osoba, która: 

- na stałe mieszka na terytorium Polski,
- korzysta w  pełni z  praw cywilnych 

i obywatelskich, 
- nie jest i nie była pozbawiony władzy 

rodzicielskiej, 
- nie jest chora na chorobę uniemożli-

wiającą opiekę nad dzieckiem, 
- ma odpowiednie warunki mieszka-

niowe,
- posiada stałe źródło utrzymania, 
- uzyska pozytywną opinię ośrodka 

pomocy społecznej, właściwego dla 
jej miejsca zamieszkania. 

Realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epi-
demii COVID-19” jest Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żorach, który na ten cel pozyskał 103 000 
zł unijnego dofinansowania w  ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014 – 2020. 

Pracownicy żorskiego MOPS w czerwcu zbadali 
potrzeby rodzin zastępczych, funkcjonujących na 
terenie naszego miasta. Na tej podstawie przygo-
towany został wniosek do Ministerstwa Rodziny 

Komputery dla dzieci z rodzin zastępczych
37 komputerów przenośnych wraz 

z  oprogramowaniem trafiło we wrześniu 
do dzieci przebywających w  rodzinach 
zastępczych na terenie Żor oraz dwóch 
rodzinach zastępczych zawodowych z  te-
renu powiatu tarnogórskiego w  ramach 
działań wspierających i  osłaniających 
w okresie epidemii COVID-19. 

i  Polityki Społecznej. Dzięki temu, na początku 
roku szkolnego nowy sprzęt komputerowy trafił 
do rodzin zastępczych i  został im bezpłatnie uży-
czony na okres do 5 lat. - Komputery mają służyć 
wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania 
szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką 
rodzin zastępczych – mówi Weronika Cębrzyna, 
Dyrektor MOPS Żory. 

Warto dodać, że w ramach realizowanego pro-
jektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żo-
rach dodatkowo pozyskał również pieniądze na 
zakup środków ochronnych dla dzieci z  pieczy 
zastępczej, takich jak maseczki, rękawiczki i  środ-
ki dezynfekcyjne, w  wysokości 25 880 zł. Z  tego 
wsparcie skorzysta około 80 rodzin zastępczych 
z  terenu Żor i dwie rodziny zastępcze zawodowe, 
funkcjonujące na terenie powiatu tarnogórskiego, 
które pod swoją pieczą mają dzieci z naszego mia-
sta. 

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodar-
stwach rolnych:

– poprzez samospis internetowy przeprowa-
dzony za pośrednictwem interaktywnej apli-
kacji, dostępnej na stronie internetowej www.
spisrolny.gov.pl,

– telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99,

– bezpośrednio w  wywiadzie udzielonym 
w miejscu dogodnym dla użytkownika gospo-
darstwa rolnego,

– korzystając – w przypadku braku dostępu do 
Internetu – ze stanowiska komputerowego  
w siedzibie gminy w celu dokonania samospi-
su internetowego. 
Podstawową metodą realizacji spisu po-

wszechnego jest samospis internetowy – każdy 
rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na 
własnym urządzeniu mającym połączenie z Inter-
netem. 

Szczegółowe informacje o  spisie rolnym do-
stępne są na stronie www.spisrolny.gov.pl.

Rolniku, weź udział w spisie!
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

na terytorium Polski przeprowadzany jest 
Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spi-
sie jest obowiązkowy.
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Usunięto już ponad 1000 m3 gruzu, zerwa-
no posadzki, rozebrano drewniane podłogi 
oraz elementy drewnianych stropów. Rozpo-
częto również prace związane z  konserwacją 
i rekonstrukcją zabytkowych polichromii. Efekt 
z  pewnością zadowoli mieszkańców Żor oraz 
całego regionu.

Pałac zostanie odrestaurowany od funda-
mentów aż po dach, przy zachowaniu jego 
pierwotnego układu architektonicznego. In-
westycja pozwoli na uratowanie przed znisz-
czeniem niepowtarzalnego obiektu, stano-
wiącego wyjątkowy przykład architektury 
pałacowej na terenie Żor i tej części wojewódz-
twa śląskiego.

Przypomnijmy, że na renowację Pałacu 
w  Baranowicach Miasto Żory pozyskało do-

Prace przy Pałacu w Baranowicach 
ruszyły pełną parą! 

Pałac w Baranowicach przechodzi obec-
nie prawdziwą rewolucję. Teren wokół bu-
dynku został już ogrodzony i zabezpieczo-
ny, a wewnątrz trwają roboty rozbiórkowe.

finansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości aż 13 153 015,14 zł. 

Projekt pn. „W  trosce o  śląskie dziedzictwo 
– renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego 
w  Żorach” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Została już podpisana umowa pomiędzy 
Miastem Żory a wykonawcą na zaprojektowa-
nie, uzyskanie niezbędnych decyzji admini-
stracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskie-
go przebudowy kąpieliska w Żorach-Roju.

Planowany jest demontaż niecki nieczyn-
nego basenu, która obecnie nie nadaje się 
do wykorzystania oraz stworzenie nowej, 
z  żelbetowym dnem. Nowy basen w  części 
rekreacyjnej będzie miał powierzchnię lustra 
wody wynoszącą około 1800 m2. Powstanie 

Wiemy kto zaprojektuje kąpielisko w Roju
Przetarg został rozstrzygnięty. Kąpieli-

sko w Roju zaprojektuje firma ARCHIPRO-
JEKT z Lubina. Termin wykonania projektu 
to 15 marca 2021 r.

też brodzik dla dzieci o  powierzchni około 
450 m2.

Projekt pn. „Ośrodek rekreacyjny w  Żo-
rach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji 
i  integracji mieszkańców” realizowany jest 
przez miasto Żory w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość 
projektu wyniesie 7 230 110,97 zł. Na ten cel 
miasto pozyskało dofinansowanie w wysoko-
ści 4 120 994,65 zł z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 484 822,90 zł 
z budżetu państwa.

Korzystanie z  elektrycznych jednośladów 
polskiej marki blinkee.city jest już możliwie 
w ponad 35 miastach w Polsce. Pojazdy Blin-
kee można też spotkać m.in. w Rumunii, Sło-
wacji, Hiszpanii, Czechach czy na Węgrzech. 
Do obsługi hulajnogi wystarczy aplikacja do 
zarządzania przejazdami pn. blinkee.city, do-
stępna w App Store oraz Google Play. 

By korzystać elektrycznej hulajnogi nale-
ży pobrać aplikację na telefon, zapoznać się 
i zaakceptować regulamin oraz zarejestrować 
kartę płatniczą. Hulajnogi są jednoosobowe, 
mają ograniczenie prędkości do 25 km/h, 
światła LED z przodu i z tyłu, a także dwa, nie-
zależne od siebie hamulce - elektryczny oraz 
intuicyjny.

- Hulajnogi blinkee.city są czyszczone 
i  dezynfekowane na bieżąco, czyli zawsze 
przy wymianie baterii lub gdy trafią do ser-
wisu, a  dodatkowo nasi serwisanci dezynfe-
kują pojazdy, które stoją na ulicach. Nieza-
leżnie od naszej pracy dla bezpieczeństwa, 
w  trakcie korzystania z  pojazdów, zalecamy 
noszenie jednorazowych rękawiczek lub de-
zynfekcje dłoni – informują przedstawiciele 
firmy blinkee.city. Ze szczegółami i  zasa-
dami korzystania z  elektrycznych hulajnóg 
można zapoznać się na stronie internetowej  
blinkee.city/pl.

Elektryczne 
hulajnogi blinkee.city 
wypożyczysz w Żorach

Od początku września żorzanie mogą 
wypożyczyć elektryczne hulajnogi 
i  sprawnie przemieszczać się na nich po 
mieście. Polski lider elektromobilności – 
firma blinkee.city -udostępniła aż 50 eko-
logicznych jednośladów w  centralnych 
punktach Żor oraz miejscach najczęściej 
odwiedzanych przez mieszkańców.

Arkadiusz Stanula swoje ży-
cie prywatne i  zawodowe zwią-
zał ze sportowe. W 2002 r. został 
Dyrektorem MOSiR Żory i  przez 
18 lat wzmacniał w  mieszkań-
cach Żor sportowego ducha. Dr 
hab. Arkadiusz Stanula ukończył 

studia na Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Jerzego Kukuczki w  Katowicach, na której wy-
kłada od 1996 r. Jest autorem i  współautorem 
niemal stu publikacji naukowych, związanych 
ze sportem oraz ratownictwem wodnym. W wol-
nym czasie biega, jeździ na rowerze, pływa, nur-
kuje i zajmuje się ratownictwem wodnym, a także 
aktywnie bierze udział w sportowych imprezach 

Marek Utrata nowym dyrektorem MOSiR
Po 18 latach piastowania funkcji Dyrek-

tora Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji w Żorach, Arkadiusz Stanula przekazał 
stery tej jednostki dotychczasowemu za-
stępcy Markowi Utracie. Sam zaś w  pełni 
oddał się karierze naukowej.

w  naszym mieście i  okolicach. Pływanie od cza-
sów młodości było jego pasją, co zaowocowało 
pracą w  strukturach Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, gdzie obecnie pełni 
funkcję instruktora-wykładowcy. 1 września br. 
z  tytułem profesora Arkadiusz Stanula objął sta-
nowisko Prorektora ds. Promocji i Sportu na kato-

wickim AWF-ie.
Jego miejsce zajął również 

związany od 18 lat z  żorskim 
MOSiR-em Marek Utrata – do-
tychczasowy zastępca dyrek-
tora tej jednostki. Sport już od 
wczesnych lat szkolnych pełnił 

ważną rolę w jego życiu. Uczył się w klasie sporto-
wej o profilu siatkówki  i to właśnie ta dyscyplina 
do dziś jest jego ulubioną. Po ukończeniu LO im. 
Karola Miarki w Żorach, nowy dyrektor żorskiego 
MOSiRu związał swoje dalsze życie ze sportem, 
wybierając krakowską Akademię Wychowania 
Fizycznego. Studia stały się początkiem jego 
nauczycielskiej kariery. Po ich ukończeniu pod-

jął pracę w  szkole jako nauczyciel wychowania 
fizycznego. Przyczynił się do powstania klasy 
o profilu siatkarskim w Gimnazjum nr 2 w Żorach 
oraz został założycielem klubu piłki siatkowej 
MUKS Sari Żory, w którym obecnie pełni funkcję 
Sekretarza klubu. 

Żorzanie widują Marka Utratę głównie pod-
czas różnorodnych imprez sportowych, czuwają-
cego nad ich sprawną organizacją. Znany jest ze 
swej pracowitości i zaangażowania we wszystkie 
działania, których się podejmie. Jako Dyrektor 
zamierza kontynuować główną ideę powstania 
MOSiR w  Żorach, a  z  czasem wcielać w  życie 
nowe pomysły, które przyczynią się do dalszego 
rozwoju sportu w naszym mieście. – Dotychcza-
sowe działania MOSiRu są dobrze postrzegane 
i  chciałbym aby tak zostało. Naszym zadaniem 
jest współpraca z  klubami i  stowarzyszeniami 
na terenie miasta oraz organizacja imprez spor-
towych, a  celem promowanie zdrowego trybu 
życia wśród mieszkańców – mówi Marek Utrata. 

Obu Panom serdecznie gratulujemy i  życzy-
my sukcesów na nowych stanowiskach.
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Kompleksowo wyremontowany, nowo-
czesny i  przytulny lokal przy ul. Biskupa 38-
40 - w  samym centrum Żor - będzie serwo-
wał wykwintne potrawy wegetariańskie oraz 
rybne. - Będzie to restauracja z obsługą, gdzie 
będzie można zjeść coś pysznego w miłej at-
mosferze. Planujemy, że będzie też można 
wpaść do nas i kupić jakieś szybkie dania na 
wynos – mówi Alan Klinger, Zastępca Dyrek-
tora ZAZ „Wspólna Pasja”.

Zanim restauracja zostanie otwarta, po-
trzebna jest jej nazwa. Żorski Zakład Aktyw-

Wymyśl nazwę dla nowej restauracji 
prowadzonej przez ZAZ Wspólna Pasja! 

W  dawnej siedzibie Baru Mlecznego 
„Krówka” przy ul. Biskupa w  Żorach już 
niedługo znów będzie można smacznie 
zjeść! Zakład Aktywności Zawodowej ZPU 
„Wspólna Pasja” otwiera w  tym miejscu 
zupełnie nową restaurację. Ogłoszono 
właśnie konkurs na jej nazwę! 

Uwaga, praca czeka! 
W związku z otwarciem nowego lokalu ZAZ „Wspólna Pasja” 

poszukuje pracowników na stanowiska kucharza oraz pomocy kucharza. 

Wymagania na stanowisku 

kucharza
Wymagania na stanowisku 

pomoc kucharza
• wykształcenie co najmniej zawodowe kie-

runkowe, 
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku,
• cierpliwość, odpowiedzialność, zaangażo-

wanie oraz komunikatywność,
• książeczka zdrowia do celów sanitarno – 

epidemiologicznych.

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
• znaczny lub umiarkowany stopień nie-

pełnosprawności z  symbolem 01-P lub 
02-U  lub orzeczonym przez lekarza auty-
zmem,

• cierpliwość, odpowiedzialność, zaangażo-
wanie oraz komunikatywność,

• książeczka zdrowia do celów sanitarno – 
epidemiologicznych.

Więcej informacji pod nr tel. 32 435 80 04 wew. 32 
oraz na stronie www.wspolnapasja.org. 

ności Zawodowej zaprasza mieszkańców do 
udziały w  konkursie na nazwę nowego lo-
kalu. Na autorów najciekawszych propozycji 
czekają atrakcyjne nagrody – łączna pula to 
1 000 zł. 

By wziąć udział w konkursie należy do 15 
października przesłać wypełniony formularz 
zgłoszeniowy w jeden ze wskazanych sposo-
bów: 

- mailowo na adres: sekretariat@wspolna-
pasja.org

- pocztą na adres: ZAZ „Wspólna Pasja”,  
ul. Bażancia 40, 44-240 Żory

- osobiście w  Barze Mlecznym „Krówka”,  
ul. Szeptyckiego 14/1 lub w siedzibie Za-
kładu, przy ul. Bażanciej 40 
Formularz zgłoszeniowy oraz regu-

lamin konkursu dostępne są na stronie  
www.wspolnapasja.org

W  programie bezpłatnych szczepień 
mogą wziąć udział dzieci urodzone w  2018 
roku. Istnieje także możliwość zaszczepienia 
dzieci starszych, które dotychczas nie zosta-
ły zaszczepione. Szczepienie poprzedzone 
jest konsultacją z  lekarzem pediatrą. Koszty 
szczepienia pokrywa Urząd Miasta Żory. Pro-
gram jest realizowany do końca listopada 
2022 roku.

Choć szczepienie przeciwko grypie nie chroni 
w 100% przed zachorowaniem, to dzięki niemu 
przebieg ewentualnej choroby jest znacznie ła-
godniejszy. Najlepiej zaszczepić się na początku 
sezonu grypowego, czyli jesienią. Ważne, żeby 
to zrobić przed szczytem zachorowań. Po poda-
niu szczepionki odporność rozwija się w  ciągu 
2-3 tygodni. Szczepienie należy zawsze skonsul-
tować z lekarzem. Przez dwa dni po szczepieniu 
możliwe jest miejscowe zaczerwienienie i ogól-
ne złe samopoczucie, które samoistnie mijają.

W  tym roku szczególnie warto rozważyć 
szczepienie przeciwko grypie, ponieważ zgod-
nie z  decyzją Ministerstwa Zdrowia i  NFZ od 1 
września szczepienia te są w  połowie refundo-
wane dla:

- dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieciom podaje 
się szczepionkę donosowo,

- dorosłych, do 65 roku życia z  chorobami 
współistniejącymi np. z chorobami metabo-
licznymi, kardiologicznymi,  oddechowymi, 
po transplantacjach,

- kobiet w ciąży,
- dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.

Szczepionka przeciw grypie jest bezpłatna 
dla osób powyżej 75 roku życia! 

Osoby zainteresowane zakupem oraz po-
daniem szczepionki przeciwko grypie, powin-
ny zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego 
w  celu uzyskania odpowiedniej recepty na 
zakup szczepionki tj. w  połowie refundowanej 
lub bezpłatnej dla osób powyżej 75 roku życia. 
Szczegółowych informacji można uzyskać pod 
numerem 800 190 590.

Za darmo można skorzystać z badania ultra-
sonograficznego, którego celem jest stwier-
dzenie występowania tętniaka aorty brzusznej. 
Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat 
i powyżej, u których stwierdzono występowanie 
co  najmniej trzech czynników ryzyka  sercowo-
-naczyniowego, spośród wymienionych: choro-
ba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tęt-
nicze, hiperlipidemia, płeć męska. 

Celem realizacji ogólnopolskiego programu 
badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty 
brzusznej jest zwiększenie wykrywalności tego 
schorzenia. Na badania można zarejestrować się 
w godzinach 8:00 – 16:00 za pośrednictwem ogól-
nopolskiej infolinii pod numerem 22 211 18 64. 
W województwie śląskim badania wykonuje Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Byto-
miu, mieszczący się przy ul. Legionów 10.

Warto zaszczepić się 
przeciwko grypie

Co roku wiele osób zmaga się z grypą. Je-
sienna pogoda sprawia, że nasz organizm 
musi zmierzyć się z  wieloma wyzwaniami. 
Dlatego też warto zaszczepić się przeciwko 
grypie, a teraz jest na to idealny czas. 

Bezpłatne szczepienie dla dzieci 
przeciwko meningokokom 

W  tym roku w  Żorach kontynuowana 
jest akcja bezpłatnych szczepień dzieci 
przeciwko meningokokom grupy A, C, 
W 135 i Y. Są to bakterie, które mogą wy-
woływać takie choroby jak posocznica 
(zwana sepsą) i  zapalenie opon mózgo-
wo – rdzeniowych. Warto więc skorzystać 
z  możliwości bezpłatnego szczepienia, 
szczepionką Nimenrix, która pomaga or-
ganizmowi wytworzyć własną ochronę 
przeciw bakteriom.

Zachęcamy do skorzystania z  bezpłatnej 
ochrony dla najmłodszych żorzan. Zagroże-
nie ze strony meningokoków rośnie w  du-
żych skupiskach, w  otoczeniu dużej grupy 
dzieci, które to - w związku z naturalnym bra-
kiem ograniczeń w kontaktach między sobą 
- nawzajem przekazują sobie bakterie. 

Program realizowany jest w  Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Alfa 
Med.” Sp. z  o.o. przy ulicy Promiennej 1. 
Liczba szczepionek jest ograniczona. De-
cyduje kolejność zgłoszeń. Szczepienia 
odbywają się od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 10:00 – 12:00 oraz 16:30 – 
18:00. Prosimy o  wcześniejsze telefoniczne 
umówienie terminu szczepienia. Rejestracja 
telefoniczna czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 18:00 pod nr tel. 
32 435 55 90. 

Ministerstwo Zdrowia zaprasza osoby 
w wieku 65 lat i starsze do udziału w ogól-
nopolskim programie badań przesiewo-
wych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, 
realizowanym w ramach programu polity-
ki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 
i  leczenia chorób układu sercowo-naczy-
niowego POLKARD na lata 2017-2020”.

Masz 65 lat lub więcej? 
Zrób bezpłatne badanie 
w kierunku tętniaka aorty brzusznej
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W Białymstoku odbył 
się 42. Charten Boxing 
Show. Podczas tego 
wydarzenia, obok po-
jedynków boksu olim-
pijskiego z  udziałem 
światowej sławy zawod-
ników, widzowie mogli 
obejrzeć również walki 

zawodowców. W  jednej z nich zaprezentował 
się sierż.szt. Adam Grabiec pełniący na co 

Policjant z Żor zwycięża na bokserskim ringu 
Na co dzień dba o  bezpieczeństwo 

mieszkańców, a po pracy wychodzi na ring, 
tocząc walki na zawodowym poziomie. 
Sierż.szt. Adam Grabiec z  Komendy Miej-
skiej Policji w Żorach ma na swoim koncie 
wiele bokserskich sukcesów, a w ostatniej 
walce odniósł kolejne zwycięstwo podczas 
42. eventu Charten Boxing Show, który był 
transmitowany na żywo w Telewizji Polsat 
Sport News. 

dzień służbę w żorskiej komendzie.  Jego prze-
ciwnikiem był zawodnik grupy Charten Boxing 
Production Daniel Urbański - były Młodzieżo-
wy Mistrz Świata IBF, Międzynarodowy Mistrz 
Polski oraz Mistrz Krajów Nadbałtyckich Fede-
racji WBC w świecie boksu określany mianem 
doświadczonego i twardego zawodnika. 

Tuż po wyjściu z  niebieskiego narożnika 
Adam Grabiec narzucił ostre tempo walki i już 
w pierwszej rundzie, lewym sierpowym powa-
lił rywala na deski. Cios policjanta był na tyle 
mocny, że przeciwnik doszedł do siebie dopie-
ro na półmetku walki i pomimo tego, że pró-
bował nadrobić zaległości zabrakło mu czasu. 
Adam Grabiec tym samym zwyciężył jedno-
głośnie na punkty. 

Policjant po raz pierwszy na ringu stanął 
w  wieku 16 lat i, pomimo trudnego wów-
czas okresu dla amatorskiego boksu, dzięki 
wytrwałości, zapałowi i  ciężkiej pracy zaczął 
odnosić pierwsze poważne sukcesy. Jako mło-

dy pięściarz aż 50 razy stawał do walki, a po-
święcenie i  determinacja sprawiły, że szybko 
znalazł się w gronie zawodowców. Na ringach 
w Anglii, Francji, Finlandii, Szkocji czy Kanadzie 
mierzył się z  zawodnikami światowej klasy, 
takimi jak: Lenny Bottai, Patrick Bogere czy 
Kris Carslaw. Na swoim koncie ma także wy-
graną walkę z Wojciechem Depą i mistrzowski 
pas BBU International wagi półśredniej. 

O  walce sierż. szt. Grabca wiedziało nie-
wiele osób, ponieważ nie staje na ringach dla 
popularności, a z wielkiej pasji do boksu. Sport 
pomaga mu zachować doskonałą kondycję, 
daje potrzebną dawkę adrenaliny i  pozwa-
la zrelaksować się po służbie. Treningi łączy 
z  powodzeniem z  życiem zawodowym oraz 
rodzinnym.  Od początku kariery policjant jest 
związany z  BKS Jastrzębie-Zdrój, a  obecnie 
jego promotorem jest Dariusz Snarski, znany 
polski bokser olimpijski, dusza i serce Charten 
Boxing Production. 

Uczestnicy II Żorskiego Cross Triathlonu 
mieli do pokonania 500 m pływania, 22 km 
jazdy na rowerze i  5-kilometrową trasę bie-
gową. Przy pięknej, słonecznej pogodzie na 
starcie stawiło się 114 osób, a  rywalizację 
ukończyło 104 uczestników. W zawodach wy-
stąpili zarówno zaprawieni w bojach triathlo-
niści, jak i debiutanci, wśród których znalazło 
się wielu mieszkańców Żor.

Honorowy Patronat na imprezą objęli 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory 
oraz Piotr Kosztyła, Przewodniczący Rady 
Miasta, który dał sygnał do startu uczestni-
kom imprezy.

W  zawodach tryumfował zeszłoroczny 
zwycięzca Dawid Mielke z  czasem 1:12:25 
godz., wśród kobiet najlepsza okazała się 
Michalina Bąk, która przekroczyła linię mety 
z wynikiem 1:26:45.

Triathloniści 
rywalizowali 
na Śmieszku 

Za nami druga, niezwykle udana edy-
cja Żorskiego Cross Triathlonu „Śmieszek 
2020”. Do rywalizacji w  pływaniu w  wo-
dach Śmieszka oraz jeździe na rowerze 
i bieganiu na terenach wokół niego stanęła 
ponad setka zawodników i zawodniczek.

Fot. Aleksander G
uzik

W  sierpniowych zawodach Sebastian 
Niedziela wycisnął sztangę ważącą aż 
172,5kg, co dało mu pierwsze miejsce w kla-
syfikacji weteranów (zawodnicy w  wieku 

Sebastian Niedziela 
wśród najsilniejszych na Śląsku

Ogromne ciężary nie są mu straszne! 
Żorzanin Sebastian Niedziela doskonale 
zaprezentował się podczas rozgrywanych 
w  Bielsku-Białej VI Otwartych Integracyj-
nych Mistrzostwa Śląska w  wyciskaniu 
sztangi leżąc. 

40-49 lat) oraz trzecie miejsce w  klasyfikacji 
seniorów w kategorii do 83 kg. Żorzanin po-
twierdził w ten sposób, że po przerwie w za-
wodach, spowodowanej epidemią Covid-19, 
jest w bardzo wysokiej formie. 

Sebastian Niedziela należy do krajowej 
czołówki w  wyciskaniu sztangi. W  zeszłym 
roku zajął m.in. 2 miejsce w Pucharze Polski, 
został Mistrzem Śląska oraz zajął 5 miejsce na 
Mistrzostwach Świata w Tokio. 

Wróciły bezpłatne 
poniedziałki 
w Aquarionie! 

Po przymusowej przerwie spowodowa-
nej pandemią Park Wodny Aquarion w Żo-
rach jest już otwarty. Żorzanie ponownie 
mogą także za darmo skorzystać z  jego 
atrakcji w  ramach programu „Bezpłatne 
poniedziałki dla mieszkańców”. 

Miłośnicy pływania mogą korzystać 
z Aquarionu codziennie w godzinach od 6:00 
do 22:00. - Okres zamknięcia obiektu wyko-
rzystaliśmy na konserwację urządzeń, prace 
remontowe i kompleksową dezynfekcję - wy-
jaśnia Edyta Oberaj, manager Aquarionu. 
Dla klientów dostępne są nie tylko dwa ba-
seny: sportowy i rekreacyjny, ale także strefa 
SPA z jacuzzi i saunami.  - Basen to obiekt, na 
którym zawsze obowiązywały bardzo wyso-
kie wymogi sanitarne. Regularna dezynfek-
cja wszystkich powierzchni to na Aquarionie 
standard, o który dbamy ze szczególną uwa-
gą - wyjaśnia managerka. 

W  ramach programu „Bezpłatne ponie-
działki dla mieszkańców” mieszkańcy Żor 
mogą za darmo skorzystać z  oferty Aqu-

arionu. By to zrobić, należy rozpocząć po-
byt w obiekcie w godzinach pomiędzy 6:00 
a 6:59 lub pomiędzy 18:00 a 18:59 w każdy 
poniedziałek, poza poniedziałkami, w które 
wypada dzień ustawowo wolny od pracy oraz 
w  trakcie trwania przerwy technicznej. Bez-
płatne jest korzystanie z obiektu przez pierw-
sze 60 minut i dotyczy to jedynie wstępu na 
basen. W tym czasie do dyspozycji mieszkań-
ców są  różne atrakcje, takie jak: zjeżdżalnie, 
rwąca rzeka, grota solna, jacuzzi czy sauny. 
Jeśli wizyta w parku wodny potrwa dłużej niż 
60 minut, to za dodatkowy czas mieszkaniec 
będzie musiał dopłacić indywidualnie, zgod-
nie z obowiązującym cennikiem.

Skorzystanie z programu jest możliwe na 
podstawie specjalnego biletu, uzyskanego 
w  przedziale czasu objętym programem. 
Nieodpłatne wejścia dla mieszkańców nie 
obejmują wejść grup zorganizowanych, 
uczestników zajęć ujętych harmonogramem 
oraz korzystania z zajęć dodatkowych, takich 
jak: wszystkie formy Aqua Fitness czy zajęcia 
nauki pływania (indywidualne lub grupowe). 
Liczba osób korzystających z  bezpłatnych 
wejść do Parku Wodnego Aquarion jest ogra-
niczona – w ciągu jednej godziny może z nie-
go korzystać maksymalnie 188 osób.
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Hołd pamięci zasłużonego pisarza oddać 
chcą także Żorskie Towarzystwo Kulturalne Kon-
trapunkt oraz Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. 
W tym celu wspólnie zorganizują działania kul-
turalne, czerpiące z życiorysu oraz bogatej twór-
czości pisarza.

W  niedzielę, 25 października odbędzie się 
spektakl teatralny pt. „Twarze” oraz happening 
– „Imieniny u  Tyrmanda”. Już teraz odbywają 
się warsztaty teatralne, a  żorska młodzież pil-
nie ćwiczy, by przygotować dla mieszkańców 
miasta niezwykły spektakl. Będzie on złożony 
z  etiud, które przygotują grupy teatralne (In-
truder, I.N.N.I, Art.Buzz), a  sztuka poruszać 
będzie problematykę miłości i kobiet w czasach 
Tyrmanda, pokazywać klimat warszawskiego 
półświatka na podstawie powieści „Zły” oraz 
prezentować styl i modę w czasach PRL. Wspól-

Poznaj twórczość zapomnianego pisarza. 
Wyrusz w rejs śladami Tyrmanda

Choć jego książki były najchodliwszym 
towarem na rynku w czasach PRL, a do księ-
garni ustawiały się kolejki, to dziś tego pi-
sarza pamiętają nieliczni, a  jego nazwisko 
wciąż skrywa się w  cieniu innych postaci 
literackiego świata. W 2020 roku przypada 
100. rocznica jego narodzin i  35. rocznica 
śmierci, dlatego został on ustanowiony 
przez Sejm rokiem Leopolda Tyrmand. 

nym mianownikiem łączącym etiudy będzie jazz 
grany na żywo – przygotowany przez Żorski Te-
atr Muzyczny z udziałem zespołu SąStąd. 

Po spektaklu organizatorzy zaproszą wszyst-
kich mieszkańców miasta na happening pn. 
„Imieniny u  Tyrmanda”. Wydarzenie to będzie 
połączeniem koncertu jazzowego z  odwzoro-
waniem klimatu warszawskiej kawiarni z lat 50. 
Scena plenerowa będzie miejscem potajemnej 
potańcówki, a  uczestnicy będą mogli zaznajo-
mić się ze światem opisanym w  książkach Tyr-
manda i przenieść się do dawnej rzeczywistości 
Warszawy - pełnej chciwości, ciemnych intere-
sów, panującego systemu. Na ścianach zawisną 
propagandowe plakaty i  portrety władz. Prze-
niesiemy się do szarego miasta skrępowanego 
stalinizmem i  socrealizmem z zakonspirowany-
mi imprezami jazzowymi, bikiniarstwem i  afir-
macją kultury zachodniej. Na miejscu odbędzie 
się również symboliczny pokaz mody Barbary 
Hoff – drugiej żony Tyrmanda. 

Finałem happeningu będzie koncert specjal-
ny formacji Eskaubei i Tomek Nowak Quartet. 
W  repertuarze znajdą się utwory inspirowane 
twórczością Leopolda Tyrmanda. 

Projekt dofinansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w  ramach programu 
„Kultura - Interwencje 2020”. 

Oparty na książce o  tym samym tytu-
le, spektakl pokazuje tragiczną historię 
mieszkańców naszego regionu. Tragedia 
Górnośląska rozpoczęła się pod koniec 
stycznia 1945 r. wraz z wkroczeniem wojsk 
radzieckich i  polskich na terytorium  
ówczesnej Prowincji Górnośląskiej. Zaczęły 
się wtedy masowe mordy, gwałty, kradzie-
że, dewastacja dziedzictwa, tworzenie obo-
zów pracy oraz obozów koncentracyjnych, 
a  także wysiedlenia Ślązaków na wschód 
Związku Radzieckiego. 

Przedstawienie w  wykonaniu Teatru 
SAFO z  Rydułtów będzie można obej-
rzeć w  Domu Kultury w  Żorach w  nie-
dzielę, 11 października o  godz. 18:00.  
Wstęp w cenie 5 zł. 

Trudne 
losy Ślązaków 
ukazane na scenie 

To nie jest zwykły spektakl, lecz żywa 
lekcja historii naszego regionu. W  żor-
skim Domu Kultury już w  październiku 
będzie można obejrzeć przedstawienie 
pt. „Jo był ukradziony”, opowiadające 
o Tragedii Górnośląskiej.


