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lp. Nazwa  POZ Adres placówki Telefon

1 Eskulap 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory 
os. 700-lecia PU-15 32 4342266

2 Przychodnia „Elmed” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory 
os. Powstańców Śl. 22 32 4341636

3 Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory 
os. Gwarków 22A 570 186 470

4 Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory 
ul. Dąbrowskiego 20 570 186 470

5 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory 
os. Ks. Władysława 27 32 4341355

6
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KOR-MED.” 
Anna Arciszewska i Bogumiła Wrzoskiewicz Lekarska 

Spółka Partnerska

44-240 Żory 
os. Korfantego PU-10 32 4343406

7 Spółka Lekarska „Alfa Med.” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory 
ul. Promienna 1 32 4343272

8 DE-MED 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory 
ul. Dworcowa 12 32 4342560

COVID-19
Za sprawą pojawienia się wirusa SARS-Cov-2, który wywołał ogólnoświatową pandemię, 2020 rok był dla nas 

wszystkich szczególnie trudny - musieliśmy zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i  nauczyć się żyć 
w całkiem nowej rzeczywistości, ograniczając do minimum wszelkie kontakty społeczne. Pod koniec 2020 roku 
wreszcie pojawił się jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią – szczepionka, która daje nam na-
dzieję na tak wyczekiwany powrót do normalności. Ale to, kiedy ta normalność nastąpi, zależeć będzie od nas 
wszystkich. Pokonanie koronawirusa jest bowiem możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka 
na człowieka, a taką możliwość daje nam właśnie szczepionka. W interesie całego społeczeństwa leży zatem, aby 
cały proces szczepień przebiegał w Polsce jak najsprawniej. W związku z tym konieczne jest zaangażowanie się 
w walkę z koronawirusem poprzez przystąpienie do szczepień, gdy tylko będzie to możliwe.

Jak się zarejestrować? 

Procedura nie jest skomplikowana i moż-
na to zrobić na 3 sposoby:
• telefon na całodobową, bezpłatną infoli-

nię 989, gdzie po podaniu numeru PESEL 
oraz numeru telefonu komórkowego można 
będzie umówić się na szczepienie w dogod-
nym miejscu i  terminie (rejestracji telefo-
nicznej nie trzeba dokonywać samodzielnie, 
może to zrobić również osoba z rodziny),

• kontakt bezpośrednio z wybranym punk-
tem szczepień – mapę punktów szczepień 
wraz z danymi kontaktowymi znaleźć moż-
na na stronie: https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/punkty-szczepien, bądź wy-
starczy zapytać swojego lekarza rodzinnego, 
w którym z najbliższych punktów szczepień 
jest możliwość zaszczepienia się

• e-Rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, 
gdzie można wybrać jeden z pięciu propo-
nowanych terminów w  punkach szczepień 
znajdujących się w  pobliżu lub w  innym 
wybranym punkcie znajdującym się nawet 
w innym mieście (aby skorzystać z tego spo-
sobu rejestracji, konieczne jest posiadanie 
Profilu Zaufanego). 

Zorganizowany zostanie także dowóz do 
punktów szczepień przeciw Sars-Cov-2 
dla:
• osób z  niepełnosprawnościami, posia-

dających aktualne orzeczenie w  stopniu 
znacznym o  kodzie R (schorzenia doty-
czące narządu ruchu) lub N (schorzenia 
neurologiczne) wydane przez Powiatowy 
/ Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepeł-
nosprawności lub równoważne orzecze-
nie o  całkowitej niezdolności do pracy 
oraz samodzielnej egzystencji, wydane 
przez ZUS (tj. orzeczenie o  zaliczeniu do 
I grupy inwalidów) a także orzeczenie wy-
dane przez KRUS do 31.12.1997 r. o stałej 
albo długotrwałej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym,

• osób mających obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakre-
sie  trudności w samodzielnym dotarciu  
do najbliższego punktu szczepień. 
By skorzystać z transportu na szczepienia 

wystarczy zadzwonić pod specjalną gminną 
infolinię pod numer 533 131 025, czynną 
od poniedziałku do piątku w  godzinach 
8:00-16:00.  UWAGA: Infolinia przeznaczo-
na jest tylko do celów związanych z  orga-

nizacją transportu do  punktów szczepień 
osób, które dokonały już rejestracji i  mają 
wyznaczone miejsce oraz termin szczepie-
nia. 

Aby zarejestrować się na szczepienie 
nie jest wymagane żadne dodatkowe 
skierowanie od lekarza – gdy rozpocznie 
się etap, w  którym będziemy mogli się za-
szczepić, wszystkim osobom posiadającym 
numer PESEL (z  grupy osób uprawnionych 
do  szczepień w  ramach danego etapu) 
wystawione zostaną automatyczne e-skie-
rowania, ważne 60 dni. Indywidualne skie-
rowania lekarze będą wystawiać jedynie 
tym osobom, które  nie  posiadają numeru 
PESEL lub nie mogły poddać się szczepieniu 
w okresie ważności pierwszego skierowania. 

Szczepienia przeciwko COVID-19 są cał-
kowicie dobrowolne i  bezpłatne. Sam 
proces rejestracji jest bardzo prosty, a o ter-
minie podania szczepionki przypomni za-
pisanym osobom SMS wysłany na podany 
przy zapisywaniu się numer kontaktowy. 

Więcej informacji na temat szczepień 
przeciwko COVID-19 znaleźć można na stro-
nie gov.pl/szczepimysie lub pod numerem 
telefonu 989.

Punkty szczepień w Żorach wraz z danymi kontaktowymi
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Przypomnijmy, że kompleksowa renowacja 
zabytkowego pałacu z  XVII wieku rozpoczęła się 
w  lipcu minionego roku. Możliwa jest dzięki po-
zyskaniu przez Miasto Żory ponad 13 milionów 
złotych dofinansowania ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na projekt pn. „W  trosce o  śląskie 
dziedzictwo - renowacja Zespołu Parkowo-Pała-
cowego w Żorach”.

Prace rozpoczęły się od robót rozbiórkowych – 
zdemontowano drewniane podłogi i stropy, a tak-
że  pokrycie dachu, kominy, elementy ścian oraz 
fragmenty betonowych podłóg. Skuto także we-
wnętrzne tynki oraz starannie usunięto i  zabez-
pieczono historyczne płytki ceramiczne, których 
część zostanie wkomponowana w nowe wnętrza. 
Wykute zostały nowe otwory w ścianach, a także 
zamontowano wzmocnienia nad nowymi przebi-
ciami i otworami drzwiowymi wewnątrz Pałacu. 

Niestety podczas prac okazało się, że stan 
techniczny budynku jest gorszy niż można było 
wcześniej sądzić - znacznemu zniszczeniu uległy 
drewniane stropy, co niekorzystnie wpływało na 
konstrukcję całego budynku. Dlatego też decy-
zją nadzoru branży konstrukcyjnej oraz za zgodą 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zade-
cydowano o  zamianie stropów drewnianych na 
żelbetowe w  systemie Rectolight. Ze względu 
na osłabienie konstrukcji cały budynek na czas 

Historyczne wnętrza znów będą zachwycały! 
Trwa renowacja Pałacu w Baranowicach

Choć na pierwszy rzut oka zmieniło się 
niewiele, to Pałac w  Baranowicach z  każ-
dym dniem jest bliżej odzyskania dawnej 
świetności. Podczas prac wewnątrz bu-
dynku, prowadzonych przez konsorcjum 
firm  ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki 
i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. 
J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o.  z Żyw-
ca, odkrytych zostało wiele pięknych deta-
li, które sprawią, że po zakończeniu reno-
wacji Pałac zachwyci odwiedzających. 

remontu wymagał także spięcia ankrami, aby 
wzmocnić pękające ściany wewnętrzne oraz ze-
wnętrzne i ustabilizować całą konstrukcję. 

Obecnie w  poszczególnych pomieszczeniach 
trwa wymiana stropów. Uzupełniane są też ubytki 
w ścianach, a część z nich dodatkowo wzmocnio-
no przez wstawienie wieńców żelbetowych. Po-
nadto miejsca, gdzie ściany były mocno popęka-
ne są przemurowywane.  

Choć ogólny stan budynku nie był najlepszy, 
to Pałac w Baranowicach skrywał także wiele mi-
łych niespodzianek. – Podczas prac na ścianach 
wewnętrznych oraz stropach odkryliśmy wiele 
fragmentów pięknych, zabytkowych polichromii. 
Część z  nich ukrytych było pod kolejnymi war-
stwami farby, a inne odnaleźliśmy na przykład na 
ściankach, które schowane były za innymi, domu-
rowanymi później ścianami wewnętrznymi. Prace 
nie były łatwe, bo na przykład musieliśmy wybu-
rzyć niestabilną ścianę wewnętrzną, by odsłonić 
i  zachować cenne zdobienia. Wierzymy jednak, 
że efekty wynagrodzą ten trud - mówi Julia Ma-
zur z firmy ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki 
i Obiektów Zabytkowych. 

Te polichromie, które mogły pozostać w swo-
jej oryginalnej lokalizacji, zostały profesjonalnie 
zabezpieczone, natomiast inne elementy zostały 
w  odpowiedni sposób zdemontowane i  przeka-
zane do pracowni konserwatorskiej. Tam są prze-
noszone na nowe podłoże, aby w  odpowiednim 
czasie na powrót ozdobić wnętrza Pałacu. – Za-
leży nam na maksymalnym zachowania wartości 
zabytkowej Pałacu i  wyeksponowaniu historycz-
nych warstw malarskich w  największym możli-
wym zakresie. Odkryte przez nas zachowane po-
zostałości warstw malarskich dają wyobrażenie 
o tym, jaki charakter miał wystrój wnętrz pałacu. 
Zastosowano w  nim popularne pod koniec XIX 
i w początkach XX wieku szablony, które wówczas 
rozpowszechnione były przez liczne wydawnic-

twa. Dzięki tej wiedzy możliwa będzie rekonstruk-
cja wystroju wnętrz możliwie bliska oryginałowi 
– dodaje Julia Mazur. 

Fachowcy z  krakowskiej firmy ARS LONGA 
Konserwacja Dzieł Sztuki i  Obiektów Zabytko-
wych podkreślają, że Zespół Parkowo-Pałacowy 
w  Baranowicach to miejsce z  ogromnym poten-
cjałem. – Choć może teraz jeszcze tego nie widać, 
zwłaszcza patrząc na budynek z zewnątrz, to Pałac 
w Baranowicach już niebawem będzie obiektem, 
który zdecydowanie warto będzie odwiedzić. 
Wnętrza będą nawiązywały do historii tego miej-
sca i zachwycały, a w połączeniu z parkiem, który 
również przejdzie renowację powstanie wspania-
ła przestrzeń służąca mieszkańcom – podkreśla 
Julia Mazur. 

Chcąc w  jak największym stopniu nawiązać 
do historycznego wyglądu obiektu, wykonawcy 
zwracają się z prośbą do mieszkańców Żor, któ-
rzy np. uczyli się w budynku baranowickiego Pa-
łacu, gdy mieściła się tam szkoła. Jeśli posiadają 
Państwo w  swoich zbiorach zdjęcia, na których 
widać wnętrza Pałacu albo budynek z zewnątrz, 
to bardzo prosimy o  ich przesłanie na adres 
bpks@um.zory.pl lub dostarczenie do Biura 
Promocji, Kultury i  Sportu Urzędu Miasta Żory, 
tel. 32 43 48 295. Szczególnie cenne będą zdję-
cia przedstawiające klatkę schodową i znajdują-
cą się w niej balustradę. 

Projekt pt. „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 Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie 
w wysokości aż 13 153 015,14 zł. 

Dwie zabytkowe kamienice, zlokalizowane 
przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 w Żorach 
już niedługo odzyskają dawny blask. Wszystko 
dzięki pozyskanemu przez Miasto dofinansowa-
niu na realizację projektu pn. „Remont zabytko-
wych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dwor-
cowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na 
cele społeczne”.

– Chcemy, aby te kamienice nie tylko pięknie 
wyglądały, ale przede wszystkim służyły naszym 
mieszkańcom. Będą one przeznaczone na cele 
społeczne, ponieważ powstanie w nich w sumie aż 
16 mieszkań socjalnych. Zostaną one przeznaczo-
ne między innymi dla uczestników projektów, re-

W zabytkowych kamienicach 
powstaną nowe mieszkania socjalne 

16 nowych, komfortowych mieszkań 
socjalnych powstanie w  Żorach, dzięki re-
alizacji projektu pn. „Remont zabytkowych 
kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworco-
wej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich 
na cele społeczne”. Miasto pozyskało na ten 
cel ponad 4 miliony złotych dofinansowania!

alizowanych przez miasto, których celem jest rein-
tegracja społeczna i zawodowa tych mieszkańców 
Żor, którzy znaleźli się w  trudnej sytuacji i  chcą 
z niej wyjść – mówi Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory. Projekt, wynikający wprost z  Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 
roku, będzie w ten sposób łączył rewitalizację ar-
chitektoniczną oraz rewitalizację społeczną.

W  ramach realizacji tego przedsięwzięcia, 
planowany jest kompleksowy remont kamienicy 
przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz remont i przebudowa 
kamienicy przy ul. Dworcowej 7, wraz z zagospo-
darowaniem terenu wokół obu tych zabytkowych 
budynków. Pozwoli to na stworzenie 10 komforto-
wych mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Psz-
czyńskiej i 6 kolejnych mieszkań w budynku przy 
ul. Dworcowej.   – Budynki w  całości będą miały 
funkcję mieszkalną. Warto dodać, że w kamienicy 
przy ul. Dworcowej dobudowana zostanie nowa 
część budynku, mieszcząca schody, pochylnię oraz 
windę. Dzięki temu zostanie on przystosowany do 
potrzeb osób mających trudności z  poruszaniem 

się – podkreśla Adrian Lubszczyk, Kierownik Biu-
ra Promocji, Kultury i Sportu.

Po zakończeniu prac, wyremontowane ka-
mienice będą bazą infrastrukturalną dla innych 
projektów, realizujących cele Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, związanych z  włączeniem 
społecznym i  zwalczaniem ubóstwa, które reali-
zowane są w  naszym mieście z  wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020.

Na realizację projektu pn. „Remont zabytko-
wych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworco-
wej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele 
społeczne” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie 
w wysokości 4 091 274,05 zł, z czego 3 651 352,11 
zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 
uzupełni wsparcie ze środków budżetu państwa 
w wysokości 439 921,94 zł. Całkowity koszt projek-
tu to 4 480 036,10 zł, a jego realizacja przewidzia-
na jest w terminie do 31 maja 2022 roku.
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- System kolejkowy zapewnia lepszą organiza-
cję pracy i wyższy standard obsługi klienta. Dodat-
kowo pozwala na ograniczenie kontaktów, zgod-
nie z  obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 
Klienci unikną również niepotrzebnych stresów 
związanych z oczekiwaniem na obsługę. Wprowa-
dzenie nowoczesnych rozwiązań przyniesie korzy-
ści zarówno klientom, jak i  pracownikom urzędu 
- mówi Krystyna Porwolik, Kierownik Referatu 
Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich.

Aby internetowo zarezerwować wizytę w  Wy-
dziale Spraw Obywatelskich, należy skorzystać 
z formularza dostępnego na stronie www.zory.pl 
po kliknięciu w baner „Internetowy System Kolej-

Do Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta umów się przez Internet! 

Chcesz zarejestrować samochód, ode-
brać prawo jazdy, a może wymienić dowód 
osobisty? Termin wizyty w Wydziale Spraw 
Obywatelskich żorskiego Urzędu Miasta 
można zarezerwować przez internetowy 
system kolejkowy! To prosty i szybki sposób 
na ustalenie terminu załatwienia sprawy. 

kowy”. Następnie, należy wskazać rodzaj sprawy, 
którą chcemy załatwić, wybrać datę i godzinę wizy-
ty oraz wypełnić wymagane pola. System pozwala 
na wybranie jednej z  czterech usług: Rejestracja 
Pojazdu, Prawa Jazdy, Dowody Osobiste, Ewi-
dencja Ludności. Po kliknięciu pola „Zarezerwuj” 
wyświetli się potwierdzenie i  numer rezerwacji. 
W  przypadku wpisania adresu email, potwierdze-
nie zostanie wysłane na skrzynkę mailową.

W  dniu zaplanowanej wizyty, należy przybyć 
do Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 przed umó-
wioną wizytą i pobrać bilet, wpisując numer re-
zerwacji na automacie biletowym, znajdującym 
się przed głównym wejściem do Wydziału Spraw 
Obywatelskich. Po wpisaniu numeru rezerwacji 
automat biletowy wydrukuje bilet, z którym nale-
ży oczekiwać na wywołanie numeru. Numer biletu 
wyświetli się na ekranie nad odpowiednim sta-
nowiskiem obsługi oraz będzie wywołany przez 
pracownika urzędu. W  przypadku niezgłoszenia 
się klienta do wyznaczonego stanowiska, bilet zo-

stanie anulowany.
Godzina rezerwacji wizyty jest określana orien-

tacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec opóźnie-
niu, w zależności od zakończenia obsługi poprzed-
niego klienta. Przybycie po wyznaczonej godzinie 
spotkania i niewygenerowanie biletu przed wizy-
tą, skutkować będzie automatycznym anulowa-
niem rezerwacji i utratą kolejki. W przypadku rezy-
gnacji z umówionej wizyty, prosimy o anulowanie 
jej korzystając z  linka zamieszczonego w  wiado-
mości mailowej, otrzymanej po dokonaniu rezer-
wacji. Umożliwi to skorzystanie z  terminu wizyty 
innym oczekującym osobom.

Klienci, którzy nie mają dostępu do Internetu, 
nadal mogą umawiać wizyty telefonicznie, kon-
taktując się z  odpowiednim referatem. W  tej sy-
tuacji po przybyciu na umówioną godzinę, należy 
pobrać bilet w  automacie biletowym, wybierając 
jeden z czterech rodzajów usług. Klienci oczekują-
cy na wywołanie numeru biletu, mogą skorzystać 
z poczekalni.

Ewidencja ludności - tel. 32 43 48 109
Dowody osobiste - tel. 32 43 48 110
Prawa jazdy - tel. 32 43 48 107
Rejestracja pojazdów - tel. 32 43 48 103

„Uchwała antysmogowa” to regulacja prawna, 
dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, 
pieców i  kominków na paliwo stałe w  woje-
wództwie śląskim - mieszkańców, osób prowa-
dzących działalność gospodarczą (kotły o  mocy 
do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, 

Pamiętaj o obowiązku wymiany 
starego kotła węglowego! 

Przypominamy, że zgodnie z  zapisami 
tzw. uchwały antysmogowej użytkownicy   
starych pieców na paliwa stałe muszą wy-
mienić je na nowe kotły 5 klasy lub inne, 
ekologiczne źródło ciepła takie jak: ciepło 
systemowe, gaz, pompa ciepła czy fotowol-
taika. Termin wymiany kotłów starszych niż 
10-letnie upływa wraz z końcem 2021 roku!

spółdzielni, wspólnot i  samorządów lokalnych. 
Uchwała wskazuje w jakich piecach i jakie paliwa 
można spalać. Jej celem jest doprowadzenie do 
poprawy jakości powietrza w regionie.

Zgodnie z  zapisami „uchwały antysmogowej” 
na terenie całego województwa śląskiego obo-
wiązuje zakaz palenia węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych z  wykorzystaniem 
tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowanych z ich wyko-
rzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla 
kamiennego o  uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 
więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgot-
ność w  stanie roboczym przekracza 20%. Należy 

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy 
„Prawo wodne” i realizuje zadania mające na celu 
wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację 
urządzeń służących do melioracji wodnych oraz 
prowadzenia racjonalnej gospodarki na tere-
nach zmeliorowanych. Na ten cel Spółka pozy-
skuje środki ze składek członkowskich, dotacji 
z budżetu gminy i państwa oraz dochody własne 
z realizacji zadań zleconych jej przez podmioty ze-
wnętrzne i innych świadczeń, w tym od osób nie 
będących członkami Spółki, a odnoszących korzy-
ści z jej urządzeń.

Członkiem Spółki może być każdy zainte-

Informacja Spółki Wodnej 
Melioracyjnej w Żorach

Przewodnicząca Spółki Wodnej Me-
lioracyjnej w  Żorach informuje, że na te-
renie Miasta Żory działa Spółka Wodna 
zrzeszona w  Rejonowym Związku Spółek 
Wodnych z  siedzibą w  Czerwionce-Lesz-
czynach, ul. Furgoła 46. Spółka jest orga-
nizacją zrzeszającą osoby fizyczne i praw-
ne, działającą w celu zaspokajania potrzeb 
w zakresie gospodarowania wodami.

Od stycznia 2021 roku firma TAURON 
Dystrybucja S.A. zmienia adres korespon-
dencyjny, na który należy wysyłać korespon-
dencję kierowaną do spółki. Nowy adres to:

TAURON Dystrybucja S.A. 
Skrytka pocztowa nr 2708

40-389 Katowice
Równolegle do 30 czerwca 2021 roku 

utrzymany zostanie dotychczasowy adres 
do korespondencji:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice
Dotychczasowe adresy mailowe pozo-

stają bez zmian. 

KOMUNIKAT
- zmiana adresu 

korespondencyjnego

podkreślić, że zakazy i ograniczenia dotyczą całe-
go roku, a nie tylko okresu grzewczego.

Uchwała zobowiązuje osoby użytkujące piece 
do ich wymiany na nowe - zgodne z 5 klasą  pod  
względem granicznych wartości emisji zanieczysz-
czeń normy PN-EN  303-5:2012. Starsze instalacje 
trzeba będzie zastąpić   nowymi. Wyznaczono 
trzy daty graniczne wymiany starych kotłów:

- kotły   eksploatowane powyżej 10 lat od daty 
produkcji trzeba wymienić do końca 2021 
roku. 

- kotły eksploatowane od 5-10 lat trzeba wymie-
nić do końca 2023 roku,

-  kotły eksploatowane do 5 lat trzeba wymienić 
do końca 2025 roku.
Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na 

kotły klasy 3 i 4 była dofinansowywana, graniczna 
data ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 została 
wydłużona do końca roku 2027 roku. 

resowany korzystaniem z  urządzeń melioracji 
wodnych tj. sieci drenarskiej i  rowów otwartych, 
a w szczególności właściciele gruntów, na których 
znajdują się takie urządzenia. Zgodnie z art. 447 
ustawy Prawo wodne następca prawny członka 
spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki.

Wobec powyższego przypominamy o  obo-
wiązku wnoszenia składek członkowskich oraz 
aktualizacji danych dotyczących członków Spół-
ki Wodnej. Aktualnie obowiązująca roczna skład-
ka członkowska uzależniona jest od wielkości 
posiadanego areału i wynosi w 2021 r.:
• 15,00 zł w przypadku posiadania od 0,01 ha do 

1,0 ha 
• 10,00 zł za każdy następny przeliczeniowo ha 

w przypadku posiadania powyżej 1,01 ha grun-
tów.
Składki należy regulować w  nieprzekraczal-

nym terminie do 30 czerwca każdego roku na 
konto Rejonowego Związku Spółek Wodnych nr 
18 8454 1095 2003 0012 4793 0001. Składki 
nieopłacone podlegają ściągnięciu w postępowa-
niu egzekucyjnym.

Wszelkie zmiany dotyczące właścicieli grun-
tów, wielkości posiadanego areału czy adresu 
zamieszkania właściciela gruntów należy złożyć 

na piśmie na adres: Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych ul. Furgoła 46, 44-230 Czerwionka-
-Leszczyny. Wyjaśnienia można uzyskać pod nr 
tel. 32  43 11 328 lub poprzez kontakt mailowy: 
spolka_wodna@op.pl.
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ARP S.A. zaprasza mieszkańców Żor do 
udziału w dwóch projektach współfinansowa-
nych  z Unii Europejskiej: „Subregionalny Inku-

Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Pomoc w  stworzeniu 100 firm – startu-
pów w  branżach związanych z  nowocze-
snymi technologiami informatycznymi 
i  komunikacji teleinformatycznej (ICT) 
oraz z pracą twórczą to cel dwóch projek-
tów prowadzonych przez Agencję Rozwo-
ju Przedsiębiorczości S.A.

bator Przedsiębiorczości - StartUP”  dla osób 
powyżej 30 roku życia i „Subregionalny Inkuba-
tor Przedsiębiorczości - Niebieski StartUP” dla 
osób poniżej 30 roku życia.  Dla początkują-
cych biznesmenów jest to szansa na wspar-
cie w  założeniu własnej firmy oraz pomoc 
w  znalezieniu partnera biznesowego. Szcze-
gółowe informacje można znaleźć na stronie  
www.startupovo.pl.

Projekty są realizowane w  ramach Regio-

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum im. Jana Pawła II” w  Żorach znalazło się 
obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Przyczyn takiego stanu jest kilka. Generalnie 
opieka hospicyjna zawsze była niedoszacowa-
na przez NFZ. My po raz pierwszy mamy też 
mało pacjentów, zarówno w opiece stacjonar-
nej jak i domowej, w związku z czym nie otrzy-
mujemy nawet pełnej kwoty z kontraktu z NFZ.  
Ze względu na COVID konieczne było wstrzy-
manie odwiedzin w hospicjum, co sprawiło, że 
rodziny nie zgłaszają swoich bliskich do naszej 
opieki.  Nie możemy również organizować 
kwest, biegów czy koncertów charytatywnych, 

Pomóżmy hospicjum, 
by ono mogło nadal pomagać chorym 

Od wielu lat żorskie hospicjum im. Jana 
Pawła II niesie pomoc chorym, potrzebu-
jącym opieki mieszkańcom Żor i  całego 
regionu. Teraz, ze względu na epidemię 
koronawirusa, samo Stowarzyszenie Przy-
jaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła 
II” znalazło się w trudnej sytuacji i potrze-
buje naszego wsparcia.

co znacznie uszczupliło nasze dochody – wyja-
śnia Dorota Domańska, Zastępca Prezesa Sto-
warzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
Jana Pawła II” w Żorach. - Liczymy na to, że po 
ustaniu pandemii będziemy mogli normalnie 

nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego i współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wkład własny ponosi za Startu-
povców firma BLUEFORM i  Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości S.A. Dzięki temu osoby, któ-
re zgłoszą się do projektu mogą z niego korzy-
stać bezpłatnie oraz otrzymują wsparcie finan-
sowe na: zakupy inwestycyjne (do 23 050,00 
zł), wsparcie pomostowe na opłatę ZUS, po-
radnictwo biznesowe, czynsz, inne ważne dla 
działania firmy opłaty (do 2 600,00 zł/miesiąc 
przez 6-12 miesięcy). 

funkcjonować  a w tym trudnym czasie znajdą 
się dobre serca, które  otworzą się na potrzeby 
ludzi chorych – dodaje.

Jak można pomóc żorskiemu hospicjum? 
Na stronie internetowej hospicjumzory.pl 
uruchomiona została „wirtualne puszka”, do 
której każdy chętny może wpłacić datek w do-
wolnej wysokości. Wpłacone środki zostaną 
przeznaczone na funkcjonowanie hospicjum 
im. Jana Pawła II w Żorach.

1 stycznia 2008 r. weszły w życie nowe ure-
gulowania prawne w  zakresie sporządzania 
przez gminy zestawienia danych dotyczących 
czynszów lokali mieszkalnych nienależących do 
publicznego zasobu mieszkaniowego, obowiąz-
ku ich publikacji oraz udostępniania  przez gmi-
ny tych danych. W związku z tym organy gminy, 
na której obszarze lub jej części znajdują się 
wynajmowane ww. lokale mieszkalne mają obo-
wiązek zebrania danych na ten temat. Gmina, 
sporządzając takie zestawienia, zobowiązana 
jest korzystać z  danych przekazywanych przez 
zarządców nieruchomości, właścicieli mieszkań 

Zarządcy nieruchomości, wynajmujący 
lokale mieszkalne oraz najemcy muszą 
złożyć informacje o stawkach czynszów 

Przypominamy zarządcom nierucho-
mości, właścicielom, wszystkim wynajmu-
jącym lokale mieszkalne oraz najemcom 
lokali nienależących do publicznego za-
sobu mieszkaniowego o obowiązku prze-
kazywania gminie informacji dotyczących 
stawek czynszów najmu mieszkań.

i lokatorów, organizacje ich zrzeszające oraz na-
jemców.

Dane określane są za okresy półroczne dane-
go roku kalendarzowego i powinny być przeka-
zywane do urzędu w terminach:   

- za pierwsze półrocze – do końca lipca da-
nego roku, 

- za drugie półrocze – do końca stycznia 
roku następnego.
Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia da-

nych w  wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Zestawienie dotyczące czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego 
zasobu mieszkaniowego powinno uwzględniać 
wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej lokalu, w  powiązaniu z  jego lokalizacją, 
wiekiem budynku i  jego stanem technicznym 
oraz powierzchnią użytkową lokalu i  jego stan-
dardem.

W  związku z  koniecznością wywiązania się 

przez gminę z  nałożonego na nią obowiązku 
zgromadzenia danych niezbędnych do publi-
kacji, zwracamy się z  apelem do wszystkich 
podmiotów i  osób prywatnych o  przekazanie 
zestawienia czynszów w  podanych powyżej 
terminach, według wzoru znajdującego się na 
stronie www.zory.pl, na adres Zarząd Budyn-
ków Miejskich w Żorach, al. Wojska Polskiego 4a.

Nowe numery telefonów do Działu Świad-
czeń Rodzinnych zostaną opublikowane na 
stronie www.szansana.website.pl.

Zmiana siedziby 
Działu Świadczeń 
Rodzinnych MOPS

Od 1 lutego klienci Działu Świadczeń 
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Żorach mogą załatwiać 
swoje sprawy w  nowej siedzibie MOPS, 
znajdującej się przy ul. Wodzisławskiej 1 - 
w dawnym budynku poczty.
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Niestety w  związku z  obowiązującymi 
przepisami Urząd Miasta nie może samo-
dzielnie pozyskiwać informacji o  parach 
obchodzących jubileusze małżeńskie. Dla-
tego też zwracam się do Państwa z prośbą 
o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Żorach i występowanie z wnioskiem o na-
danie takiego odznaczenia.

Procedura nadania Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie jest dość złożona 
i  czasochłonna, dlatego wniosek warto 
złożyć z  dużym wyprzedzeniem. Po pod-
pisaniu postanowienia o nadaniu Państwu 
odznaczenia przez Prezydenta RP i  otrzy-
maniu medali oraz legitymacji, które prze-
syłane są za pośrednictwem Wojewody, 
będę mógł – w  zależności od przepisów 
obowiązujących w  związku z  pandemią 
COVID-19 - zaprosić Państwa na uroczy-
stość ich wręczenia lub dostarczyć je do 
Państwa. Możliwość spotkania z Państwem 
w  tak uroczystych okolicznościach będzie 
dla mnie dużą przyjemnością.  

W  związku z  tym, jeśli w  2021 roku ob-
chodzą Państwo Złote Gody i  chcieliby 
otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, to bardzo proszę już teraz po-
czynić stosowne starania o  jego otrzyma-
nie, w  czym pomocą będą Państwu służyli 
pracownicy naszego Urzędu Miasta.

W  tym celu proszę kontaktować się 
z  pracownikami Urzędu Stanu Cywilne-
go w siedzibie Urzędu Miasta przy Rynku 9 
w Żorach, bądź telefonicznie pod nr tel. 32 
43 48 127, 32 43 48 126 lub 32 43 48 146.

Korzystając z  okazji już teraz składam 
wszystkim tegorocznym jubilatom serdecz-
ne życzenia kolejnych wspólnych lat prze-
żytych w zdrowiu i harmonii, a także rado-
ści i  satysfakcji z  przeżycia wspólnie 50 lat 
zgodnie ze złożonym sobie przyrzeczeniem.

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory 

Obchodzicie 50 
rocznicę ślubu? 
Zgłoście się do 
Urzędu Miasta

Dostojni Jubilaci, obchodzący w naj-
bliższym czasie 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego, pragnę poinformować, że 
z  okazji Waszego pięknego Jubileuszu 
możecie zostać odznaczeni Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wybrano do dofinansowania projekty 
w konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 
z  poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywno-
ści kształcenia ogólnego – konkurs. Wśród 
projektów wskazanych do dofinansowania 
znalazły się dwa   z  naszego miasta: „Miarka: 
szkoła z  tradycją - wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego I  Liceum Ogólnokształcące-
go z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola 
Miarki w  Żorach” oraz „Kompetentne szkoły 
- poprawa jakości kształcenia ogólnego na 
obszarze miasta Żory”.

Oba projekty mają na celu wzrost dostę-
pu do wysokiej jakości oferty kształcenia 
ogólnokształcącego poprzez podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej, umożliwiające 

Dodatkowe zajęcia i nowe 
wyposażenie w żorskich szkołach

Pięć żorskich szkół będzie mogło re-
alizować dodatkowe zajęcia oraz otrzy-
ma nowe wyposażenie dzięki dofinanso-
waniom w  Unii Europejskiej. W  ramach 
dwóch wybranych do realizacji projektów 
wsparcie trafi do: I  Liceum Ogólnokształ-
cącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Karola Miarki w Żorach, II Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera, 
Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podsta-
wowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 15.

zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 
przez wzrost ich kompetencji oraz wdroże-
nie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. 
W ramach projektów zaplanowano organiza-
cję zajęć dodatkowych  dla uczniów oraz  za-
kup wyposażenia i  pomocy dydaktycznych, 
umożliwiających prowadzenie  zajęć metodą 
eksperymentu.

Wartość projektu pn. „Kompetentne szko-
ły - poprawa jakości kształcenia ogólnego 
na obszarze miasta Żory” to 1 320 268,64 zł, 
z czego dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego wyniesie 1 188 241,78 zł.  Pro-
jekt będzie realizowany od 1 lipca 2021 roku 
do 31 grudnia 2022 roku.

Na projekt pn. „Miarka: szkoła z  tradycją 
- wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
I  Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w  Żorach” 
Miasto pozyskało dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego w  wysokości 
247 789,20 zł, a  wartość całego projektu to 
275 321,33 zł. Jego realizacji rozpoczęła się 1 
grudnia i potrwa do 31 maja 2022 r.

Organizatorem konkursu Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna Województwa Śląskiego jest 
Zarząd Województwa Śląskiego, a  współor-
ganizatorami są: Stowarzyszenie Architek-
tów Polskich oddział Katowice i  Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich oddział śląski. Do 
XXI edycji konkursu zgłoszono 42 realizacje 
z  całego województwa. Większość obiektów 
miała charakter usługowo-edukacyjny i  re-
kreacyjno-sportowy i  jest związana z  wypo-
czynkiem, integracją społeczną oraz aktyw-
nością rodzinną. Jury konkursu, składające 
się z członków Wojewódzkiej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej, któremu przewod-
niczył wicemarszałek Województwa Śląskiego 
Dariusz Starzycki, oceniło inwestycje i wyda-
ło werdykt, przyznając Nagrody i Wyróżnienia 
Marszałka Województwa Śląskiego.

W kategoria przestrzeń publiczna główną 
nagrodę zdobyło Open Air Museum w Cieszy-
nie. Natomiast trzy równorzędne wyróżnienia 
Marszałka Województwa Śląskiego  zdobyły: 
Park Miejski w  Siewierzu zrealizowany w  ra-
mach projektu Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny 

Centrum Przesiadkowe wśród najlepszych 
przestrzeni publicznych w województwie! 

Żorskie Centrum Przesiadkowe ponow-
nie zostało docenione przez ekspertów! 
Tym razem otrzymało wyróżnienie Mar-
szałka Województwa Śląskiego w katego-
rii obiekt użyteczności publicznej w  XXI 
edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Pu-
bliczna Województwa Śląskiego.

rzek Przemszy i  Brynicy; Strefa Aktywności 
w Chorzowie oraz Powiatowe Centrum Prze-
siadkowe w Pszczynie.  Natomiast w katego-
rii obiekt użyteczności publicznej Nagrodę 
Marszałka Województwa Śląskiego otrzymały 
Siemianowice Śląskie za rewitalizację zabyt-
kowej pływalni miejskiej. Trzy równorzędne 
Wyróżnienia Marszałka Województwa Ślą-
skiego zostały przyznane dla: Centrum Prze-
siadkowego w Żorach, Centrum Usług Spo-
łecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
w Lędzinach oraz Amfiteatru Muszelka w Par-
ku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu. 

Projekt architektoniczny Centrum Prze-
siadkowego w Żorach opracowali projektanci 
z  Laboratorium Architektury: Anna Małek, 
Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk i Pa-
weł Maryńczuk. Przypomnijmy, że żorskie 
Centrum Przesiadkowe otrzymało Nagrodę 
Specjalną za oświetlenie w  obiekcie i  terenu 
wokół niego, a także zostało nagrodzone w XII 
edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL.

Budowę Centrum Przesiadkowego w  Żo-
rach zrealizowano w latach 2018-2019 r. w ra-
mach projektu pn. „Mobilni Żorzanie – sys-
temowe rozwiązania w  zakresie mobilności 
miejskiej”, który otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 7 092 336,10 zł, ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.



7Kurier Żorski  |   numer 01   |  luty 2021

Informacje

„Nadfotografia” jest próbą odtworzenia 
naturalnego dla człowieka sposobu budowa-
nia wyobrażenia o  ludziach, sprawach, rze-
czach czy miejscach. W tym sposobie skrawki 
informacji, które pochodzą od zmysłów, pa-
mięci, uczuć i intuicji łączą się w jeden spójny 
obraz. Z  mieszanki doświadczeń budujemy 
własny świat obrazów, w którym każda spra-
wa ma swój obraz.

Łukasz Cyrus urodził się i mieszka w Ru-
dzie Śląskiej. Jest członkiem Związku Polskich 

„Nadfotografia” w żorskiej bibliotece
O  tym, czym jest „Nadfotografia”, czyli 

fotografia odklejona będą mogli przeko-
nać się goście odwiedzający Galerię na 
Piętrze, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Żorach. Od 19 lutego będzie tam 
można oglądać zdjęcia Łukasza Cyrusa.

Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego, 
nauczycielem języka angielskiego w  cho-
rzowskim Liceum Ogólnokształcącym, a tak-
że wspinaczem, miłośnikiem muzyki i  filo-
zofii. Fotografią zajmuje się od końca lat 90. 
XX wieku. Swoją autorską koncepcję nazwał 
„fotografią odklejoną”, a  dalsze rozważania 
filozoficzne doprowadziły go do sformuło-
wania koncepcji „Nadfotografii”. Swoje reflek-
sje zapisuje w postaci krótkich esejów, które 
publikuje na osobistym blogu i  autorskiej 
stronie internetowej. Eseje ilustruje własnymi 
fotografiami. 

Wystawę prac Łukasza Cyrusa będzie moż-
na oglądać od 12 lutego w Galerii na Piętrze, 
na poziomie trzecim w  budynku biblioteki, 
a także online na stronie www.mbpzory.pl.

Cykl „Biblioteka Babel. Książki warte za-
chodu” to rozmowy o  książkach, które trze-
ba przeczytać. Intrygujące, ważne, dotyka-
jące naszego doświadczenia, mówiące coś 
istotnego o  świecie, w  którym żyjemy. Tytuł 
audycji – „Biblioteka Babel” – odsyła do ge-
nialnego opowiadania Borgesa, ale także do 
różnorodności, która pozwala czytać książki 
bez względu na ich przynależność gatunko-
wą, datę powstania, popularność czy miejsce 
w rankingach sprzedaży. -  Z taką samą pasją 
opowiemy o  pisarstwie noblistów, jak o  ni-
szowej poezji, będziemy rozmawiać o  tek-
stach kanonicznych, ale i komiksach. Pewne 
jest jedno, będzie to zawsze dobra – warta 
zachodu – literatura – podkreślają autorzy 
audycji. 

W audycji biorą udział: Artur Madaliński 
– filolog, krytyk literacki, wykładowca aka-
demicki i aktywista czytelniczy, który będzie 
wybierał prezentowane książki oraz Marcin 
Gaweł w roli moderatora.

Audycja będzie się pojawiać na antenie 
„Radia Żory”, którego siedziba mieści się 
w  nowym budynku żorskiej biblioteki, dwa 
razy w miesiącu, w co drugi czwartek o go-
dzinie 17:30. Po premierze odcinki dostępne 
będą w archiwum Radia Żory.  

Warto podkreślić, że każda z omawianych 
książek jest dostępna w  bogatych zbiorach 
żorskiej biblioteki, więc chętni będą mogli po 
nią sięgnąć, bez konieczności jej zakupu! 

Posłuchaj radia 
i poznaj książki 
warte zachodu! 

Lubicie czytać i  chcecie dowiedzieć się, 
po jakie książki warto sięgnąć? Włączcie Ra-
dio Żory! Z  inicjatywy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Ottona Sterna w Żorach moż-
na tam będzie posłuchać cyklu audycji pn. 
„Biblioteka Babel. Książki warte zachodu”.

Niedawno powitaliśmy 
nowy, 2021 rok. Jest to 
szczególny rok dla Miej-
skiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Żorach, który 
świętuje właśnie 30-lecie 
swojej działalności.  Do-
kładnie 30 lat temu uchwa-
łą Rady Miasta Żory powo-
łano MOSiR, którego misją niezmiennie od 
trzech dekad jest budzenie pasji do sportu 
i rekreacji. Jubileuszowe obchody, z uwagi na 
obowiązujące ograniczenia, MOSiR rozpoczy-
na nie od imprezy sportowej, lecz od  prezen-
tacji filmu, nagranego specjalnie z  okazji 30 
lat działalności. Dowiecie się z niego między 
innymi, że z obiektów sportowych MOSiR ko-

MOSiR Żory świętuje 30 lat działalności! 
Już od 30 lat Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Żorach dba o dobrą formą fi-
zyczną naszych mieszkańców organizując 
liczne i różnorodne imprezy oraz rozgryw-
ki sportowe. Z okazji jubileuszu przygoto-
wano film, który można obejrzeć na stro-
nie www.mosir.zory.pl.

rzysta w ciągu roku ponad 60 tys. osób oraz 
tego, że pracownicy MOSiR przygotowują 
i realizują w ciągu roku ponad 100 wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych, w których w roli ak-
tywnego uczestnika czy widza udział bierze 
ponad 17 tys. osób! 

- MOSIR w  ciągu 30 lat swojej 
działalności nieustannie się roz-
wija i  ewoluuje. Staramy się być 
zawsze otwarci na potrzeby śro-
dowiska sportowego oraz miesz-
kańców. Choć ostatnie miesiące 
zaleceń i  obostrzeń epidemiolo-
gicznych nieco wyhamowały na-
szą działalność, to mam nadzieję, 
że w  kalendarzu wydarzeń roku 

jubileuszowego każdy z  Państwa znajdzie 
coś dla siebie – mówi Marek Utrata, Dyrek-
tor MOSiR Żory. 

Dyrektorowi oraz wszystkim pracowni-
kom MOSiR Żory składamy serdeczne gratu-
lacje i  wyrazy wdzięczności za ich pracę na 
rzecz mieszkańców Żor oraz życzymy kolej-
nych pięknych jubileuszy! 

- Nieważne jak bardzo zaawansowanym 
biegaczem czy piechurem jesteś, jesteśmy 
pewni, że możesz tego dokonać! W  końcu 
wystarczy pokonywać zaledwie 3 km dzien-
nie by się zmieścić w limicie i dotrzeć do mety 
- zachęcają organizatorzy wydarzenia „Run 
Forrest od Morza do Tatr”.

Zadaniem uczestników jest pokonanie jak 
największej ilości km, startując symbolicznie 
znad polskiego morza, z  Władysławowa, by 

Wirtualny wyścig od morza do Tatr! 
„Run Forrest od Morza do Tatr” to wy-

jątkowy sportowy projekt, w którym moż-
na uczestniczyć nawet cały rok! Celem jego 
uczestników jest pokonanie aż 1 000 km 
startując symbolicznie znad polskiego 
morza, z Władysławowa, by spróbować do-
trzeć do stolicy polskich gór – Zakopane-
go. Na tych, którzy pokonają minimum 100 
km czeka pamiątkowy medal oraz opaska! 

spróbować dotrzeć do stolicy polskich gór – 
Zakopanego. Symboliczną metę ustawiono 
na Kasprowym Wierchu. Cała zabawa ma mo-
tywować mieszkańców do ruchu na świeżym 
powietrzu.  

Koszt udziału w tym wydarzeniu to 39 zł, 
a  w  pakiecie znajduje się elektroniczny cer-
tyfikat, możliwość śledzenia swych postę-
pów na interaktywnej mapie i w codziennie 
automatycznie aktualizowanej tabeli wyni-
ków, pamiątkowy medal i  firmowa opaska 
termoaktywna. Dodatkowo na minimum 150 
pierwszych osób na mecie czekała będzie ko-
szulka techniczna finishera.

Jedną z kategorii dodatkowych wyzwania 
jest „Turniej Miast”. Zachęcamy na biegania 
i chodzenia kilometrów dla Żor!  Zapisy oraz 
szczegółowe informacje znajdują się na stro-
nie mosir.zory.pl.
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Dzięki przekazaniu 1% można pomóc dzieciom z ubogich 
rodzin, osobom niepełnosprawnym, chorym na nowotwory, 
ale też organizacjom kulturalnym czy lokalnym klubom spor-
towym, a także harcerzom i strażakom ochotnikom.

Przekaż 1% swojego podatku żorskim organizacjom! 
Przekazanie 1%  podatku na wybraną organizację pożytku publicznego 

to łatwy, a zarazem bardzo skuteczny sposób, by pomóc potrzebującym. 
Rozliczając roczne zeznanie podatkowe warto pamiętać o organizacjach 
z naszego miasta i zadbać o to, by 1% naszego podatku pozostał w Żorach.

KURKOWE BRACTWO 
STRZELECKIE W ŻORACH

KRS: 0000003519

TOWARZYSTWO WSPIERANIA 
TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁO-

DZIEŻY „BALLO”

KRS: 0000150336

POLSKIE STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH

KRS: 0000312148

MŁODZIEŻOWY 
KLUB SPORTOWY ŻORY 

KRS: 0000530592  

STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIECIOM 

W ŻORACH

KRS: 0000008331

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ CHORYCH 

„HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II”

KRS: 0000159454  

FUNDACJA WALKI Z CHOROBAMI 
NOWOTWOROWYMI 

IM. WERONIKI PAWLICKIEJ

KRS: 0000394440  

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH W RP:

KRS: 0000116212
cel szczegółowy: OSP Żory / OSP Rój 
/ OSP Kleszczów / OSP Osiny / OSP 

Rogoźna / OSP Rowień

STOWARZYSZENIE 
„BEZPIECZNE MIASTO” 

W ŻORACH

KRS: 0000011673

STOWARZYSZENIE
 „WSPÓLNOTA ŻYCIA 

W MARYI-MAGNIFICAT”

KRS: 0000207211  

STOWARZYSZENIE 
„AMAZONKI”

KRS: 0000395684

HUFIEC ŻORY (CHORĄGIEW 
ŚLĄSKA ZHP):

KRS: 0000273051
cel szczegółowy: H. Żory

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY

KRS: 0000022742

STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
„PO PROSTU PARTNER”

KRS: 0000243776

STOWARZYSZENIE 
„ECCE HOMO”

KRS: 0000405852  

POLSKIE TOWARZYSTWO 
KULTURALNE

KRS: 0000235114
cel szczegółowy: Oddział Żory

Źródło: http://niw
.gov.pl

Wszystko zaczęło się 14 stycznia 2011r., 
kiedy Waldemar Socha - Prezydent Miasta 
Żory, jego ówczesny zastępca a  obecny Wice-
marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech 
Kałuża, Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady 
Miasta Żory oraz Jerzy Krótki  - ówczesny dy-
rektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspól-
na Pasja” w  Żorach odtwarzając słynną scenę 
z  kultowego filmu pt. „Miś”, uroczyście otwo-
rzyli Bar Mleczny „Krówka” przy ul.  Biskupa 40 
w Żorach.

Pierwsi klienci złożyli natomiast zamówienia 
w  Barze Mlecznym trzy dni później, 17 stycz-
nia 2011 roku. Minęło 10 lat wielkiej kulinarnej 
przygody, podczas której Bar Mleczny „Krówka” 
zdobył uznanie gości oraz wielu stałych klien-
tów. Cały czas przy tym się rozwija, a wyrazem 
tego była zmiana siedziby w marcu 2018 roku 
– od tej pory „Krówka” działa w większym lokalu 

Bar Mleczny „Krówka” 
ma już dziesięć lat! 

Już od dekady Bar Mleczny „Krówka”, 
prowadzony przez Zakład Aktywności 
Zawodowej ZPU „Wspólna Pasja” serwuje 
mieszkańcom Żor i  całego regionu prze-
pyszne dania. 

przy ulicy Szeptyckiego 14. Bar Mleczny „Krów-
ka” jest częścią pracowni gastronomicznej ZAZ, 
w skład której wchodzą także: sala bankietowa, 
plac piknikowy oraz usługi cateringowe, sku-
pione przy kuchni centralnej w  głównej sie-
dzibie przy ul. Bażanciej 40 w Żorach.  Już nie-
długo kolejny krok w rozwoju,  czyli opóźnione 
przez pandemiczne ograniczenia otwarcie 
nowej restauracji „Oberyba”. To zupełnie nowy 
lokal, a zarazem powrót do korzeni, ponieważ 
restauracja serwująca wykwintne potrawy we-
getariańskie oraz rybne będzie działała w kom-
pleksowo wyremontowanym, nowoczesnym 
i  przytulnym lokalu przy ul. św. Augustyna 
Biskupa 38, czyli w  pierwszej siedzibie Baru 
Mlecznego!

Dyrekcji ZAZ „Wspólna Pasja” oraz całej zało-
dze Baru Mlecznego „Krówka” składamy serdecz-
ne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszego 
dynamicznego rozwoju i samych sukcesów! 

Warto przypomnieć, że zarówno Bar Mlecz-
ny, jak i kuchnia ZAZ przy ul. Bażanciej serwują 
obecnie dania na wynos. Bar czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz 
w weekendy w godz. 11:00-16:00.

531 milionów złotych trafi łącznie do samo-
rządów województwa śląskiego w  ramach ko-
lejnego etapu  podziału środków z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem 
tego programu jest danie impulsu do rozwoju 
we wszystkich regionach Polski, w ramach walki 
z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Wśród inwestycji, które uzyskały dofinanso-
wanie znalazł się projekt pn. „Przebudowa ulicy 
Fabrycznej wraz z budową  drogi łączącej ul. Fa-
bryczną i ul. Boczną w Żorach razem z odwodnie-
niem, oświetleniem i kanałem technologicznym”. 
Na realizację tej inwestycji Miasto Żory otrzyma-
ło dofinansowanie w wysokości 6 800 000 zł.

W  ramach tego projektu planowana jest 
budowa nowej drogi będącej połączeniem  
ul. Fabrycznej z ul. Boczną w Żorach. Inwestycja 
ma przede wszystkim na celu bezpieczne wy-
prowadzenie ruchu samochodów ciężarowych 
z  zakładów przemysłowych i  przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w  północno-wschodniej części 
Żor w  stronę drogi krajowej nr 81, co w  konse-
kwencji uporządkuje ruch samochodowy w rejo-
nie inwestycji i wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa wszystkich mieszkańców Żor. Inwestycja 
rozpocznie się już niebawem, po wyłonieniu 
wykonawcy w  postępowaniu przetargowym, 
a planowany termin jej zakończenia to listopad 
2021 roku. 

Nowa droga połączy 
ulice Fabryczną i Boczną 

Dofinansowanie w wysokości 6,8 miliona 
złotych otrzymały Żory w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych! Pienią-
dze zostaną przeznaczone na przebudowę 
ulicy Fabrycznej wraz z budową  nowej dro-
gi łączącej ul. Fabryczną z ul. Boczną.


