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Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Bożena 
Staneczek przyjmuje interesantów w swoim biu-
rze na I piętrze Urzędu Miasta przy Rynku 9 w na-
stępujących godzinach:

- poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00,
- środa w godz. 9:00 – 15:00,
- czwartek w godz. 8:00 – 12:00.
Rzecznik Konsumentów udziela porad także 

telefonicznie i mailowo, od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory, tel. 32 43 
48 158 lub 532 083 599, e-mail: rk@um.zory.pl.

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 
przyjmuje w Urzędzie 
Miasta przy Rynku 9

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać 
z porady lub pomocy Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów w Żorach, mogą zgło-
sić się do nowego biura, znajdującego się 
w Urzędzie Miasta przy Rynku 9.

lp. PLACÓWKA TERMIN DYŻURU WAKACYJNEGO PRZERWA WAKACYJNA

PRZEDSZKOLA

1 Przedszkole nr 5 01.07 - 13.08.2021 r. 16-31.08.21 r.

2 Przedszkole nr 13 12.07 - 20.08.2021 r.; 30-
31.08.2021 r. 01-09.07.21 ; 23-27.08.21 r.

3 Przedszkole nr 16 01.07 - 13.08.2021 r. 16-31.08.21 r.

4 Przedszkole nr 19 08.07 - 20.08.2021 r. 01-07.07.21 ; 23-31.08.21 r.

5 Przedszkole nr 22 01.07 - 13.08.2021 r. 16-31.08.21 r.

6 Przedszkole nr 23 01.07 - 13.08.2021 r. 16-31.08.21 r.

ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 05-30.07.21 ; 16-31.08.2021 r. 01-02.07.21; 02-13.08.21 r.

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 01.07 - 13.08.2021 r. 16-31.08.21 r.

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 05-30.07.21 ; 16-31.08.2021 r. 01-02.07.21; 02-13.08.21 r.

10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 19.07 - 31.08.2021 r. 01-16.07.21 r.

11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 01.07 - 13.08.2021 r. 16-31.08.21 r.

12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 19.07 - 31.08.2021 r. 01-16.07.21 r.

13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 01.07- 13.08.2021 r. 16-31.08.21 r.

Wakacyjne dyżury 
przedszkoli w 2021 roku

W 2021 roku żorskie przedszkola będą 
pełniły dyżury wakacyjne jedynie dla swo-
ich wychowanków. 

Chcąc zapisać dziecko na dyżur wakacyj-
ny należy skontaktować się z sekretariatem 
przedszkola w terminie 4 -31 maja br. 

O przyjęciu dziecka na dyżur decydowa-
ła będzie kolejność zgłoszeń. Terminy dyżu-
rów można sprawdzić w poniższej tabeli

Od 15 lutego 2021 r. w  e-Urzędzie Skar-
bowym, poprzez usługę Twój e-PIT zostało 
udostępnione podatnikom zeznanie roczne 
za 2020 rok. Podatnik, który skorzysta z  tej 
usługi nie musi wypełniać wniosków ani 
składać deklaracji, aby rozliczyć swój poda-
tek. Zeznanie będzie można zaakceptować 
lub skorygować np. podając dane małżonka, 
z  którym się rozliczamy, kwotę przekazanej 
darowizny czy też aktualizując swój rachunek 
bankowy. Zeznanie będzie można również 
odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zaletą rozliczeń elektronicznych jest skró-
cony termin zwrotu nadpłaty, który wynosi 
45 dni od daty złożenia (dla zeznań w formie 
papierowej w  dalszym ciągu wynosi on 3 
miesiące).

Jeśli dla załatwienia sprawy konieczna 
okaże się wizyta w  Urzędzie Skarbowym, 
należy pamiętać o  wcześniejszym zarezer-
wowaniu jej terminu. W tym celu należy sko-
rzystać z  usługi „Umów wizytę w  urzędzie 
skarbowym”, która wraz z  nowym modelem 

obsługi podatników została wprowadzona 
w  urzędach skarbowych w  ubiegłym roku. 
Mają one zapewnić klientom urzędów skar-
bowych większy komfort załatwiania spraw 
oraz podnieść bezpieczeństwo podatników 
i  urzędników. Umówienie wizyty pozwala 
szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzę-
dzie skarbowym - bez kolejek i  z  zachowa-
niem środków bezpieczeństwa. 

Uwaga! Nie trzeba umawiać wizyty 
w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie 
(bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać 
potwierdzenie na swojej kopii w punkcie po-
dawczym. 

Aplikacja „Umów wizytę w  urzędzie skar-
bowym” jest dostępna poprzez stronę:

• www.podatki.gov.pl,
• wizyta.podatki.gov.pl,
• stronę internetową każdego urzędu skar-

bowego i izby administracji skarbowej.
Wizytę w urzędzie możesz także umówić:

• telefonicznie – zadzwoń do urzędu skar-
bowego na numer 32 47 88 532

• osobiście – przyjdź do punktu umawiania 
wizyt w urzędzie skarbowym.

Spis będzie prowadzony od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i  Mieszkań będzie w  pełni realizowany przy 
użyciu interaktywnego formularza spisowego, do-
stępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym 
będą objęte:

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo prze-
bywające w  mieszkaniach, budynkach i  innych 
zamieszkanych pomieszczeniach nie będących 
mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne 
nie mające miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie 
będące mieszkaniami.
Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany sa-

modzielnie przeprowadzić samospis, polegający 
na weryfikacji, aktualizacji i  uzupełnieniu danych 
o respondencie, zamieszczonych w formularzu spi-
sowym. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiąza-
ny do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości 
dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu 
do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje nastę-
pujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego 
pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
• urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statysty-

ki publicznej,
• urzędy wojewódzkie,
• urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezy-

dentów miast oraz gminne jednostki organiza-
cyjne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy 

osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie 
mogła wypełnić w  żaden sposób formularza elek-
tronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowa-
li się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby 
pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
spis.gov.pl.

W kwietniu 
rozpocznie się 
spis powszechny

Spis powszechny jest najważniejszym ba-
daniem realizowanym przez statystykę pu-
bliczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy 
Polski. Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.Sprawy podatkowe 

załatwiaj przez Internet! 
Załatwienie spraw podatkowych nigdy 

jeszcze nie było tak łatwe! Od 1 lutego na 
stronie www.podatki.gov.pl działa serwis 
e-Urząd Skarbowy z pierwszymi e-usługa-
mi dla podatników. Serwis uruchomiony 
przez Ministerstwo Finansów umożliwia  
załatwienie wielu spraw online - bez wy-
chodzenia z domu, na dowolnym urządze-
niu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
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Realizowany przez Miejskie Zakłady Opieki 
Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. projekt pn. „Za-
kup sprzętu medycznego oraz dostosowanie 
infrastruktury Szpitala Miejskiego w  Żorach 
do aktualnych zagrożeń i potrzeb epidemiolo-
gicznych. Bezpieczny szpital – zakup urządzeń 
i  środków dezynfekcyjnych” kosztował w  su-
mie 9 353 091,28 zł. Szpital Miejski w Żorach 
pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020   w  wysokości aż 7 950 127,59 zł 
oraz dodatkowo dofinansowanie z  budżetu 
państwa, w wysokości 647 680,00 zł. Pozostałe 
środki pochodzą z budżetu Miasta Żory.

W środę, 24 lutego oficjalnie otwarto głów-
ną część tego projektu, czyli nowoczesny Od-
dział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii. - Na 
ten oddział trafiają pacjenci w  stanie bezpo-
średniego zagrożenie życia, którzy wymaga-
ją intensywnych zabiegów, monitorowania 
a  przede wszystkim podtrzymywania funkcji 
życiowych. Z  tego względu jest to przestrzeń, 
która powinna spełniać najwyższe standardy. 
Dzięki realizacji projektu, który jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską oraz z dużym za-
angażowaniem środków miejskich, udało nam 

Nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w żorskim szpitalu już otwarty! 

To niezwykle ważna inwestycja, dzięki 
której żorski szpital będzie mógł w  do-
skonałych warunkach zaopiekować się 
pacjentami w najcięższym stanie. Po kom-
pleksowej przebudowie oficjalnie otwarty 
został nowoczesny Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, który zwiększył licz-
bę łóżek z 5 do 8 oraz został wyposażony 
w  wysokiej klasy sprzęt, w  tym m.in. po-
trzebne do ratowania życia respiratory.

się w tempie Ewy Swobody  zrealizować potęż-
ną inwestycję – powiedziała podczas otwarcia 
Katarzyna Siemieniec, Prezes MZOZ Szpitala 
Miejskiego w  Żorach. – Oddział zmienił swoją 
powierzchnię i   ma teraz prawie 450 metrów 
kwadratowych. Liczba łóżek zwiększyła się z 5 
do 8. Dzięki temu możemy ubiegać się o  to, 
aby oddział uzyskał II stopień referencyjności. 
To duży przeskok i moment, kiedy czujemy, że 
Szpital Miejski wkroczył w XXI wiek - podkreśli-
ła Katarzyna Siemieniec.

Dzięki realizacji projektu na Oddziale 
Anestezjologii i  Intensywnej Terapii została 
wydzielona izolatka oraz powstało pięć dodat-
kowych czasowych stanowisk, a  docelowo po 
ustaniu pandemii pozostaną trzy nowe stano-
wiska. Oznacza to, że oddział zwiększy na stałe 
liczbę miejsc z pięciu do ośmiu łóżek. Zmoder-
nizowano także i doposażono Medyczne Labo-
ratorium Diagnostyczne, a  już niedługo przy 
Izbie Przyjęć powstanie pracownia tomografii 
komputerowej.

- Wszyscy wiemy, jak ważna jest ochrona 
zdrowia, a  okres pandemii szczególnie uświa-
domił nam, że warto być dobrze przygotowa-
nym na trudne wydarzenia. Cieszę się, że udało 
nam się poprawić standard zabezpieczenia 
naszych mieszkańców. Już od lat ten szpi-
tal modernizujemy, ale teraz zrobiliśmy krok 
milowy. To jest bardzo ważny oddział, serce 
szpitala i cieszymy się, że w Żorach tak piękny 
odział udało nam się stworzyć w  tak krótkim 
czasie. Dziękujemy za wsparcie, bo łącząc środ-
ki zewnętrze i te z budżetu miejskiego, w parę 
miesięcy zrealizowaliśmy tak dużą inwestycję 
– mówił Waldemar Socha, Prezydent Miasta 
Żory

Z  realizacji inwestycji cieszył się również 

biorący udział w otwarciu Wojciech Kałuża, Wi-
cemarszałek Województwa Śląskiego. - Zarząd 
Województwa Śląskiego skierował kwotę 240 
mln zł ze środków   Unii Europejskiej do szpi-
tali wojewódzkich i  powiatowych, takich jak 
na przykład szpital w Żorach. Cieszymy się, że 
dziś możemy zaobserwować, jak te pieniądze 
pracują. Ten projekt zmienia DNA tego szpi-
tala. To wszystko działania związane z  walką 
z COVID-19. Jestem zbudowany tym, jak szyb-
ko udało się tę ważną inwestycję zrealizować 
i  przekonany, że ten oddział jest potrzebny 
i przydatny - powiedział Wojciech Kałuża.

Nowy sprzęt zaprezentował dr Marcin Mo-
rawski, ordynator oddziału intensywnej terapii 
szpitala w  Żorach, który oprowadził gości po 
w  pełni wyposażonej sali wybudzeń. – Mamy 
tutaj nowe łóżka dla pacjentów oddziału inten-
sywnej terapii, wyposażone w wagę, co wydaje 
się małą rzeczą, a jest bardzo istotne. Mamy też 
dwa respiratory oraz monitory służące do mo-
nitorowanie pacjentów na intensywnej terapii, 
są to bardzo zaawansowane urządzenia. Są 
też pompy infuzyjne, służące do precyzyjnego 
dawkowania leków dożylnych i  przenośny re-
spirator – tłumaczył dr Marcin Morawski. Tuż 
za ściana znajdują się dwie kolejne sale, wypo-
sażone w 2 i 3 łóżka. Przedzielone są miejscem 
obserwacji dla personelu medycznego. Po 
przeciwnej stronie korytarza wydzielona zosta-
ła izolatka, której wcześniej brakowało na tym 
oddziale.

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

Obecnie hala sportowa przy Zespole 
Szkół nr 3 wykorzystywana jest głównie do 
prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży. Z obiektu korzystają uczniowie 
ZS nr 3, a  także zawodnicy Baseballowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Gepar-
dy Żory, Żorskiej Akademii Koszykówki oraz 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Sari”. 

Zaplecze sanitarno-szatniowe będzie sta-
nowiło infrastrukturę towarzyszącą dla ist-
niejącej hali sportowej. Obecnie użytkownicy 
korzystają z zaplecza sanitarno-szatniowego 

Nowe zaplecze ZS 3 
już wkrótce ugości sportowców! 

W  Zespole Szkół nr 3 w  Żorach powstaje 
nowoczesne zaplecze sanitarno-szatniowe, 
które poprawi komfort użytkowania wybu-
dowanej w 2016 roku nowoczesnej hali spor-
towej. Wcześniejsza budowa hali oraz trwają-
ca budowa zaplecza zostały dofinansowane 
ze środków Ministerstwa Sportu w  ramach 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

znajdującego się w  budynku ZS nr 3, które 
przed oddaniem do użytkowania nowej hali 
było wyłącznie do dyspozycji uczniów. Nowa 
część będzie miała powierzchnię użytkową 
214,75 m2. W  obiekcie znajdą się 4 szatnie 
dla około 12 zawodników każda, które będą 
posiadały bezpośredni dostęp do zaple-
cza sanitarno-higienicznego. Dwie szatnie 
wraz z toaletą dla zawodników będą w pełni 
przystosowane dla potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Przewidziano także odrębne 
pomieszczenia dla trenerów i  sędziów ze 
wspólnym węzłem sanitarno-higienicznym 
oraz kotłownię gazową, pomieszczenie go-
spodarcze i  magazyn sprzętu sportowego. 
Warto podkreślić, że zaplecze zaprojektowa-
no w  taki sposób, aby zapewnić możliwość 
korzystania z  niego zarówno przez osoby 
z zewnątrz, jak i uczniów szkoły, która została 
skomunikowana z halą sportową łącznikiem.

- Cieszymy się bardzo, że będzie więcej 

miejsca dla uczniów. Ze-
spół Szkół nr 3 prowadzi 
klasy mistrzostwa sporto-
wego, zarówno w  liceum 
ogólnokształcącym, jak 
i  w  szkole podstawowej. 
Obecnie uczniowie korzy-
stają z  zaplecza przy sali 
gimnastycznej, która znaj-
duje się w  innym skrzydle. 
Dzięki nowym szatniom dzieci będą mogły 
przebierać się w komfortowych warunkach. 
W nowej części znajdzie się także potrzebne 
miejsce do przechowywania sprzętu sporto-
wego – mówi Iwona Walczyk, Dyrektor Ze-
społu Szkół nr 3 w Żorach.

Inwestycja jest dofinansowana ze środ-
ków Ministerstwa Sportu w ramach projektu 
„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego 
hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żo-
rach” w  wysokości 475 000,00 zł. Miasto 
pozyskało na ten cel także 518 870,52 zł 
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Pozostałe środki pochodzą z  budżetu 
Miasta Żory, a  całkowity koszt inwestycji to 
1  250  000,00 zł. Planowany termin zakoń-
czenia tej inwestycji to 30 kwietnia 2021 r.
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- Projekt „W świecie bajek” to przestrzeń, którą 
chcemy stworzyć dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i  wczesnoszkolnym. Naszym założeniem 
jest przekazanie ważnych dla nas wartości, ta-
kich jak: tolerancja, przyjaźń, współpraca, otwar-
tość i wzajemna pomoc – mówi Klaudia Piecz-
ka, liderka projektu. – O olimpiadzie powiedziała 
nam nasza nauczycielka, pani Agnieszka Kra-
ińska. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że mało 
jest wartościowych projektów skierowanych do 
dzieci. Ponieważ jesteśmy klasą humanistyczną, 
to uznaliśmy, że  warto wykorzystać nasze umie-
jętności piśmiennicze. Tak zrodził się pomysł na-
pisania bajek – dodaje Klaudia Pieczka. 

Młodzież z „Miarki” napisała bajki 
z przesłaniem dla najmłodszych

„W  świecie bajek” to tytuł projektu 
zainicjowanego przez grupę młodzieży 
z  I  Liceum Ogólnokształcącego z  Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki 
w  Żorach. Biorąc udział w  ogólnopolskiej 
olimpiadzie „Zwolnieni z  Teorii”, młodzi 
ludzie najpierw napisali, a później nagra-
li w  studio własne bajki, skierowane do 
dzieci m.in. z żorskich szkół i przedszkoli. 

Projekt „W  świecie bajek” tworzą: Klaudia 
Pieczka, Natalia Łobos, Jakub Czimalla, Na-
talia Pastuszka, Patrycja Morcinek, Monika 
Orszulik, Zuzanna Janduda, Dorota Niechoj 
oraz Wiktor Trzecina.  Choć pomysł na projekt 
wyszedł od uczniów „Miarki”, to warto podkreślić, 
że w  jego realizację zaangażowali się także ich 
znajomi z innych szkół. 

Projekt składa się z kilku etapów. Na początku 
młodzi ludzie napisali własne bajki, a  punktem 
wyjścia były wartości, które chcieli przez nie 
przekazać.  – Chcieliśmy podzielić się z dziećmi 
ważnymi dla nas wartościami i trochę oderwać je 
od ekranów telewizorów i komputerów. Nie było 
to dla nas łatwe pisać tak, aby dotrzeć do ma-
łych dzieci. Dlatego bezcenna okazała się pomoc 
naszych rodzin oraz nauczycieli ze szkół i przed-
szkoli, którzy czytali bajki i dzielili się z nami swo-
imi wrażeniami. Bajki czytałam też na przykład 
młodszym kuzynom, żeby sprawdzić, czy się im 
podobają – podkreśla Klaudia Pieczka.

Ostatecznie powstało dziewięć bajek: „Kolor 
bez znaczenia”, „O głodnym niedźwiedziu”, „Wie-
wiórka Iwonka i kolorowe orzeszki”, dwie części 
bajki „Smok Gustaw”, „O  dziewczynce, której 
strach miał wielkie oczy”, „Leniwy motyl Michał”, 
„Piękny dinozaur” oraz „Pierwszy lot”. Następnym 
krokiem było nagranie bajek w studiu Radia Żory, 
mieszczącym się w  nowej siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Ottona Sterna w  Żo-
rach. Tak przygotowane bajki zostały umiesz-
czone w  formie podcastów na stronie projektu  
www.wswieciebajek.pl. 

Chcąc, by bajki z  pozytywnym przesłaniem 
trafiły do jak największej ilości dzieci autorzy 
projektu przygotowali także scenariusze lekcji 
oraz materiały pomocnicze (kolorowanki, łami-

główki), z  których mogą skorzystać nauczyciele 
przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych z na-
szego regionu. Do udziału w  projekcie zapro-
szone zostały placówki z  Żor, Suszca, Rybnika, 
Pszczyny, Czerwionki-Leszczyn czy Jastrzębia-
-Zdroju. 

Wszystkich, rodziców i  opiekunów, którzy 
chcieliby przeczytać bajki lub ich posłuchać, 
a także nauczycieli, którzy chcą skorzystać z nich 
podczas zajęć, zapraszamy na stronę interne-
tową projektu www.wswieciebajek.pl. Warto 
podkreślić, że korzystanie z materiałów jest 
bezpłatne. 

Projekt „Akademia świadomego rodzica - 
Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” jest 
realizowany od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 
2023 r. Na realizację tego projektu  Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Żorach pozyskał dofi-
nansowanie w wysokości 27 383,00 euro z Unii 
Europejskiej w  ramach programu Erasmus+.  
Realizatorem projektu jest Fundacja na rzecz 
edukacji SMART z Opola, a organizacjami part-
nerskimi w  tym projekcie oprócz MOPS w  Żo-
rach są: Nstituto De Apoio À Criança  z Portugali 
i Viešoji Įstaiga Mano Šeimos Akademija z Litwy. 

Celem głównym projektu jest podniesienie 
wiedzy i  umiejętności wychowawczych rodzi-
ców  zastępczych oraz poszerzanie i  rozwój 

Akademia świadomego rodzica, 
czyli nowy projekt MOPS Żory 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Żorach został partnerem w  realizacji 
projektu Erasmus+ pt. „Akademia świa-
domego rodzica - Rodzic na zastępstwo 
pilnie poszukiwany!”. Pozwoli on na pod-
niesienie wiedzy i  umiejętności wycho-
wawczych rodziców zastępczych, a  także 
wpłynie na rozwój kompetencji pracowni-
ków MOPS, wspierających tych rodziców.

kompetencji pracowników MOPS wspierają-
cych tych rodziców. W  ramach projektu odbę-
dą się różnorodne szkolenia stacjonarne i  on-
line, webinaria, a  także zostanie opracowany 
rodzaj poradnika tzw. „Help-desk” głównie dla 
rodziców zastępczych. Przewidziane są także 
wyjazdy do Wilna i Lizbony, zarówno pracowni-
ków MOPS Żory zajmujących się rodzinami za-
stępczymi, jak i  samych rodziców zastępczych.  
Zostanie także stworzona strona internetowa 
wraz z forum dla rodziców zastępczych oraz po-
wstaną filmy, plakaty i ulotki  promujące pieczę 
zastępczą.

- Chcemy zachęcić nowych kandydatów na 
rodziców zastępczych do sprawowania opieki 
nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą 
się wychowywać w rodzinie biologicznej – mówi 
Weronika Cębrzyna, Dyrektor MOPS Żory.  

Wszystkich chętnych do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej zachęcamy do kontaktu  z pra-
cownikami Działu Pieczy Zastępczej MOPS Żory, 
osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Ks. Przemy-
sława 2 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 43 
42 412 albo 32 43 43 713 wew. 21, 32, 33.

- Wszystkie wspomniane usługi kierowane są do 
mieszkańców Żor, zamieszkujących tereny rewitali-
zowane oraz spełniających warunki przystąpienia do 
projektu. Szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne 
i  w  trudnej sytuacji życiowej – mówi Adam Grześ-
kiewicz, Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Aby sprawdzić warunki przystą-
pienia do projektu i móc skorzystać z oferowanego 
wsparcia należy skontaktować się z  koordynatorką 
projektu: Bożena Bilich, tel. 32 43 55  111, e-mail: 
bozena.bilich@cop.zory.pl.

 Projekt   „Kolej   na   zmianę!   –   kompleksowe   
działania   na   rzecz   mieszkańców   obszarów rewita-
lizowanych” jest współfinansowany   ze   środków   Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne kursy zawodowe 
oraz konsultacje prawne, 
psychologiczne i zawodowe

Żorskie Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych ogłasza kolejny nabór na bezpłat-
ne porady psychologiczne, prawnicze oraz 
usługi doradztwa zawodowego. W najbliż-
szym czasie planowana jest też organiza-
cja trzech kursów zawodowych: obsługi 
wózków widłowych, operatora suwnic 
oraz podstaw stylizacji paznokci.
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By otrzymać dodatek mieszkaniowy z mocą 
wsteczną należy złożyć wniosek wraz z  dekla-
racją  o  dochodach gospodarstwa domowego 
za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, 
od którego ma on zostać przyznany. Należy też 
dołączyć klauzulę, określającą od jakiego termi-
nu chce się otrzymywać wsparcie mieszkanio-
we. Dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego, będący podstawą ustalenia prawa 
do dodatku mieszkaniowego z  mocą wsteczną, 
ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprze-
dzających miesiąc, od którego ma on zostać 
przyznany. Przyznaje się go na sześć miesięcy.

Wsparcie dla osób, których w trakcie 
epidemii nie stać na pełne opłacenie czynszu 

Osoby, które ze względu na pandemię 
COVID-19 i  związane z  nią ograniczenia 
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej 
i nie stać ich na pełne opłacanie czynszów 
mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy 
z mocą wsteczną oraz dodatek mieszkanio-
wy powiększony o „dopłatę do czynszu”.

Chcą otrzymać dodatek mieszkaniowy 
wraz z  „dopłatą do czynszu” należy złożyć 
wniosek wraz z  adnotacją „wniosek o  doda-
tek mieszkaniowy powiększony o  dopłatę do 
czynszu” najpóźniej do 31 marca br. Wysokość 
dodatku mieszkaniowego powiększonego o do-
płatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego 
czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie 
więcej niż 1 500 zł. 

Ten dodatek przyznaje się wyłącznie najemcy 
lub podnajemcy, spełniającemu warunki przy-
znania dodatku mieszkaniowego, wynikające 
z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w przy-
padku, gdy:

1) średni miesięczny dochód na członka go-
spodarstwa w  okresie 3 miesięcy poprze-
dzających złożenie wniosku jest co najmniej 
o 25% niższy niż średni miesięczny dochód 
na członka gospodarstwa domowego na-
jemcy osiągnięty w 2019 r., 

2) ubiegający się o  dodatek najmował albo 
podnajmował lokal mieszkalny przed 14 
marca 2020 r., 

3) ubiegającemu się o  dodatek mieszkaniowy 
nie przysługiwał wcześniej dodatek powięk-
szony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku poza dokumentami, o  których 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach miesz-
kaniowych, dołącza się:

1) oświadczenie o  średnim miesięcznym do-
chodzie przypadającym w 2019 r. na członka 
gospodarstwa domowego 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków, o któ-
rych mowa w art.15 zzzid pkt 2 i 3;

3) dokumenty potwierdzające wysokość mie-
sięcznego czynszu.

Więcej informacji pod nr tel. 32 43 42  412 
wew. 13 lub w punkcie obsługi, znajdującym się 
w głównej siedzibie MOPS w Żorach przy ul. Ks. 
Przemysława 2, pokój nr 3.

ESCUELA działa w  naszym mieście dzię-
ki pomysłowi rodziców. Dzieci nie chodzą do 
szkoły, a  formalnie są w  edukacji domowej. 
ESCUELA daje im możliwość realizacji podsta-
wy programowej w małej grupie rówieśniczej, 
bez szkolnych ławek oraz ocen. Nie ma klas, 
a  jedna wspólna grupa, w wieku 7-10 lat. Jed-
nocześnie, dzięki stworzeniu takiego miejsca, 
dzieci mogą uczestniczyć w  zajęciach przez 5 
dni w tygodniu, w godzinach 8:00-15:00 – tak, 
jakby chodziły do szkoły. Pod koniec roku szkol-
nego dzieci uzyskują świadectwo szkolne.

Alternatywna szkoła mieści się przy ul. Wo-

ESCUELA Pracownia Wolnej Edukacji 
ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny

W Żorach od pół roku działa alternatyw-
na szkoła, w której dzieci mogą przez cały 
rok uczyć się poza klasyczną szkołą syste-
mową. Wiosną rusza nabór dzieci z klas I-V 
do udziału w tym innowacyjnym projekcie 
edukacyjny, prowadzonym przez ESCUELA 
– Fundację Pracownia Wolnej Edukacji.

dzisławskiej 300, w budynku świetlicy Miejskie-
go Ośrodka Kultury. Trzy razy w tygodniu dzieci 
uczą się na miejscu, a dwa razy w tygodniu ko-
rzystają z  oferty Studia Działań Artystycznych 
MOK lub wyjeżdżają na wycieczki i „mikrowy-
prawy”. - Taki sposób edukowania jest w  Pol-
sce wciąż jeszcze niszowy, ale widzimy w  nim 
ogromną szansę na wychowanie świadomych 
i  niezależnych obywateli świata. Cieszymy się, 
że miasto Żory wspiera naszą inicjatywę i dzię-
ki istniejącej infrastrukturze, daje nam cieka-
we możliwości tworzenia zajęć edukacyjnych 
- opowiada Anita Czerner-Lebedew, Prezes 
Fundacji Pracownia Wolnej Edukacji.

- W  procesie edukacyjnym stawiamy na 
indywidualne podejście, dialog i  wzajemny 
szacunek oraz ciekawość świata. Dzięki temu 
dzieci mogą poczuć swoją sprawczość i odpo-
wiedzialność za zdobywanie wiedzy, a  także 
odkrywać swoje pasje i  talenty. Stawiamy na 

mocne strony każdego dziecka, wspieramy 
jego atuty, nie skupiamy się na deficytach czy 
brakach - to dlatego nie ma u nas ocen szkol-
nych - mówi Manuela Prekiel, która współtwo-
rzy przestrzeń edukacyjną ESCUELI.

ESCUELA istniała początkowo jako nie-
formalna społeczność, która już od września 
2020 r. z powodzeniem realizuje alternatywny 
program nauczania. W  lutym br. dzięki wspar-
ciu Żorskiego Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych, została założona fundacja w  ramach 
projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej Obszaru Zachodniego”. Formalizacja dzia-
łań Pracowni pozwoli zapewnić jeszcze lepszy 
standard opieki, nauki i umożliwi realizację wie-
lu ciekawych projektów edukacyjnych. 

Osoby zainteresowane tym, jak wygląda re-
alizacja obowiązku szkolnego poza tradycyjną 
szkołą, a także chcące dołączyć do Escuelowej 
społeczności, mogą kontaktować się z: Anitą 
Czerner-Lebedew, tel. 606 439 113, Manuelą 
Prekiel, tel. 512 353 027 lub emailowo: escu-
ela.zory@gmail.com.

Trwa konkurs dotacyjny na tworzenie nowych 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 
Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie 1 
miejsca pracy i do 300 000 zł dotacji na 1 przed-
siębiorstwo społeczne. Uzyskać można także 
wsparcie pomostowe przez pierwszy rok dzia-

Aż 24 tysiące zł na utworzenie miejsca 
pracy – złóż wniosek o dotację! 

Nawet 24 tys. zł na utworzenie jednego 
miejsca pracy w  przedsiębiorstwie społecz-
nym można zdobyć dzięki projektowi „Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru 
Rybnickiego”, realizowanemu przez Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych z  Rybnika 
wraz z  Żorskim Centrum Organizacji Poza-
rządowych. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w  ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

łalności na każde stworzone miejsce pracy oraz 
pakiet usług szkoleniowo-doradczych. 

Przedsiębiorstwo społeczne oprócz prowa-
dzonej działalności: gospodarczej lub odpłatnej 
pożytku publicznego lub oświatowej czy kul-
turalnej, wyznacza sobie też cele społeczne, na 
które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. 
Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit 
czy spółdzielnia socjalna. Na początku wystar-
czy jednak być grupą nieformalną, aby złożyć 
wniosek, który po uzyskaniu pozytywnej oceny, 
będzie z pomocą doradcy kierowany na kolejne 
etapy rekrutacji.

Z dotacji mogą skorzystać mieszkańcy (grupy 
inicjatywne) oraz podmioty ekonomii społecznej 
z terenu Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego. Miejsca pracy mogą być stworzone 
m.in. dla osób bezrobotnych, z  niepełnospraw-
nością lub osób pochodzących z rodzin ubogich 
bądź dotkniętych niepełnosprawnością. 

Już niebawem w  Żorach utworzy się nowe 
przedsiębiorstwo społeczne - w ramach projek-
tu OWES grupa inicjatywna „ESCUELA Pracownia 
Wolnej Edukacji” uzyskała w  pierwszym etapie 
rekrutacji pozytywną ocenę. Oznacza to, że pro-
jekt ma bardzo duże szanse na dofinansowanie. 
Obecnie grupa nieformalna uzyskuje status fun-
dacji, a  po spełnieniu wymogów dot. statusu 
przedsiębiorstwa społecznego stworzy miejsca 
pracy dla dwóch osób bezrobotnych. O  tym 
przedsięwzięciu również piszemy w  Kurierze 
Żorskim. 

Jesteś zainteresowany projektem? Zadzwoń 
lub napisz i  dowiedz się więcej: honorata.po-
tempa@cop.zory.pl tel.: 884 313 176.
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W  związku z  przywróceniem lekcji stacjo-
narnych dla części uczniów, wznowiona została 
też realizacja programu badań słuchu wśród 
uczniów klas drugich żorskich szkół podstawo-
wych w  roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie 
mogą skorzystać z badań bezpłatnie.

Audiometryczne badania będą wykonywa-
ne w  szkołach, w  trakcie zajęć, w  pomieszcze-
niach wyznaczonych przez poszczególne dyrek-
cje szkół. Badania będą przeprowadzane przez 
specjalistycznie przeszkolone osoby, zgodnie 
z  zasadami przyjętymi w „Postępowaniu doty-
czącym bezpieczeństwa opieki nad uczniami 
oraz dziećmi przebywających w przedszkolach 
na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po 
wznowieniu nauki w Żorskich szkołach ”.

Prosimy rodziców o  wypełnienie przekaza-
nych im deklaracji zgody na wykonanie bada-
nia i przekazanie ich pielęgniarce szkolnej.

Darmowe 
badanie słuchu 
dla drugoklasistów

Urząd Miasta Żory zaprasza do wzięcia 
udziału w  bezpłatnym programie polity-
ki zdrowotnej pn. „Badania przesiewowe 
słuchu uczniów klas drugich szkół podsta-
wowych z  terenu miasta Żory”. Realizato-
rem programu jest NZOZ S.C. SZKOL-MED. 
z siedzibą w Żorach. 

Lakowanie zębów, przeglądy dentystyczne 
oraz edukacja dzieci i  ich rodziców na temat 
zagrożeń, jakie niesie próchnica, to elementy 
kampanii profilaktycznej Miasta Żory, skiero-
wanej do uczniów żorskich szkół podstawo-
wych. Program będzie realizowany w naszym 
mieście aż do 2022 roku, a jego realizatorem 
jest Indywidualna Praktyka Stomatolo-
giczna lek. stom. Magdalena Kuźnik. 

W ramach programu profilaktycznego ro-
dzice oraz dzieci mogą bezpłatnie poszerzyć 
swoją wiedzę na temat choroby próchnico-
wej i jej powikłań oraz wpływu na stan zdro-
wia, a także na temat utrzymania prawidłowej 
higieny jamy ustnej i  stosowania profilaktyki 
fluorkowej.  Dla dzieci uczęszczających do 

Walczymy z próchnicą u dzieci! 
Ponieważ uczniowie edukacji wcze-

snoszkolnej wrócili do szkół, Miasto Żory 
wznowiło realizację programu profilaktyki 
próchnicy dla uczniów klas II i V szkół pod-
stawowych w roku szkolnym 2020/2021.

klas drugich i  piątych żorskich szkół podsta-
wowych, mieszkających na  terenie miasta 
zaplanowano także: przeglądy jamy ustnej, 
ocenę zgryzu i  stanu przyzębia, lakowanie 
bruzd szóstych zębów u dzieci 8-letnich oraz 
lakowanie bruzd siódmych zębów u  dzieci 
11-letnich  - wszystko to zupełnie za darmo. 

Akcje edukacyjne będą prowadzone na 
terenie szkół, do których uczęszczają dzieci, 
a  przeglądy jamy ustnej i  lakowanie zębów 
będą odbywały się w  gabinecie stomatolo-
gicznym w  Szkole Podstawowej nr 15 na os. 
Sikorskiego oraz  w Pawilonie Usługowym nr 
15 na os. 700-lecia Żor. Warto podkreślić, że 
zajęcia edukacyjne oraz przeglądy jamy ust-
nej będą wykonywane zgodnie z  zasadami 
obowiązującymi w  czasie epidemii korona-
wirusa SARS-CoV-2. Apelujemy do rodziców 
o  wypełnienie przekazanych im deklaracji 
zgody na wykonanie badania i  przekazanie 
ich realizatorowi programu.

W  programie bezpłatnych szczepień mogą 
wziąć udział dzieci urodzone w  2019 roku. 
Istnieje także możliwość zaszczepienia dzieci 
starszych, które dotychczas nie zostały zaszcze-
pione. Szczepienie poprzedzone jest konsul-
tacją z  lekarzem pediatrą. Koszty szczepienia 
pokrywa Urząd Miasta Żory. Program jest reali-
zowany do końca listopada 2022 roku.

Bezpłatne szczepienie dla dzieci 
przeciwko meningokokom 

W  Żorach kontynuowana jest akcja 
bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko 
meningokokom grupy A, C, W135 i  Y. Są 
to bakterie, które mogą wywoływać ta-
kie choroby jak posocznica (zwana sepsą) 
i zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. 
Warto więc skorzystać z  możliwości bez-
płatnego szczepienia, szczepionką Nimen-
rix, która pomaga organizmowi wytwo-
rzyć własną ochronę przeciw bakteriom.

Zachęcamy do skorzystania z  bezpłatnej 
ochrony dla najmłodszych żorzan. Zagrożenie 
ze strony meningokoków rośnie w dużych sku-
piskach, w otoczeniu dużej grupy dzieci, które 
to - w  związku z  naturalnym brakiem ograni-
czeń w  kontaktach między sobą - nawzajem 
przekazują sobie bakterie.

Program realizowany jest w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Alfa Med.” Sp. 
z o.o. przy ulicy Promiennej 1. Liczba szcze-
pionek jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Szczepienia odbywają się od ponie-
działku 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 ponie-
działku do piątku w  godzinach 8:00 – 18:00 
pod nr tel. 32 435 55 90.

Nowa inwestycja powstanie dzięki wspar-
ciu ze środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w ramach projektu pn. „Prze-
budowa ulicy Fabrycznej wraz z  budową   
drogi łączącej ul. Fabryczną i ul. Boczną w Żo-

Ruszyły prace na budowie nowej drogi, 
łączącej ulice Fabryczną i Boczną

Początek roku w  Żorach jest bardzo 
pracowity! Ruszyły prace związane z prze-
budową ulicy Fabrycznej wraz z  budową   
nowej drogi, łączącej ul. Fabryczną i  ul. 
Boczną. Miasto Żory otrzymało na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 4 303 487,10 
zł, a  wartość całego przedsięwzięcia to 
4  587  617,10 zł. Pozostałe środki pocho-
dzą z budżetu Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.

rach razem z  odwodnieniem, oświetleniem 
i  kanałem technologicznym”. Celem przed-
sięwzięcia jest bezpieczne wyprowadzenie 
ruchu samochodów ciężarowych z  okolicz-
nych zakładów przemysłowych i  przedsię-
biorstw w stronę DK 81, co znacząco wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa kierowców oraz 
mieszkańców Żor. Powstająca infrastruktura 
zapewni bezpieczny dojazd do posesji usy-
tuowanych w  okolicy. W  miejscach przeci-
nania projektowanej drogi z innymi drogami 
zostaną wykonane skrzyżowania, a  wzdłuż 
drogi poprowadzona zostanie ścieżka ro-
werowa oraz chodnik. – Prace już się rozpo-
częły. Trwa konieczna do realizacji inwestycji 
wycinka drzew oraz porządkowanie terenu, 

a wkrótce ruszą też prace budowlane – mówi 
Adrian Lubszczyk, kierownik Biura Promo-
cji, Kultury i Sportu. 

Nowa droga będzie przebiegać w terenie 
zabudowanym. Swój początek będzie miała 
na wysokości budynku Stowarzyszenia Ro-
dziców i  Nauczycieli przy Przedszkolu nr 4 
przechodząc dalej w  pobliżu terenu Parku 
„Piaskowania”, do istniejącej drogi gruntowej 
- ul. Gichta. Ponadto projekt uwzględnia dro-
gę dojazdową od skrzyżowania z  projekto-
wanym łącznikiem do drogi wewnętrznej na 
terenie zakładów przemysłowych. Zaprojek-
towano również parking dla samochodów 
ciężarowych przy projektowanym łączniku 
wraz z  drogą manewrową dopasowaną do 
ruchu samochodów ciężarowych. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na styczeń 
2022 roku.
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Sauna nie bez powodu określana jest przez 
specjalistów „gorącą terapią dla ciała i  duszy”. 
Regularne korzystanie z niej zapewnia nie tylko 
piękną skórę, ale  też oczyszcza organizm z  tok-
syn,  skutecznie redukuje zmęczenie, poprawia 
pracę serca, pozwala uregulować skoki ciśnie-
nia i  poprawia krążenie. Pobyt w  saunie suchej 
wspomaga odchudzanie, a  także rozluźnia, re-
laksuje i  pozwala łagodzić napięcie wynikające 
ze stresu. Warto sprawdzić, jaki wpływ ma na nas! 

Korzystanie z sauny odbywa się przy zastoso-
waniu wszystkich rygorów wynikających z obo-
strzeń epidemiologicznych. Podczas jednej sesji 
z  sauny mogą skorzystać dwie osoby. Termin 
należy zarezerwować telefonicznie pod nume-
rem tel. 32 43 41 172 wew.10.

Skorzystaj z sauny 
fińskiej w hali MOSiR Żory

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żo-
rach zaprasza po przerwie do skorzystania 
z sauny suchej typu fińskiego. Z sauny moż-
na skorzystać w hali widowiskowo-sporto-
wej przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach.

Mamy także dobrą wiadomość dla żorzan 
- wracają „Bezpłatne poniedziałki”! Mieszkań-
cy naszego miasta mogą skorzystać z basenu 
za darmo pod warunkiem, że w poniedziałek 
rozpoczną pobyt na obiekcie w  godzinach 
pomiędzy 6:00 a  6:59 lub pomiędzy 18:00 
a  18:59. Bezpłatne jest korzystanie z  obiektu 
przez pierwsze 60 minut i dotyczy to jedynie 
wstępu na basen. Jeśli wizyta w parku wodnym 
potrwa dłużej niż 60 minut, to za dodatkowy 
czas mieszkaniec będzie musiał dopłacić in-
dywidualnie, zgodnie z  obowiązującym cen-
nikiem. Skorzystanie z programu jest możliwe 
na podstawie specjalnego biletu, uzyskanego 
w przedziale czasu objętym programem.

Park Wodny Aquarion czynny jest codzien-
nie w godzinach 6:00 - 22:00. Wszystkie infor-
macje oraz aktualny cennik można znaleźć na 
stronie www.parkwodny.zory.pl.

Wróciły Bezpłatne 
poniedziałki 
w Aquarionie! 

Park Wodny Aquarion jest już otwar-
ty dla wszystkich chętnych. Po przerwie 
związanej z obostrzeniami można już ko-
rzystać z  obu basenów -  rekreacyjnego 
i sportowego. Czynne są także sauny oraz 
zjeżdżalnie i jacuzzi. 

Rozgrywane w  nietypowym miejscu - 
Centralnym Ośrodku Sportu w  Spale - Mi-
strzostwa Śląska okazały się bardzo udane 
dla żorskich zawodników! Damian Kania aż 
dwukrotnie stawał na podium. Najpierw wy-
walczył tytuł Mistrza Śląska juniorów młod-
szych w biegu na 300 m, z nowym rekordem 
życiowym 36,08 s. Następnie zdobył brązowy 
krążek w biegu na 200 m.

Nasza sprinterka Zuzanna Wyppich po 
raz kolejny udowodniła, że jest najszybszą ju-
niorką na Śląsku, zdobywając złoty medal na 
dystansie 60 m z czasem 7,84 sek. Natomiast 
Magda Czajkowska zwyciężyła w  pięknym 
stylu w biegu juniorek na 400 m, ustanawia-

Halowe Mistrzostwa Śląska w Spale 
z sukcesami lekkoatletów UKS „Czwórki” Żory 

31 stycznia w Spale odbyły się Halowe 
Mistrzostwa Śląska juniorów i  seniorów 
w lekkiej atletyce. Zawodnicy UKS „Czwór-
ka” Żory zaprezentowali się świetnie i zdo-
byli aż sześć medali!

jąc tym samym rekord życiowy (59,54 sek.). 
Na tym samym dystansie srebrny medal 
wywalczył Michał Wróbel. W  biegu na 60 
m seniorek Martyna Ziebura zdobyła brąz 
z czasem 7,85 sek., tym samym poprawiając 
medalowy dorobek UKS „Czwórki” Żory

Dobre wyniki uzyskali również sprinterzy: 
Szymon Drabik i  Cyprian Brilla w  biegach 
na 60 m i 200 m oraz Marta Gawełek w bie-
gu na 200 m, a także Patrycja Stępka i Agata 
Kotulska na dystansie 400 m.

Warto wspomnieć również o  dwóch me-
dalach Pawła Dzidy – wychowanka „Czwór-
ki” Żory i  podopiecznego trenerki Iwony 
Krupy. Żorzanin zdobył brąz w  biegu na 60 
m oraz srebrny medal na dystansie 200 m 
z nowym rekordem życiowym 21,88 sek.

Udział lekkoatletów w zawodach był moż-
liwy dzięki wsparciu finansowemu Miasta 
Żory.

Ozdobą pierwszego dnia zmagań w  ra-
mach 65. PZLA Halowych Mistrzostw Polski 
w  Arenie Toruń były sprinty na dystansie 60 
metrów. Żorzanka Ewa Swoboda ponownie 
udowodniła, że nie ma sobie równych na kra-
jowej arenie i  już po raz piąty wywalczyła ty-
tuł Mistrzyni Polski w  sprincie na 60 metrów!  
Podopieczna trenerki Iwony Krupy uzyskała 
w Toruniu znakomity wynik 7,10 sek., który był 
w  tym momencie drugim w  tym roku wyni-
kiem w Europie i trzecim na świecie. 

Drugie miejsce zajęła Klaudia Adamek  

Ewa Swoboda i Paweł Dzida ze złotymi 
medalami Halowych Mistrzostw Polski! 

Biegi sprinterskie to żorska specjal-
ność! Podczas rozgrywanych w Toruniu 65. 
PZLA Halowych Mistrzostw Polski na naj-
wyższym stopniu podium stanęła dwójka 
podopiecznych trenerki Iwony Krupy - 
Ewa Swoboda oraz Paweł Dzida. 

z czasem 7.34 sek., a trzecia linię mety minęła 
broniąca tytułu Marika Popowicz-Drapała 
z  czasem 7.36 sek. (Rok temu Ewa Swoboda 
nie startowała w  Halowych Mistrzostwach 
Polski). 

Na tym samym dystansie wśród mężczyzn 
startował również Paweł Dzida, jednak wynik 
7,02 sek. dał mu dopiero 18 miejsce. Niepo-
wodzenie w  starcie indywidualnym żorzanin 
odbił sobie jednak w sztafecie 4x200 metrów 
mężczyzn. Wraz z kolegami z klubu AZS AWF 
Katowice: Przemysławem Kozłowskim, Jac-
kiem Majewskim i  Bartoszem Taradajem 
wywalczyli tytuł Mistrzów Polski z  czasem 
1:26.51, zaledwie o 0,40 sek. gorszym od klu-
bowego rekordu Polski. Drugie miejsce zajęli 
zawodnicy OŚ AZS Poznań a trzecie KS Podla-
sie Białystok. 

Młodzi koszykarze ŻAK Żory w komforto-
wej sytuacji przystępowali do meczu ligowe-
go z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Żorska dru-
żyna kadetów nawet w  przypadku porażki 
59 punktami zapewniłaby sobie kolejny tytuł 
Mistrzów Śląski. Niepokonany dotąd zespół 
ŻAK-a nie zamierzał jednak odpuszczać i po 
raz kolejny pokazał duże sportowe umiejęt-

Żorska Akademia Koszykówki 
ponownie najlepsza na Śląsku! 

Zawodnicy Żorskiej Akademii Koszy-
kówki nie dali najmniejszych szans wice-
liderowi tabeli z  MKS Dąbrowa Górnicza 
i choć rozgrywki jeszcze trwają, to już teraz 
zapewnili sobie kolejny tytuł Mistrzów Ślą-
ska MU-14! Warto podkreślić, że podopiecz-
ni trenera Ludwika Maciejewskiego są nie-
pokonani w tych rozgrywkach już od 4 lat, 
co jest najlepszym wynikiem w historii!

ności. Żorzanie stopniowo budowali prze-
wagę, ostatecznie zwyciężając 117:55 i  tym 
samym przypieczętowując czwarte kolejne 
Mistrzostwo Śląska! 

Teraz młodzi zawodnicy ŻAK Żory przygo-
towują się do finałów Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Radomiu. Do Kadry Woje-
wództwa Śląskiego powołania otrzymało aż 
pięciu zawodników Żorskiej Akademii Koszy-
kówki rocznika 2007: Maciej Skrok- Wolski, 
Filip  Chlebiej, Paweł  Maciejewski, Milan 
Kaczorek i  Seweryn Nowak.   Podopieczni 
trenera Ludwika Maciejewskiego stanowią 
najliczniejszą grupę przedstawicieli jednego 
klubu zarówno w  Kadrze Śląska, jak i  w  in-
nych kadrach wojewódzkich.  Pięć powołań 
dla wychowanków ŻAK Żory to również re-
kord w historii kadry Śląska! 
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