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Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z  dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w  sprawie wprowadzenia na obszarze woje-
wództwa śląskiego ograniczeń w  zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw określa cztery terminy wymiany kotłów, 
czyli instalacji dostarczających ciepło do syste-
mu centralnego ogrzewania. Należy sprawdzić 
wiek kotła na dzień 01.09.2017 r., a następnie 
na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować 
piec do odpowiedniej grupy wiekowej:

• wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła 
jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla 
instalacji bez tabliczek znamionowych,

• wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła 
jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. 
do 2012 r.),

• wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest 
poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),

Zapoznaj się z zasadami wymiany instalacji 
w ramach Uchwały antysmogowej 

 „Uchwała antysmogowa” obowiązuje na 
terenie województwa śląskiego od 1 wrze-
śnia 2017 r. Zgodnie z jej zapisami, instalacje 
niespełniające wymagań, których eksplo-
atacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 
r. powinny zostać wymienione. Termin wy-
miany kotła uzależniony jest od jego wieku.

• wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest 
Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.
Osoby posiadające instalacje wydzielające 

ciepło lub wydzielające ciepło i przenoszące je 

do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz 
powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić 
instalacje na spełniającą wymagania Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 
do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja:

• osiąga sprawność cieplną min. 80 %
• jest wyposażona w  urządzenie do redukcji 

emisji pyłu.

Źródło: https://pow
ietrze.slaskie.pl

Spalanie śmieci i paliw niskiej jakości w do-
mowych piecach, a  także korzystanie z  prze-
starzałych urządzeń grzewczych, to jedne 
z głównych przyczyn smogu w naszym regio-
nie. Dlatego też naszym wspólnym interesem 
jest możliwie szybka wymiana przestarzałych 
urządzeń grzewczych, która jednak wymaga 
niemałych nakładów finansowych. 

Dlatego też Urząd Miasta Żory ogłosi wkrót-
ce nabór do projektu grantowego, umożliwia-
jącego pozyskanie dotacji na wymianę kotłów 
niespełniających zapisów tzw. uchwały anty-
smogowej (kotły pozaklasowe i  kotły klasy 3 

Uzyskaj dotację i wymień urządzenie grzewcze w swoim domu!
W  związku z  ogromnym zainteresowa-

niem mieszkańców, Urząd Miasta Żory 
organizuje nabór wniosków do projektu, 
w którym będzie można uzyskać wysokie 
dofinansowanie do wymiany urządzeń 
grzewczych. Warto wziąć w  nim udział 
i włączyć się we wspólne starania o czyste 
powietrze w naszym mieście i regionie! 

wg normy PN-EN 303-5:2012). Projekt będzie 
realizowany w tzw. „formule grantowej”, gdzie 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej bę-
dzie po stronie Miasta Żory, zaś mieszkańcy 
chętni do wzięcia udziału w  projekcie będą 
składali wnioski bezpośrednio do Urzędu Mia-
sta. Po uzyskaniu dofinansowania z  Urzędu 
Marszałkowskiego (koniec roku 2021), wybór 
wykonawcy oraz  nadzór nad realizacją inwe-
stycji będą należały już do mieszkańca. 

Na co finansowanie i jakie korzyści?
Dopłatę będzie można uzyskać do następu-

jących technologii:
- pompy ciepła, 
- kotły na pellet z biomasy,
- kotły gazowe,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowni-

czej.
Kiedy nabór?

Nabór wniosków został zaplanowany na 
kwiecień/maj 2021. Szczegółowy regulamin 
projektu wraz z  wysokością dofinansowania 

dla poszczególnych technologii oraz dokład-
nymi warunkami uczestnictwa w projekcie, zo-
stanie opublikowany na stronie internetowej 
urzędu miasta www.zory.pl. 

Dodatkowe informacje
• Dotację będzie można łączyć z  dofinanso-

waniem uzyskanym w  ramach programu 
„Czyste Powietrze”,

• realizacja inwestycji będzie możliwa dopie-
ro po podpisaniu umowy z Miastem Żory, 

• wypłata dotacji będzie miała formę refun-
dacji – po podpisaniu umowy z  Miastem, 
mieszkaniec realizuje inwestycję i ponosi jej 
koszty, a grant zostaje wypłacony po akcep-
tacji dokumentacji rozliczeniowej,  

• o zakwalifikowaniu do projektu będą decy-
dowały kryteria punktowe. 
Informacje w  sprawie naboru   można bę-

dzie uzyskać w Urzędzie Miasta Żory, w Zespo-
le Zarządzania Energią tel. 32 43 48  138 lub  
32 43 48 145 oraz na stronie internetowej 
www.zory.pl.

Spalanie śmieci i  paliw niskiej jakości w  do-
mowych piecach jest jedną z  przyczyn smogu 
w naszym regionie. By temu zapobiec Urząd Mia-
sta Żory prowadzi wzmożone kontrole. Wykonu-
ją je uprawnieni pracownicy, posiadający legity-
mację ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz 
pieczęciami, a także upoważnienie, wydawane 
przez Prezydenta Miasta Żory. 

Urząd Miasta Żory prowadzi kontrole palenisk
Trwają kontrole palenisk przeprowadza-

ne przez pracowników Urzędu Miasta Żory. 
Przypominamy, że właściciel kontrolowanej 
nieruchomości lub dorosły domownik ma 
obowiązek wpuszczenia upoważnionych pra-
cowników w celu przeprowadzenia kontroli. 

Ustawa uprawnia osoby kontrolujące do:
1) wstępu wraz z  rzeczoznawcami i  niezbęd-

nym sprzętem przez całą dobę na teren nieru-
chomości, obiektu lub ich części, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, 
a w godz. 6:00 – 22:00 na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania 
innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji 
oraz wzywania i przesłuchiwania osób w za-
kresie niezbędnym do ustalenia stanu fak-
tycznego;

4) żądania okazania dokumentów i  udostęp-
nienia wszelkich danych mających związek 

z problematyką kontroli.
Konsekwencje uchylenia się od obowiązku 

umożliwienia przeprowadzenia kontroli regu-
luje Kodeks Karny, który mówi, że 
- Art.  225, §  1. Kto osobie uprawnionej do prze-

prowadzania kontroli w zakresie ochrony śro-
dowiska lub osobie przybranej jej do pomocy 
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności 
służbowej, podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3.

- Art.   226, §   1.  Kto znieważa funkcjonariusza 
publicznego lub osobę do pomocy mu przy-
braną, podczas i w związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.
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Wypełnij formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie internetowej 

www.mzoz.zory.pl.
Skontaktujemy się z Tobą!

Zaszczep się 
przeciwko COVID-19

w Żorach
Skończyłeś 60 lat, 

jesteś mieszkańcem Żor 
i chcesz się zaszczepić 

przeciwko COVID-19 w Żorach? 
Geneza Święta Ogniowego sięga tragicz-

nego pożaru z 11 maja 1702 roku, który strawił 
znaczną część miasta. Od tego czasu co roku, 
właśnie 11 maja, uliczkami żorskiej Starówki 
przechodzi tradycyjna procesja, rozświetlają-
ca miasto blaskiem płonących pochodni. Za-
zwyczaj biorą w  niej udział setki mieszkańców 
Żor oraz gości z  innych miast. Jednak obecnie, 
w  związku z  epidemią COVID-19 i  związanymi 
z nią ograniczeniami nie jest to możliwe. 

- Jest mi niezmiernie przykro, że nie może-
my wszyscy razem pielęgnować pięknej tradycji 

319. Święto Ogniowe 
– uczcijmy je bezpiecznie

W  tym roku już po raz 319. w  naszym 
mieście odbędzie się unikatowe Święto 
Ogniowe. Niestety, w związku z ogranicze-
niami nałożonymi w walce z epidemią ko-
ronawirusa, tegoroczne obchody nie będą 
tak uroczyste, jak do tej pory.

Święta Ogniowego. Jednak z  uwagi na nasze 
wspólne bezpieczeństwo proszę mieszkańców, 
by w tym roku nie brali udziału w mszy i procesji 
z  okazji Święta Ogniowego - mówi Waldemar 
Socha, Prezydent Miasta Żory. - Zwracam się 
z prośbą do mieszkańców żorskiej Starówki, by 
11 maja przyozdobili swoje okna oraz zapalili 
w nich świece lub inne światełka, by w ten spo-
sób bezpiecznie uczcić Święto Ogniowe – doda-
je Prezydent Żor.

Tegoroczne, wyjątkowo skromne obchody 
Święta Ogniowego, rozpocznie msza święta 
w kościele pw. św. św. Filipa i Jakuba w Żorach 
o godzinie 19:30. Ilość osób, które będą mogły 
wziąć udział w mszy będzie zależała od obowią-
zujących w tym dniu przepisów. Zachęcamy do 
oglądania mszy na żywo w Internecie, na stronie 
parafii www.filipjakub.pl.

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 
12 tras  kolejowych, w tym 10 tzw. szprych CPK 
prowadzących z  różnych regionów Polski do 
Warszawy i  CPK. W  województwie śląskim pla-
nowana jest budowa przez CPK 100 km nowych 

Warianty przebiegu tras kolejowych 
przez Żory w ramach inwestycji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego 

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie pra-
wie 1 800 km nowych linii, które mają po-
wstać w naszym kraju do końca 2034 r. Dla 
ponad 500 km z nich prace przygotowaw-
cze już trwają. Dla mieszkańców Żor naj-
ważniejsza jest bez wątpienia planowana 
budowa linii kolejowej dużych prędkości 
na odcinku Katowice – Jastrzębie-Zdrój 
– Ostrawa, która może przechodzić przez 
teren naszego miasta.

linii kolejowych i  modernizacja przez PKP PLK 
246 km linii istniejących. Jedną z tych inwestycji 
będzie budowa linii kolejowej nr 170 na odcinku: 
Katowice - Chybie – Jastrzębie-Zdrój – Godów – 
granica państwa. Na przygotowanie dokumen-
tacji dla tego projektu   spółka CPK otrzymała 
dofinansowanie z unijnego Instrumentu „Łącząc 
Europę” (Connecting Europe Facility). 

Obecnie spółka CPK prowadzi dla tego odcin-
ka zaawansowane postępowanie przetargowe 
na wybór wykonawcy studium techniczno-eko-
nomiczno-środowiskowego. Podpisanie umowy 
planowane jest w  maju br. W  ramach studium 
przygotowana zostanie dokumentacja wraz ze 

wskazaniem rekomendowanego przebiegu li-
nii kolejowej w zakresie koniecznym do prowa-
dzenia działań na kolejnych etapach inwestycji. 
Przebieg wariantów, które są obecnie brane pod 
uwagę i  będą rozpatrywane w  ramach STEŚ 
przedstawia mapa, dostępna na www.zory.pl.

Kolejnym krokiem będą konsultacje spo-
łeczne z  mieszkańcami, podczas których 
przedstawiciele CPK zaprezentują warianty 
przebiegu tras na podkładach geodezyjnych 
z  propozycjami konkretnych rozwiązań tech-
nicznych.

Na przełomie I  i  II kwartału 2022 r. wybra-
ny zostanie tzw. wariant inwestorski, który 
następnie poddany będzie  analizie w ramach 
procedury uzyskania decyzji środowiskowej 
(DUŚ). W ramach DUŚ również są przewidziane 
konsultacje społeczne. Na tym etapie będzie 
można już mówić o ostatecznym przebiegu linii 
kolejowej i o tym, w jakim zakresie będzie ona 
przechodziła przez teren Żor.  

Pałac w Baranowicach z każdym dniem zbli-
ża się do nowego otwarcia. Tworząc piękne, 
odrestaurowane przestrzenie, z  których będą 
mogli korzystać mieszkańcy, nie zapominamy 
również o  historii tego niezwykłego obiektu. 
Przeprowadzono prace badawcze, w  ramach 
których wykonano dwa wykopy sondażowe 
w  sąsiedztwie budynku oraz zbadano teren 
w  związku z  budową drogi przeciwpożarowej 
i  rozbiórką części posadzek pałacu - wybrano 
i dokładnie przeanalizowano materiał z wnętrz. 
Podczas samej rozbiórki posadzek odkryto cie-
kawe fragmenty kafli, pochodzących ze schyłku 
XVI wieku. - Jak pokazują nasze dotychczasowe 
badania, pałacu w Żorach Baranowicach raczej 

Historyczne skarby odkryte 
podczas prac przy baranowickim pałacu

Stare monety, zabytkowe kafle oraz 
fragmenty naczyń, butelek i innych przed-
miotów codziennego użytku – to cenne 
znaleziska odkryte podczas prac arche-
ologicznych prowadzonych w  ramach 
kompleksowej renowacji Zespołu Parko-
wo – Pałacowego w Baranowicach.

nie wzniesiono w  miejscu 
starszego, średniowiecz-
nego założenia, a  takie 
informacje się pojawiały. 
Nie zmienia to faktu, że 

otoczenie i wnętrza tej rezydencji to czysta ma-
gia, rodem z  najlepszych opowieści rycerskich 
– mówi Radosław Zdaniewicz z Górnośląskiej 
Pracowni Archeologicznej, prowadzącej prace 
archeologiczne na terenie pałacu. 

W wykopach udało się odnaleźć wiele cieka-
wych eksponatów. – Są to głównie przedmioty 
codziennego użytku sprzed wieków. Znaleźli-
śmy na przykład zdobiony widelec i fragmenty 
pięknej butelki, w której prawdopodobnie wła-
ściciele sprowadzali wodę zdrojową z dzisiejszej 
Kudowy-Zdroju. Są też fragmenty przeróżnych 
naczyń – od prostych, które mogły służyć do 
przechowywania żywności lub dla służby, po 
doskonale wykonane i bogato zdobione, z któ-
rych korzystali zapewne zamożni właściciele re-
zydencji. Cennym znaleziskiem są też nowożyt-

ne monety – opowiada Radosław Zdaniewicz. 
– Podczas prac znaleziono też drewniane pale 
wbite w  ziemię, które wskazują, że w  sąsiedz-
twie pałacu teren był podmokły i  konieczne 
było jego wzmacnianie i regulacja przed rozbu-
dową pałacu. Badania wykonane z  próbki po-
branej z jednego z nich wskazały na datę ścięcia 
drzewa, wykorzystanego do palowania, czyli 
1787 r. - dodaje. 

Przypomnijmy, że kompleksowa renowacja 
zabytkowego pałacu z  XVII wieku rozpoczęła 
się w  lipcu minionego roku i  cały czas trwają 
prace prowadzone 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  Żywca. Miasto otrzyma-
ło na ten cel dofinansowanie w  wysokości aż  
13 153 015,14 zł w ramach projektu pt. „W tro-
sce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu 
Parkowo-Pałacowego w Żorach”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020.

Miejskie Zakłady Opieki 
Zdrowotnej w Żorach 
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Prosimy by w pierwszej kolejności załatwiać 
sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub 
przez Internet, korzystając z  Elektronicznego 
Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w  sytuacjach wymagających oso-
bistego stawienia się w  Urzędzie Miasta Żory 
przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracow-
nikiem danej komórki organizacyjnej.

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty 
dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywa-

Przed wizytą w Urzędzie 
Miasta Żory należy się umówić 

Szanowni Mieszkańcy, przypomina-
my, że chcąc załatwić sprawę w  Urzędzie 
Miasta   Żory trzeba się wcześniej umó-
wić. Osoby, które nie będą umówione nie 
zostaną obsłużone. W  trosce o  bezpie-
czeństwo, bardzo prosimy mieszkańców 
o ograniczenie do niezbędnego minimum 
wizyt w Urzędzie Miasta Żory oraz instytu-
cjach i jednostkach miejskich.

telskich – te sprawy można załatwić bez wcze-
śniejszego umawiania wizyty.

W  pozostałych sytuacjach kontakt klientów 
z pracownikami następuje telefonicznie lub ma-
ilowo w godzinach pracy urzędu. Urząd Miasta 
Żory pracuje:

- w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00,
- od wtorku do czwartku, w godz. 7:30 – 15:30,
- w piątek w godz. 7:30-14:00.
Dokumenty można składać w  skrzynkach 

podawczych, ustawionych przy wejściach do 
budynków Urzędu Miasta. W  przypadku ko-
nieczności otrzymania potwierdzenia odbioru 
możliwe jest składanie dokumentów w biurach 
podawczych Urzędu Miasta.

Jednocześnie przypominamy, że każda 
osoba, która chce załatwić sprawę w Wydziale 
Spraw Obywatelskich musi wcześniej umówić 
się na wizytę przez Internetowy System Kolej-
kowy – link można znaleźć na głównej stronie 
miejskiego portalu www.zory.pl 

W ramach działających w projekcie Subre-
gionalnych Inkubatorów w  Jastrzębiu-Zdro-
ju (BLUEFORM) i  Żorach (Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości S.A.) stworzonych zosta-
nie aż 48 firm – startupów, głównie w bran-
żach związanych z  nowoczesnymi tech-
nologiami informatycznymi i  komunikacji 
teleinformatycznej (ICT) oraz z pracą twórczą 
i designem, z kompleksową wiedzą na temat 
prowadzenia firmy i  możliwością rocznego 
wsparcia w prowadzeniu działalności.

Projekt jest skierowany dla osób, które nie 
ukończyły 30 roku życia (18-29), utraciły 
zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu 

Są środki dla młodych na otwarcie firmy! 
Niebieski StartUp to projekt, którego 

uczestnicy mogą otrzymać aż 23 tysiące 
złotych bezzwrotnej dotacji na założe-
nie firmy oraz wsparcie pomostowe na 
pokrycie bieżących kosztów działalności 
i wsparcie szkoleniowe. Do dyspozycji jest 
nowa pula środków, skierowanych do mło-
dych ludzi do 29 roku życia, którzy stracili 
pracę z powodu pandemii COVID-19. 

pandemii i mieszkają na terenie subregio-
nu zachodniego województwa śląskiego, 
czyli na terenie miast i gmin: Jastrzębie-Zdrój, 
Żory, Wodzisław Śląski, Rybnik, Racibórz, Ra-
dlin, Kuźnia Raciborska, Pszów, Krzanowice, 
Czerwionka – Leszczyny, Rydułtowy, Gaszo-
wice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, 
Krzyżanowice, Lubomia, Lyski, Marklowice, 
Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, 
Świerklany. Ponadto muszą to być osoby, 
które nie prowadziły i  nie miały zawieszo-
nej działalności gospodarczej (firmy) przez 
minimum 12 miesięcy oraz nie były zareje-
strowane jako przedsiębiorcy w KRS w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, a także spełniają defi-
nicję osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej 
w PUP lub biernej zawodowo. 

W  kwietniu ruszy również kolejny nabór 
w  ramach programu Subregionalny Inkuba-
tor Przedsiębiorczości dla osób 30+. Więcej 
informacji na www.startupovo.pl.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i  Mieszkań 2021 badana będzie sytu-
acja rodzinna, zawodowa i lokalowa wszystkich 
mieszkańców Polski. Udzielone przez nas odpo-
wiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną 
– jednostkowe dane dotyczące poszczególnych 
osób i  gospodarstw domowych nie mogą być 
ujawniane ani przekazywane innym podmio-
tom. W  formularzu znajdzie się osiem bloków 

Rozpoczął się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy? 
Odpowiedzi na te pytania poznamy dzię-
ki Narodowemu Spisowi Powszechnemu 
Ludności i Mieszkań 2021. Informacje po-
trzebne do przeprowadzenie spisu może-
my podać w aplikacji spisowej lub podczas 
rozmowy z rachmistrzem. 

tematycznych. Wykaz pytań do Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
znajduje się na stronie spis.gov.pl. 

Obowiązkiem spisowym są 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 za-

kwaterowania i  inne zamieszkane pomieszcze-
nia nie będące mieszkaniami.
Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany 

samodzielnie przeprowadzić samospis, pole-
gający na weryfikacji, aktualizacji i  uzupełnie-
niu danych o  respondencie, zamieszczonych 

w formularzu spisowym. Aby zapobiec sytuacji, 
w  której zobowiązany do spisu mieszkaniec 
Polski nie ma możliwości dokonania samospisu 
(np. z powodu braku dostępu do urządzeń i In-
ternetu), Urząd Miasta Żory udostępnienia od-
powiednie pomieszczenie i  sprzęt do realizacji 
samospisu. Aby skorzystać z komputera z dostę-
pem do Internetu, należy ustalić telefonicznie 
termin z  pracownikiem Gminnego Biura Spiso-
wego, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu:  
32 43 48 225, 32 43 48 230 lub 32 43 48 232. 

W  szczególnie uzasadnionych przypadkach 
(gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie 
będzie mogła wypełnić w żaden sposób formu-
larza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą 
kontaktowali się z  tymi osobami telefonicznie 
lub osobiście, aby pomóc w  dopełnieniu obo-
wiązku spisowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.spis.gov.pl.

W  ubiegłym roku, z  uwagi na pandemię 
termin zgłaszania zbycia lub nabycia i  rejestra-
cji pojazdu został tymczasowo (do końca 2020 
roku) przedłużony z 30 do 180 dni.  Od początku 
stycznia ponownie jednak obowiązuje krótszy, 
30-dniowy termin.

Ustawa prawo o ruchu drogowym mówi, że 
kto nie zawiadamia Starosty - lub jak w  przy-
padku Żor, Prezydenta Miasta - o  nabyciu lub 
zbyciu pojazdu, podlega administracyjnej karze 
pieniężnej w wysokości od 200 do 1 000 złotych. 

W  związku z  tym prosimy, by odpowiednio 
wcześniej umówić się na wizytę przez Interneto-
wy System Kolejkowy, dostępny na www.zory.pl. 
W  przypadku pytań i  wątpliwości prosimy 
o kontakt pod nr tel. 32 43 48 103, 104 lub 106. 

Jeżeli przepisy w tym zakresie ulegną zmia-
nie, to niezwłocznie poinformujemy o  tym 
mieszkańców. 

Na zgłoszenie zbycia 
lub nabycia pojazdu 
mamy 30 dni

Od początku stycznia 2021 r. ponownie 
obowiązuje krótszy, 30-dniowy termin 
na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 
oraz rejestrację pojazdu. 

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w  Żorach informuje, że siedziba 
została przeniesiona z  ul. Dworcowej 7 
na ul. Ks. Klimka 7 (Budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 3, wejście boczne).

Zarząd przyjmuje interesantów w śro-
dy oraz w czwartki  w godzinach od 9:00 
do 12:00. Telefony kontaktowe: 667 014 
294, 604 943 426.

Zmiana siedziby 
Zarządu Oddziału 

Rejonowego Związku 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Żorach 
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Decyzję o  utworzeniu przy ŻCOP punktu 
dla nowych mieszkańców przyjeżdżających 
do Żor ze wschodu podjął Prezydent Miasta 
Żory Waldemar Socha,   po przeprowadzeniu 
w naszym mieście  jesienią 2020 roku pilotażo-
wego projektu pn. „Asystent Międzykulturowy 
– wsparciem dla żorzan”, zrealizowanego przez 
stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczo-
ści. Projekt ten był odpowiedzią na zapotrze-
bowanie na tego rodzaju wsparcie zgłoszone 
przez samych cudzoziemców oraz przez przed-
stawicieli instytucji miejskich, mających stycz-
ność z przyjezdnymi.

Asystent Międzykulturowy wspiera nowych 
mieszkańców Żor z Ukrainy i Europy Wschodniej 

W    Żorskim Centrum Organizacji Po-
zarządowych powstał punkt informacyj-
ny dla cudzoziemców przyjeżdżających 
do naszego miasta - w  szczególności 
z  Ukrainy i  państw Europy Wschodniej 
-   i  chcących zamieszkać oraz pracować 
zawodowo w  Żorach. Wsparcie nowym 
mieszkańcom zapewnia Asystent Mię-
dzykulturowy, którym jest Alla Ożyjew-
ska-Brożyna - żorzanka pochodzenia 
ukraińskiego, tłumaczka oraz koordyna-
torka projektów integracyjnych.

- Jesteśmy przekonani, że tworzenie sprzy-
jającej polityki migracyjnej w mieście, między 
innymi poprzez wsparcie przez Asystenta Mię-
dzykulturowego komunikacji przedstawicieli 
instytucji miejskich z cudzoziemcami  przyczy-
ni się do właściwego włączenia społecznego 
i  łatwiejszej asymilacji nowych mieszkańców 
Żor – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory.

Do głównych zadań Asystenta Międzykul-
turowego należą: 

- przeprowadzenie konsultacji dla obco-
krajowców, osób przyjezdnych, mających 
problem z  porozumiewaniem się w  języ-
ku polskim oraz osób zainteresowanych 
współpracą, nawiązaniem kontaktu i  za-
trudnieniem pracowników zza granicy bez-
pośrednio na firmę;

- kontaktowanie się z  urzędami oraz insty-
tucjami miejskimi w celu pozyskania infor-
macji dot. pytań cudzoziemców oraz osób, 
mających problemy z  porozumiewaniem 
się w języku polskim;

- pomoc obcokrajowcom w wypełnieniu do-
kumentów urzędowych, CV w  języku pol-

skim itp.;
- towarzyszenie żorskim cudzoziemcom 

w  urzędach oraz instytucjach miejskich, 
szkołach, przedszkolach, przychodniach, 
przede wszystkim w  sytuacjach kryzyso-
wych oraz pomoc w  załatwianiu spraw 
urzędowych wraz z tłumaczeniem ustnym;

- wsparcie adaptacyjne oraz informacyjne 
rodziców oraz dzieci cudzoziemskich w żor-
skich szkołach, kontakt z dyrekcją szkół;

- informowanie o  integracyjnych inicjaty-
wach na rzecz migrantów w  mieście Żory 
i okolicy;

- tłumaczenie krótkich komunikatów infor-
macyjnych, przekazanych przez Urząd Mia-
sta oraz instytucje miejskie, skierowanych 
w tym do cudzoziemców;

- wsparcie we włączeniu społecznym cudzo-
ziemców.
Punkt konsultacyjny mieści się w  Żorskim 

Centrum Organizacji Pozarządowych na os.  
Sikorskiego 52, w Żorach.

Ze względu na specyfikę działania Asysten-
ta Międzykulturowego, która wymaga pracy 
w terenie, prosimy o kontakt telefoniczny w 
celu dalszego załatwienia sprawy  pod nume-
rem 530 330 219 (rozmowa w języku polskim, 
ukraińskim, rosyjskim i angielskim) lub e-mail: 
asystent.miedzykulturowy@cop.zory.pl.

Projekt unijny „Przez zabawę do nauki – 
podniesienie jakości edukacji przedszkol-
nej w  Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczar-
skiego w  Żorach” w  ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 realizowany jest od 
grudnia 2020 r. Dzięki środkom unijnym zaku-
pione zostaną przybory do zabawy i ćwiczeń 
ruchowych. W znacznym zakresie doposażo-
ne będą kąciki tematyczne - dzieci otrzymają 
nowe lalki, misie, samochody, klocki, zestawy 
do budowania, instrumenty muzyczne, przy-
rządy gimnastyczne, gry i  zabawki zręcz-
nościowe oraz gry planszowe i  podłogowe. 
Wszystkie zabawki, kąciki zabaw i  materiały 

„Przez zabawę do nauki”, 
czyli alpaki odwiedzają przedszkolaki 

Dzięki środkom z  Unii Europejskiej 
w  żorskim Przedszkolu nr 16 odbyły się 
zajęcia z  alpakoterapii oraz dogoterapii. 
Zwierzęta wzbudziły zachwyt i  ogromne 
zainteresowanie wśród wychowanków 
przedszkola. Wkrótce placówka zyska 
nowe pomoce dydaktyczne, m.in. pomoce 
do zajęć prowadzonych metodą glottody-
daktyki, terapii ręki oraz pomoce interak-
tywne pozwalające łączyć zabawę z nauką.

zwiększa ich szanse edukacyjne.
Zmieni się też ogród przedszkolny, który 

będzie doposażony w domki, mebelki ogro-
dowe i  zjeżdżalnie. Ze względów estetycz-
nych odnowionych zostanie sześć sal przed-
szkolnych. Dofinansowanie będzie również 
przeznaczone na kursy doskonalące dla na-
uczycieli, którzy podniosą kwalifikacje i zdo-
będą odpowiednie uprawnienia do realizacji 
zajęć z dziećmi.

Obecnie przedszkolaki korzystają z  zajęć 
dodatkowych z  wykorzystaniem metody 
Weroniki Sherborne z  zakresu terapii ręki, 
a  także zajęć z  alpakoterapii oraz dogote-
rapii, które stanowią ogromną atrakcję dla 
najmłodszych. Bliski kontakt ze zwierzętami 
ma bez wątpienia korzystny wpływ na roz-
wój emocjonalny dziecka. Wspólne zabawy, 
głaskanie, przytulanie i  obserwacja ich za-
chowań wywołują radość i uśmiech na dzie-
cięcych twarzach.

Urząd Miasta Żory pozyskał na ten projekt 
środki unijne z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości 359 645,83 zł.  Cał-
kowita wartość projektu wynosi 423 112,75 
zł, pozostałe środki w wysokości 63 466,92 zł 
pochodzą z budżetu Miasta Żory.

dydaktyczne zostały dobrane w taki sposób, 
aby edukowały oraz zaspokajały różnorodne 
potrzeby dzieci, w  tym pobudzały ich ak-
tywność i  wyobraźnię. W  myśl hasła „Przez 
zabawę do nauki” tworzenie przyjaznej, no-
woczesnej i kreatywnej przestrzeni zarówno 
do zajęć edukacyjnych, jak i  zabawy sprzyja 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz 

Urząd Miasta Żory stara się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swo-
ich klientów, także tych ze specjalnymi po-

W urzędzie możesz skorzystać 
ze wsparcia tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące oraz słabo słyszą-
ce załatwiając sprawy w  Urzędzie Miasta 
Żory mogą skorzystać z pomocy tłumacza 
języka migowego.

trzebami. Dzięki temu, że jedna z pracownic 
Wydziału Spraw Obywatelskich – Agnieszka 
Buchalik biegle włada językiem migowym, 
osoby niesłyszące oraz słabo słyszące mogą 
załatwiać sprawy urzędowe posługując się 
właśnie tym językiem. Urzędniczka wciela 
się w rolę tłumacza, pośrednicząc pomiędzy 

klientem, a  pracownikiem komórki Urzędu 
Miasta, w  której załatwiana jest konkretna 
sprawa. Pomoc ta jest oczywiście bezpłatna. 

Zachęcamy, by osoby zainteresowane 
skorzystaniem z  takiego wsparcia przy-
chodząc do Urzędu Miasta przedstawiły 
na informacji karteczkę z  prośbą o  pomoc 
Agnieszki Buchalik. Spotkanie można też 
umówić wcześniej pisząc maila na adres: 
so@um.zory.pl.
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Nadmierna masa ciała już w młodym wieku, 
prowadzi w  dalszym życiu do rozwoju wielu 
innych chorób przewlekłych, obniżenia jakości 
życia oraz zmniejszonej wydolności organi-
zmu. Dlatego też wdrożenie programów profi-
laktyki i wczesnego leczenia nadwagi i otyłości 
wśród dzieci i  młodzieży jest niezwykle waż-
ne. W  związku z  tym Miasto Żory rozpoczęło 
realizację programu polityki zdrowotnej pn. 
„Program profilaktyki i  wczesnego wykry-
wania nadwagi i  otyłości wśród dzieci klas III 
szkół podstawowych z  ternu miasta Żory” na 
lata 2020 – 2024. Jest on skierowany do dzieci 

Walczymy z nadwagą i otyłością wśród dzieci
Otyłość i  nadwaga stanowią globalny 

problem zdrowotny, a  wyniki badań są 
alarmujące. Szczególnie niepokoi wzrost 
ilości dzieci i  młodzieży, zmagających się 
z nadmierną wagą. Według WHO problem 
otyłości dotyczy już 10% dzieci i młodzieży 
na świecie, a w Polsce dzieci tyją najszyb-
ciej w  Europie! Chcąc zmierzyć się w  tym 
problemem Miasto Żory rozpoczęło reali-
zację programu zdrowotnego pn.: „Pro-
gram profilaktyki i wczesnego wykrywania 
nadwagi i  otyłości dla dzieci klas III szkół 
podstawowych z terenu miasta Żory”.

z klas trzecich żorskich szkół podstawowych – 
w poszczególnych latach będą to kolejno dzie-
ci urodzone w  latach 2010-2014 – wraz z  ich 
rodzicami i opiekunami. 

Do programu interwencji edukacyjno-zdro-
wotnej zaproszone zostaną wszystkie dzieci 
z  Żor z  zaburzeniami masy ciała rozpoznany-
mi w  trakcie wykonywania bilansowych ba-
dań przesiewowych dla uczniów klas III szkół 
podstawowych. Badania te są wykonywane 
przez pielęgniarki szkolne. Informacja o zabu-
rzeniach masy ciała u  dziecka będzie przeka-
zywana rodzicom lub opiekunom badanego 
dziecka wraz z  zaproszeniem do bezpłatnej, 
kompleksowej interwencji edukacyjno-leczni-
czej z podaniem szczegółowych informacji na 
temat programu. 

Realizatorem miejskiego programu jest 
Poradnia Dietetyczna SuperSlim, mieszcząca 
się przy Alei Wojska Polskiego 1 C w  Żorach. 
Będzie ona przyjmowała na bezpłatnych wizy-
tach dzieci  z klas trzecich żorskich szkół pod-
stawowych - co roku refundacją z  miejskich 
środków objętych zostanie około 60 dzieci 
z  problemem nadwagi i  otyłości. Na wizyty 

można zapisywać się pod numerem telefonu 
531 200 609, a program potrwa aż do listopa-
da 2024 roku. 

By wziąć udział w programie dziecko musi: 
być uczniem klasy III szkoły podstawowej 
w Żorach, mieszkać na terenie naszego miasta, 
posiadać aktualne wyniki badań oraz przed-
stawić zaproszenie do programu, wystawione 
przez pielęgniarkę szkolną, ze szkoły do której 
uczęszcza dziecko. 

W  ramach programu każdy mały pacjent 
może skorzystać z czterech wizyt w pełni refun-
dowanych przez Urząd Miasta Żory. Podczas 
wizyt udzielone zostaną porady żywieniowe, 
porady psychodietetyka, dietetyka klinicznego 
oraz specjalisty ds. aktywności fizycznej. Dzieci 
m.in. otrzymają rozpiski co należy jeść, a czego 
unikać oraz przykładowe przepisy. Będą też ko-
rzystały z medycznej analizy składu ciała, które 
pomoże w monitorowaniu ich postępów oraz 
wskazówki, jak w  atrakcyjny sposób wprowa-
dzić aktywość fizyczną do swojego codzienne-
go życia. Dzieci będą mogły też korzystać z do-
datkowych wizyt kontrolnych, finansowanych 
przez poradnię. 

Szczepienia wykonywane są w  Poradni 
„Onko- Dent”, G. L. Słomian Sp. Jawna mieszczą-
cej się przy ul. Centralnej 17 w Żorach. Program 
potrwa do końca listopada, a osoby zaintereso-
wane proszone są o wcześniejsze uzgodnienie 

Chorujesz na nowotwór? Zaszczep się 
bezpłatnie przeciwko pneumokokom 

W  Żorach realizowany jest program 
szczepień chroniących osoby chorujące na 
nowotwory złośliwe przed groźnymi dla ich 
zdrowia i  życia bakteriami pneumokoko-
wymi. Projekt w całości finansowany jest ze 
środków Urzędu Miasta Żory. Uwaga! Pro-
jekt skierowany jest dla osób chorujących 
na nowotwory, jednak przed podjęciem 
leczenia chemioterapii wstępnej i  konsoli-
dacyjnej, radioterapii oraz przed leczeniem 
innymi lekami immunopresyjnymi.

terminu szczepienia pod nr telefonu: 32 46 90 
425. Rejestracja czynna jest w  poniedziałek 
i czwartek w godz. 12:00 - 18:00 oraz w środę 
w godz. 15:30 – 20:00.

Infekcje pneumokokowe są przyczyną wie-
lu groźnych chorób nie tylko u dzieci, ale także 
u osób dorosłych, szczególnie tych z obniżoną 
odpornością. Bakterie te mogą wywoływać 
wiele ciężkich zakażeń, takich jak posocznica 
(zwana potocznie sepsą),  zapalenie opon mó-
zgowo – rdzeniowych czy groźne zapalenie 
płuc. Pneumokoki przenoszą się drogą kropel-
kową, wystarczy kaszel lub kichnięcie, aby za-
kazić bakterią inną osobę. W populacji osób do-
rosłych na zachorowania szczególnie narażona 
jest grupa pacjentów z  chorobami nowotwo-

rowymi. Wśród osób chorujących przewlekle 
odnotowuje się pięć razy wyższą zapadalność 
na inwazyjne choroby pneumokokowe, w  po-
równaniu z grupą zdrowych dorosłych.

Osoby z  rozpoznaniem choroby nowotwo-
rowej mają obniżoną odporność, a  wdroże-
nie niezbędnej chemioterapii czy radioterapii 
zwiększa częstotliwość zapadalności na groźne 
dla zdrowia i  życia zakażenia, które jednocze-
śnie bardzo pogarszają skuteczność leczenia 
i  narażają chorego na przerwanie terapii. To 
często właśnie powikłania wynikające z zapal-
ności na infekcje pneumokokowe takie jak np. 
zapalenie płuc czy oskrzeli są śmiertelnym za-
grożeniem dla tej grupy chorych. Interwencja 
w  odpowiednim czasie w  postaci szczepienia 
przeciwko pneumokokom, sprawia, że pacjenci 
którzy wymagają chemioterapii znoszą lecze-
nie zdecydowanie lepiej i są narażeni na mniej-
szą liczbę powikłań.

Program bezpłatnych badań oczu to kolejne 
z  działań realizowanych przez miasto, by zadbać 
o  zdrowie mieszkańców. Będzie z  niego mogło 
skorzystać aż 200 osób zamieszkałych na stałe lub 
czasowo w Żorach. Darmowe badania przysługują 
osobom, które:

- ukończyły 50 rok życia, jeżeli ostatnie badanie 
okulistyczne było wykonane minimum 12 mie-
sięcy wcześniej,

- są chore na cukrzycę lub mają stwierdzoną nie-

Bezpłatne badania oczu dla mieszkańców 
Żor w wieku 50+ oraz chorych na cukrzycę 

Dbając o  zdrowie mieszkańców, Urząd 
Miasta Żory organizuje dla nich bezpłat-
ne badania profilaktyczne w  ramach pro-
gramu „Wykrywanie zwyrodnienia siat-
kówki związanego z  wiekiem (AMD) oraz 
ocznych powikłań cukrzycy w aspekcie ich 
wykrywalności w oparciu o analizę lekar-
ską fotografii barwnej dna oka”.

tolerancję glukozy, jeżeli ich ostatnie badanie 
okulistyczne było wykonane minimum 6 mie-
sięcy wcześniej i wykazało zmiany na dnie oka,

- są chore na cukrzycę lub mają stwierdzoną nie-
tolerancję glukozy, a ich ostatnie badanie oku-
listyczne było wykonane minimum 12 miesięcy 
wcześniej.
Program „Wykrywanie zwyrodnienia siatkówki 

związanego z  wiekiem (AMD) oraz ocznych po-
wikłań cukrzycy w  aspekcie ich wykrywalności 
w oparciu o analizę lekarską fotografii barwnej dna 
oka” będzie realizowany przez Śląskie Centrum Le-
czenia Oczu Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. 
Okrężnej 11. Na przeprowadzenie badań dla miesz-
kańców miasto przeznaczyło w tym roku 10 000 zł.

Badania będą wykonywane od kwietnia do li-
stopada w  Śląskim Centrum Leczenia Oczu, przy 
ul. Okrężnej 11. Należy jednak pamiętać, że ilość 
bezpłatnych badań jest ograniczona i  o  przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja telefo-
niczna pod numerami 32 46 96 031 oraz 516 896 
929 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 
– 20:00.

Zwyrodnienie plamki związane z  wiekiem 
(ang. age-related macular degeneration – AMD), 
jest chorobą dotyczącą obszaru na dnie oka zwa-
nego plamką. Plamka to miejsce odpowiedzialne 
za widzenie centralne, które potrzebne jest do 
wykonywania codziennych czynności jak np. czy-
tanie, rozpoznawanie twarzy, znaków drogowych. 
Szczególnie czuły na  uszkodzenia w  przebiegu 
AMD jest środek plamki zwany dołkiem. AMD jest 
jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty osób doro-
słych na świecie. Ujawnia się ok. 50-60 roku życia, 
a po 70 roku życia prawie 30% osób jest dotknię-
tych tą chorobą. Zwykle zmiany dotyczą obu oczu, 
choć nie muszą pojawiać się jednocześnie i ich za-
awansowanie może być różne. Wyróżniamy dwie 
formy zwyrodnienia plamki związanego z  wie-
kiem: suchą oraz wysiękową. Więcej informacji 
na temat choroby AMD można uzyskać na stronie 
www.amd.org.pl.
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Uczestnicy realizowanego przez żorską 
bibliotekę projektu otrzymają wsparcie edu-
kacyjne, doradcze, psychologiczne, prawne 
i motywacyjne, co znacząco podniesie ich kom-
petencje i wpłynie pozytywnie na integrację ze 
społecznością. - Przygotowaliśmy 5 bloków 
tematycznych dotyczących poszukiwania pra-
cy, systemu zdrowia, transportu i komunikacji, 
kulinariów, zdrowego odżywiania i  zarządza-
nia budżetem domowym oraz tożsamości. Za-
planowaliśmy interesujące i przydatne zajęcia 
teoretyczne i praktyczne, wzbogacone kursem 
języka polskiego – mówi Aleksandra Zawal-
ska-Hawel, dyrektor MBP w Żorach. - Ponadto 
uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania 
z  warsztatów wyjazdowych i  stacjonarnych, 
wycieczki, wyjścia do teatru i  zorganizowa-
nia pikniku. Zapewniona zostanie im również 
pomoc psychologa, doradcy zawodowego, 
prawnika i tłumaczy w razie potrzeby, a nawet 
eksperta savoir vivre – dodaje. Nauka oparta 
na zdobywaniu praktycznych umiejętności, 
przedstawianych w  atrakcyjnej formie, przy-

Biblioteka stwarza szanse 
na rozwój dla obcokrajowców w Żorach

Słaba znajomość języka oraz polskiej 
kultury i obyczajów znacząco utrudnia ob-
cokrajowcom przybywającym do naszego 
miasta integrację, edukację i odnalezienie 
się na rynku pracy. Z  pomocą przychodzi 
im Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, 
proponując udział w  projekcie „Twoja 
Szansa – Twój Sukces”. 

czyni się do podniesienia umiejęt-
ności niezbędnych w  codziennym 
funkcjonowaniu obcokrajowców 
w środowisku lokalnym. Uczestnicy 
projektu poznają narzędzia przy-
datne w  poszukiwaniu informacji, 
samokształceniu, a  także zostaną 
zmotywowani do dalszego rozwoju 
i podnoszenia kompetencji. 

Warunkiem uczestnictwa w pro-
jekcie jest posiadanie prawa do 
legalnego zatrudnienia w  Polsce 
oraz ukończone 25 lat. Rekrutacja 
uczestników potrwa od 1 maja 
do 10 czerwca 2021. Twój sąsiad 
jest obcokrajowcem? Powiedz mu 
o tym projekcie! Regulamin rekruta-
cji i  formularz zgłoszenia dostępne 
są na stronie www.mbpzory.pl.

Grant realizowany jest w ramach 
projektu „Szansa – nowe możliwo-
ści dla dorosłych”, w  ramach Osi 
Priorytetowej IV. Innowacje spo-
łeczne i  współpraca ponadnarodo-
wa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Wartość projektu to 566 117,99 złotych, 
a  wkład Funduszy Europejskich 533 792,65 
złotych. Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków europejskich w  94,29% oraz ze środków 
dotacji celowej 5,71%.

Żorski Bieg Ogniowy to niezwykle widowi-
skowy nocny bieg, który od lat przyciąga liczne 
grono biegaczy. Pakiety startowe rozchodzą 
się w  ciągu kilkudziesięciu godzin! Wspaniała 
sportowa atmosfera, nocna sceneria, ozdobio-
na blaskiem płonących pochodni trasa wiodą-
ca uliczkami żorskiej Starówki, sprawiają, że 
zawody pozostawiają w  pamięci uczestników 

Żorski Bieg Ogniowy w nowej formule 
W  tym roku już po raz 319. w  naszym 

mieście odbędzie się Święto Ogniowe, 
obchodzone 11 maja dla przypomnienia 
tragicznego pożaru z  1702, który strawił 
sporą część miasta. Tradycyjnie obcho-
dom tego wyjątkowego Święta będzie to-
warzyszył Żorski Bieg Ogniowy.

niezapomniane wrażenia. W  ubiegłym roku 
z  powodu epidemii koronawirusa Żorski Bieg 
Ogniowy nie odbył się. W tym roku, mimo dal-
szej niestabilnej i  nieprzewidywalnej sytuacji, 
organizatorzy czyli Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Żorach oraz HRmax Żory, podjęli 
decyzję o przygotowaniu ósmej edycji tej im-
prezy w nowej formule. 

Tegoroczny program imprezy będzie zmini-
malizowany, jednak ogromna determinacja do 
podtrzymania tradycji i chęć spotkania z miesz-
kańcami, daje nadzieję,  że nie zabraknie ducha 
sportowej walki i  pozytywnych emocji pod-
czas tego wydarzenia. Bieg odbędzie się w so-
botę, 15 maja na terenie Parku Cegielnia, na 

dystansie ok. 5 km (pięć pętli toru rolkowego) 
i  zostanie przeprowadzony w  reżimie sanitar-
nym poprzez udział   uczestników w  czterech 
oddzielnych biegach realizowanych w  odstę-
pie czasowym z łącznym limitem uczestników 
500 osób. Start pierwszego biegu planowany 
jest o godz. 21:00. 

Zapisy trwają do 6 maja lub do wyczerpa-
nia limitu uczestników. Każdy uczestnik otrzy-
ma pakiet startowy zawierający: pamiątkowy 
medal, gadżet okolicznościowy, wodę, numer 
startowy oraz chip. Nagrody finansowe przewi-
dziane są w kategorii generalnej oraz kategorii 
zawodnik z  Żor. Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie www.mosir.zory.pl.

Honorowy patronat nad imprezą objęli 
Prezydent Miasta Waldemar Socha oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła.

Dofinansowania na łączną kwotę ponad 
21 mln zł przyznano dla 17 projektów z Subre-
gionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
w  konkursie nr  RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20 
z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna 
i  odnawialne źródła energii w  infrastrukturze 
publicznej i  mieszkaniowej – RIT Subregionu 

Ponad pół miliona złotych dofinansowania 
na termomodernizację budynku LKS Rój 

Kompleksowa termomodernizacja oraz 
wymiana instalacji centralnego ogrzewa-
nia – to najważniejsze zmiany jakie przej-
dzie już niedługo budynek Ludowego Klu-
bu Sportowego „Rój” w  Żorach. Wszystko 
to dzięki otrzymanemu przez Miasto dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej.

Zachodniego. Wśród dofinansowanych projek-
tów znalazł się także żorski projekt pn. „Ekolo-
giczne żorskie dzielnice - poprawa efektywno-
ści energetycznej budynku LKS Rój w  Żorach”. 
Miasto Żory otrzymało na ten cel 525 589,85 zł 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całko-
wita wartość tego projektu to 759 570,20 zł.

Dzięki dofinansowaniu oraz środkom z  bu-
dżetu Miasta Żory   przeprowadzone zostaną 
prace ogólnobudowlane i  instalacyjne, mające 
na celu poprawę efektywności energetycznej 
budynku LKS Rój w  Żorach. Roboty obejmą 

m.in. termomodernizację budynku oraz mo-
dernizację istniejącej instalacji centralnego 
ogrzewania. - Realizacja tej inwestycji pozwoli 
ograniczyć ubytki ciepła oraz poprawić efek-
tywność ogrzewania budynku, co przełoży się 
na oszczędności energii i  poprawę jakości śro-
dowiska – mówi Adrian Lubszczyk, kierownik 
Biura Promocji, Kultury i Sportu. Wartością do-
daną będzie zaś poprawa estetyki obiektu oraz 
jego funkcjonalności. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to koniec listopada 2021 roku.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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Trzy dekady działalności Szkoły Muzycznej 
w  Żorach to nie tylko niezliczone lekcje dla mło-
dych instrumentalistów, ale też organizowane dla 
żorskiej społeczności  koncerty, audycje umuzy-
kalniające czy uroczystości z  oprawą muzyczną 
w  wykonaniu uczniów oraz nauczycieli. Obecnie 
szkoła prowadzi swoją działalność w  trybie onli-
ne i w ten sam sposób odbywają się też konkursy, 
w których uczniowie ZPSM w Żorach biorą udział 
i osiągają sukcesy!

Laureatami V Ogólnopolskiego Konkursu dla 
skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i  kon-
trabasistów w  ramach Festiwalu FORTE zostali 
skrzypkowie: Teodor Branicki z  klasy Marzeny 
Branickiej i Judyta Wita z klasy Iwony Misiurek-

Liczne sukcesy na 30-lecie 
żorskiej Szkoły Muzycznej! 

Już od 30 lat żorska Szkoła Muzyczna 
kształtuje życie kulturalne naszego mia-
sta i regionu oraz wychowuje doskonałych 
muzyków. Obecnie, mimo trudnego czasu 
dla kultury i  licznych ograniczeń, ucznio-
wie i  absolwenci Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Żorach udowadniają, 
że w ich duszach nieustannie gra muzyka, 
a dowodem są liczne nagrody i wyróżnie-
nie w prestiżowych konkursach! 

-Bojko. Wyróżnienia w  tym konkursie otrzymały 
natomiast altowiolistki: Maria Oleksy, Anna Wi-
stuba i Natalia Pawłowska z klasy altówki Sonii 
Mitros-Gwardeckiej. Wyróżniono też pedago-
gów żorskiej szkoły: Jadwigę Barańską, Marzenę 
Branicką oraz Iwonę Misiurek-Bojko.

Podczas XV Ogólnopolskiego Forum Młodych 
Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafran-
ków w  Rybniku dużymi umiejętnościami popisał 
się Bartłomiej Świtacz z klasy fortepianu Jadwigi 
Barańskiej, który zajął III miejsce. Żorscy ucznio-
wie świetnie wypadli też podczas V Regionalnych 
Spotkań Waltornistów ,,Etiuda 2021”, gdzie wyróż-
nienia I stopnia otrzymali Alan Gałeczka i Bartosz 
Gabryś z klasy waltorni Tomasza Wójtowicza. 

Kolejne sukcesy przyniósł V Ogólnopol-
ski Festiwal Fagotowy Wadowice 2021, gdzie  
Dawid Brzyszkowski zdobył nagrodę „Złoty fa-
got”, a Wiktor Szweda, Leon Wojtas i Jacek Kry-
mer – „Brązowy fagot”. Wszyscy młodzi muzycy 
są uczniami Renaty Taut. W  Krakowie odbył się 
natomiast III Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelo-
wy „CELLOLOVE”, gdzie uczennica I klasy PSM I st. 
Lena Perszke z  klasy Alicji Naworskiej zajęła II 
miejsce.

Powodem do dumy dla całej społeczności  
ZSPM w  Żorach są też sukcesy odnoszone przez 
jej absolwentów. Jan Łomozik – utalentowany 
wiolonczelista, absolwent klasy Alicji Nawor-
skiej, studiujący obecnie na Akademii Muzycz-
nej w  Łodzi, uzyskał Stypendium Młoda Polska 
w  XIII edycji tego programu. Natomiast w  marcu  
Weronika Cwalina - absolwentka klasy fortepia-
nu Oskara Bąkiewicza, a obecnie także studentka 
AM w Łodzi, została laureatką aż trzech konkursów 
muzycznych: Odessa Music Olimp 2021, World 
Art Games International Art Media Contest, gdzie 
zdobyła I nagrodę oraz International Instrumental 
Performance Competition, w  którym w  kategorii 
fortepian zdobyła III nagrodę!

Doskonale radzi sobie także Eryk Mencner 
- absolwent klasy puzonu Andrzeja Piekorza, 
a  obecnie student AM w  Katowicach, który zajął 
I miejsce w ramach Swisstbone Trombone Contest 
oraz został laureatem konkursu PaMus Flow Inter-
national Music Competition. Sukcesy odnosi też 
Emilia Reske – absolwentka klasy fletu Barbary 
Śrubarz i studentka AM w Łodzi, która zdobyła II 
nagrodę w  International Moscow Music Compe-
tition.

Wszystkim uczniom i  absolwentom ZPSM 
w  Żorach gratulujemy sukcesów! Jednocze-
śnie przypominamy, że trwa rekrutacja na nowy 
rok szkolny. Szczegółowe informacje na stronie  
www.szkolamuzyczna.eu.

Ze względu na obostrzenia koncert finałowy 
XV jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Prze-
glądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyj-
nej w  Żorach odbył się w  formule online. Dla 
publiczności przed komputerami oraz kilkudzie-
sięciu osób zgromadzonych w  żorskim kościele 
wystąpiły tego wieczoru Chór Żeński Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w  Żorach pod 

Wielki jubileusz Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
oraz prestiżowa nagroda dla ks. Gańczorza

To był wyjątkowy wieczór w kościele pw. 
św. apostołów Filipa i Jakuba w Żorach! Fi-
nałowym koncertem oraz uroczystą mszą 
dziękczynną podsumowano 15 edycji Ogól-
nopolskiego Przeglądu Chórów Kościel-
nych Pieśni Pokutnej i  Pasyjnej w  Żorach. 
Nie zabrakło podziękowań oraz nagród dla 
osób zasłużonych dla naszego miasta.

dyr. Zofii Mańki-Błaszczyk oraz Rybnicki Chór 
Kameralny „Autograph” pod dyr. Joanny Glenc.

Po części muzycznej odbyła się msza w inten-
cji organizatorów, partnerów, darczyńców, patro-
nów medialnych oraz uczestników wszystkich XV 
edycji imprezy. Msza była także okazją do podzię-
kowania tym, którzy przyczynili się do organizacji 
Przeglądu, a  tym samym do promocji naszego 
miasta w całej Polsce, a także poza jej granicami. 

Podziękowania i  gratulacje za organizację tej 
wyjątkowej imprezy z  rąk Daniela Wawrzyczka, 
Zastępcy Prezydenta Miasta Żory odebrała dyrek-
tor przeglądu Ewa Adamczyk-Ścibik. Gratulacje 
złożyli jej też przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego. Nie zabra-
kło również podziękowań dla tych, którzy przez 

lata wspierali organizację Przeglądu - sponsorów 
i  partnerów oraz władz miasta, na czele z  Prezy-
dentem Waldemarem Sochą i Przewodniczącym 
Rady Miasta, Piotrem Kosztyłą. 

Uroczystość zakończyło wręczenie księdzu 
prałatowi Stanisławowi Gańczorzowi presti-
żowej nagrody miejskiej Honorowy Phoenix 
Sariensis. Prezydent Miasta Żory przyznał ją za 
szczególne zasługi ks. Gańczorza dla Miasta Żory, 
w  tym organizację licznych inicjatyw istotnych 
dla naszego miasta, takich jak m.in. Ogólnopol-
ski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej 
i Pasyjnej. Ks. Stanisław Gańczorz urodził się 15 
stycznia 1953 r. w  Książenicach, a  święcenia ka-
płańskie przyjął 12 kwietnia 1979 r. w  katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach z  rąk bpa Herber-
ta Bednorza. W 2003 r. otrzymał dekret probosz-
czowski do parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. 
Pełnił też funkcję dziekana dekanatu żorskiego.

Bibliotekę publiczną w Żorach powołano do 
życia 15 kwietnia 1946 r. na mocy dekretu Miej-
skiej Rady Narodowej. Nosiła wówczas nazwę 
Biblioteka Powszechna i  funkcjonowała w  bu-
dynku przy ulicy Dworcowej. Pod koniec 1947 
r., już jako Miejska Biblioteka Publiczna, zaczęła 
funkcjonować w  budynku Szkoły Podstawowej 
przy ul. Kościuszki 12, a  w  1953 r. przeniesiono 
ją do lokalu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
Rybnickiej 3 (obecnie ul. Klimka). W  1955 roku 
znalazła nową lokalizację w  Domu Kultury przy 

Żorska biblioteka ma już 75 lat! 
Ten rok jest wyjątkowy dla Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Ottona Sterna 
w Żorach. Świętuje ona swoje 75 urodziny! 
Choć pandemia pokrzyżowała plany zwią-
zane z jubileuszowymi obchodami, to nie 
zabraknie atrakcji dla mieszkańców. 

ul. Dolne Przedmieście 1. Rok 1979 przyniósł 
kolejną zmianę i  biblioteka zajęła lokal przy ul. 
Dworcowej 7, skąd w 1985 r. przeniesiono ją do 
budynku Urzędu Miasta przy Rynku 9. Natomiast 
w latach 1989 – 2020 siedziba biblioteki mieściła 
się w budynku na os. Pawlikowskiego PU-13. 

Dziś Biblioteka w Żorach to działająca w pięk-
nej i  nowoczesnej siedzibie przy ul. Rybnickiej 
instytucja, dostosowana do europejskich stan-
dardów, przyjazna osobom z  niepełnospraw-
nościami, posiadająca szeroką i  konkurencyjną 
ofertę działalności kulturalnej i  edukacyjnej 
o  charakterze nie tylko regionalnym, ale i  po-
nadregionalnym, a  nawet międzynarodowym. 
Stale rośnie też grono czytelników i  sympaty-
ków żorskiej biblioteki.

W  związku z  ograniczeniami jubileuszowe 

obchody nie będą tak huczne, jak planowano, 
jednak do końca roku Biblioteka będzie zapra-
szała mieszkańców na interesujące spotkania, 
ciekawe warsztaty i  wystawy oraz inne wyda-
rzenia związane ze swoją historią. Czytelnicy 
będą mogli pozyskać specjalne rocznicowe 
karty biblioteczne oraz okolicznościowe gadże-
ty. Mieszkańcy mogą też wpisywać życzenia do 
pamiątkowej księgi. Nie zabraknie niespodzia-
nek, konkursów i  prezentów. Będzie literacko, 
muzycznie i  przyjemnie. Warto śledzić stronę 
www.mbpzory.pl oraz www.facebook.com/
mbpzory, gdzie będą pojawiać się szczegółowe 
i aktualne informacje. 

Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Ottona Sterna 
w  Żorach składamy serdeczne gratulacje i  wy-
razy wdzięczności za ich pracę na rzecz miesz-
kańców Żor oraz życzymy kolejnych pięknych 
jubileuszy!


