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 W punkcie mieszczącym się w hali ZS 1 przy 
ul. Powstańców 6 można nie tylko się zaszcze-
pić, ale też na miejscu osobiście zapisać się na 
szczepienie i  mieć pewność, że zostanie ono 
wykonane w Żorach. Aby to zrobić należy zabrać 
ze sobą dowód osobisty oraz numer telefonu ko-
mórkowego, na który następnie zostanie prze-
słany sms z terminem szczepienia. Zarejestrować 
można się także telefonicznie pod numerami 
570 186 470 oraz 535 559 351 lub wypełniając 

Nowe możliwości w żorskim punkcie 
szczepień przeciw Covid-19! 
Możesz m.in. wybrać rodzaj szczepionki

W  hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 
w Żorach, czyli popularnej „Miarki” działa 
Punkt Szczepień Powszechnych przeciw-
ko Covid-19, prowadzony przez Urząd 
Miasta Żory oraz Miejskie Zakłady Opieki 
Zdrowotnej w Żorach. 

formularz znajdujący się na stronie internetowej 
www.mzoz.zory.pl. Punkt jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Uruchomiono tam też dodatkowe usługi. 
W punkcie oraz pod podanymi wyżej numerami 
telefonów można przenieść drugie szczepienie 
(drugą dawkę) z innej jednostki poza Żorami do 
Punktu Szczepień Powszechnych w  Żorach. Jest 
też możliwość przeniesienia planowanego szcze-
pienia z innego punktu do Żor – warto to zrobić, 
jeśli np. mamy odległy termin szczepienia i chce-
my go przyspieszyć - w Żorach będzie możliwość 
zaszczepić się szybciej. Nowością, która z  pew-
nością ucieszy mieszkańców jest też możliwość 
wyboru rodzaju szczepionki: Pfizer, Astra Zeneca, 
Moderna lub Johnson & Johnson.

Spis powszechny odbywa się online poprzez 
stronę  spis.gov.pl. Dla osób, które nie mają możli-
wości dokonania samospisu na własnym sprzęcie ist-
nieje możliwość skorzystania ze stanowiska kompu-
terowego w Urzędzie Miasta Żory, przy Al. Wojska 
Polskiego 25.  Aby skorzystać z tej możliwości, na-
leży wcześniej dokonać rezerwacji terminu. Zapisy 

Spis powszechny dotyczy także Ciebie! 
Każdy, kto mieszka w Polsce musi się spisać  

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i  Mieszkań już się rozpoczął i  potrwa do 
30 września. Obecnie jest on realizowany 
w pełni przy użyciu internetowego formu-
larza spisowego.  Warto pamiętać, że spi-
sem objęte są wszystkie osoby mieszkają-
ce obecnie w Polsce – także obcokrajowcy. 
Nasze miasto przygotowało kilka udogod-
nień, by udział w spisie był komfortowy. 

prowadzone są w  godzinach pracy urzędu pod nr 
tel.: 32 43 48 230,  32 43 48 231 oraz 32 43 48 235.

Osoby niesłyszące mogą uzyskać wsparcie 
urzędnika posługującego się językiem migowym na 
potrzeby udziału w spisie. Prosimy o kontakt drogą 
mailową na adres: so@um.zory.pl.

Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 
2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy moż-
na znaleźć na stronie pjm.spis.gov.pl.

 Cudzoziemcy mogą uzyskać wsparcie kontaktu-
jąc się z Asystentem Międzykulturowym działającym 
przy Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Tel. 530 330 219 lub mailowy: asystent.miedzykul-
turowy@cop.zory.pl.

Uruchomiona została także ogólnopolska infoli-
nia spisowa pod nr tel. 22 279 99 99. 

Odciski palców będą pobierane w  Urzę-
dzie Miasta zarówno przy składaniu wnio-
sku, jak i odbieraniu dowodu osobistego, co 
oznacza, że do urzędu trzeba będzie przybyć 
dwukrotnie. 

Możliwość składania wniosku o  dowód 
osobisty online pozostawiono wyłącznie dla 
dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski pal-
ców nie będą pobierane.  

W  związku z  tymi zmianami nie będzie 
konieczności wymiany dotychczasowego 
dowodu osobistego - będzie można z niego 
korzystać do czasu upływu jego ważności. 
Nowe dokumenty będą wydawane osobom, 
których dowody utracą ważność po 2 sierp-
nia 2021r. lub które  po tej dacie kończą 18 
lat. Wymiana wszystkich dowodów na nowe 
potrwa 10 lat.

Nowe dowody osobiste 
– odciski palców 
i podpis właściciela

Od 2 sierpnia nie będzie już możliwo-
ści  składania wniosków o dowód osobisty 
przez usługę ePUAP. Stanie się tak, ponie-
waż do dowodu wprowadzona zostanie 
kolejna cecha biometryczna - odciski pal-
ców. Dodatkowo do dowodu osobistego 
powraca także odręczny podpis.

Skorzystaj 
z ulgi w opłacie 
za gospodarowanie 
odpadami

W kwietniu ruszyła sezonowa zbiórka tra-
wy, liści i  drobnych gałęzi, odbieranych od 
właścicieli nieruchomości. W  związku z  tym 
przypominamy o  obowiązującym limicie 
dwóch worków odbieranych z  nieruchomo-
ści, przy każdym odbiorze tych odpadów. 

Zachęcamy właścicieli nieruchomości jed-
norodzinnych do zagospodarowania odpa-
dów ulegających biodegradacji we własnym 
zakresie, w  kompostownikach przydomo-
wych. Kompostowanie odpadów niesie ze 
sobą szereg korzyści, a  uzyskany kompost 
posiada wiele cennych właściwości. 

W  przypadku kompostowanie bioodpa-
dów w  przydomowych kompostownikach 
mieszkańcy mogą otrzymać ulgę w  opłacie 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Uprawnionymi do skorzystania z  ulgi są 
właściciele nieruchomości zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi. Wysokość ulgi 
to 1,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie. 

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć w Urzę-
dzie Miasta Żory nową deklarację o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi potwierdzającą fakt posiadania 
kompostownia i  kompostowania w  nim bio-
odpadów. Więcej informacji udziela Zespół 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta Żory pod nr tel. 32 43 48 140.

1 czerwca 2021 r. weszła w  życie zmiana 
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i płatników w zakresie definicji podat-
ników, których identyfikatorem podatkowym 
jest PESEL. Dzięki nowym przepisom urzędy 

Ważne zmiany dla cudzoziemców 
w zakresie numeru PESEL

Każdy cudzoziemiec może uzyskać numer 
PESEL, zarówno przy czynności meldunkowej, 
jak i  na wniosek, wskazując odrębne przepisy.

gminy mogą nadawać numer PESEL cudzo-
ziemcom na ich wniosek. Nadal jednak wnio-
sek cudzoziemiec musi złożyć w miejscowości, 
gdzie znajduje się siedziba jego pracodawcy.

To zmieni się już od 1 lipca! Każdy cudzo-
ziemiec będzie mógł złożyć wniosek o nadanie 
numeru PESEL w  dowolnym urzędzie gminy, 
niezależnie od miejsca siedziby pracodawcy.
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Park Rozrywki Twinpigs 
zaprasza do świetnej zabawy! 

Wystartował nowy sezon w  Twinpigs! 
W  tym roku goście Amerykańskiego Parku 
Rozrywki wezmą udział w  nowym pokazie 
„Fiesta” - przy malowniczej hacjendzie dzieci 
zagrają z animatorami w gry rodem z gorące-
go Meksyku. W programie znajdą się też po-
kazy kowbojskie, z  których słynie Twinpigs, 
czyli „Napad na bank” i „Rabusie w pociągu”.

- Nasi animatorzy towarzyszą gościom przez 
cały pobyt w  parku. Na każdym kroku można 
spotkać roztańczoną Hawajkę, prawdziwego 
kowboja czy utalentowanego magika - opo-
wiada Agata Bińkowska, managerka Twinpi-
gs. Postacie spacerujące po parku rozrywki nie 
są przypadkowe, ich stroje nawiązują do stref 
tematycznych: Las Vegas, Meksyk, Dziki Za-
chód, Hawaje, Rock’n’Roll, Powrót do przeszło-

Waldemar Socha i Miasto Żory wśród 
najlepszych w rankingu Perły Samorządu! 

Cenne wyróżnienie dla miasta 
za działania na rzecz rodzin

Triumf Żor w rankingu 
najlepiej zaplanowanych miast w Polsce

Nasze miast zajęło pierwsze miejsce ex 
aequo z Chełmem, Chorzowem, Jastrzębiem-
-Zdrojem, Rudą Śląską, Rybnikiem, Siemiano-
wicami Śląskimi i Zamościem. Tworząc ran-
king wzięto pod uwagę procent powierzchni 
miasta objęty miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego (MPZP). Jak pod-
kreślają organizatorzy rankingu: „im większa 

Portal tuwartomieszkac.pl opubli-
kował zestawienie dużych i średnich 
polskich miast, w którym wzięto pod 
uwagę to, jak ich samorządy dbają o ład 
przestrzenny i architektoniczny. Wśród 
najlepiej zaplanowanych miast w Polsce 
znalazły się Żory! 

Oceniając samorządy brano pod uwagę: 
gospodarkę, edukację, zdrowie, cyfryza-
cję oraz środowisko naturalne, nawiązując 

Podczas Kongresu Perły Samorządu 
2021, który odbył się w Gdyni, wręczono 
prestiżowe nagrody Dziennika Gazety 
Prawnej dla najlepszych samorządów w 
Polsce oraz ich włodarzy. Wśród wyróżnio-
nych za oryginalne pomysły i dobre inicja-
tywy w działalności samorządowej znaleź-
li się Gmina Miejska Żory oraz Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory. 

do sytuacji pandemicznej. Jurorzy oceniali 
m.in. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, 
dostosowanie funkcjonowania gminy, jej 
jednostek oraz edukacji do sytuacji pande-
micznej, pomoc mieszkańcom w czasie pan-
demii i zapewnienie im optymalnego pozio-
mu ochrony zdrowia, a także podejmowanie 
inicjatyw nakierowanych na ochronę środo-
wiska. Żory, jako gmina miejska do 100 tys. 
mieszkańców, znalazły się w gronie samo-
rządów wyróżnionych jako Perła Samorzą-

Do konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021 
zgłosiło się aż 236 gmin z całej Polski, które mogą 
pochwalić się osiągnięciami oraz dobrymi prak-
tykami w zakresie polityki prorodzinnej. Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłaszając 
konkurs chciało nagrodzić te samorządy, dla któ-
rych inwestowanie w rodzinę, godne warunki do 
życia, edukację, sport, ochronę zdrowia, osobisty 
rozwój i szeroko rozumiany dobrostan rodzin jest 
szczególnie ważne. Kapituła analizowała m.in. na-
kłady budżetowe na politykę prorodzinną, korzy-
stanie z rządowych programów dla rodzin, a także 
osiągnięcia w realizacji długofalowej strategii 
działań w ramach polityki prorodzinnej.

Tylko po trzy gminy, w każdej z 5 kate-
gorii zależnych od ich wielkości, zostały fi-
nalistami konkursu Samorząd PRO FAMILIA 
2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej. Jego celem było 
docenienie tych samorządów, które wyka-
zują się szczególnymi działaniami na rzecz 
rodzin. W gronie finalistów znalazły się Żory! 

Wyniki konkursu ogłoszono podczas konferen-
cji V4+ COALITION PRO FIMILIA. W trójce najlep-
szych w Polsce, w kategorii gmina miejska od 20 
do 100 tys. mieszkańców znaleźli się: Żory, Gro-
dzisk Mazowiecki oraz Otwock. Ostatecznie zwy-
cięzcą okazał się Otwock, jednak już samo miejsce 
w finale jest dowodem docenienia skutecznych 
działań władz Miasta Żory na rzecz rodzin. 

- Od wielu lat kierujemy się ideą, że Miasto 
wtedy jest kompletne, kiedy myśli się o wszystkich 
jego mieszkańcach. Nominacja do tej nagrody to 
kolejne potwierdzenie, że obrana przez nas droga 
jest słuszna i przynosi pozytywne efekty. Cieszy-
my się, że nasze działania są doceniane i jest to dla 
nas motywacją do dalszej pracy na rzecz miesz-
kańców – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory. 

Jednym z powodów bardzo wysokiej oceny 
dla Żor jest duże zaangażowanie w działania 

na rzecz ochrony zdrowia, przez realizację 
długoletnich programów polityki zdrowotnej. 
Należą do nich:  „Mamy w Żorach karmią piersią”, 
„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z tere-

nu miasta Żory”, „Program profilaktycznych szcze-
pień przeciw meningokokom dla dzieci dwulet-
nich z terenu miasta Żory”, „Program profilaktyki  
i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości 
wśród uczniów klas III szkół podstawowych z tere-
nu miasta Żory”, „Program przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym dla osób chorujących na no-
wotwory złośliwe zamieszkałych na terenie mia-
sta Żory”, „Badania przesiewowe słuchu uczniów 
klas drugich szkół podstawowych z terenu Miasta 
Żory”, a także program profilaktyczny w zakresie 
wykrywania zwyrodnienia siatkówki związanego 
z wiekiem (AMD) oraz ocznych powikłań cukrzycy 
w aspekcie ich wykrywalności w oparciu o analizę 
lekarską fotografii barwnej dna oka. 

- Na szczególną uwagę zasługuje ustanowie-
nie w Żorach świadczenia rewalidacyjnego dla 
dzieci do 36. miesiąca życia z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności  – mówi Bożena Köhl-Gudzik, 
Naczelnik Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta, odpowiadającego za wdrażanie miejskich 
programów profilaktyki zdrowotnej. - Planując  
i realizując kolejne działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności, każdego dnia towarzyszą naszej pracy 
zaangażowanie, empatia i wzajemny szacunek.  
To te wartości są kluczem do sukcesu Żor – pod-
kreśla Bożena Köhl-Gudzik. 

ści i Las przygód. W każdej znajdują się atrakcje 
dla dzieci i rodziców - razem jest ich ponad 50! 

- Szczególnie polecamy Młyńskie Koło, 
Wahadło Montezumy i  Tajemnicze Podzie-
mie. Warto odwiedzić także Zwierzyniec 
i  przywitać się z  naszymi mieszkańcami: da-
nielami i  kozami - zachęca Agata Bińkow-
ska. W  parku nie brakuje także atrakcji dla 
maluszków. Najmłodsi goście korzystają  m.
in. z  hawajskiego placu zabaw, leśnego molo 
i  kolejki wąskotorowej z  Dzikiego Zacho-
du. Większość atrakcji znajduje się na świe-
żym powietrzu. Więcej informacji na stronie   
www.twinpigs.zory.pl. 

du, wraz z takimi miastami jak: Świnoujście, 
Ostrów Wielkopolski czy Sopot. 

Perła Samorządu trafiła także do Prezy-
denta Miasta Żory! Waldemar Socha został 
wyróżniony przez Kapitułę Rankingu w ka-
tegorii najlepszy włodarz gminy miejskiej 
do 100 tys. mieszkańców. Podobnie jak w 
latach ubiegłych, wyłaniając najlepszego 
włodarza - czyli wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta - oceniano to, czy dobrze 
reprezentował gminę na forum publicznym, 
skutecznie zabiegał o poparcie dla jej pla-
nów, efektywnie organizował pracę urzędu 
i był zaangażowany w inicjatywy lokalnej 
społeczności.

część powierzchni miasta jest objęta lokalny-
mi planami zagospodarowania przestrzenne-
go, tym lepiej. Bo od tego zależy, czy miasto 
będzie mieć ładną, harmonijną i spójną zabu-
dowę czy będzie zabudowywać się chaotycz-
nie i brzydnąć.”

W rankingu uwzględniono 66  miast na 
prawach powiatu. Wśród nich tylko 8 może 
poszczycić się tym, że 100% ich powierzchni 
objętych jest MPZP. Jednym z takich miasta już 
od dawna są Żory. Pełny raport można prze-
czytać na stronie tuwartomieszkac.pl
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Okres siewów, a  następnie żniw oraz zwią-
zanych z  nimi prac na polach, niejednokrotnie 
spotyka się z  niezrozumieniem wśród osób, któ-
re przyprowadziły się do dzielnic poza centrum 
naszego miasta, gdzie występują tereny rolnicze. 
Apelujemy, by nie przeszkadzać rolnikom w  ich 
pracy i  ze zrozumieniem podejść do realizowa-
nych przez nich działań. 

Warto przypomnieć, że praca rolnika jest spe-
cyficzna, bo niezwykle mocno uzależniona od wa-
runków pogodowych, dlatego też czasem może 
odbywać się do późnych godzin wieczornych lub 
zaczynać wcześnie rano, tak by wykorzystać ko-
rzystne warunki.  Odgłosy zwierząt, hałas maszyn, 
czy nieprzyjemna woń obornika są nieodłącznymi 
elementami pracy rolników, dzięki której powsta-
je żywność, trafiająca na nasze stoły. 

Apel o szacunek 
i zrozumienie 
dla pracy rolników

Zwracamy się do żorzan, którzy miesz-
kają w  sąsiedztwie terenów rolniczych, 
aby z szacunkiem i zrozumiem traktowali 
gospodarzy, podejmujących prace polo-
we.  Zapewniamy, że prace na roli, w  tym 
prace opryskowe są kontrolowane i odby-
wają się z  zachowaniem wszelkich norm 
oraz przepisów w tym zakresie. 

W  projekcie „Pociąg do mowy – edycja 
2”, uczestnicy ponownie będą dążyli do pod-
niesienia swoich kompetencji językowych 
oraz udoskonalania umiejętności posługiwa-
nia się językiem ojczystym. W  ramach tego 
przedsięwzięcia zaplanowano spotkanie z  Mi-
strzem Mowy Polskiej oraz logopedą. Odbędą 
się  warsztaty lektorskie, z  języka migowego 
i poprawnej komunikacji. Uczestnicy wspólnie 
przygotują książeczki sensoryczne, które zosta-
ną przekazane do świetlicy szkolnej, jako ma-
teriały wspierające naukę języka polskiego. Na 
wytrwałych będzie czekał finał i konkurs z na-
grodami. Projekt dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w  ramach pro-
gramu „Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021”. 
Wartość dofinansowania to 12 000,00 zł.

Drugi projekt pt. „MyśLEM więc jestem. 
Czy Stanisław Lem był prorokiem?” przybliży 
sylwetkę wybitnego pisarza, wizjonera i  inno-
watora Stanisława Lema w setną rocznicę jego 
urodzin. Realizacja projektu potrwa do listopa-
da i obejmie spotkania z pisarzami i propagato-
rami nauki, wciągającą grę RPG, koncert i kino 
pod gwiazdami. Po raz pierwszy w  mieście 
pojawi się mobilne planetarium i  naukowcy 
z robotami. Na chętnych czekają warsztaty 3D, 
testy na astronautę i  nocna obserwacja nieba 

Nowe projekty w bibliotece! 
Aż trzy nowe projekty, dofinansowane 

ze środków Narodowego Centrum Kul-
tury, a  także Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i  Sportu oraz Unii 
Europejskiej rozpoczynają się w  czerwcu 
w żorskiej bibliotece.  

w towarzystwie znanego popularyzatora astro-
nomii. Fani poezji porównają wiersze stworzo-
ne przez algorytm z tymi pisanymi przez ludzi. 
Nowością będzie przygotowanie i  ukrycie na 
terenie Biblioteki kapsuły czasu, która będzie 
zawierała wizje przyszłości żorskiej młodzieży. 
Ponownie otwarta zostanie za 20 lat. Projekt 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i  Sportu pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury. Wartość do-
finansowania to 25 440,00 zł.

Również w czerwcu rozpocznie się między-
narodowy projekt pt. „Most sztuki”, który MBP 
będzie realizowała we współpracy z partnerami 
z Hiszpanii, Turcji i Włoch. Jest on bezpośrednią 
odpowiedzią na konsekwencje pandemii CO-
VID-19, która spowodowała znaczny wzrost 
problemów psychicznych i  emocjonalnych 
wśród osób dorosłych 50+, w  tym seniorów. 
Zaplanowane działania i warsztaty mają na celu 
wymianę dobrych praktyk oraz rozwijanie kre-
atywności i ekspresji kulturowej wśród uczest-
ników, wykorzystując arteterapię jako sposób 
radzenia sobie z  trudnymi i  nieoczekiwanymi 
sytuacjami, takimi jak pandemia.  

Projekt został właśnie nominowany do Pol-
skiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021.

Dofinansowano ze środków Komisji Euro-
pejskiej w  ramach programu Erasmus+. War-
tość dofinansowania to 65 632,00 euro.

Wszystkie wydarzenia i spotkania realizowa-
ne w ramach każdego z projektów są bezpłat-
ne. Mogą obowiązywać zapisy. Szczegóły na 
www.mbpzory.pl.

Konkurs pn. „Moje rady na odpady – bajka 
dla dzieci” skierowany jest do uczniów żorskich 
szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest 
napisanie bajki, w której autor w interesujący spo-
sób podzieli się wiedzą z zakresu gospodarowania 
odpadami oraz wykaże się umiejętnością wnio-
skowania i przewidywania skutków oddziaływania 
człowieka na środowisko. Bajki powinny być napi-
sane w taki sposób, aby swoim przesłaniem trafiły 
do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 

Warto się postarać, bo na laureatów konkursu 
czekają atrakcyjne nagrody! Do wygrania są: hu-
lajnoga, smartband, przenośny głośnik JBL, tablet 
i smartwatch, ufundowane przez Miasto Żory oraz 
firmę PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.

 Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową 
można nadsyłać do 30 czerwca 2021 r. na ad-
res Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9, 44-240 Żory, 
zgodnie z  wytycznymi określonymi w  regulami-
nie, dostępnym na stronie www.zory.pl. 

W  razie dodatkowych pytań zachęcamy do 
kontaktu z Zespołem Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi, pod nr tel. 32 43 48 141 lub adre-
sem: zgok@um.zory.pl.

Napisz eko-bajkę 
dla dzieci i weź udział 
w konkursie! 
Do wygrania 
atrakcyjne nagrody

Jesteś uczniem szkoły podstawowej i za-
leży Ci na promowaniu proekologicznych 
zachowań? Wiesz, jak ważna dla naszej pla-
nety jest segregacja odpadów i chcesz po-
dzielić się swoją wiedzą z innymi? Jeśli tak, 
to koniecznie zgłoś się do udziału w  kon-
kursie organizowanym przez Urząd Miasta 
Żory i zdobądź atrakcyjne nagrody!Marcina Kydryńskiego nie trzeba spe-

cjalnie przestawiać. Radiowiec, podróżnik, 
fotograf i  pisarz. Od 1992 roku podróżuje 
po Afryce, aktywnie udziela się na polu mu-
zycznym jako autor tekstów oraz organizator 
festiwali i koncertów. W Bibliotece w Żorach 
spotka się z  mieszkańcami i  czytelnikami, 
dzieląc się swoimi barwnymi opowieściami 
podróżniczymi i uzupełniając je swoimi zdję-

Biblioteka działa i zaprasza mieszkańców
Czerwiec przyniesie bogactwo spo-

tkań i wydarzeń w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Ottona Sterna w Żorach. Swój 
przystanek w  promocji książki „Dal. Listy 
z  Afryki minionej” (ale nie tylko!) będzie 
tu miał Marcin Kydryński, a swoimi wspo-
mnieniami podzieli się Zofia Przeliorz.

ciami. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 
o godz. 18:00.

Również w  czerwcu będzie można spo-
tkać się z Zofią Przeliorz - żorzanką i autor-
ką książki „Dusza starego domu”. Książka jest 
zapisem ponad wieku wspomnień i przeżyć, 
jakich doświadczyła oraz jakie usłyszała au-
torka. Publikacja ukazała się jako trzeci tom 
serii „Jako downi bywało”, w  ramach której 
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w  Chorzowie” wydaje dzieła depozytariuszy 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Ze względu na pandemię prosimy o  śle-
dzenie aktualnych informacji o wydarzeniach  
na  stronie www.mbpzory.pl.
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Nabór wniosków trwa do 31.08.2021 r. Dotacja może być udzielona do 
wysokości 5 000 zł. Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 
31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej dzia-
łalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,  49.39.Z, 
51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 
56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 
79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 
86.10.Z  w  zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, 
lub realizowanej w  trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 
93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 
47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 
96.02.Z, 96.09.Z, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 
marca 2021 r. i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów po-
datkowych uzyskany w  miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesią-
cu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub lutym 
2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona:
• jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym 

mowa pkt 3
• dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i  małemu przedsiębiorcy, o  któ-

rym mowa pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną 
według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 
47.82.Z, 47.89.Z; 

• trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i  małemu przedsiębiorcy, o  którym 
mowa pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną we-
dług PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z; 

• czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym 
mowa pkt 1, prowadzące-mu działalność gospodarczą oznaczoną we-
dług PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 91.02.Z; 

• pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym 
mowa w  pkt 2.

Wnioski należy składać  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez plat-
formę praca.gov.pl  w postaci elektronicznego formularza, po opatrzeniu ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Szczegó-
łowe zasady udzielania wsparcia w  ramach „Tarczy Antykryzysowej” można 
znaleźć na stronie internetowej www.pup.zory.pl w  zakładce „Koronawirus 
formy wsparcia”.

Wsparcie dla przedsiębiorców 
w ramach branżowej „Tarczy Antykryzysowej”

Trwa  nabór wniosków na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i  małych 
przedsiębiorców określonych branż dotkniętych skutkami COVID-19. Nabór 
dotyczy m.in. przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie działalności 
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdro-
wiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
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Uczniowie z  niepełnosprawnością intelektual-
ną w  stopniu lekkim oraz umiarkowanym wzięli 
udział w  warsztatach realizowanych w  ramach 
projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyj-
nego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy 
z  Kalkuty”, dofinansowanego z  Unii Europejskiej. 
Dzieci były świadkami spektakularnych reakcji 
i  wybuchów oraz same wykonały eksperyment 
sublimacji suchego lodu! – Chcieliśmy umilić 
uczniom dzień powrotu do zajęć stacjonarnych, 
stąd pomysł na zorganizowanie „Dnia Naukowca”, 
aby dzieci nie czuły się przytłoczone po tak długiej 
przerwie. Połączenie nauki z  zabawą oraz niesa-
mowitymi wrażeniami sprawia, że dzieci łatwiej 
przyswajają wiedzę – podkreśla Edyta Wesołow-
ska, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach.

Przypomnijmy, że wsparcie z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego pozwoliło na doposaże-

Zabawa z chemią w Zespole Szkół Specjalnych 
Moc atrakcji czekała na uczniów Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty 
w Żorach podczas wyjątkowych warsztatów 
chemiczno-przyrodniczych oraz spektaku-
larnego pokazu chemicznego, które w maju 
odbyły się na terenie tej placówki. Było to 
możliwe, dzięki wsparciu funduszy unijnych. 

nie w 2020 roku dwóch nowoczesnych pracowni 
tematycznych ZSS: biologiczno-geograficznej 
oraz chemiczno-fizycznej. Pracownie wzbogaciły 
się o niezbędne materiały dydaktyczne, takie jak: 
mikroskopy, plansze i  modele dydaktyczne, od-
czynniki chemiczne, a także stoły demonstracyjne, 
dygestorium, szafy, stoły i krzesła. W pracowniach 
pojawił się także nowy  sprzęt komputerowy TIK: 
projektory, przenośne komputery i  urządzenia 
wielofunkcyjne. Wartość zakupionych sprzętów 
i pomocy dydaktycznych to około 115 000,00 zł. 
Ponadto 27 nauczycieli z  Zespołu Szkół Specjal-
nych w  Żorach skorzystało ze szkoleń i  kursów 
podnoszących ich kompetencje zawodowe. Wzięli 
udział m.in. w kursie choreoterapii, sensoplastyki, 
kursie ortoptyki i wielu innych. Piętnastu nauczy-
cieli ukończyło też studia doskonalące na kierunku 
„Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem 
w tym zespołem Aspergera oraz dzieci i młodzieży 
zagrożonej niedostosowaniem społecznym”.

Zajęcia wspomagające skierowane są do 
uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowy-
mi i  edukacyjnymi w  obszarach wymagających 
szczególnego wsparcia, wyznaczonych na pod-
stawie diagnozy edukacyjnej. W ramach projektu 

uczniowie korzystają z  szeregu zajęć dodatko-
wych m.in. z  sensoplastyki, szkoły zabaw i  gier 
ruchowych, choreoterapii, rewalidacyjnych zajęć 
z  tyflopedagogiem, zajęć przyrodniczych pro-
wadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć 
alternatywnego komunikowania się dla uczniów 
niemówiących i  słabo mówiących. – Dzięki do-
datkowym środkom, możemy zapewnić uczniom 
zwiększoną ilość zajęć, nie tylko terapeutycznych, 
ale również wyrównawczych z  takich przedmio-
tów jak język angielski lub matematyka. Czas 
trwania projektu wydłużył się ze względu na 
wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach, w związ-
ku z  tym nasi podopieczni będą korzystać z  do-
datkowych lekcji do końca czerwca przyszłego 
roku – dodaje Edyta Wesołowska.

Całkowita wartość projektu wyno-
si  530  302,25 zł, natomiast wartość dofinan-
sowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego to 450  756,91 zł. Dofinansowa-
nie z  budżetu państwa wyniosło  26  515,11 zł. 
Projekt realizowany jest od 02.09.2019 r. do 
30.06.2022 r.

W  ramach półkolonii dzieci wezmą udział 
m.in. w  warsztatach komiksowych i  zagrają 
w  specjalną grę fabularną. Przede wszystkim 
będą jednak korzystać z  atrakcji na terenie 

Twinpigs zaprasza dzieci na letnie półkolonie
Znana i  lubiana przez żorzan oferta 

wraca do Amerykańskiego Parku Rozrywki 
Twinpigs. W tym roku dzieci po raz kolejny 
będą mogły poczuć niezwykły klimat dzi-
kiego zachodu, podczas półkolonii letnich! 

parku. W Twinpigs czeka na nie m.in. hawajska 
plaża, stacja kosmiczna i meksykańska hacjen-
da. W strefie leśnej poznają ciekawostki związa-
ne z  życiem rdzennych Amerykanów i  zagrają 
w  gry sprawnościowe. Dzieci poznają także 
zwierzaki mieszkające w  miasteczku: kucyki, 
kozy, daniele i osiołka Leona. O dobrą zabawę 
i ich bezpieczeństwo zadbają profesjonalni ani-
matorzy z  doświadczeniem w  opiece nad ma-

luchami. 
Turnusy będą trwać od poniedziałku do 

piątku, w  godzinach 8:00 - 16:00. Pierwszy 
rozpocznie się już 5 lipca. Koszt turnusu to 
600 zł od osoby, ale rodzeństwa mogą skorzy-
stać z  atrakcyjnej zniżki. Za turnus można tak-
że zapłacić bonem turystycznym.  Półkolonie 
w Twinpigs skierowane są do dzieci w wieku od 
5 do 12 lat. Aby zarezerwować miejsce, zadzwoń 
lub napisz do Biura Obsługi Klienta Twinpigs:   
bok@twinpigs.zory, tel. 32 41 60 806.

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Żo-
rach insp. Grzegorza Grabca wpłynęło z Funda-
cji Młodzieżowej Przedsiębiorczości wyróżnienie 
za działalność w ramach Dnia Przedsiębiorczości 
2020. Żorska komenda otrzymała statuetkę i dy-
plom dla Najaktywniejszej Instytucji i  tym sa-
mym znalazła się w gronie laureatów konkursu. 

Komitet Honorowy Dnia Przedsiębiorczo-
ści w  składzie: Marzena Machałek - Sekretarz 
Stanu w  Ministerstwie Edukacji i  Nauki, Iwona 
Michałek - Sekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii i Małgorzata Sob-
kowicz - Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości wyłonił laureatów w katego-
riach: najaktywniejszej szkoły oraz najaktyw-
niejszej firmy i  instytucji na poziomie ogólno-

Wyróżnienie dla żorskiej komendy policji
 Komenda Miejska Policji w  Żo-

rach znalazła się w  gronie laureatów 
Ogólnopolskiego Konkursu na Najak-
tywniejszą Firmę i  Instytucję w  Dniu 
Przedsiębiorczości 2020. Wśród doce-
nionych za działalność na rzecz pomo-
cy młodym ludziom w  podejmowaniu 
trafnych decyzji w  planowaniu dalszej 
drogi edukacyjnej i  zawodowej, jako 
jedyna ze śląskich komend, stanęła 
u boku uhonorowanej tym samym tytu-
łem Komendy Głównej Policji. Konkurs 
odbywał się pod Honorowym Patrona-
tem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy.

polskim i  regionalnym oraz najaktywniejszego 
szkolnego koordynatora. W  drugiej z  kategorii 
uhonorowano za działalność na rzecz zawodo-
wej edukacji młodzieży żorską komendę policji. 

Warto podkreślić, że obok Komendy Głównej 
Policji tylko dwie komendy z całej Polski sięgnę-
ły po to wyróżnienie – Komenda Miejska Policji 
w  Żorach i  jedna z  komend w  województwie 
mazowieckim. Na poziomie lokalnym statuetkę 
i  dyplom przyznano także Komendzie Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach. 

Policjanci zaangażowani w organizację dzia-
łań adresowanych do młodzieży podkreślają, 
że to dla nich prawdziwy zaszczyt, a  przede 
wszystkim owoc wieloletniej współpracy z  Ze-
społem Szkół i III Liceum Ogólnokształcącym im. 
Zbigniewa Herberta, w klasach o profilu policyj-
nym, których uczniowie wielokrotnie brali udział 
w różnych, ciekawych projektach.

mł. asp. Witold Lisiak
Dzielnicowy rejonu: osiedle Pawlikowskiego 
telefon komórkowy: 723 645 747
telefon stacjonarny: 47 85 533 65

asp. Zbigniew Łakota
Dzielnicowy rejonu: Rój i część dzielnicy Rogoźna, 

od ul. Rolniczej
telefon komórkowy: 723 645 779
telefon stacjonarny: 47 85 533 63

Porada dzielnicowego: Seniorze uważaj kogo 
wpuszczasz do domu! Przed otwarciem drzwi upewnij się, 
że osoba, która tam stoi jest Ci znana, a jeśli nie, to zapy-
taj o cel wizyty. W razie wątpliwości nie wpuszczaj takich 
osób do mieszkania, kieruj się ograniczonym zaufaniem.

Porada dzielnicowego: Seniorze uważaj na oszustwa „na 
wnuczka” czy „na policjanta”. Krytycznie podchodź do każdego tele-
fonu informującego o zdarzeniach, konsultuj się z najbliższymi i nie 
otwieraj drzwi osobom Ci nieznanym. Nie przekazuj osobom podają-
cym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych pieniędzy. 
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W tym roku, ze względu na wprowadzone 
ograniczenia Bieg Kreta został zorganizowa-
ny jako indywidualny rajd górski - wyzwanie 
dla osób, które chciały zmierzyć się z  trasą 
Trójkąta Sudeckiego. Trasa przebiegająca po 
trójkącie Ślęża – Śnieżka – Śnieżnik – Ślęża ze 
startem w Sobótce liczyła 376,6 km i aż oko-
ło 12 000 metrów przewyższeń, a uczestnicy 
mieli na jej pokonanie 100 godzin! Dotych-
czasowy rekord trasy wśród mężczyzn wyno-
sił 96:26:00 godzin, a trasa ta nie została jesz-
cze ukończona przez kobietę. Jedno i drugie 
zmieniło się podczas tegorocznej edycji. 

Bieg Kreta Hardcore 2021 wygrał Daniel 
Stroinski z Warszawy, który przekroczył linię 
mety po 85 godzinach i 45 minutach, ustana-
wiając tym samym nowy rekord trasy. Drugie 

Andrzej Zieliński drugi w Biegu Kreta Hardcore! 
W 87 godzin przebiegł aż 376,6 km! 

Niewiarygodny dystans prawie 377 km 
w  górskim terenie pokonali uczestnicy 
Biegu Kreta Hardcore, który rozrywany był 
w  tzw. Trójkącie Sudeckim, obejmującym 
Ślężę, Śnieżkę i Śnieżnik. Jako drugi na linii 
mety zameldował się żorzanin Andrzej Zie-
liński. Co więcej był dopiero trzecią osobą 
w historii, która sprostała temu wyzwaniu! 

miejsce zajął żo-
rzanin - Andrzej 
Zieliński, z  cza-
sem 87 godzin 
i 21 minut. 

- Biegam po 
górach od po-
nad dekady, za 
każdym razem 

stawiając sobie coraz bardziej abstrakcyjne 
cele. Kiedyś było to przebiegnięcie 10 km, 
teraz pokonanie Głównego Szlaku Beskidz-
kiego w 5 dni. W rok człowiek sie do czegoś 
takiego nie przygotuje, potrzebuje na to 
lat, stopniowo podnosząc sobie poprzecz-
kę. Bieg Kreta Hardcore jest właśnie jedną 
z  takich poprzeczek, krokiem na drodze do 
celu. Założeniem jest, aby zbliżać się do osią-
gnięcia głównego celu – powiedział Andrzej 
Zieliński.  - Jest takie porzekadło: „im trud-
niej tym lepiej”, i tym się głównie kieruję ini-
cjując swoje aktywności. Warunki na Krecie 
były po prostu z definicji „hardcore”. Śmiałem 
sie na początku, że ponad 130 km asfaltu, 
że będzie szybko. W rezultacie było 140 km 

kopnego śniegu, którego nikt przed nami 
nie przejechał nawet patykiem. Pomimo du-
żych przeciwności udało mi się ukończyć ten 
bieg w limicie 100 godzin jako trzecia osoba 
w  historii – relacjonuje biegacz. Wynik robi 
jeszcze większe wrażenie, gdy uświadomimy 
sobie, ze początek tego wyzwania sięga lat 
80. XX wieku.

- Było trudno, ale jak powiedziała kiedyś 
jedna mądra głowa „nic co łatwe nie cie-
szy tak bardzo”, a to oznacza, że pomysły na 
biegi będę miał coraz bardziej abstrakcyjne. 
Dodam, że nic by z tego nie było, gdyby nie 
ludzie, którzy nam to ułatwiają, zarywając 
noce, abyśmy mieli co jeść, czy gdzie się prze-
spać. Ważni są też ludzie, którzy cię wspiera-
ją - rodzina, klub, znajomi. Każda z tych osób 
dorzuciła cegiełkę do mojego sukcesu. Dzięki 
nim mogłem sie koncentrować tylko na na-
bijaniu kilometrów – podkreśla Andrzej Zie-
liński

Warto wspomnieć, że jako 4. na mecie te-
gorocznego dystansu Hardcore zameldowa-
ła się Dominika Cieślak, która z doskonałym 
czasem 87 godz. i  52 min. została pierwszą 
kobietą, która ukończyła ten bieg. Do ry-
walizacji na dystansie Hardcore przystąpiło 
w  tym roku 10 zawodników, a  4 z  nich nie 
ukończyło zmagań. 

Po niemal 40 latach przerwy żorskie siat-
karki miały kolejną szansę na awans do 2 
ogólnopolskiej ligi siatkówki kobiet, nic więc 
dziwnego, że każdą z  transmisji na żywo 
z  turnieju finałowego, rozrywanego w  hali 
MOSiR Żory, śledziły setki kibiców. 

W  pierwszym, piątkowym meczu pod-
opieczne trenera Pawła Wrzeszcza nie pozo-
stawiły rywalkom z zespołu VIS Business Cen-

Historyczy sukces MUKS Sari Żory! 
Żorzanki zagrają w 2 lidze! 

To było doskonałe podsumowanie wspa-
niałego sezonu w  wykonaniu siatkarek 
MUKS Sari Żory. Zawodniczki z Żor wygrały 
wszystkie mecze rozgrywanego w  naszym 
mieście turnieju finałowego i  wywalczyły 
awans do 2 ligi ogólnopolskiej! To najwięk-
szy sukces w historii żorskiej siatkówki! 

ter Skierniewice żadnych złudzeń, pewnie 
zwyciężając 3:0 (25:10, 25:14 i 25:18). Najlep-
szą zawodniczką spotkania została rozgrywa-
jąca żorskiego zespołu, Anna Wrzeszcz.

Kolejny mecz zapowiadał się na bardzo 
trudny, ponieważ rywalkami MUKS Sari Żory 

były grające w  tym sezonie bardzo dobrze 
zawodniczki KS Polonii Łaziska Górne. Po za-
ciętym meczu i doskonałej postawie żorzanki 
zwyciężyły 3:1 (25:19, 25:18, 19:25 i  25:22). 
MVP meczu wybrano atakującą Gabrielę 
Durczyński.

O  awansie do 2 ligi miał zadecydować 
ostatni mecz turnieju pomiędzy MUKS Sari 
Żory a  SST Lubcza Racławówka. Drużyna 
z  województwa podkarpackiego również 
przed tym spotkaniem miała na koncie dwa 
zwycięstwa.  Żorzanki nienajlepiej weszły 
w  ten mecz  i  pierwszego seta przegrały 
20:25. Drugi set to znacznie lepsza postawa 
gospodyń turnieju i  wyraźne zwycięstwo 
25:17. Zawodniczki MUKS Sari kontynuowała 
świetną grę w  kolejnych setach wygrywając 
kolejno 25:16 i 25:19. Zawodniczką meczu zo-
stała przyjmująca Zofia Człowiek. 

Drużynę siatkarek MUKS Sari w drodze do 
sukcesu wspiera finansowo Miasto Żory.

Mistrzostw Świata federacji WPA, w  tym 
roku rozgrywane były w hali MOSiR Włókniarz 
w Pabianicach. W zawodach wzięło udział po-
nad 500 zawodników z całego świata. Poza licz-
ną reprezentacją naszego kraju o tytuły walczy-
li też siłacze z Ukrainy, Czech, Niemiec, Estonii, 

Żorzanin z rekordem Polski 
w wyciskaniu sztangi! 

Imponujący rekord Polski ustanowił 
podczas mistrzostwa świata federacji WPA 
w  trójboju siłowym i  wyciskaniu sztangi 
leżąc żorzanin Sebastian Niedziela! Po 
fenomenalnym występie mieszkaniec na-
szego miasta zdobył tytuł Mistrza Świata! 

Finlandii, czy nawet Stanów Zjednoczonych. 
Nasze miasto reprezentował Sebastian 

Niedziela, który startował w dyscyplinie bench 
press (czyli wyciskanie sztangi leżąc) w katego-
rii do 82,5 kg masters. Żorzanin zaliczył 3 podej-
ścia, kolejno wyciskając sztangę ważącą 170 kg, 
175 kg oraz 180 kg! Dało mu to nie tylko zwy-
cięstwo i tytuł Mistrza Świata, ale także rekord 
Polski w tej kategorii!

Teraz Sebastian Niedziela przygotowuje się 
do występu na Mistrzostwach Polski, gdzie po-
stara się o kolejne sukcesy.
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