
Żorski Budżet Obywatelski, 
czyli pieniądze w rękach mieszkańców

Pamiętaj o wpisie do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków

Seniorze, 
spędzaj czas aktywnie

Prestiżowa nagroda 
dla Prezydenta Żor!
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Nowy kort do gry w padel.
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Deklarację można złożyć samodzielnie, 
bez wychodzenia z  domu. Aby to zrobić 
trzeba posiadać profil zaufany albo podpis 
elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę 
www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć -> złóż 
deklarację <- wypełnić ją i wysłać. 

Złożenie deklaracji jest obowiązko-
we, jeżeli nasz dom posiada źródło ciepła 
i spalania paliw zainstalowane przed 1 lip-
ca 2021 r. - na złożenie deklaracji mamy 12 
miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania 
paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 
deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni. 
Jeśli nie masz dostępu do Internetu albo 
podpisu elektronicznego, to deklarację 
możesz złożyć w Wydziale Inżynierii Śro-

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków. Pamiętaj o złożeniu deklaracji 

Rozpoczął się  proces składania dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków, który ma na celu zebranie 
wszystkich danych dotyczących źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych w naszym kraju. 
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła 
lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić 
wypełniając odpowiednią deklarację.

dowiska Urząd Miasta Żory – Rynek 9, 
pokój 105.

W jakim celu 
te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o  budyn-
kach jest stworzenie kompletnej bazy da-
nych, na podstawie której gmina będzie 
mogła kreować politykę walki ze smo-
giem. Celem stworzenia centralnej bazy 
(tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków) jest poprawa jakości 
powietrza – likwidacja głównej przyczyny 
zanieczyszczeń – emisji substancji powo-
dujących smog. Dla obywateli zostaną 
uruchomione usługi, które przyczynią się 
do poprawy stanu technicznego budyn-
ków w  zakresie bezpieczeństwa, np. za-
mówienie przeglądu kominiarskiego czy 
inwentaryzacji budynku. W  bazie znajdą 
się docelowo wszystkie budynki, które po-
siadają źródło ciepła o  mocy nieprzekra-
czającej 1 MW.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji 
w formie papierowej? 

Na stronie www.gunb.gov.pl oraz 

w Urzędzie Miasta Żory
Ile mam czasu 

na złożenie deklaracji?
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła 

i spalania paliw, które zostało uruchomio-
ne przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 
miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które 
zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji 
jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obo-
wiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest 

zasilany przez źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć cie-
płownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć elektronicznie 

lub w wersji papierowej, osobiście w urzę-
dzie właściwym dla umiejscowienia bu-
dynku lub wysłać listem.

Jak złożyć deklarację przez Internet?
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, 

naciśnij na stronie głównej ->złóż deklara-
cję<- wypełnij ją i wyślij.

Czego potrzebuję, 
żeby złożyć deklarację przez Internet?

Profilu zaufanego albo dowodu elek-
tronicznego

- Pomieszczenie zaadoptowane na punkt 
szczepień zapewni prywatność i  komfort 
osobom, które zdecydują się na szczepienie. 
Wybór naszego centrum handlowo - rozryw-
kowego na nowy punkt szczepień nie jest 
przypadkowy. Galerię „Wiślanka” każdego 

Punkt szczepień 
przeciw COVID-19 
w Galerii Wiślanka

W  naszym mieście działa nowy Punkt 
szczepień, zlokalizowany w Galerii „Wiślan-
ka”. W każdym dniu, gdy prowadzone będą 
szczepienia, w  Galerii „Wiślanka” będzie 
z  nich mogło skorzystać nawet 100 osób. 
Zgłosić się może każdy, również turysta.

dnia odwiedza tysiące osób, nie tylko z mia-
sta Żory, ale także z  ościennych powiatów 
z woj. śląskiego i innych – mówi Anna Ujma, 
Dyrektor Centrum.

Całkowicie bezpieczny punkt szczepień 
znajduje się na I  piętrze galerii. Wystarczy 
wjechać schodami ruchomymi na I. piętro 
i kierować się w prawą stronę do oznakowa-
nych drzwi. 

Procedura jest maksymalnie uproszczo-
na - nie trzeba się wcześniej umawiać ani 
rejestrować. 

Na szczepienie można przyjść sponta-
nicznie przy okazji zakupów w galerii. Zainte-
resowani szczepieniem muszą mieć przy so-
bie tylko dokument tożsamości i na miejscu 
wypełnić stosowny, obowiązkowy formularz 
kwalifikacyjny.

W punkcie szczepione będą:
- osoby, które ukończyły 18 r.ż.,

- dzieci i młodzież powyżej 12 r.ż. UWAGA! 
W  przypadku młodzieży pomiędzy 12 
a 16 r.ż. konieczne jest wcześniejsze umó-
wienie wizyty,

- turyści i osoby będące przejazdem w Żo-
rach,

- osoby zaszczepione już jedną dawką - 
w punkcie istnieje także możliwość przy-
jęcia drugiej dawki szczepionki.

Na miejscu będzie można skorzystać 
zarówno z  jednodawkowych szczepionek 
firmy Johnson&Johnson, jak również dwu-
dawkowych firmy Pfizer.

Godziny otwarcia punktu:
Piątek: 15:00 -19:00
Sobota: 14:00 - 20:00
Niedziela: 15:00 - 19:00
Za szczepienia w  Galerii Wiślanka odpo-

wiedzialne są Miejskie Zakłady Opieki Zdro-
wotnej w Żorach Sp. z o.o.

Śląskie jest kolejnym województwem, 
gdzie numer 998 przełączany będzie na 
112. To usprawnienie systemu powiadamia-
nia ratunkowego, które pozwoli na spraw-
niejsze powiadamianie i  dysponowanie 
odpowiednich służb. Zgodnie z  ustawą 
o  systemie powiadamiania ratunkowego, 
docelowo odbiór zgłoszeń wpływających 
na numer alarmowy 998 odbywać się bę-
dzie w  Centrach Powiadamiania Ratun-
kowego (CPR). Numer 998 będzie dalej 

Wkrótce nastąpi przełączenie 
numeru alarmowego 998 na numer 112

Od 9 września 2021 roku mieszkańcy 
województwa śląskiego dzwoniąc na numer 
998 połączą się bezpośrednio z operatorem 
numeru alarmowego 112. Numer przełącza-
ny będzie sukcesywnie w każdym powiecie, 
aż docelowo obejmie całe województwo.

funkcjonował, jednak każdy, kto na niego 
zadzwoni, nie połączy się z  Państwową 
Strażą Pożarną jak dotychczas, a z dyspo-
zytorem CPR, który zakwalifikuje zgłosze-
nie i przekaże je do odpowiednich służb.

Właściwe przekierowanie zgłoszenia 
jest szczególnie istotne w  sytuacjach wy-
magających szybkiej interwencji. Odbie-
ranie zgłoszeń bezpośrednio przez ope-
ratorów CPR pozwala na jednoczesne 
i  automatyczne powiadomienie wszyst-
kich służb właściwych ze względu na ro-
dzaj zdarzenia. Obsługa numeru alarmo-
wego przez dyspozytora pozwala także 
wyeliminować zgłoszenia fałszywe czy 
niezasadne. Dyspozytorzy PSP będą otrzy-
mywali od CPR tylko te zgłoszenia alarmo-

we, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia 
życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy 
środowiska.

Dodatkową korzyścią przełączenia nu-
meru alarmowego będzie ujednolicenie 
sposobu obsługi zgłoszeń, w tym zgłoszeń 
obcojęzycznych oraz połączeń eCall – ogól-
noeuropejskiego systemu szybkiego po-
wiadamiania o wypadkach drogowych.

Numer alarmowy 998 będzie drugim 
numerem alarmowym, przekierowanym 
do obsługi przez Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. W  2018 r. został przekiero-
wany numer 997, a na rok 2024 planowane 
jest przekierowanie numeru alarmowego 
999 i  jednocześnie zakończenie koncen-
tracji numerów alarmowych w Polsce.

W  województwie śląskim przełączanie 
numeru 998 na 112 zaplanowano w okresie 
od 9 do 20 września 2021 roku. Numer alar-
mowy 998 dla Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żorach zosta-
nie przekierowany na numer alarmowy 112 
już 17 września.
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W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022 
mieszkańcy miasta mogli zgłaszać   projek-
ty ogólnomiejskie. Do Urzędu Miasta Żory 
trafiło 16 pomysłów żorzan, które następnie 
zostały przekazane do  członków Zespołu 
Weryfikującego, powołanego przez Wal-
demara Sochę, Prezydenta Miasta Żory, by 
ten zajął się ich oceną. Zespół sprawdził, czy 
spełnione zostały warunki formalne, a  pro-
ponowane przedsięwzięcia są zgodne z obo-
wiązującymi przepisami prawa oraz plana-
mi, programami i strategiami, które przyjęło 
i realizuje Miasto. Zweryfikowane zostało też, 
czy propozycje mieszkańców są wykonalne 
technicznie, w  tym – co niezwykle ważne – 
czy można je zrealizować w  ciągu jednego 
roku.

Po weryfikacji projektów oraz rozpatrze-
niu jednego złożonego przez mieszkańca 
odwołania od negatywnej oceny, ostatecz-
nie do etapu głosowania dopuszczonych zo-
stało 10 projektów. Samo głosowanie odbę-
dzie się w terminie 6 - 20 września i będzie 
w nim mógł wziąć udział każdy mieszkaniec 
Żor. 

Każdy z mieszkańców ma jeden głos, któ-
ry może oddać albo papierowo – wrzucając 
wypełnioną i  podpisaną kartę do głosowa-
nie do urny w  jednym z punktów głosowa-
nia albo elektronicznie, przez specjalny por-
tal. By zachęcić żorzan do licznego udziału 
w  Żorskim Budżecie Obywatelskim w  tym 
roku ułatwiliśmy obie formy głosowania.

Głosowanie internetowe odbywa się 
nadal poprzez stronę internetową https://
zory-ekonsultacje.eboi.pl, ale zostało ono 
znacznie uproszczone! Nie trzeba już zakła-
dać konta ani się logować, wystarczy tylko:

Startuje głosowanie w Żorskim 
Budżecie Obywatelskim 2022 

Już we wrześniu mieszkańcy Żor będą 
mogli zdecydować na jakie projekty prze-
znaczyć 2 160 000 zł z miejskiego budżetu! 
Głosowania w  Żorskim Budżecie Obywa-
telskim 2022 startuje 6 września i potrwa 
dwa tygodnie. 

- podać swoje pełne i prawidłowe dane, 
- wybrać projekt, na który chcemy oddać 

głos przyznając mu 1 punkt, 
- zaakceptować regulamin,
- oddać głos. 

Zachęcamy, aby skorzystać z  tej formy 
głosowania! 

Żorzanie, którzy wolą skorzystać z  gło-
sowania tradycyjnego mogą pobrać kartę, 
wydrukować ją, wypełnić i  zanieść do urny 
w punkcie głosowania lub po prostu zgłosić 

się do jednego z punktów głosowania, które 
znajdują się:

-  w  punktach informacji (przy wejściach) 
w  siedzibach Urzędu Miasta Żory przy 
Rynku 9 i al. Wojska Polskiego 25 i czynne 
są w godzinach otwarcia Urzędu Miasta tj:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

- w hali sportowej MOSiR Żory przy u. Fol-
wareckiej 10, czynnej 7 dni w  tygodniu 
w godz. 6:00 – 22:00

- kinie „Na Starówce”, przy ul. ul. Kościusz-
ki, czynnym 7 dni w  tygodniu, zgodnie 
z  repertuarem dostępnym na stronie  
kino.zory.pl

Pełna lista projektów na które można zagłosować wraz z ich szczegółowymi znajduje się na stro-
nie www.zory.pl (poniżej), w BIP Urzędu Miasta Żory, na platformie zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz 

w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Żory.

L.P. Nazwa projektu Wnioskodawca Wartość

1 Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków 
Szkoły Podstawowej nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego

Agnieszka 
Maroszek 200 000,00 zł 

2

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej i Mę-
czenników Oświęcimskich w  Żorach z  odtworzeniem fon-
tanny, nasadzeniem zieleni niskiej (kwiaty, krzewy) i wysokiej 
(uzupełnienie alei), nowymi nawierzchniami alejek, placami, 
ławkami i hamakami

Małgorzata 
Dubiel 2 041 794,15 zł

3 Żorska Strefa Tenisa Andrzej Mazur 1 894 315,00 zł

4

Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa przez 
Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz) – wy-
konanie niezbędnych dokumentacji, pozwoleń i  uzgodnień 
(bez realizacji robót budowlanych).

Adam Kurpas 350 000,00 zł  

5 „Ścieżka wokół Śmieszka” czyli projekt ścieżki rowerowej przy 
zbiorniku „ Śmieszek” w rejonie ul. 11 Listopada w Żorach

Bronisław 
Pruchnicki 447 930,00 zł

6
Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Wiosennej do cmenta-
rza oraz remont łącznika drogi ul. Wiosennej od cmentarza 
do ul. Warszowickiej 

Radosław 
Wróblewski 325 581,00 zł

7 Rowerownie w szkołach średnich Jacek Arasim 280 000,00 zł

8 Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy do jaz-
dy na rowerach, hulajnogach, rolkach oraz deskorolkach 

Katarzyna 
Jóźwiak 400 000,00 zł

9 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pukowca Agnieszka 
Komorowska 500 000,00 zł

10 Żory w dobrych relacjach Pomagamy żorzanom budować do-
bre relacje po pandemii Anna Nowacka 117 600,00 zł

Żorzanie najchętniej głosowali na projekt 
pn. „Zazielenić Żory”, zgłoszony przez Sylwię 
Konik. W ramach tego przedsięwzięcia jesz-
cze w tym roku w naszym mieście zasadzo-
nych zostanie aż tysiąc drzew! Prace nasa-
dzeniowe rozpoczną się w IV kwartale roku  
i potrwają do końca listopada – to jeden z naj-
lepszych okresów na sadzenie drzew. Warto 
podkreślić, że nowe drzewa pojawią się we 
wszystkich żorskich dzielnicach – będą nasa-
dzane na terenach zieleni przydrożnej, skwe-
rach oraz zieleńcach. Znajdą się wśród nich 

Żorski Budżet Obywatelski 2021 w realizacji! 
Pomysły mieszkańców zmieniają miasto

Były świetne pomysły mieszkańców 
oraz mobilizacja na etapie głosowania,  
a teraz przyszedł czas na ich realizację.  
W ubiegłym roku w Żorskim Budżecie 
Obywatelskim mieszkańcy wybrali trzy 
spośród czternastu dopuszczonych do 
głosowania projektów. Efekty ich realizacji 
już niedługo będą widoczne, sprawiając, 
że Żory staną się jeszcze piękniejsze i…. 
bardziej zielone! 

takie gatunki, jak: grab pospolity, wiąz „Cam-
perdownii”, buk pospolity, brzoza brodawko-
wata i karłowata, ambrowiec amerykański, 
grusza drobnoowocowa, klon zwyczajny 
„Crimson Sentry”, lipa drobnolistna, wiśnia 
piłkowana i japońska, głóg jednoszyjkowy 
„Compacta”, kasztanowiec zwyczajny i czer-
wony, miłorząb dwuklapowy, surmia bigno-
niowa, jarząb szwedzki i robinia akacjowa.  
Łączny koszt tego projektu to 787 510,00 zł. 

Już we wrześniu fani sportów rakieto-
wych będą mogli spróbować swoich sił  
w grze w padel - pochodzącej z Meksyku 
dyscyplinie, będącej mieszanką tenisa i squ-
asha. Projektu pn. „Budowa kortu do gry  
w padel w celu reaktywacji terenu byłego 
boiska do siatkówki przy hali sportowej MO-
SiR Żory”, został zgłoszony przez Sławomira 
Tagowskiego. Kort do gry w padel przypo-
mina ten do tenisa - jest podzielony w po-
łowie siatką, a jego wymiary to 20 x 10 m.  
Wyróżnia go to, że jest otoczony ścianami 

ze szkła, opartymi na stalowej konstrukcji  
o wysokości 4 m. Płyta kortu, który powstaje 
przy hali MOSiR, będzie oświetlona lampami 
LED, a jego powierzchnia pokryta zostanie 
sztuczną trawą utwardzoną piaskiem kwar-
cowym. Koszt inwestycji to 315 067,57 zł. 

W ramach ŻBO 2021 zrealizowany zosta-
nie także projekt pn. „Przystanek Zachód 
– koncepcja zagospodarowania ogólno-
miejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 
mieszkańca przy stawie ERG”, zgłoszony 
przez Henryka Oszka. W ramach tej inwe-
stycji, na terenie przy ul. Ogniowej plano-
wana jest m.in. budowa altany ogrodowej, 
placu zabaw, siłowni pod chmurką i kręgu 
ogniskowego. Prace obejmą też budowę 
ścieżek spacerowych i zagospodarowanie 
terenów zielonych oraz montaż elementów 
małej architektury, a cały teren zostanie 
oświetlony. – Powstanie przyjazna space-
rowiczom i rowerzystom przestrzeń, która 
będzie zachęcała do odwiedzin mieszkań-
ców całego miasta i okolic – podkreśla  
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.  
Przewidywany termin zakończenia prac to 
26 listopada 2021 r., a koszt inwestycji wynosi 
523 838,65 zł.
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St. sierż. Marcin Jerczak 
Dzielnicowy rejonu: os. Sikorskiego (bloki 1-13, 33-35), Al. 
Zjednoczonej Europy, ul. Kościuszki (parzyste nr 86 - 104), 
Okrężnej, Promiennej (5 i 7), Wolontariuszy, Bankowej wraz 
z Osińską (nr 80,101,103), Sąsiedzką i Wesołą, PU-16, ROD 
„Pod Kasztanami”, Osiny - w obrębie ul. Owocowej, Głównej 
(nieparzyste 1 - 137 do dzielnicy Baranowice)
telefon komórkowy: 723 645 879
telefon stacjonarny: 47 85 533 64

Asp.szt. Paweł Kopeć
Dzielnicowy rejonu: os. Sikorskiego (nr 14 - 32A i 36), os. Sikorskiego 

w obrębie Al. Zjednoczonej Europy, ul. Osińskiej 66, Wolontariuszy, Za 
Targiem, Skwer Europejski, Pasaż Otto Sterna, PU-15, Al. Jana Pawła II 

(nr 41,45,47), ul. Promiennej (nr 1 i 4), ROD „Zielony Jar”, Osiny - w obrę-
bie ul. Okrężnej, Głównej (nr parzyste 2 - 184), Al. Jana Pawła II.

telefon komórkowy: 723 646 322
telefon stacjonarny: 47 85 533 65

Porada dzielnicowego: Seniorze, pamiętaj że od 1 czerwca obo-
wiązują nowe przepisy w ruchu drogowym. Pieszy również wcho-
dząc na jezdnię lub torowisko -  a nie jak dotąd tylko przechodząc 
- jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz - poza 
pewnymi wyjątkami - korzystać z  przejścia dla pieszych. Pieszy 
znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na nie 
ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Porada dzielnicowego: Seniorze, wybierając się do lasu na grzyby za-
bierz ze sobą osobę, która zna okolice, zadbaj o odpowiedni ubiór i nie za-
pomnij o naładowanym telefonie komórkowym. Przed wyjściem poinformuj 
bliskich gdzie się wybierasz i  o  której zamierzasz wrócić. Podczas grzy-
bobrania bądź czujny i ostrożny, gdyż w lesie może czyhać wiele niebezpie-
czeństw. Jeśli źle się poczujesz lub zgubisz natychmiast poinformuj bliskich 
i śmiało dzwoń na numer alarmowy. Nie wpadaj w panikę, tylko odpocznij 
i utrzymuj kontakt telefoniczny z osobą, do której zwróciłeś się o pomoc.

Wymieniają doświadczenia, 
by skutecznie wspierać rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żorach razem z partnerami z Portugali 
oraz Litwy realizuje projekt pn. „Akademia 
Świadomego Rodzica – rodzic na zastęp-
stwo pilnie poszukiwany”.   W ramach tego 
przedsięwzięcia, dofinansowanego z  pro-
jektu „Erasmus +”, nasze miasto odwiedzili 
zagraniczni goście, a celem ich wizyty była 
wymiana dobrych praktyk, by jak najsku-
teczniej wspierać rodziny zastępcze. 

Wizyta gości z  Litwy i  Portugalii miała 
charakter roboczy. Pierwszy dzień poświę-
cono na zaprezentowanie jak działa system 
pieczy zastępczej w poszczególnych krajach 
- w Polsce, Litwie i Portugali i analizę  podo-
bieństw i  różnic. Omawiano także trudno-
ści, jakie napotyka się w  organizacji pieczy 
zastępczej. Podzielono się również dobrymi 
praktykami w tym zakresie. 

Jednym z  głównych celów programu 
„Akademia Świadomego Rodzica – rodzic na 
zastępstwo pilnie poszukiwany” jest promo-

Podczas posiedzenia Komisja Konkurso-
wa, pod przewodnictwem Waldemara So-
chy – Prezydenta Miasta Żory, zapoznała się 
ze wszystkimi złożonymi pracami oraz oce-
niła spełnienie przez nie wszystkich warun-

Konkurs na mural z okazji 750. Urodzin 
Miasta Żory bez rozstrzygnięcia 

Aż 62 prace wpłynęły do Urzędu Miasta 
Żory na konkurs, którego celem było wy-
łonienie projektu pierwszego miejskiego 
muralu pod hasłem „750-lecie miasta Żory. 
1272-2022”,. Zgodnie z decyzją Komisji Kon-
kursowej, nie wyłoniono jednak zwycięzcy.

ków określonych regulaminem konkursu, 
a także ich walory estetyczne, kompozycyj-
ne i  promocyjne oraz sposób interpretacji 
tematu. Podczas oceny pod uwagę brane 
były również możliwości technologiczne 
wykorzystania projektu w  postaci gotowe-
go muralu.

W  wyniku obrad Komisja zdecydowała, 
że nie jest możliwe wybranie pracy, która 
w  pełni odpowiada konkursowym wyma-
ganiom, a  przy tym prezentuje odpowied-
nie walory estetyczne, tak by wpisać się 

w ścianę boczną kamienicy, znajdującej się 
przy ulicy Pszczyńskiej 9 w Żorach. W związ-
ku z tym Komisja podjęła decyzję o tym, aby 
powołując się na § 6 ust. 7 Regulaminu Kon-
kursu skorzystać z  prawa do nierozstrzy-
gnięcia konkursu i nieprzyznania nagród. 

- Zadana tematyka muralu naprawdę 
nie jest łatwa, bo trudno ubrać w  spójny 
obraz 750 lat z życia Miasta. Okazało się to 
dla artystów nie lada wyzwaniem. Nie re-
zygnujemy jednak z  realizacji muralu na 
ścianie kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej. 
W  najbliższym czasie będziemy chcieli 
opracować projekt muralu w  trybie poza-
konkursowym - wyjaśnia Adrian Lubszczyk, 
kierownik Biura Promocji, Kultury i  Sportu 
Urzędu Miasta Żory.

Najważniejszym znakiem wyróżniają-
cym miasto jest oczywiście Herb – to on 
jest oficjalnym symbolem, wykorzystanym 
w najbardziej uroczystych okolicznościach. 
Do celów promocyjnych służy natomiast 
logo Miasta. Nowe miejskie logo składa się 
z sygnetu oraz części literniczej, która sta-
nowi napis „ŻORY”. W  swojej formie logo 
nawiązuje do płomienia, nierozerwalnie 
kojarzącego się z naszym miastem. Opie-

Żory z nowym systemem 
identyfikacji wizualnej

Nasze miasto niezwykle dynamicznie 
się rozwija, ciągle zmieniając się i  udo-
skonalając w  różnych dziedzinach. Teraz 
zmiany te dotykają również miejskiej iden-
tyfikacji wizualnej! Przedstawiamy zupeł-
nie nowe logo Żor wraz ze sformalizowaną 
księgą identyfikacji, która zawiera m.in. 
zasady jego wykorzystywania. 

ra się na wykorzy-
staniu trzech rów-
noległych wstęg, 
które w  swobod-
ny sposób tworzą 
kształt płomienia. 
Kolorystyka jest 
natomiast nowoczesnym nawiązaniem do 
barw miejskiej flagi. Logo występuje w for-
mie podstawowej oraz w wersji z napisem 
„Miasto Ognia”. 

- Posiadanie dwóch wersji logotypu 
sprawia, że może być on wykorzystywany 
zarówno w  formule bardzo eleganckiej, 
na przykład na pismach urzędowych, jak 
i  bardziej dynamicznej – podczas promo-
cji imprez sportowych czy Święta Ognio-
wego, gdzie hasło „Miasto Ognia” pasuje 
wręcz idealnie – mówi Adrian Lubszczyk, 

kierownik Biura Promocji, Kultury i  Spor-
tu. - Jednocześnie pragnę uspokoić – nie 
będziemy natychmiast usuwali poprzed-
niego logotypu ze wszystkich przestrzeni, 
by nie generować niepotrzebnych kosz-
tów i problemów. Przejście na nową iden-
tyfikację będzie płynne – dodaje kierownik 
BPKS. 

Oprócz samego logotypu i  zasad jego 
wykorzystywania miejska księga znaku za-
wiera też wzory materiałów reklamowych 
miasta, gadżetów promocyjnych czy iden-
tyfikacji dla mediów społecznościowych. 

Na tym jednak nie koniec zmian! Już 
niedługo nowe logo będzie dumnie pre-
zentowane na zupełnie nowej stronie 
internetowej Miasta Żory. – Niebawem 
zaprezentujemy nową stronę, trwa do-
pieszczanie ostatnich szczegółów. Strona 
będzie bardziej przejrzysta, da nam wie-
le nowych możliwości prezentacji treści, 
a przede wszystkim będzie w pełni dosto-
sowana do przepisów związanych z  do-
stępnością dla osób ze szczególnymi po-
trzebami – podkreśla Adrian Lubszczyk. 

cja rodzicielstwa zastępczego, dlatego też 
drugi dzień spotkania poświęcono na wizytę 
w  dwóch żorskich zawodowych rodzinach 
zastępczych. Oprowadziły one uczestników 
projektu po swoich domach i  opowiedziały 
jak radzą sobie z różnymi problemami dnia 
codziennego w  opiece nad dziećmi. Rodzi-
ce zastępczy podzielili się też opowieściami 
o tym,  jak wiele satysfakcji i radości przynosi 
im ta praca.  

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych byciem rodziną zastępczą do 
kontaktu z  Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w  Żorach – osobiście przy 
ul. Księcia Przemysława 2, telefonicznie 
pod nr 32 43 42 412 lub mailowo na adres:  
rz@mops.zory.pl. 

Informacje
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- Celem programu Lider z  powołania 
jest wyłonienie i  nagrodzenie zaangażo-
wanych oraz charyzmatycznych menadże-
rów – liderów w różnorodnych dziedzinach: 
kulturze i  sztuce, sporcie, gospodarce, czy 
na polu społecznym, w  celu promowania 
pozytywnych postaw oraz rozwoju syner-

Prezydent Waldemar Socha 
z prestiżowym tytułem Lidera XXI wieku!

W  hotelu Kotarz w  Brennej odbyła się 
konferencja podsumowująca tegoroczną 
edycję programu „Lider z  Powołania/Ko-
bieta Charyzmatyczna - Charyzma+Powo-
łanie”, której organizatorem jest redakcja 
magazynu Why Story. Specjalną nagrodę 
otrzymał Waldemar Socha, Prezydent Mia-
sta Żory, który jako jedyny w tym roku zo-
stał wyróżniony tytułem Lider XXI wieku! 

gii reprezentowa-
nych środowisk. 
Lider z  powołania 
dba o  rozwój swo-
ich pracowników, 
nie tylko realizację 
celów zawodowych, 
ale także o zadowo-
lenie całego zespołu 
z  atmosfery pracy, 
wspiera kwestie 
ekologiczne, kul-
turę, sztukę, sport 
oraz działania cha-
rytatywne. Ważnym 
celem Programu 
jest także integra-

cja różnych środowisk w celu podjęcia dal-
szych działań na polu gospodarczym oraz 
społecznym – wyjaśnia redakcja magazynu 
Why Story. 

Wyróżnione osoby, które w poprzednich 
latach otrzymały już  tytuł  Lider z powoła-
nia, a nadal się rozwijają i wyróżniają,  mają 
szansę zostać uhonorowani prestiżowym 
wyróżnieniem dla Liderów XXI w. Taki tytuł 
otrzymał w  tym roku Waldemar Socha – 
Prezydent Miasta Żory. Prezydent Żor z tej 
okazji udzielił obszernego wywiadu, który 
będzie można przeczytać w  najnowszym 
wydaniu magazynu Why Story.

Warto wspomnieć, że nie był to jedyny 
żorski akcent podczas konferencji w hotelu 
Kotarz. Anna Ujma, pracująca przez wiele 
lat jako Pełnomocnik Prezydenta, a  obec-
nie dyrektor Galerii Wiślanka została wyróż-
niona tytułami Kobieta Charyzmatyczna 
w mediach i Kobieta Społeczna. 

Zgodnie z Ustawą o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 
r. obowiązkową metodą przekazania da-
nych w  ramach NSP 2021 jest samospis 
internetowy. Formularz spisowy dostępny 
jest na stronie https://spis.gov.pl/. Samo-
spis internetowy to szybka, bezpieczna 
i prosta metoda udziału w spisie.

Jeżeli nie posiadamy dostępu do kom-
putera/Internetu dzwonimy na infolinię: 
22 279 99 99 i spisujemy się przez telefon 
lub odwiedzamy Gminne Biuro Spisowe, 
mieszczące się  w  Urzędzie Miasta Żory, 
Al. Wojska Polskiego 25, I  piętro, pok. 101, 

Apel Prezydent Miasta Żory, dotyczący 
Narodowego Spisu Powszechnego

Drodzy Mieszkańcy, do 30 września 
2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i  Mieszkań 2021. Spis  jest naj-
ważniejszym badaniem realizowanym 
raz na 10 lat, na terenie całego kraju. 
Jako Prezydent naszego miasta proszę – 
nie odkładajcie spisu na późniejszy czas, 
spiszcie się jak najszybciej!

gdzie na czas trwania spisu przygoto-
wano specjalne miejsce do spisania się 
przez Internet. Ponadto przygotowujemy 
dla Państwa mobilne punkty spisowe np. 
w Urzędzie Miasta Rynek 9, podczas doży-
nek, festynów, innych imprez i  wydarzeń 
miejskich (szczegóły na www.zory.pl)    

Czas na samodzielnie spisanie się 
w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021 mamy do momentu, 
gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Jeśli nie spiszemy się przez Internet ani 
przez telefon, skontaktuje się z nami rach-
mistrz celem przeprowadzenia wywiadu 
bezpośredniego lub telefonicznie dzwo-
niąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 
99 aby przeprowadzić spis. 

Pamiętajcie, że udział w  spisie to 
obowiązek wynikający z  ustawy o  na-
rodowym spisie powszechnym ludności 
i  mieszkań w  2021 r. Odmowa udziału 
w NSP grozi karą grzywny na podstawie 

Cześć instrumentów pomocowych była 
aktywna do czerwca br. Mikroprzedsiębior-
cy mogli ubiegać się o pożyczki do 5 tys. zł., 
które po wymaganym okresie prowadzenia 
działalności z mocy prawa ulegały umorze-
niu. W  sumie z  pożyczek skorzystało 2589 
przedsiębiorców. Zakończyła się już także 
możliwość wypłacania dofinansowań czę-
ści kosztów prowadzenia działalności dla 
samozatrudnionych (wsparciem zostało ob-
jętych 558 podmiotów) oraz możliwość do-
finansowań do wynagrodzeń pracowników 
mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw 
(ze środków skorzystało 337 pracodawców, 
a  dofinansowanie objęło wynagrodzenia 

30 mln wydane – PUP Żory na froncie z COVID-19
Ogłoszony stan epidemiczny znaczą-

co wpłynął na nasze życie, w tym na sytu-
ację ekonomiczną wielu firm. Wsparcie dla 
przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku 
COVID-19 zapewniła Tarcza Antykryzysowa. 
Realizacja części instrumentów pomoco-
wych przypadła powiatowym urzędom 
pracy. „Zamrożony” i niepewny rynek pra-
cy wymagał szybkiego działania PUP. Od 
kwietnia 2020 r. do lipca tego roku do PUP 
w Żorach wpłynęło ponad 5 000 wniosków, 
a  łączna wartość udzielonej pomocy na 
ratowanie miejsc pracy i pomoc dla lokal-
nych przedsiębiorców sięga już 30 mln zł!

ponad 2,5 tys. pracowników).
Obecnie w  PUP Żory trwa weryfikacja 

prawidłowości realizacji umów. Przypomi-
namy, że pracodawcy, którzy skorzystali 
z  dofinansowań do wynagrodzeń swoich 
pracowników są zobowiązani do złożenia 
formularzy rozliczeniowych i  dokumentów 
potwierdzających wykorzystanie przyzna-
nych środków zgodnie z  przeznaczeniem. 
Obowiązek ten wynika z  zawartej umowy, 
a  jego niedopełnienie może skutkować 
zwrotem całości udzielonej pomocy wraz 
z odsetkami.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.pup.zory.pl.

Na zdjęciu Waldemar 
Socha, Prezydent Mia-
sta Żory z dyplomem 

oraz pucharem Lidera 
XXI wieku. 

Informacje

Taryfa weszła w życie 31 lipca br. Szcze-
gółowe informacje dostępne są na stronie 
www.bip.zory.pl »Komórki Organizacyjne 
Urzędu Miasta » Wydział Inżynierii Środo-
wiska » Informacje dodatkowe » Taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków .

Zmiana taryfy 
za wodę 
i odprowadzenie 
ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Żory Spółka z o.o. informuje, że na 
mocy Decyzji Nr GL.RZT.70.169.2021 Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie została zatwierdzona taryfa dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków na terenie 
Żor oraz Jastrzębia-Zdroju na okres 3 lat. 

art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 
Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę 

wszystkich mieszkańców na ogłoszony 
przez Główny Urząd Statystyczny konkurs 
na najbardziej cyfrową gminę, w którym 
będzie się liczył odsetek mieszkańców 
gminy spisany przez Internet. Do wygra-
nia jest cenny sprzęt IT, który może posłu-
żyć m.in. jako wyposażenie pracowni kom-
puterowych w szkołach naszej gminy. 

Im więcej mieszkańców gminy dokona 
samospisu internetowego, tym większe 
są szanse naszej gminy na wygraną! Po-
dejmijmy rywalizację! Zawalczmy z  inny-
mi gminami w województwie i wygrajmy 
konkurs na najbardziej cyfrowa gminę. 

Wspólnie osiągnijmy jak najwyższy od-
setek osób spisanych przez Internet. 

Wspólnie - Liczmy się dla Polski. 
Więcej informacji o  spisie na stronie 

spis.gov.pl.
Waldemar Socha

Prezydent Miasta Żory
Gminny Komisarz Spisowy 
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Firma mPay to najdłużej działający na 
polskim rynku dostawca rozwiązań dla 
płatności mobilnych. Jego flagową aplika-
cję, która mieszkańcom Żor umożliwi re-

Zapłać za parkowanie w Żorach 
z pomocą aplikacji mPay 

Za zostawienie samochodu w strefie płat-
nego parkowania w Żorach, można zapłacić 
także z pomocą usługi mPay, wykorzystując 
do tego telefon komórkowy lub tablet.  

gulację należności za parkowanie, można 
pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play, 
App Store i Huawei App Gallery.

Zakup biletu w  aplikacji mPay jest nie-
zwykle intuicyjny, a  użytkownik zostaje 
przez niego przeprowadzony krok po kroku:

• pobieramy darmową aplikację na te-
lefon z  jednego ze sklepów interneto-

 Kwalifikacja wojskowa w  Żorach będzie 
odbywała się od 20 września do 14 paździer-
nika, od poniedziałku do piątku w godzinach 
15:00 - 19:30 w  siedzibie Żorskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 
52. Podlegają jej: mężczyźni urodzeni w 2002 
roku, a  także urodzeni w  latach 1997-2001, 
którzy nie posiadają określonej  kategorii zdol-
ności   do czynnej   służby wojskowej.   Kwali-
fikacją wojskową objęte zostaną też osoby 
urodzone w  latach 2000-2001, które zostały 
uznane za czasowo niezdolne do służby woj-
skowej ze względu na stan zdrowia, kobiety 
urodzone   w  latach 1997-2002 posiadające 

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa
Osoby urodzone w  2002 roku oraz te, 

które nie mają jeszcze określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej 
wezmą w  tym roku udział   w  kwalifikacji 
wojskowej. W naszym mieście rozpocznie 
się ona już 20 września.

kwalifikacje przydatne do czynnej służby woj-
skowej, kobiety pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 
lub akademickim 2020/2021 kończą naukę 
w szkołach lub uczelniach medycznych i wete-
rynaryjnych oraz na kierunkach psychologicz-
nych albo będące studentkami lub absolwent-
kami szkół lub kierunków: analityka medyczna, 
farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pie-
lęgniarstwo, psychologia, ratownictwo me-
dyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jesz-
cze określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej. Mogą być wezwane również 
osoby, które ukończyły 18 rok życia i  zgłoszą 
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej.

Osoby  stawiające się do kwalifikacji powin-
ny zabrać ze sobą: 
- dokument pozwalający  na ustalenie tożsa-

mości,

- dokumentację medyczną (wyniki badań 
specjalistycznych), jeżeli taką posiadają, 

- aktualną fotografię o  wymiarach 35 mm x 
40 mm (bez nakrycia głowy),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, 
posiadane kwalifikacje zawodowe albo 
zaświadczenie ze szkoły o  kontynuowaniu 
nauki.
Osoby, które do kwalifikacji podchodzą 

po raz kolejny powinny dodatkowo zabrać 
ze sobą dokumentację medyczną dotyczą-
cą zmian w stanie ich zdrowia, w  tym wyniki 
badań specjalistycznych przeprowadzonych 
w  okresie ostatnich 12 lub 24 miesięcy oraz 
książeczkę wojskową.

Przypominamy, że kwalifikacja wojskowa 
jest dla wymienionych wyżej osób obowiązko-
wa, a niestawienie się do niej   w określonym 
terminie i miejscu podlega grzywnie albo ka-
rze ograniczenia wolności.

Dodatkowych informacji na temat kwali-
fikacji wojskowej można uzyskać w Referacie 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Żory 
w godzinach pracy urzędu, tel. 32 43 48 171.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, 
by zaangażowały się w organizację bezpłat-
nych wydarzeń mających na celu wsparcie 
lokalnej społeczności w  zakresie dostęp-

Każdy senior mieszkających w  Żorach 
może zapisać się i  wziąć udziału w  kom-
pletnych pakietach zajęć, które poprowa-
dzą wykwalifikowani instruktorzy. Oferta 
przygotowana została przez Stowarzyszenie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach we 
współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w  Żorach. Od tego roku obie organizacje 
podpisały porozumienie o współpracy, a ko-
ordynacją zajęć stałych UTW zajmie się Klub 
Wisus. 

Żorscy seniorzy będą mogli zadbać o kon-
dycję fizyczną podczas zajęć zumby i  pila-

Rusza nowy sezon UTW – specjalna 
oferta zajęć dla wszystkich seniorów!

Seniorze, chcesz poznać nowych ludzi? 
Lubisz aktywny tryb życia? Chciałbyś nauczyć 
się czegoś nowego? Te zajęcia są dla ciebie! 

tesu, szlifować formę w  trakcie lekcji tańca 
towarzyskiego i tańca liniowego country, na-
uczyć się  obsługi komputera, a także języka 
angielskiego, wyrazić artystycznie podczas 
warsztatów ceramicznych, a  nawet zadbać 
o zdrowie dzięki spotkaniom z rehabilitanta-
mi. Jeżeli obawiasz się, że bogaty program 
jest ponad Twoje siły, może przekona Cię 
fakt, że chęć uczestnictwa w zajęciach zgło-
siła 99-letnia mieszkanka Żor, która urodziła 
się w 1922 roku!

- Cieszę się ze współpracy ze Stowarzy-
szeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w  Żorach. W  związku z  nim odpowiada-
my za organizację wszystkich zajęć stałych 
i  udostępniamy na czas ich realizacji nasze 

sale w Klubie Wisus w dzielnicy Sikorskiego. 
To właśnie jego kadra będzie odpowiedzial-
na za koordynację całego przedsięwzięcia 
– podkreśla Stanisław Ratajczyk, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultur, któremu w tym 
roku Stowarzyszenie UTW nadało tytuł 
Członka Honorowego. – Nie mogę doczekać 
się efektów wspólnych działań! Mam nadzie-
ję, że mieszkańcy miasta po okresie pande-
micznym stęsknili się za kulturalnymi aktyw-
nościami. Zajęcia rozpoczną się 6 września 
– dodaje.

Zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku przyjmowane są pod numerem tel.:  
32 434 52 81, osobiście w Klubie Wisus, któ-
ry znajduje się w dzielnicy Sikorskiego PU-15 
w godzinach 9:00 - 15:00 lub poprzez skrzyn-
kę elektroniczną: wisus@mok.zory.pl.

Szczegółowy grafik już niebawem pojawi 
się na stronach Domu Kultury oraz w Klubie 
Wisus. 

wych (Google Play, App Store, Huawei 
App Gallery).

• zakładamy konto użytkownika.
• wchodzimy w  zakładkę „Moje finanse” 

i  wybieramy źródło płatności (przed-
płacona portmonetka, podpięta karta 
płatnicza lub karta w  elektronicznym 
portfelu kart MasterPass).

• wchodzimy w zakładkę „Produkty i usłu-
gi”, klikamy w  kafelek „Parkowanie” 
i opłacamy postój samochodu.

Dokładna, ilustrowana instrukcja do-
stępna jest na stronie www.zory.pl.

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich 
za promowanie szczepień przeciw COVID-19. 

Biura powiatowe Agencji Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnictwa przyjmują 
wnioski o  udzielenie pomocy finansowej 
dla kół gospodyń wiejskich, na realizację 
wydarzenia mającego na celu wsparcie lo-
kalnej społeczności w zakresie dostępno-
ści szczepień przeciwko COVID-19.

pl/web/szczepimysie/kgw gdzie udostęp-
nione są:  informacja o zasadach ubiegania 
się o pomoc,  wzór wniosku o pomoc, wzór 
sprawozdania ze zorganizowanego wy-
darzenia, projekty umów pomiędzy KGW 
a  jednostkami wykonywującymi szczepie-
nia, dotyczących wykonywania szczepień 
podczas wydarzeń organizowanych w  ra-
mach programu, materiały do oznaczenia 
punktu szczepień na festynie.

Zasady Programu #SzczepimySię z KGW 
i  dokładny opis programu znajdują się na 
stronie www.arimr.gov.pl.

Patronat honorowy nad programem 
wspierania szczepień objął premier Mate-
usz Morawiecki.

ności do szczepień przeciwko COVID-19. 
Za zrealizowanie jednego festynu infor-
macyjnego do 30 września 2021 r. można 
otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia 
nie zależy od liczby osób zaszczepionych 
podczas takiego wydarzenia. Natomiast 
dodatkowe pieniądze - wyliczane na pod-
stawie liczby zaszczepionych, można będzie 
otrzymać, gdy szczepieniu podda się co naj-
mniej 100 osób.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy 
zostały udostępnione na portalu www.gov.

Informacje
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- Od 2008 roku jesteśmy organiza-
torem tego wyjątkowego sportowego 
wydarzenia. W  pierwszej edycji naszej 
imprezy wystartowało 375 zawodników, 
a  w  kolejnych było nas coraz więcej. Od 
wielu lat bieg jest jedną z  największych 
imprez biegowych w  regionie. Tuż przed 
pandemią w  2019 roku na stracie zgro-
madziliśmy blisko dwa tysiące osób. 
Przez ostatnich 13 lat pobiegło już z nami 
łącznie prawie 15 tysięcy osób – mówi  
Marek Utrata, Dyrektor MOSiR Żory. - Po-
mimo trwającego w  naszym kraju stanu 
epidemiologicznego jesteśmy zdeter-
minowani, by zrealizować kolejną edycję 
naszego biegu w  nieco zmodyfikowa-
nej wersji z  mniejszym limitem biegaczy, 
ograniczeniem sytuacji gromadzenia się 
uczestników w  hali sportowej oraz z  za-

Żorskie ulice znów wypełnią się biegaczami!
Startują zapisy do Żorskiego Biegu Ulicznego 

W  październiku już po raz czternasty 
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Żo-
rach zorganizuje Żorski Bieg Uliczny – naj-
większą i najważniejszą imprezę sportową 
w naszym mieście! Setki miłośników bie-
gania po raz kolejny będą mogły ścigać się 
w biegu głównym na dystansie 10 km oraz 
„Biegu po zdrowie” na dystansie 2,5 km. 

chowaniem obostrzeń i  zasad epidemio-
logicznych obowiązujących w dniu wyda-
rzenia – dodaje Marek Utrata. 

14. edycja Żorskiego Biegu Ulicznego 
odbędzie się w niedzielę, 17 października. 
Zawodnicy i  zawodniczki jak zawsze ry-
walizowali będą w „Biegu głównym na 10 
km”, rozgrywanym na atestowanej trasie 
oraz  „Biegu po zdrowie na dystansie 2,5 
km”. Limit w każdym z biegów wynosi 500 
osób. 

Zapisów przyjmowane są przez portal   
datasport.pl  – wpisowe za udział w  bie-
gu głównym wynosi: 40 zł dla osób, które 
zapiszą się do  20 września, 60 zł w  przy-
padku zapisów do 6 października lub 120 
zł w dniu zawodów. W przypadku „Biegu 
po zdrowie” wpisowe to 10 zł, jeśli zostanie 
ono wpłacone do 6 października lub 20 zł 
w dniu zawodów. 

Zawodnicy biegu głównego będą 
mogli rywalizować aż w  10 kategoriach 
wiekowych oraz kategorii generalnej ko-
biet i mężczyzn, a na zwycięzców czekają  
atrakcyjne nagrody finansowe. Dla wszyst-
kich uczestników zarówno biegu główne-
go, jak i „Biegu po zdrowie” przygotowane 
zostaną atrakcyjne pakiety startowe. Będę 

oni także mogli wziąć udział w losowaniu 
nagród.

Szczegółowe informacje będą pu-
blikowane na stronie internetowej  
www.mosir.zory.pl.

 We wrześniu w przestrzeń Biblioteki wkroczą roboty edukacyjne Lego 
Mindstorms NXT i  EV3 oraz Makeblock mBot. „Jak roboty widzą nasz 
świat”, czyli fantastyczne wcielenie maszyn, będzie można sprawdzić pod-
czas interaktywnych warsztatów przygotowanych we współpracy z Poli-
techniką Śląską, które odbędą się 11 września. 

Stąpając jedną nogą twardo po ziemi, już 15 września wzrok należy 
skierować w niebo podczas spotkania z najsłynniejszym popularyzatorem 
astronomii – Karolem Wójcickim. „Kosmiczne opowieści” to spotkanie 
połączone z wieczorną obserwacją nieba, w poszukiwaniu gwiazdy SOLA-
RIS i planety PIRX. Spotkanie dostępne będzie z tłumaczeniem PJM. Jeśli 
warunki na to pozwolą, odbędzie się ono na tarasie widokowym biblioteki.

Moc atrakcji przygotowano także na kolejne miesiące. Wszystkie wyda-
rzenia i spotkania realizowane w ramach projektu są bezpłatne, a dokład-
ne daty i godziny znajdują się na plakacie.

Ze względu na pandemię Biblioteka prosi o bieżące sprawdzanie in-
formacji na stronie internetowej lub w  mediach społecznościowych Bi-
blioteki.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych 
z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie 
z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

MyśLEM więc jestem. Czy Stanisław Lem był prorokiem? 
W  żorskiej bibliotece trwa realizacja projektu mającego na celu 

przybliżenie sylwetki Stanisława Lema, w zaskakujących przystankach 
podczas podróży przez książki, naukę i wizje pisarza. 

  W  kategorii klas I-III uznanie jury zy-
skała praca Doroty Wacławczyk pt. „Przy-
goda Plasticzka i  jego załogi”, która zajęła 

Znamy wyniki konkursu 
„Moje rady na odpady – bajka dla dzieci”

Konkurs ekologiczny zorganizowany 
przez Gminę Miejską Żory został rozstrzy-
gnięty! Jury dokonało oceny 17 prac, zgło-
szonych przez uczniów żorskich szkół pod-
stawowych i wyłoniło siedmiu laureatów. 

I  miejsce. Laureatka otrzyma w  nagrodę 
hulajnogę tradycyjną. II miejsce i  opaskę 
smartband przyznano Idze Brzozowskiej 
za pracę pt. „Eko-trojaczki”. Natomiast III 
miejsce i  przenośny bezprzewodowy gło-
śnik JBL zdobyła Anna Staniec za pracę pt. 
„Bajka o robotach, czyli jak być bardziej eko”. 

W  kategorii klas IV-VIII wyłoniono czte-

rech laureatów. I miejsce zdobył Oskar Gala 
za pracę pt. „Krótka bajka o  dwóch Smo-
kach”. W  nagrodę otrzyma tablet. Drugie 
miejsce zdobyły ex aequo Kornelia Goraus 
za pracę pt. „Dostrzeż mnie” oraz Wiktoria  
Blauman za pracę pt. „Pani Ekologia”. Lau-
reatki otrzymają smartwatche. III miejsce 
i nagroda w postaci przenośnego bezprze-
wodowego głośnika JBL zostały przyznane 
Zofii Jóźwik za bajkę  pt. „Ekologia nie jest 
nudna”. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu pomysłowych bajek i wrażliwości 
na ekologię.

Informacje
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W  swoich pracach Kornel Wilczek stosuje malarstwo, pa-
stele, linoryt, techniki cyfrowe oraz techniki własne (Mearlin 
Metalic, Ars Metallum). Uznany artysta, pochodzący z Katowic 
już kilka lat temu gościł w żorskiej bibliotece z wystawą „Ars Si-
lesia”. Czym zaskoczy odbiorców tym razem? Warto przekonać 
się osobiście. 

Prace Kornela Wilczka będą prezentowane w „Galerii Na Pię-
trze” od 9 września do 23 października. Wstęp wolny! 

Festiwal Fide et Amore jest jednym z nielicznych wydarzeń, które 
pomimo pandemii nie przerwało swojej tradycji i odbyło się w po-
przednim roku zgodnie z planem. Sytuacja epidemiologiczna stała 
się inspiracją dla tegorocznej edycji pt. „Odbudujmy wspólnotę”, 
która porusza temat jedności całych społeczeństw wobec trudno-
ści, w której się znalazły. Niekomercyjne wydarzenie poprzez swoją 
ofertę pragnie poddać pod refleksję temat wspólnoty, związków 
międzyludzkich, jest świętem otwartości, zgody panującej ponad 
podziałami i różnicami. Stąd w programie wydarzenia prezentowa-
na jest bogata różnorodność muzycznych tradycji z całego świata. 

Mieszkańcy miasta mieli okazję uczestniczyć już w  koncer-
tach muzyki żydowskiej, gregoriańskiej, bizantyjskiej, aramej-
skiej i  syryjskiej. Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki na 
kolejne festiwalowe wydarzenia w  tym: koncert muzyki chóral-
nej (10 września w  kościele pw. Św. Brata Alberta), organowej  
(1 października w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej), a także w kon-
cercie prawykonań (17 września w  kościele pw. Niepokalanego 
Serca NMP). Zaproszenie do udziału w  festiwalu przyjęli wybit-
ni artyści z  zagranicy (Liban, Francja), a  także z  najważniejszych 
ośrodków w  naszym kraju (m.in. z  Warszawy, Wrocławia, Pozna-
nia i  Tarnowa). Prócz bogatej oferty koncertowej w  ramach festi-
walu odbędzie się również wydarzenie towarzyszące: konferencja 
naukowa związana z patronką festiwalu, św. Hildegardą z Bingen  
(14 września w sali Ecce Homo domu parafialnego przy ul. Jodło-
wej). 

Szczegółowy program wydarzenia oraz informację na temat 
patronów medialnych i  honorowych można znaleźć na stronie  
www.mok.zory.pl. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy 
Instytut Muzyki i Tańca. 

Biblioteka przygotowała zróżnicowaną ofertę zajęć stałych 
dla dzieci, młodzieży i  dorosłych. Są to m.in. zajęcia językowe, 
warsztaty artystyczne i kreatywne, zajęcia z kodowania czy bale-
tu. Aktualny program znajduje się na stronie www.mbpzory.pl.

Wszystkie zajęcia wymagają wcześniejszego zapisania się 
osobiście lub telefonicznie w recepcji pod nr tel. 32 43 43  197 
wew. 20. 

Do przygotowanej przez Bibliotekę oferty dołączyły zajęcia 
z wolontariuszami, którzy uczą nie tylko języków obcych, ale też 
m.in. gry w szachy, baletu i tworzenia zinów. Warto sprawdzić, 
czego nowego można nauczyć się w Bibliotece.

Trwa jubileuszowy 
Festiwal Fide et Amore

Rok 2021 to  jubileuszowy czas dla Festiwalu Twórczości Religij-
nej Fide et Amore, który już od 15 lat dostarcza mieszkańcom Żor 
i całego regionu wiele muzycznych i artystycznych wrażeń, zajmu-
jąc ważną pozycję w kalendarzu kulturalnym miasta. 

Kornel Wilczek 
z nową wystawą zaprasza

We wrześniu i październiku swoje najnowsze prace w „Galerii 
Na Piętrze” żorskiej biblioteki wystawiał będzie Kornel Wilczek, 
absolwent katowickiej ASP. 

Zajęcia stałe 
wracają do biblioteki

Rusza nowy rok szkolny, a wraz z nim do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żorach wracają pierwsze z zajęć stałych. 
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Aktualnych informacji o mieście 
szukaj na 
www.zory.pl


