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Dodatek węglowy w  wysokości  
3 000,00 zł przysługuje jednorazowo gospo-
darstwom domowym, dla których głównym 
źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – za-
silane węglem kamiennym, brykietem lub 
peletem, zawierającymi co najmniej 85% wę-
gla kamiennego. Przyznanie świadczenia nie 
jest uzależnione od kryterium dochodowe-

Dodatek węglowy – ważne informacje 
Można już składać wnioski o  wypła-

tę tzw. dodatku węglowego. Należy je 
składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych 
MOPS Żory, przy ul. Wodzisławskiej 1. 

go. Warunkiem otrzymania dodatku będzie 
wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 
2022 r., osobiście w  siedzibie Działu Świad-
czeń Rodzinnych MOPS Żory, pisemnie 
drogą pocztową lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej opatrując go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelniając z  wykorzystaniem pro-
filu zaufanego. 

Szczegółowe warunki ustalania prawa 
do świadczenia określone zostały w ustawie 
z  dnia 5 sierpnia 2022 r. o  dodatku węglo-
wym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692). Zgodnie z art. 

2 ust. 2 cytowanej ustawy, gospodarstwo do-
mowe tworzy:
- osoba fizyczna składająca wniosek o przy-

znanie dodatku węglowego samotnie za-
mieszkująca i  gospodarująca (gospodar-
stwo domowe jednoosobowe)

- osoba fizyczna składająca wniosek o przy-
znanie dodatku węglowego oraz osoby 
z  nią spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspól-
nie z  nią zamieszkujące i  gospodarujące 
(gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wnioski można składać w siedzibie Dzia-

łu Świadczeń Rodzinnych MOPS, znajdującej 
się przy ul. Wodzisławskiej 1, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Wzór wniosku znajduje się na stronie in-
ternetowej mopszory.bip.net.pl.

W siedmiu nowych parkomatach opłat 
za postój samochodu można dokonywać 
bilonem, a wkrótce zostanie umożliwiona 
płatność kartą płatniczą oraz BLIKiem. 
Opłaty można również wnosić za pomocą 
aplikacji mPay oraz moBiLET.

Zmianie uległa też wysokość opłat za 
parkowanie pojazdów na obszarze poło-
żonym w pasie drogowym ulic: Moniuszki, 
Bałdyka, Szeroka, Szeptyckiego, Garncar-
ska   oraz na obszarze wydzielonego par-
kingu przy ul. Bramkowej przyległego do 
Urzędu Miasta Żory. Opłata za pierwszą 
godzinę parkowania wynosi teraz 2,00 zł, 
za drugą godzinę - 2,40 zł, 2,80 zł za trzecią 
godzinę parkowania oraz 2,00 zł za czwar-
tą i następne godziny parkowania.

Opłaty pobierane są od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

W Żorach stanęły 
nowe parkomaty

Nowoczesne parkomaty zasilane pa-
nelami solarnymi i  akumulatorami po-
jawiły się w  żorskiej Strefie Płatnego 
Parkowania. Zastąpiły one wysłużone 
i przestarzałe urządzenia.

Przed wyjazdem z domu zamknijmy drzwi 
i  okna, a  w  budynkach wolnostojących pa-
miętajmy o  zamknięciu okien dachowych 
i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych 
pomieszczeń gospodarczych, przez które 
złodziej może łatwo dostać się do naszego 
domu.  - Nie nagłaśniajmy informacji o  pla-
nowanym wyjeździe i  nie zostawiajmy tego 
rodzaju informacji na automatycznej sekre-
tarce czy portalach społecznościowych. Miej-
my na uwadze, że media społecznościowe 
mogą być źródłem informacji dla złodzieja. 
Zdjęcia z wyjazdu zamieszczajmy dopiero po 
powrocie – mówi asp. Marcin Leśniak, oficer 
prasowy żorskiej komendy policji. 

Co jeszcze warto zrobić? Poprośmy zaufa-
ną osobę, by podczas naszej nieobecności 
zaopiekowała się mieszkaniem, pozostawia-
jąc jej numer telefonu, pod którym w każdej 
chwili będzie mogła się z nami skontaktować. 
Niezawodny będzie w tym przypadku życzli-
wy sąsiad. Niech zerknie na nasze mieszkanie 
czy dom podczas naszej nieobecności. Być 
może dobrym pomysłem będzie też pozo-
stawienie komuś zaufanemu kluczy do na-
szego mieszkania – od czasu do czasu taka 
osoba może pojawić się w  naszym miejscu 
zamieszkania, otworzyć okna, włączyć świa-
tło na chwilę, tak by sprawić wrażenie, że 
domownicy jednak przebywają u siebie. Do-

Nie daj szans złodziejowi. 
Zabezpiecz swoje mieszkanie 

Nie ma idealnych zabezpieczeń przed 
włamaniem, ale każdy z nas może zmini-
malizować jego ryzyko. Zachęcamy do za-
poznania się z poradami przygotowanymi 
przez Komendę Miejską Policji w Żorach

brym rozwiązaniem są też programatory cza-
sowe, dzięki którym w  różnych porach dnia 
w  mieszkaniu zapala się światło, co stwarza 
pozory obecności domowników.

Podczas dłuższej nieobecności warto za-
dbać o to, by w naszej skrzynce pocztowej nie 
gromadziła się większa ilość korespondencji, 
która jest dla potencjalnego złodzieja sygna-
łem, że mieszkanie lub dom stoją puste. 

Warto również pamiętać o zabezpieczeniu 
samochodów i rowerów. Parkujmy w miejscu 
do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym 
i  strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i  in-
nych przedmiotów w widocznych miejscach 
wewnątrz pojazdu – najlepiej zabierać je ze 
sobą. Jeśli na upragniony urlop nie jedziemy 
autem, pozostawmy je zamknięte i  w  bez-
piecznym miejscu.

Interesuj się otoczeniem i dzwoń na Po-
licję gdy:

• zauważysz nieznane Ci osoby, kręcące się 
bez celu w pobliżu Twojego domu. Dobrze 
zapamiętaj ich wygląd. Twoje spostrze-
żenia mogą okazać się bardzo pomocne 
przy ustalaniu tożsamości włamywaczy;

• widzisz obce osoby lub samochód na pose-
sji sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu;

• zauważysz w okolicy swojego miejsca za-
mieszkania osobę w  kominiarce lub ina-
czej zakrywającą twarz lub obcą osobę 
niosącą jakieś większe przedmioty (torby, 
pudełka, elementy ogrodzenia itp.);

• niespodziewanie odwiedza Cię obca oso-
ba pod pozorem szukania adresu, kogoś 
z sąsiadów lub zdobycia innych informacji 
o okolicy.

W  domach jednorodzinnych odpady te 
segregujemy w  workach, zaś w  zabudowie 
wielorodzinnej w  specjalnych pojemnikach 
(tzw. dzwonach). Oznacza to, że odpady pod-
legające segregacji muszą być wystawiane 
w dniu zbiórki w worku bądź przygotowane 
do odbioru w pojemniku.

To, co znajdzie się poza workiem czy po-
jemnikiem nie zostanie odebrane. Dotyczy to 
np. kartonów czy plastikowych pojemników. 
Zasady te są niezmienne od 2013 r. i obowią-
zują wszystkich właścicieli nieruchomości.

Za duże opady papierowe czy plastikowe 
można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Okrężnej 5. Jest on czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 - 18:00 i w so-
boty w godz. 8:00 - 16:00.

Jak oddawać 
papier i plastik? 
Przypominamy zasady

Papier i  plastik to odpady, które 
mamy obowiązek segregować, by dać 
im szansę na drugie życie. Jednak nie 
zawsze są one przez mieszkańców odda-
wane w prawidłowy sposób. Dlatego też 
przypominamy najważniejsze zasady. 

„Modernizacja Roku & Budowa XXI wie-
ku” to inicjatywa wytyczająca nowe tren-
dy w budownictwie, promująca najlepsze 
modernizacje i budowy. Konkurs nagradza 
inwestorów, wykonawców i projektantów 
za konkretną realizację jako wspólne dzieło 
wszystkich trzech podmiotów.

By wziąć udział w głosowaniu należy wejść 
na stronę www.modernizacjaroku.org.pl, 
wybrać Edycja XXVI oraz Finał – Obiekty,  
a następnie wyszukać obiekt, na który chce-
my zagłosować i kliknąć „zagłosuj na ten 

Zagłosuj na dworzec kolejowy w plebiscycie 
Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

Żorski dworzec kolejowy walczy o tytuł 
Modernizacji Roku & Budowy XXI wieku. 
Mieszkańcy mogą głosować na najlepsze 
inwestycje w Polsce do 28 września.

obiekt”. Następnie wpisujemy swoje dane  
i klikamy zagłosuj. Na podany adres mailo-
wy wysłany zostanie link, który trzeba klik-
nąć, aby potwierdzić oddanie głosu. Gło-
sować można codziennie, a plebiscyt trwa  
do 28 września. Wyniki głosowania oraz wer-
dykt konkursowego Jury zostaną ogłoszone 
na uroczystej gali, która odbędzie się 28 wrze-
śnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Przypomnijmy, że rewitalizacja dworca 
kolejowego w Żorach została zrealizowana 
w ramach projektu pn. „Kolej przedsiębior-
czości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni 
dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego 
w Żorach – etap I dworzec PKP”, dofinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.
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W  miejscu dotychczasowej fontanny 
powstanie nowoczesna fontanna posadz-
kowa, czyli tzw. „mokry chodnik” z  efek-
tami świetlnymi i  muzycznymi. Nie tylko 
zapewni ona mieszkańcom rozrywkę po-

Efektowna fontanna ożywi żorski Rynek
Rozpoczęła się przebudowa fontanny 

na żorskim rynku. Jest to kolejny etap 
projektu „Zielona brama do przyszłości 
– kompleksowa rewitalizacja przestrzeni 
starego miasta w Żorach”.

przez widowiskowe pokazy, ale też z pew-
nością będzie ulubionym miejscem naj-
młodszych mieszkańców naszego miasta 
w ciepłe, letnie dni.

Fontannę tworzyła będzie podziemna 
betonowa niecka, przykryta płytami ka-
miennymi. Tryskającej wodzie towarzy-
szyć będą efekty dźwiękowe i  świetlne, 
tworzące ciekawe pokazy.

W  pobliżu fontanny pojawią się ele-
menty małej architektury, m.in. granitowe 

siedziska. W  ramach przebudowy wyko-
nane zostaną niezbędne rozbiórki istnieją-
cych nawierzchni fontanny oraz pomiesz-
czenia technologicznego fontanny.

Zakończenie prac planowane jest na 
30.01.2023 r. Wykonawcą robót wyłonio-
nym w  procedurze przetargowej jest fir-
ma HLS System. Sp. z o.o. z siedzibą w Żo-
rach. Zadanie jest finansowane w ramach 
pożyczki rewitalizacyjnej na realizację pro-
jektu inwestycyjnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość 
inwestycji wyniesie 3 895 380,52 zł.

Miasto Żory podpisało umowę z  fir-
mą HLS System Sp. z o.o., która zajmie się 

Nowe drogi oraz rondo ułatwią 
dojazd mieszkańcom Rogoźnej 

Rogoźna to jedna z dzielnic Żor, w któ-
rych najszybciej przybywa mieszkańców. 
Powstały tam nowoczesne osiedla dom-
ków jednorodzinnych, które wciąż się 
rozbudowują. By ułatwić mieszkańcom 
dojazd do nich, jeszcze w  tym roku roz-
pocznie się budowa nowych dróg oraz ron-
da, które połączy je z ulicą Wodzisławską. 

budową nowego ronda na styku ulic Wo-
dzisławskiej i  Rolniczej. Wraz z  rondem 
wybudowane zostaną drogi łączące ul. 
Wodzisławską z  ul. Wileńską, które uła-
twią komunikację mieszkańcom Osiedla 
Europejskiego i  okolicznych zabudowań. 
– To ważna inwestycja, która przyniesie 
mieszkańcom Żor liczne korzyści. Dzięki 
niej będzie można łatwiej skręcić w  kie-
runku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 8 i północnej części dzielnicy Rogoźna, 

Mieszkańcy mogli składać do ŻBO 
2023 wyłącznie projekty ogólnomiejskie. 
Do Urzędu Miasta wpłynęło 9 wniosków, 
nad którymi pochylili się członkowie Ze-
społu Weryfikującego, powołanego przez   
Waldemara Sochę - Prezydenta Miasta 
Żory, by ten zajął się ich oceną. Zespół 
sprawdził, czy spełnione zostały warunki 
formalne, a proponowane przedsięwzięcia 
są zgodne z  obowiązującymi przepisami 
prawa oraz planami, programami i  stra-
tegiami, 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 rozpatrzeniu 
odwołań od negatywnych ocen do etapu 
głosowania dopuszczonych zostało  osta-
tecznie 8 inicjatyw. 

W głosowaniu, które odbędzie się w ter-
minie 19 września – 3 października będzie 
mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Żor 
– bez żadnych ograniczeń. Każdy żorzanin 
dysponuje 1 głosem, który może oddać albo 
papierowo – wrzucając wypełnioną i podpi-
saną kartę do głosowania do urny w jednym 
z punktów głosowania albo elektronicznie, 
przez specjalną stronę. Obie formy głoso-
wania zostały maksymalnie uproszczone. 

Głosowanie internetowe odbywa 
się nadal poprzez stronę internetową   
zory-ekonsultacje.eboi.pl. Nie trzeba zakła-
dać konta ani się logować, wystarczy tylko:

Weź udział w głosowaniu 
na Żorski Budżet Obywatelski 2023! 

Kwota aż 2,2 mln zł jest do dyspozy-
cji mieszkańców w  Żorskim Budżecie 
Obywatelskim 2023. Głosowanie rusza 19 
września i może w nim wziąć udział każ-
dy mieszkaniec Żor, bez względu na wiek. 

- 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!

Głosowanie papierowe odbywa się na 
specjalnych kartach. Kartę można pobrać 
w  punkcie do głosowania lub na stronie 
www.zory.pl, a potem wydrukować, wy-
pełnić i zanieść do urny w punkcie głoso-
wania. Punkty głosowania znajdują się:
- w  punktach informacji (przy wej-

ściach)  w  siedzibach Urzędu Miasta 
Żory  przy Rynku 9 i  al. Wojska Polskie-
go 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

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ot-
tona Sterna, czynnej: 
• poniedziałek  8:00-16:00
• wtorek  8:00-21:00
• środa  8:00-21:00
• czwartek  8:00-21:00
• piątek  8:00-21:00
• sobota  8:00-21:00
Pełna lista projektów, na które można 

zagłosować wraz z  ich szczegółowymi opi-
sami znajduje się na stronie www.zory.pl, 
w  BIP Urzędu Miasta Żory, na platformie   
zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz w punktach 
informacyjnych Urzędu Miasta Żory. Tam 
też można pobrać kartę do głosowania pa-
pierowego.

a także sprawnie i bezpiecznie dojechać do 
licznych domów znajdujących się w połu-
dniowej części tej dzielnicy. Budowa nowej 
drogi pozwoli też zmniejszyć ruch na uli-
cach Chopina, Wieniawskiego czy Drwali, 
co z  pewnością jest dobrą informacją dla 
mieszkających tam osób – podkreśla Wal-
demar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Wzdłuż drogi powstanie także ścieżka 
dla pieszych i rowerzystów. Inwestycja jest 
realizowana w  ramach projektu dofinan-
sowanego przez Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
a jej koszt wyniesie 10 524 758,57 zł. Zakoń-
czenie prac planowane jest na 25.12.2023 r.

 L.P.  Nazwa projektu  Wnioskodawca  Wartość

1 Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 
60 metrów przy SP 11 w Żorach - Roju Mariusz Gajda 193 848,00 zł

2
Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu 
zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

Joanna Fudali 220 000,00 zł

3 Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy 
Stadionie Miejskim w Żorach

Mieczysław 
Jakubowski 2 165 130,26 zł

4 Budowa ul. Statki – budowa drogi wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem Jan Świerkot 2 075 000,00 zł

5
„Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu za-
baw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 5 w Żorach

Katarzyna 
Stolarek 1 282 000,00 zł

6 Siłownia dla osób niepełnosprawnych Kamil Kuczawski 1 703 322,40 zł

7
Doposażenie przestrzeni rekreacyjnych, ogólnodostęp-
nych i  szkolnych na terenie miasta Żory w  stoły do gry 
w szachy, chińczyka, piłkarzyki.

Konrad 
Makarewicz 1 667 000,00 zł

8 Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa miesz-
kańców Michał Klein 615 600,00 zł
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Warto przypomnieć, że laureat miejskiej 
nagrody Phoenix Sariensis 2021, czyli firma 
Primo Profile Poland sp. z o.o.  za pośred-
nictwem Miasta Żory przekazała wsparcie 
dla dotkniętej wojną Ukrainy w  wysoko-
ści aż 180  000,00 zł. Dzięki tym środkom  
udało się zakupić duże ilości żywności, 
potrzebnej przede wszystkim żołnierzom 
ukraińskim walczącym na froncie. 

Do Tetyjowa trafił tir z 27 paletami, wy-
pełnionymi m.in. makaronem, kaszą, ry-
żem, mąką, olejem, wodą, konserwami 
oraz daniami gotowymi. O ich sprawny za-
ładunek zadbali pracownicy Auchan Żory, 
a  za transport darów odpowiadał Urząd 
Miasta Żory.

Dary z Żor pojechały 
do ukraińskiego 
Tetyjowa!

Ciężarówka, załadowana do pełna 
darami, wyjechała z  naszego miasta do 
Ukrainy. Artykuły zakupione dzięki środ-
kom przekazanym przez żorską firmę 
Primo Profile Poland sp. z o.o. trafiły do 
Tetyjowa - miasta partnerskiego Żor, 
mieszczącego się w Obwodzie Kijowskim. 

Fundusz Górnośląski SA realizuje trzy 
projekty o  łącznej wartości 270 mln zło-
tych, w  ramach których śląskie firmy 
mogą uzyskać dofinansowanie na podno-
szenie kwalifikacji swoich pracowników. 

Dofinansowanie na szkolenia dla śląskich 
firm, które zatrudniają pracowników 
posiadających obywatelstwo ukraińskie

Fundusz Górnośląski SA zaprasza 
mikro, małe i  średnie przedsiębiorstwa 
z  województwa śląskiego do składania 
wniosków o  dofinansowanie na  szko-
lenia pracowników, którzy posiadają 
obywatelstwo ukraińskie. Zgłoszenia 
mogą składać firmy, które  zatrudnia-
ją obywateli Ukrainy i  chcą inwestować 
w rozwój swoich pracowników. Dofinan-
sowaniu mogą podlegać szkolenia o cha-
rakterze zawodowym oraz  nauka i  do-
skonalenie znajomości języka polskiego.

Dedykowany nabór dla pracowników 
z  Ukrainy, stanowi część tego wsparcia 
i  ma stanowić  pomoc  dla  przedsiębior-
ców zatrudniających obywateli Ukrainy, 
którzy  uciekając przed  wojną starają się 
odnaleźć swoje miejsce do  życia i  pracy 
w  naszym województwie.  Pracodawcy 
sami zdecydują na  jakie szkolenia  skie-
rować  swoich pracowników, ponieważ 
potrzeby są  bardzo różne – dla jednych 
będzie to nauka języka polskiego, a dla in-
nych specjalistyczny kurs.

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie projektu  www.psf.fgsa.pl  oraz 
pod  numerem infolinii 32 72 85  770. Za-
praszamy do kontaktu z pracownikami 
Funduszu Górnośląskiego. 

– Działając na rzecz, w  imieniu oraz za 
zgodą Centralnego Portu Komunikacyj-
nego w  ramach umowy na opracowanie 
Studium techniczno-ekonomiczno-śro-
dowiskowego dla projektu „Budowa linii 
kolejowej na odc. Katowice – granica pań-
stwa – Ostrawa” firma Egis Rail S.A., Egis 
Poland Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA 
Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyni-
ku przeprowadzonych analiz, konsultacji 

Zmiana wariantów przebiegu 
kolei dużych prędkości, 
branych pod uwagę przez CPK

Zaktualizowane zostały warianty moż-
liwego przebiegu linii kolejowej nr 170 na 
odcinku: Katowice - Chybie – Jastrzębie 
Zdrój – Godów – granica państwa, któ-
rej realizacja planowana jest w  ramach 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Wprowadzone zmiany są bardzo istotne, 
a zarazem niekorzystne dla Żor i naszych 
mieszkańców, ponieważ z  rozważanych 
wariantów całkowicie usunięto wariant 
64A popierany przez Prezydenta Miasta 
Żory i Radę Miasta Żory. 

społecznych, spotkań z  JST oraz z  intere-
sariuszami branżowymi dokonana zosta-
ła preselekcja wariantów przebiegu pro-
jektowanej linii kolejowej nr 170. Powyżej 
wskazane analizy zostały przeprowadzone 
ze względu na zidentyfikowane w  trak-
cie prac uwarunkowania środowiskowe, 
przeszłą i  przyszłą eksploatację zakładów 
górniczych zlokalizowanych w obrębie in-
westycji oraz ukształtowanie terenu. Zde-
finiowane zostały cztery warianty: 71, 72, 
73, 74, które są wynikiem połączenia wy-
branych odcinków przebiegu dotychczas 
analizowanych wariantów: 61, 62, 62A, 63, 
63A, 64, 64A – czytamy w piśmie konsor-
cjum: Egis Rail S.A. /Egis Poland sp. z o.o. /
Jaf-Geotechnika kierowanym do samorzą-
dów.

Przypomnijmy, że wspólne stanowisko 
w tej sprawie zajęli Prezydent Miasta Żory, 
jak i Rada Miasta Żory. Zostało ono wyra-
żone uchwałą nr 514/XXXVIII/22 Rady Mia-

sta Żory z dnia 27 stycznia 2022 r. w spra-
wie wyrażenia stanowiska wobec planów 
spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. 
z  o.o. w  Warszawie w  zakresie nowych 
inwestycji kolejowych na terenie miasta 
Żory dotyczących budowy nowych linii 
kolejowych. Treść tego stanowiska brzmi: 
„(…) mając na uwadze dobro i  potrzebę 
ochrony wspólnoty samorządowej, Rada 
Miasta Żory:

1) wyraża stanowczy sprzeciw wobec 
proponowanych wariantów przebie-
gu linii kolejowej nr 170, obejmujących 
teren miasta Żory, określonych w pla-
nach numerami: 61, 62, 63, 64,

2) rekomenduje do realizacji przebieg 
linii kolejowej nr 170 określony w  pla-
nach jako „wariant 64A” z postulatem 
pogłębienia analiz studialnych dla ni-
niejszego wariantu w celu wypracowa-
nia rozwiązań maksymalnie ogranicza-
jących negatywny wpływ inwestycji na 
użytek ekologiczny Kencerz”.

Z  pełną treścią uchwały można zapo-
znać się w bip.zory.pl. 

Aktualna mapa z  trasowaniami obec-
nie rozważanych przez CPK wariantów jest 
dostępna na www.cpk.pl.

Zakup autobusów elektrycznych dla 
Żor będzie możliwy dzięki drugiej edy-
cji programu priorytetowego „Zielony 
Transport Publiczny”, którego celem jest 
obniżenie wykorzystania energii i  paliw 
emisyjnych w  publicznym transporcie 
zbiorowym i  rozwój w  Polsce „zielonej” 
mobilności. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej przeka-
że Międzygminnemu Związkowi Komuni-
kacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

Autobusy elektryczne dla Żor coraz bliżej! 
Podpisano umowę na dofinansowanie

W  poniedziałek, 5 września Mię-
dzygminny Związek Komunikacyjny pod-
pisał umowę na dotację do zakupu auto-
busów o  napędzie elektrycznym, które 
pojawią się w  Żorach. Władze naszego 
Miasta były inicjatorem złożenia wniosku 
i zobowiązały się na pokrycie wkładu wła-
snego w wysokości blisko 8 mln 800 tys. zł. 

26,3 mln zł dotacji oraz 8,7 mln pożyczki 
na bardzo korzystnych warunkach. Całko-
wity koszt inwestycji to 35 121 420 zł. Umo-
wę z ramienia MZK podpisał Roman Fok-
sowicz, przewodniczący Zarządu.

Za te pieniądze MZK planuje zakup 
11 nowoczesnych pojazdów o  napędzie 
elektrycznym o  długości 12 m. Autobusy 
niskopodłogowe, dostosowane do prze-
wozu osób z  niepełnosprawnościami, 
posłużą do obsługi Bezpłatnej Komuni-
kacji Miejskiej na terenie Żor, bo to nasze 
miasto dodaje finansowy wkład własny 
do projektu. Ponadto, w ramach projektu 
zaplanowano przeprowadzenie szkolenia 
dla co najmniej 26 kierowców. Jest szansa, 
że nowe autobusy pojawią się w Żorach 
już wiosną 2024 roku - procedura przetar-
gowa i proces produkcyjny mogą potrwać 
łącznie około półtora roku.
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Porady 
Ekodoradcy

Zgodnie z  regulaminem utrzymania 
czystości i  porządku na terenie miasta 
Żory nieczystości ciekłych zgromadzo-
nych w  zbiornikach bezodpływowych 
należy pozbywać się z  częstotliwością 
uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika 
i  gwarantującą ochronę gruntów i  wód 
przed zanieczyszczeniem, czyli nie rza-

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? 
Pamiętaj o wynikających z tego obowiązkach

Właściciel nieruchomości wyposażo-
nej w zbiornik bezodpływowy lub przydo-
mową oczyszczalnię ścieków ma obowią-
zek gromadzenia nieczystości ciekłych 
w  zbiorniku bezodpływowym lub osad-
niku oraz pozbywania się ich w  sposób 
zgodny z  przepisami prawa. Warto pa-
miętać, że konieczne jest zawarcie umo-
wy na korzystanie z usług wykonywanych 
przez  podmioty posiadające zezwolenie 
Prezydenta Miasta na opróżnianie takich 
zbiorników,  a także posiadanie dowodów 
potwierdzających opłaty za te usługi.

dziej niż raz na trzy miesiące. Dopuszcza 
się zmniejszenie częstotliwości wywozu 
w przypadku, gdy właściciel nieruchomo-
ści udokumentuje, że w ciągu 3 miesięcy 
zużył mniej wody niż wielkość posiada-
nego zbiornika. W takim przypadku wła-
ściciel zobowiązany jest do wywozu nie-
czystości w ilości zgodnej z ilością zużytej 
wody, ale nie rzadziej niż raz na pół roku. 
Natomiast ścieki zgromadzone w osadni-
ku w instalacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków bytowych winny być usuwane 
zgodnie z  wymaganiami prawa oraz in-
strukcją eksploatacji oczyszczalni.

Zgodnie z  nowymi przepisami, Pre-
zydent Miasta ma obowiązek regularnej 
kontroli dokumentów związanych z  go-
spodarowaniem nieczystościami płynny-
mi. W związku z tym pracownicy Urzędu 
Miasta mogą wezwać do okazania tych 
dokumentów. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości Prezydent Miasta wy-

daje decyzję, w której ustala:
1) obowiązek uiszczania opłat za opróż-

nianie zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach przydo-
mowych oczyszczalni ścieków;

2) wysokość opłat;
3) terminy uiszczania opłat;
4) sposób i  terminy udostępniania 

zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w  instalacjach przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w celu ich 
opróżnienia.

Decyzji takiej nadaje się rygor natych-
miastowej wykonalności.

Niedostosowanie się do przepisów 
związanych z  gospodarowaniem nieczy-
stościami płynnymi, w  tym brak umowy 
na ich odbiór, brak dowodów usuwania 
nieczystości zgodnie z  częstotliwością 
określoną w  regulaminie, a  także utrud-
nianie lub udaremnianie przeprowadze-
nia kontroli, grozi karą grzywny.

Najważniejszą zmianą jest nowy termin 
składania wniosków dotacyjnych. Należy je 
składać w terminie od 1 września do 31 paź-
dziernika roku poprzedzającego rok udzie-
lenia dotacji – chcąc prowadzić prace w 2023 
roku wniosek należy złożyć w 2022 roku. 

Dotacja będzie mogła być udzielona na 
początku roku, co znacznie wydłuży czas na 
przeprowadzenie prac przy obiektach zabyt-

Jesteś właścicielem zabytku? 
Możesz otrzymać dotację na jego remont! 

1 września weszła w życie nowa uchwa-
ła w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru zabytków 
lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na obszarze Miasta 
Żory. Daje ona właścicielowi obiektu za-
bytkowego możliwość pozyskania dotacji 
na jego renowację. 

kowych. Dotacje udzielane będą jedynie do 
prac planowanych i  nie ma możliwości re-
fundowania kosztów nakładów koniecznych 
poniesionych  na prace w  roku poprzedza-
jącym. 

Przypominamy, że dotacja może być 
udzielana dla obiektów wpisanych do gmin-
nej ewidencji zabytków oraz do obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków.       

Wykaz obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską, wpisanych  do gminnej ewi-
dencji zabytków znajduje się w BIP Urzędu 
Miasta Żory.  

Wniosek o  udzielnie dotacji jest załącz-
nikiem do uchwały nr 570/XLIV/22 Rady 
Miasta Żory z dnia 23 czerwca 2022 r.. Szcze-
gółowych informacji udziela Miejski Kon-
serwator Zabytków, Urząd Miasta Żory, Ry-
nek 9, pokój 206, e-mail: mkz@um.zory.pl  
tel. 32 43 48 179.

Nieocenionym wsparciem przy termo-
modernizacji budynku jest rzetelnie przepro-
wadzony audyt energetyczny. Na jego pod-
stawie można określić najbardziej opłacalne 
rozwiązania, a  także ustalić właściwą kolej-
ność wykonywania prac.

Najważniejsze inwestycje to te, dotyczą-
ce  zmniejszenia strat ciepła przez przegro-
dy  budynku, czyli: docieplanie ścian, dachu, 
stropów oraz podłóg, a także wymiana okien 
lub drzwi zewnętrznych.

Termomodernizacja to również  moderni-
zacja lub wymiana instalacji grzewczej budyn-

Zadbaj o izolację domu i oszczędzaj
Uszczelniając ściany zewnętrzne, stro-

py, okna i drzwi, możesz zmniejszyć kosz-
ty ogrzewania domu nawet o 20%. Warto 
zadbać o to, by nie tracić ciepła, a co za 
tym idzie zmniejszyć swoje rachunki! 

ku, w efekcie której zwiększymy jej efektywność 
i  zaoszczędzimy energię. Warto zainwestować 
w: wymianę grzejników, zmianę rodzaju ogrze-
wania (instalacja podłogówki, ogrzewania po-
wietrznego itp.), montaż zaworów termosta-
tycznych, instalację regulatorów pokojowych 
lub pogodowych, izolację przewodów, moderni-
zację układu przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej (zbiornik c.w.u., podgrzewacz przepływo-
wy) oraz modernizację wentylacji.

Choć termomodernizacja wymaga ponie-
sienia nakładów finansowych, które często są 
wysokie, to należy spojrzeć na nie jako na in-
westycję, prowadzącą do obniżenia rachunków 
w przyszłości. Ale to nie jedyne korzyści, dla któ-
rych warto poddać nasz dom termomoderniza-
cji. Dzięki niej zmniejszamy spalanie paliw, a co 
za tym idzie emisję gazów cieplarnianych oraz 
zanieczyszczeń do powietrza, co ma pozytywny 
wpływ na środowisko i nasze zdrowie. 

Warto pamiętać, że przy wykonywaniu ter-
momodernizacji można skorzystać z  dofinan-
sowania z  Programu „Czyste Powietrze” oraz 
ulgi termomodernizacyjnej. Więcej na stronie  
www.zory.pl w zakładce Eko-Żory.

Kiermasz książek i  podręczników od-
był się 27 sierpnia na terenie amfiteatru 
przy murach obronnych, przy ul. Ogrodo-
wej. Ta bezpłatna impreza była okazją by 
wymienić, kupić lub sprzedać używane 
książki i  podręczniki szkolne. Z  tej okazji 
skorzystało łącznie około setki mieszkań-
ców. – Planujemy kolejne podobne ak-
cje w tym miejscu. Chcemy, by amfiteatr 
stał się miejscem spotkań mieszkańców. 
O wszystkich wydarzeniach będziemy in-
formowali na www.zory.pl oraz Facebooku 
Miasto Żory – mówi Adrian Lubszczyk, na-
czelnik Wydziału Promocji, Kultury i Spor-
tu UM Żory. 

Przypomnijmy, że amfiteatr pod mura-
mi obronnymi powstał w ramach projektu 
pn. „Renowacja fragmentu murów obron-
nych w Żorach i przeznaczenie go na cele 
kulturalne”, który otrzymał dofinansowa-
nie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miłośnicy książek 
opanowali amfiteatr 
pod murami 
obronnymi

W  wyjątkowym miejscu, pod zabyt-
kowymi, średniowiecznymi murami 
obronnymi odbył się pierwszy miejski 
kiermasz książek i podręczników.
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Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Instytutu Onkologii: 

ŻORY – DWORZEC PKP  
ul. Dworcowa 35  

8, 9 listopada w godz.: 10.00-17.00 
10, 14 listopada w godz.: 8.30-15.30 

 

ZAPISY NA BADANIE w godz.: 7.00-15.00 
pod nr tel.: 32 278 98 96 
 

Masz pytania w  sprawie oferowanej 
przez żorską porodówkę wielowymiaro-
wej opieki nad kobietą i  jej mającym się 
narodzić dzieckiem, czy porodu w naszym 
szpitalu ? Możesz skorzystać ze specjalne-
go numeru telefonu 730 555 972 lub napi-
sać na adres: bobo@mzoz.zory.pl.

- Chcemy zaprezentować naszą ofer-
tę kompleksowej opieki nad kobietą i  jej 
mającym się narodzić dzieckiem. Za nami 
dni otwarte i planujemy kolejne takie wy-
darzenia, podczas których personel me-
dyczny oprowadzi chętnych po żorskiej 
porodówce oraz odpowie na wszelkie 
nurtujące ich pytania, związane z  poro-

Sprawdź dlaczego warto 
rodzić w żorskim szpitalu

Spodziewacie się dziecka i  zastana-
wiacie się, gdzie najlepiej rodzić? Szpital 
Miejski w Żorach zaprasza przyszłych ro-
dziców do kontaktu. 

Celem „Programu profilaktyki i  wcze-
snego wykrywania wad wzroku wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej do 18 roku życia 
oraz osób po 30 roku życia zamieszkałych 
na terenie miasta Żory na lata 2022-2026” 
jest poprawa jakości widzenia oraz polep-
szenie komfortu życia poprzez wykrycie 
wad wzroku. 

Wielu pacjentów czeka z  profilaktyką 
do ostatniego momentu. Ten problem jest 
szczególnie istotny w  przypadku zakażeń 
wątroby, ponieważ nie niosą one ze sobą 
praktycznie żadnych odczuwalnych obja-
wów. Wątroba sama w sobie nie może boleć. 
Jest też dość wytrzymałym narządem – chro-
ni nas przed negatywnymi skutkami złej die-
ty, używek itp. Nie jest jednak niezniszczalna, 
szczególnie gdy atakuje ją wirus HCV. Powo-
duje on wirusowe zapalenie wątroby typu C, 
co w  konsekwencji może przyczynić się do 
rozwoju marskości i raka wątroby. 

Do zakażenia dochodzi, gdy do organi-
zmu dostanie się niewielka ilość zakażonej 
krwi. Zakazić można się w  codziennych sy-
tuacjach - podczas wizyty u fryzjera, kosme-
tyczki, w  studiu tatuażu, a  także podczas 
drobnych zabiegów medycznych. Zakazić 
się można także korzystając z  tych samych 
przyborów higienicznych (szczoteczki do zę-
bów i maszynki do golenia). Infekcja najczę-

Zbadaj się! Wirus HCV sam nie odpuści
Często zaniedbujemy ważne badania, 

w  tym również te pozwalające wykryć 
wirusa HCV. Pamiętajmy, że wirus sam 
nie odpuści – jedynie szybka diagnoza 
i podjęcie leczenia są gwarancją pozby-
cia się go z organizmu.  W ramach kam-
panii „Śląsk wolny od HCV” można bez-
płatnie wykonać badanie w wybranych 
placówkach na Śląsku. 

ściej przebiega bezobjawowo. Nieleczone 
WZW C może rozwijać się latami. Pacjenci 
często dowiadują się o  obecności wirusa 
w organizmie przypadkiem, kiedy wywołane 
zmiany są znaczne i mogą wymagać przesz-
czepu wątroby.

Ważna jest szybka diagnoza, dlatego 
warto przejąć inicjatywę i wykonać badanie 
anty-HCV. Fundacja Gwiazda Nadziei or-
ganizuje kampanię „Śląsk wolny od HCV”, 
w ramach której mieszkańcy regiony mogą 
bezpłatnie sprawdzić, czy wirus jest obecny 
w ich organizmie.

Badanie anty-HCV wykonuje się z  krwi 
żylnej. W  przypadku pozytywnego wyniku 
wykonuje się badanie weryfikujące, potwier-
dzające lub wykluczające, aktywne zakaże-
nie tzw. HCV RNA. Po wykonanym badaniu 
pacjent może liczyć na wsparcie lekarza. 
Eksperci podkreślają, że obecnie dysponuje-
my skutecznym, bezpiecznym, ale też krót-
kim (trwa zaledwie 2-3 miesiące) leczeniem, 
niewymagającym hospitalizacji a  przede 
wszystkim – refundowanym, czyli bezpłat-
nym dla pacjenta. 

W  ramach akcji „Śląsk wolny od HCV” 
bezpłatne badanie można wykonać w pla-
cówkach ALAB Laboratoria. W Żorach bez-
płatne badanie można zrobić w  laborato-
rium mieszczącym się na os. 700-lecia Żory 
15c (NZOZ Eskulap).

Bezpłatne badania wzroku 
dla uczniów i osób po 30. roku życia

Aż 180 mieszkańców Żor będzie mo-
gło w  tym roku skorzystać z  nowego 
programu profilaktycznego, finansowa-
nego przez Urząd Miasta Żory. 

W  tym roku z  programu będzie mo-
gło skorzystać maksymalnie 120 uczniów 
mieszkających w  Żorach, w  wieku do 18 
roku życia oraz maksymalnie 60 miesz-
kańców Żor po 30. roku życia. 

Badanie będą wykonywane przez 
Śląskie Centrum Leczenia Oczu Sp. 
z  o.o., mieszczące się przy ul. Okrężnej 
1. Rejestracja na badania w  poniedział-
ki i  czwartki w  godz. 10:00 - 12:00 pod nr 
tel. 32 46 96 031 i mailowo pod adresem  
rejestracja@solcho.pl.

Bielsko-Biała, ul. K. Wielkiego 26

Częstochowa, ul. Racławicka 22

Częstochowa, ul. Brzozowa 7 lok.2

Czeladź, ul. Kościelna 5

Gliwice, ul. Zygmuntowska 84

Katowice, ul. 3 Maja 34

Katowice, ul. Panewnicka 65

Katowice, ul. Tysiąclecia 17

Katowice, ul. T. Kościuszki 92 B

Myszków, ul. M.C. Skłodowskiej 6

Poraj, ul. Armii Krajowej 75

Racibórz, ul. Bielska 2

Rybnik, ul. Górnośląska 140

Rybnik, ul. Mościckiego 4

Rybnik, ul. Kościuszki 59/III

Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 9

Sosnowiec, ul. Jagiellońska 6a

Sławków, ul. Piekarska 6

Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164

Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 53a

Zabrze, ul. Dubiela 3

Żory, os. 700-lecia Żory 15c 

dem z naszym szpitalu – mówi Katarzyna  
Siemieniec, prezes zarządu Miejskich Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Żorach. 

Warto podkreślić, że w  części położni-
czej Oddział Ginekologiczno-Położniczy 
funkcjonuje w systemie „rooming in”, czyli 
matka przebywa w sali razem z noworod-
kiem.

 „Żorska Karta Seniora” jest honorowana  
w Punktach Partnerskich na terenie miasta, któ-
re włączyły się do programu. Obecnie jest ich 50,  
a aktualna lista znajduje się na stronie www.zory.pl.

O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które 
ukończyły 60. rok życia i na stałe mieszkają w Żo-
rach. Karty wydawane są przez pracowników Wy-
działu Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Żory, 
Rynek 9, pokój nr 201, telefon: 32 43 48 134 i 135. 

Seniorze, załóż kartę 
i oszczędzaj

W naszym mieście już od 2014 roku 
działa program „Żorska Karta Seniora”. 
Akcja kierowana do starszych miesz-
kańców naszego miasta, pozwala im ko-
rzystać z wielu atrakcyjnych zniżek. 
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Sport i rekreacja

Żorski Bieg Uliczny, organizowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Żo-
rach, to szczególne wydarzenie na spor-
towej mapie naszego miasta. W niedzielę,  
16 października odbędzie się jeszcze bar-
dziej wyjątkowa, bo już piętnasta edycja 
tej imprezy, która w  tym roku zbiega się 
również z  całorocznymi obchodami 750. 
rocznicy założenia Miasta Żory! To niepo-
wtarzalna okazja, by świętować razem,  
doświadczając niesamowitych, sporto-
wych emocji. 

Zawodnicy jak zawsze rywalizować będą 
w biegu głównym na 10 km – na atestowa-
nej trasie, natomiast osoby traktujące sport 

Jubileuszowy XV Żorski Bieg Uliczny – trwają zapisy! 
W tym roku już po raz 15. żorskie uli-

ce wypełnią się biegaczami, biorącymi 
udział w największej sportowej imprezie 
w naszym mieście, czyli Żorskim Biegu 
Ulicznym. Miłośnicy biegania ponownie 
będą mogli rywalizować na 10-kilome-
trowej trasie. Odbędzie się też „Bieg po 
zdrowie” na dystansie 2,5 km w którym 
może wystartować aż 750 uczestników. 
Zapisy trwają do 6 października. 

bardziej rekreacyjnie będą mogły wziąć 
udział w  „Biegu po zdrowie” na dystansie 
2,5 km. Limit uczestników w każdym z bie-
gów jest inny i wynosi: 600 osób w biegu na 
10 km oraz 750 osób w biegu na 2,5 km (750 
osób na 750 lat miasta). Wymagana jest 
wcześniejsza rejestracja, decyduje kolej-
ność opłaconych zgłoszeń, zatem nie warto 
odkładać decyzji o starcie na ostatnią chwi-
lę. Zapisy przyjmowane są elektronicznie 
przez stronę www.mosir.zory.pl. 

 Na wszystkich uczestników biegów 
czekają atrakcyjne pakiety startowe oraz 
możliwość wzięcia udziału w konkursie z 
nagrodami. Zawodnicy biegu głównego 
będą mogli rywalizować aż w  12 katego-
riach wiekowych oraz kategorii general-
nej kobiet i mężczyzn.  Z okazji jubileuszu 
we wszystkich kategoriach  organizator 
zwiększył w tym roku pulę nagród finan-
sowych. Miłą niespodzianką z  pewnością 
będzie również tegoroczny projekt meda-
lu, który otrzyma każda osoba na mecie. 
Zapraszamy do udziału w zawodach i kibi-
cowanie biegaczom!

Ostatni dzień imprezy pięknie podsumo-
wał doskonały występ Polaków na Mistrzo-
stwach Europy w Monachium. Złoty medal 
w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła 
Pia Skrzyszowska. Srebrne medale zdobyła 
żeńska, a  brązowe męska sztafeta 4 x 100 
metrów – obie sukces okrasiły rekordami 

Ewa Swoboda z medalem 
Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy!

Polska reprezentacja doskonale spi-
sała się podczas rozgrywanych w Mona-
chium Mistrzostw Europy w  Lekkoatle-
tyce, zdobywając aż 14 medali. Jeden 
z nich trafił do Żor, a dokładnie do na-
szej sprinterki – Ewy Swobody. 

Polski! W sumie w Monachium biało-czer-
woni zdobyli 14 medali – najwięcej w konty-
nentalnym czempionacie od 1966 roku.

Mieszkańcy Żor szczególnie mocno ści-
skali kciuki za żeńską sztafetę 4 x 100 me-
trów, którą tworzyły: Pia Skrzyszowska, 
Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz-Dra-
pała i żorzanka Ewa Swoboda. 

Polki pobiegły świetnie i  zajęły drugie 
miejsce z  czasem 42,61 sek, co oznacza 
nowy  rekord Polski. Pierwsze miejsce zaję-
ły Niemki (42,34 sek.), a trzecie były Włoszki 
(42,84 sek).

Na otwarcie nowego sezonu rozgrywek 
Football Center Klasy A  podokręgu Rybnik 
żorski zespół podejmował na boisku w  Ba-
ranowicach drużynę Naprzodu Rydułtowy. 
Piłkarze LKS Baranowice - Żory zwyciężyli 1:0 
po bramce Artura Kosa.

W drugiej kolejce ligowej LKS Baranowice 
– Żory zagrał na wyjeździe z Zuchem Orze-
powice. Nasza drużyna okazała się lepsza 
w tym meczu, wygrywając 2:0 po bramkach 
nowego zawodnika – Damiana Koleczki!

Pomiędzy meczami ligowymi żorski ze-
spół zagrał także w 1. Rundzie Pucharu Pol-
ski. Tutaj po zaciętym meczu z Wichrem Wil-
chwy, zakończonym remisem 3:3 piłkarze 
LKS Baranowice Żory okazali się lepsi w rzu-
tach karnych, wygrywając 10:9 i  awansując 

LKS Baranowice-Żory 
świetnie rozpoczął nowy sezon

Początek sezonu 2022/2023 jest bar-
dzo udany dla piłkarzy LKS-u Baranowi-
ce-Żory. Zawodnicy centralnej miejskiej 
drużyny rozpoczęli rozgrywki Football 
Center Klasy A od kompletu 4 zwycięstw. 
Początek sezonu 2022/2023 jest bardzo 
udany dla piłkarzy LKS-u Baranowice-Żo-
ry. Zawodnicy centralnej miejskiej druży-
ny rozpoczęli rozgrywki Football Center 
Klasy A od kompletu 4 zwycięstw. 

do kolejnej rundy.
Trzecia kolejka ligowa to doskonały wy-

stęp LKS-u  Baranowice-Żory przeciwko ze-
społowi Orła Jankowice. Mecz rozgrywany 
na boisku przy ul. Lipowej w Baranowicach 
od początku toczył się pod dyktando pod-
opiecznych trenera Adama Adamczyka. 
Ostatecznie nasza drużyna wygrała aż 5:0, 
a hattricka ustrzelił Łukasz Nierada. Po jed-
nej bramce dołożyli Artur Kos i Damian Ko-
leczko (rzut karny).

Bardzo udany dla naszych piłkarzy był też 
kolejny weekend. Drużyna LKS Baranowice 
– Żory grała na wyjeździe z Polonią Niewia-

dom. Żorski zespół nie pozostawił wątpliwo-
ści, kto w tym meczu był lepszy i zdecydowa-
nie zwyciężył 3:0 po bramkach Aleksandra 
Adamczyka, Damiana Koleczki i  Szymona 
Pondo. Dzięki temu zwycięstwu żorzanie 
z  kompletem punktów po 4 meczach zaj-
mują 3 miejsce w ligowej tabeli.

Przypomnijmy, że z  inicjatywy radnych 
Rady Miasta Żory: Piotra Kosztyły - Prze-
wodniczącego Rady Miasta, Kamila Owczar-
ka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, 
Kazimierza Dajki - Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta, Mieczysława Jakubowskiego, 
Krzysztofa Mentlika oraz Arkadiusza Kusia 
powstała drużyna, której celem jest przy-
wrócenie znaczenia żorskiej piłki w regionie 
i docelowo awans do 4. ligi. Projekt wspierają 
finansowo i organizacyjnie Prezydent Miasta 
Żory, Rada Miasta Żory oraz MOSiR Żory.

Żorzanin jako członek kadry narodowej re-
prezentował nasz kraj podczas Mistrzostw Eu-
ropy modeli klasy F1E (modele sterowane me-
chanicznie). Były to kolejne świetne zawody 
w jego wykonaniu, zakończone  zdobyciem 
brązowego miejsca w rywalizacji drużynowej. 

Franciszek Krakowczyk jest wychowan-
kiem instr. pil. Jana Pietrzykowskiego, któ-
ry od wielu lat prowadzi modelarnię MOSiR  
w Żorach i wprowadził Franka do świata za-
wodniczego w klasie modeli F1E.

Modelarz z Żor medalistą 
Mistrzostw Europy

Kolejny wielki sukces na międzyna-
rodowej arenie odniósł młody pasjonat 
modelarstwa Franciszek Krakowczyk. 
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Z  okazji jubileuszu 100-lecia najstar-
szego liceum w Żorach, dyrekcja I Liceum 
Ogólnokształcącego  z  Oddziałami Dwu-
języcznymi im. K. Miarki w  Żorach, rada 
pedagogiczna, rada rodziców oraz ucznio-
wie szkoły zapraszają wszystkich przyjaciół 
„Miarki” do wspólnego świętowania. 

- Chcemy przeżyć te uroczystości 
w  szerokim gronie sympatyków naszej 
szkoły: absolwentów, nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów. Podzielić się dobrymi emo-
cjami, przeżyć  radosne spotkania oraz 
wzruszyć się wspomnieniami i refleksjami, 
dzięki którym uda się na pewno odnowić 
wspólnotę naszej Miarkowej społeczności 
– podkreśla Urszula Machalica, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Żorach

Główne obchody jubileuszu 100-lecia 
„Miarki” zaplanowano na sobotę, 22 paź-
dziernika br.  Rozpoczną się one o  godz. 
11:00 uroczystą mszą świętą w  kościele 
pw. św. Filipa i Jakuba w Żorach. Następ-
nie o  godz. 12:15 w  kinie „Na Starówce” 
odbędzie się akademia jubileuszowa. Na-
tomiast w  godz. 14:30 – 17:30 na terenie 

„Miarka” świętuje 
100. urodziny!

Dla wszystkich „Miarkowiczów” trwa-
jący rok jest niezwykle ważny i uroczysty. 
Obchodzimy 100-lecie istnienia tej szkoły 
oraz 95 lat od nadania jej imienia Karola 
Miarki. Finał jubileuszowych uroczystości 
zaplanowano na 21 i 22 października.

szkoły odbędzie się Festyn Rocznicowy, 
połączony ze spotkaniami absolwentów, 
wystawą, zwiedzaniem szkoły, występa-
mi artystycznymi uczniów i absolwentów 
oraz loterią jubileuszową. 

- Drodzy Miarkowicze, ocalmy od zapo-
mnienia czasy  naszego licealnego życia 
- obecne i  dawne, te żywe i  te z  trudem 
przywoływane z pamięci. One złożą się na 
nasz wspólny Miarkowy świat, który wart 
jest pamięci, celebrowania i  stwarzania 
na nowo. Dlatego liczymy na Waszą obec-
ność 22 października. Liczymy na wspólne 
wzruszenia i budowanie Miarkowej wspól-
noty – zaprasza Urszula Machalica. 

Chętnych do uczestnictwa w  zjeździe 
absolwentów szkoła prosi o  zgłoszenie 
się  telefonicznie, pocztą lub przez stronę 
internetową www.1lo.zory.pl, zakładka Ju-
bileusz 100-lecia.

Ewa Rotter-Płóciennikowa maluje głów-
nie w  technice suchej pasteli. Fascynuje ją 
światło – w jej sztuce wyznacznik wszystkie-
go, co dzieje się w  pejzażu. W  jej obrazach, 
pod chmurami w  bielach, szarościach, cie-
płych żółciach i  pomarańczowych różach 
wędrujemy po łąkach, brzegiem jezior, plażą 
na skraju bezmiaru błękitu – zapuszczając 
się tu i ówdzie w symboliczny świat zwierząt 
– alegorie i  anegdoty zaklęte w  postaciach 
ptaszyn złowrogich, wron i kawek – jak pisze 
o dziele autorki kuratorka wystawy, dr Anna 
Flaga. Pejzaże owe – traktowani przez artyst-
kę z  czułością bohaterowie liryczni jej prac 
– opowiadają ludzkie historie, chciałoby się 
dopisać – proste, ale niekoniecznie takimi są 
w istocie. Liryzm krajobrazów artystki umyka 
zapatrzonemu w nie miłośnikowi malarstwa, 
gdy przeniesie wzrok na rysunki – w  kata-
logu wystawy określone mianem „luźnych 
zapisków”. – Rysuje, gdy jest wzburzona, za-
gniewana, gdy coś ją zaboli – czytamy w jed-
nym z artykułów w Tygodniku Regionalnym 
„Nowiny”. – Te rysunki często ledwie widać, 
jakby się bały ujawnić – komentuje kuratorka 
– bardzo charakterne, z pazurem, symbolicz-
ne, nostalgiczne, karykaturalne.

Prace artystki oglądać można do 31 paź-
dziernika w  Muzeum Miejskim w  Żorach. 
Wstęp: 5 zł, a w poniedziałki za darmo. 

Wystawa pięknych prac 
Ewy Rotter-Płóciennikowej

Muzeum Miejskie w Żorach zaprasza 
na wystawę prac żorskiej artystki pt. 
„Ewa Rotter-Płóciennikowa | Malarstwo 
i rysunek. Retrospektywa”. 


