
Świętujemy 
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Informacje

„Uchwała antysmogowa” to regulacja 
prawna, dotycząca wszystkich użytkowni-
ków kotłów, pieców i kominków na paliwo 
stałe w  województwie śląskim  - miesz-
kańców, osób prowadzących działalność 
gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), wła-
ścicieli budynków wielorodzinnych, spół-
dzielni, wspólnot i samorządów lokalnych. 
Uchwała wskazuje w jakich piecach i jakie 
paliwa można spalać. Jej celem jest do-
prowadzenie do poprawy jakości powie-
trza w  regionie. Zapisy uchwały obowią-
zują na terenie całego województwa przez 
cały rok. 

Zgodnie z  zapisami „uchwały anty-
smogowej” na terenie całego wojewódz-
twa śląskiego obowiązuje  zakaz palenia 
węgla brunatnego  oraz paliw stałych 
produkowanych z  wykorzystaniem tego 
węgla;  mułów i  flotokoncentratów wę-
glowych  oraz mieszanek produkowa-
nych z  ich wykorzystaniem; paliw, w  któ-
rych udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgot-
ność w  stanie roboczym przekracza 20%. 
Należy podkreślić, że zakazy i  ogranicze-
nia dotyczą całego roku, a nie tylko okresu 
grzewczego.

Uchwała zobowiązuje osoby użytkują-
ce piece do ich wymiany na nowe - zgod-
ne z 5 klasą  pod  względem granicznych 
wartości emisji zanieczyszczeń normy 
PN-EN  303-5:2012. Starsze instalacje trze-
ba będzie zastąpić  nowymi. Wyznaczono 
trzy  daty graniczne wymiany starych ko-
tłów:

- kotły   eksploatowane powyżej 10 lat 
od daty produkcji trzeba wymienić do 
końca 2021 roku.

- kotły eksploatowane od 5-10 lat trzeba 
wymienić do końca 2023 roku,

-  kotły eksploatowane do 5 lat trzeba wy-
mienić do końca 2025 roku.

Pamiętaj o obowiązku wymiany 
starego pieca! Zdobądź dofinansowanie 

Przypominamy, że zgodnie z  zapi-
sami tzw. uchwały antysmogowej od  
1 stycznia 2022 r. użytkowanie kotłów 
wyprodukowanych w  2006 i  starszych 
oraz bez tabliczek znamionowych jest 
niezgodne z prawem miejscowym.

Ze względu na to, że do roku 2016 
wymiana na kotły  klasy 3 i  4  była dofi-
nansowywana, graniczna data ich obo-
wiązkowej wymiany na klasę 5 została wy-

• Program ograniczenia niskiej emisji 
dla Miasta Żory - celem Programu jest 
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza z procesów 
spalania paliw stałych z  wyeliminowa-
niem możliwości spalania odpadów 
w paleniskach domowych, pozwala na 
wymianę „kopciucha” na ekologiczne 
źródło ogrzewania.

Stare źródło 
ciepła Nowe źródło ciepła    

Maksymalny % 
dofinansowania 

do kosztów 
kwalifikowanych

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

do kosztów 
kwalifikowanych

paliwo stałe

kocioł na pellet 40% 4 000 zł

kocioł gazowy kondensacyjny 70 % 7 000 zł

pompa ciepła 55 % 10 000 zł

energia elektryczna 70 % 6 000 zł

zabudowa węzła cieplnego 
-podłączenie budynku do 
sieci ciepłowniczej

50 % 10 000 zł

gaz
zabudowa węzła cieplnego 
-podłączenie budynku do 
sieci ciepłowniczej

50% 10 000 zł

dłużona do końca roku 2027 roku. 
Dlaczego potrzebujemy 

uchwały antysmogowej?
Według danych Europejskiej Agencji 

Środowiska i Światowej Organizacji Zdro-
wia z  powodu smogu umiera co roku 
w  Polsce ok. 45 tys. osób. Pojawiają się 
również badania dotyczące wpływu smo-
gu na gorsze rokowania i  zwiększone ry-
zyko śmiertelności w przypadku COVID-19. 
Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania 

uchwały antysmogowej?
Przestrzeganie przepisów wprowadzo-

nych niniejszą uchwałą jest kontrolowane 
zarówno w kwestii posiadanych urządzeń 
grzewczych, jak i  stosowanych rodzajów 
paliw. Użytkownicy instalacji naruszający 
przepisy uchwały mogą być ukarani man-
datem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. 
Kontrolujący może odstąpić od naliczenia 
kary jeżeli użytkownik oczekuje na przyłą-
czenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej, 
dostawę pieca czy udzielenie dotacji w ra-
mach programów finansujących zadania 
proekologiczne.

Skąd można uzyskać dofinansowanie 
na wymianę źródła ciepła?

Dotacja w kilku krokach:
1. Zbierz potrzebne dokumenty i złóż wnio-

sek (wnioski można składać od stycznia 
do marca – istotna jest kolejność zgło-
szeń) wzór wniosku znajduje się na stro-
nie internetowej UM Żory w  zakładce 
EKO Zory lub w siedzibie urzędu, 

2. Gmina  analizuje wniosek i  podejmuje 
decyzję o udzieleniu dotacji,

3. Podpisanie umowy dotacyjnej z  Urzę-
dem Miasta,

4. Realizacja inwestycji,
5. Rozliczenie zadania inwestycyjnego – 

złożenie potrzebnych dokumentów,
6. Refundacja poniesionych wydatków.

Uwaga:   Rozpoczęcie realizacji inwe-
stycji, nie może nastąpić przed zawar-
ciem umowy o udzielenie dotacji.
• Program  „Czyste Powietrze” realizowa-

nego przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej. 
Wnioski można składać za pośrednic-
twem punktu konsultacyjno-informa-
cyjnego Programu „Czyste Powietrze” 
mieszczącego się w  Urzędzie Miasta 
Żory, Rynek 9, pok. 103 (wejście C, od 
strony parkingu).

Właściciele/zarządcy budynków mają 
obowiązek do 30 czerwca br. złożyć do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB) deklarację dotyczącą posiada-
nych źródeł ciepła. W przypadku wymiany 
źródła ciepła po 1.07.2021 r. czas na złożenie 
deklaracji to 14 dni od jego uruchomienia. 
Deklarację można złożyć osobiście w Urzę-
dzie Miasta Żory lub za pośrednictwem 
strony internetowej: www.gunb.gov.pl. 
Należy nacisnąć żółty baner z napisem złóż 
deklarację, wypełnić ją i wysłać. 

Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków – złóż deklarację!

Przypominamy, że pozostało tylko 
kilka miesięcy na złożenie deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. Zachęcamy, by zrobić to już teraz! 

Niezłożenie deklaracji może skutkować 
karą do 5 000 zł. W Żorach do końca 2021 
roku takie deklaracje złożyło tylko 1 274 
właścicieli /zarządców budynków. 

Pomocy i  informacji dotyczących wy-
pełnienia deklaracji udziela Wydział Inży-
nierii Środowiska, Urząd Miasta Żory, Ry-
nek 9, pokój 102, tel. 32 43 48 168. 

Mobilna pracownia będzie czynna  11 
i 14 lutego w godz.: 8:30 - 15:30 oraz 15 i 16 
lutego w  godz.: 10:00 - 17:00 na żorskim 
Rynku przy Urzędzie Miasta.

By wziąć udział w  bezpłatnym bada-
niu należy  zapisać się  telefonicznie pod 
numerem 32 278 98 96 w godzinach 7:00 
- 15:00. Na badanie należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej 
mammografii - jeżeli była wykonana poza 
NIO Gliwice.

Zrób darmową 
mammografię 

Na żorskim rynku stanie mammobus 
Narodowego Instytutu Onkologii im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Kobiety 
w wieku 50-69 lat będą w nim mogły bez-
płatnie wykonać cyfrową mammografię.
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Rok 2022 jest dla Żor wyjątkowy, świętu-
jemy bowiem 750. rocznicę  nadania miastu 
lokacji. 

- Chcemy, by ten rok był przede wszyst-
kim czasem wspólnego, radosnego świę-
towania. Dlatego też Urząd Miasta Żory, jak 
i  miejskie jednostki, przygotowują bardzo 
ciekawy i  atrakcyjny program obchodów  
Urodzin Miasta Żory. Przez cały rok na miesz-
kańców będą czekały liczne atrakcje, które 
startują już 24 lutego. Nie chcemy jeszcze 
zdradzać wszystkich szczegółów, ale mogę 
zapewnić, że każdy z mieszkańców znajdzie 
coś dla siebie – mówi Waldemar Socha, Pre-
zydent Miasta Żory. 

W czwartek, 24 lutego Muzeum Miejskie 
w Żorach zaprasza na otwarcie wystawy po-
święconej historii naszego Miasta pt. „Sari-
-Sohrau-Żory. Obrazy przeszłości”. Wernisaż 
o  godz. 17:30. Kolejnego dnia, w  piątek 25 
lutego Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ot-
tona Sterna odwiedzi jeden z  najlepszych 
polskich reporterów, Mariusz Szczygieł, 
który przedstawi słuchaczom „Przepis na re-
portaż idealny”. Początek spotkania o godz. 
18:00. Poprowadzi je doktor nauk humani-
stycznych w  zakresie literaturoznawstwa, 
krytyk literacki i  wykładowca akademicki  

750 lat Miasta Żory – zaczynamy świętowanie! 
Spotkanie z  popularnym pisarzem, 

sportowe atrakcje dla najmłodszych, 
koncerty muzycznych gwiazd oraz wy-
jątkowe rycerskie warsztaty -  to tylko 
niektóre z  atrakcji przygotowanych dla 
mieszkańców oraz gości z  okazji 750. 
Urodzin Miasta Żory! 

Artur Madaliński. Wstęp wolny! 
Dla miłośników muzyki nie lada gratkę 

przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Żo-
rach. Z  okazji 750-lecia Miasta na scenie 
kina „Na Starówce” odbędzie się „Koncert 
pamięci żorskiego Armstronga - Lothara 
Dziwoki”. Żorska Orkiestra Rozrywkowa pod 
dyrekcją Dawida Dziwoki po raz pierwszy 
zagra ku pamięci swojego założyciela, nieza-
pomnianego Lothara Dziwokiego. Na scenie 
pojawią się największe gwiazdy sceny jazzo-
wej: Krystyna Prońko, Stanisław Soyka, Ewa 
Uryga, Rafał Brzozowski, Beata Bednarz, 
Magdalena Tul, Grzegorz Wilk, Michał Ru-
daś oraz Michał Gasz. Odbędą się dwa kon-
certy: 25 oraz 26 lutego, o godz. 18:00. Bilety 
w cenie 120 zł normalny i  100 zł ulgowy do 
nabycia w kasie kina „Na Starówce” oraz na 
stronie www.ekobilet.pl.

W  sobotę, 26 lutego zapraszamy całe 
rodziny na wielkie świętowanie Urodzin 
Miasta Żory na Rynku! Impreza plenerowa 
rozpocznie się o godz. 11:00. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Żorach przygotuje nie-
zwykle atrakcyjny program sportowy, pod 
hasłem „Festiwal Sportów Zimowych”, zaś 
Urząd Miasta Żory zaprosi dzieci i dorosłych 
do prawdziwego średniowiecznego grodu, 
pełnego rzemieślników, mieszczan i  ryce-
rzy! W godzinach 11:00 - 15:00 będzie moż-
na m.in. skorzystać z najnowocześniejszych 
symulatorów jazdy na nartach i  skuterach 
śnieżnych, spotkać znanego sportowca, 
związanego ze sportami zimowymi i same-
mu spróbować sił w takich dyscyplinach jak: 
curling, hokej, biathlon, snowboard czy san-

ki. Będzie też pokaz iluzji oraz niezwykłych 
lodowych eksperymentów. Na uczestników 
imprezy będą czekały także wiwaty  i salwy 
z  broni czarnoprochowej, średniowieczna 
zbrojownia i garderoba, gdzie będzie można 
przymierzyć dawne stroje, warsztaty i  po-
kazy dawnego rzemiosła, stanowisko kata, 
strzelanie z łuku czy pokazy i turnieje rycer-
skie – w  tym turnieje dla widzów. Oczywi-
ście, jak przystało na urodziny, będzie także 
ogromny urodzinowy tort, którym wszyscy 
goście będą częstowani bezpłatnie. 

Niezwykle atrakcyjny program przygoto-
waliśmy także na niedzielę, 27 lutego. O go-
dzinie 14:00 oraz 15:30 kino „Na Starówce” 
zaprasza dzieci na dwa bezpłatne seanse 
bajki „Merida Waleczna” – zapisy w  kasie 
kina. Następnie na gości 750. Urodzin Miasta 
Żory czeka mocny muzyczny akcent. O go-
dzinie 16:00 na żorskim Rynku rozpocznie 
się koncert zespołu GraVity Off, a  po nich 
przed żorską publicznością zagra gwiazda 
wieczoru, zespół Luxtorpeda! 

Specjalną urodzinową promocję przy-
gotowało także Muzeum Ognia. W  sobo-
tę i  niedzielę (26-27 lutego) będzie można 
zwiedzać je w cenie 10 zł od osoby. 

Informujemy, że biorąc udział  
w wydarzeniach w ramach Urodzin 
Miasta Żory uczestnicy wyrażają zgodę 
na rejestrowanie ich wizerunku. Jed-
nocześnie w trosce o Państwa zdrowie 
prosimy o zachowanie dystansu spo-
łecznego oraz przestrzeganie aktual-
nych zasad sanitarnych. 

Celem konkursu było uczczenie przy-
padającej w tym roku 750. rocznicy po-
wstania Miasta Żory, poprzez wybranie 
logo, które przez cały rok będzie wyko-
rzystywane na różnego rodzaju mate-
riałach promocyjnych, związanych z ob-
chodami tego pięknego jubileuszu.

Mieszkańcy Żor w ankiecie oddali 455 
głosów, z  czego najwięcej, bo 260 gło-
sów (57,1%) zdobyła praca nr 2. Jej auto-
rem jest Sławomir Paradowski z  Wro-
cławia. W  nagrodę otrzyma on kwotę 
3  000,00 zł. Fundatorem nagrody jest 
firma Kapadora Sp. z o. o.

Znamy zwycięzcę 
konkursu na logo 
obchodów 750-lecia 
Miasta Żory

Aż 165 prac z całej Polski wpłynęło na 
konkurs na logo, które będzie promo-
wało wydarzenia związane z obchodzo-
nymi w tym roku 750. Urodzinami Mia-
sta Żory. Komisja konkursowa wybrała 
z  nich 3 propozycje, które trafiły pod 
głosowanie mieszkańców. Ostatecznie 
zwyciężył projekt przygotowany przez 
Sławomira Paradowskiego z Wrocławia.

Projekt muralu jest artystyczną inter-
pretacją różnych wątków historycznych 
i  kulturowych kojarzących się z  miastem. 
Motywem przewodnim jest postać księ-
cia Władysława I  Opolskiego - założyciela 
miasta, któremu towarzyszą dwie postacie 
reprezentujące epoki kluczowe dla rozwo-
ju miasta i  jego charakteru – górnik oraz 
mistrz cechu budowlanego. 

- Postać księcia nawiązuje do znanej 
mieszkańcom miasta rzeźby, jak i do histo-
rycznych przedstawień rzeźbiarskich śre-
dniowiecznych władców. Książę trzyma akt 
lokacyjny, który został podkreślony histo-
ryczną pieczęcią. Formy pieczęci przeplata-
ją się ze współczesnymi formami graficzny-
mi, podkreślając ciągłość rozwoju miasta od 
1272 roku do czasów współczesnych – mówi 
autor projektu, Sebastian Bożek. 

Po prawej stronie projektu widzimy 
mistrza cechu budowlanego, co jest od-
niesieniem do historycznej lokacji miasta 
w średniowieczu oraz roli cechów rzemieśl-
niczych i  budowlanych w  realizacji planu 
lokacyjnego. Natomiast widoczny po lewej 
stronie górnik symbolizuje ważny rozdział 
w historii miasta, jakim był rozwój związany 

Mural uświetni obchody 
750. Urodzin Miasta Żory!

Z okazji 750. rocznicy nadania Żorom 
praw miejskich ścianę zabytkowej ka-
mienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 ozdobi 
w tym roku wyjątkowy mural. Zaprojek-
tował go Sebastian Bożek - artysta mło-
dego pokolenia z  Krakowa, absolwent 
Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. 

z  eksploatacją węgla kamiennego w  Ryb-
nickim Okręgu Węglowym w latach 70. XX 
wieku. 

- Kompozycję dopełniają historyczne 
obiekty symbolizujące bogactwo kultu-
rowe miasta oraz współczesne budynki, 
które podkreślają jego rozwój. Dawne Żory 
reprezentuje średniowieczna bryła kościoła 
parafialnego św. Apostołów Filipa i  Jakuba 
oraz częściowo zachowane mury, okalają-
ce stare miasto. Współczesny charakter ak-
centuje zaś widoczna po lewej stronie bryła 
Muzeum Ognia oraz graficzna interpretacja 
budynków mieszkalnych, zrealizowanych 
w  ramach projektu „Z  przyszłością w  Żo-
rach” – wyjaśnia Sebastian Bożek.

Ważny jest też motyw ognia. Nawiązuje 
do licznych pożarów, które niszczyły mia-
sto. Żory się jednak po nich odradzały, stąd 
oprócz płomieni mamy też graficzną inter-
pretację motywu Feniksa - symbolu odra-
dzenia się z  popiołu - widoczną w  lewym 
górnym rogu, jako gwiazdozbiór.

- Podczas pracy nad projektem, szcze-
gólnie ważne było wpisanie kompozycji 
w kontekst architektoniczny. W trakcie kon-
sultacji z  Miejskim Konserwatorem Zabyt-
ków poszukiwałem takich rozwiązań kom-
pozycyjnych oraz skali kolorystycznej, które 
odpowiednio wpiszą się w otoczenie i sam 
budynek, który jest obiektem zabytkowym 
o  specyficznej kolorystyce oraz dekoracji. 
W związku z tym mural nie operuje bardzo 
intensywną kolorystyką, nawiązując dialog 
z otoczeniem – dodaje autor projektu.
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Przygotowany przez Prezydenta Mia-
sta Żory projekt budżetu na 2022 rok był 
przedmiotem prac radnych Rady Miasta 
Żory podczas posiedzeń komisji branżo-
wych. W toku tych prac wniesiono popraw-
ki, które zostały uwzględnione w ostatecz-
nym kształcie miejskiego budżetu. 

Ostatecznie w  budżecie zaplanowano 
dochody w  wysokości 435 795 728,72 zł. 
Wydatki oszacowano natomiast na kwotę 
na aż 501 498 914,65 zł. Oznacza to deficyt 
budżetowy w  wysokości ponad 65 mln zł. 
W 2022 roku najwięcej środków z miejskie-
go budżetu przeznaczonych zostanie na 
działy: oświata i  wychowanie - 186 mln zł; 
rodzina (w  tym program Rodzina 500+) – 
57,7 mln zł; kultura – 48,8 mln zł; transport 
– 47,8 mln zł oraz gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska – 36 mln zł.

Pod względem inwestycji rok 2022 bę-
dzie rekordowy! Na wydatki majątkowe za-
bezpieczono aż 125 mln zł, w  tym 116 mln 
zł na inwestycje. – To właśnie te wydatki 
świadczą o tym, jak bardzo gmina się roz-
wija, w  jakim stopniu zaspokajamy ocze-
kiwania i  potrzeby mieszkańców – powie-
dział podczas sesji budżetowej Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory. 

W  2022 roku kontynuowane będą już 
trwające inwestycje oraz rozpoczętych zo-
stanie wiele nowych. Trwają prace związa-
ne z  renowacją zespołu parkowo-pałaco-
wego w Baranowicach oraz budową parku 
rekreacyjno-sportowego – na ten cel w bu-
dżecie na 2022 rok zabezpieczono 13,2 mln 
zł. Kontynuowany będzie także remont za-
bytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 

Przed nami rok rekordowych inwestycji! 
Budżet miasta na 2022 rok uchwalony jednogłośnie 

Rada Miasta Żory jednogłośnie, głosa-
mi 23 radnych, uchwaliła budżet miasta 
na 2022 rok! Zawarto w nim rekordową 
kwotę aż 125 mln zł na wydatki mająt-
kowe. Oznacza to, że w  rozpoczętym 
właśnie roku w  Żorach realizowanych 
będzie wiele inwestycji, które znacząco 
zmienią nasze miasto! 

(975 tys. zł) oraz Dworcowej 7 (587 tys. zł). 
Niebawem rozpoczną się prace związa-

ne z  projektem pn. „Ośrodek rekreacyjny 
w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, re-
kreacji i  integracji mieszkańców”. Szacun-
kowy koszt tej inwestycji to około 20 mln 
zł, a  budżecie na 2022 rok zabezpieczono 
na ten cel 4,7 mln zł. Warto podkreślić, że 
basen powstanie w technologii tradycyjnej. 

18 mln zł zabezpieczono na projekt „Zie-
lona brama do przyszłości – kompleksowa 
rewitalizacja przestrzeni starego miasta 
w  Żorach”, obejmujący rewitalizację Par-
ku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej, 
przebudowę ul. Klimka wraz z  rewitaliza-
cją znajdującego się przy niej założenia 
pocmentarnego, budowę nowej fontanny 
na Rynku oraz budowę tężni solankowej 
w Parku Cegielnia.

Ogromne środki przeznaczone zostaną 
na poprawę infrastruktury drogowej w Żo-
rach. 15 mln zł kosztowała będzie przebudo-
wa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrów-
noważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory, 
obejmująca: budowę ul. Bażanciej, przebu-
dowę skrzyżowania ul. Wodzisławskiej i ul. 
Rolniczej oraz budowę łącznika do Osiedla 
Europejskiego, przebudowę ul. Szoszow-
skiej i ul. Dworskiej, przebudowę ul. Ogro-
dowej, przedłużenie al. Armii Krajowej wraz 
z  budową ronda turbinowego oraz prze-
budowę ul. Fabrycznej – II etap. Ponadto 5 
mln zł pochłonie poprawa jakości dróg lo-
kalnych, obejmująca wykonanie nowej na-
wierzchni m.in. na ul. Osińskiej, Stodolnej, 
Rybnickiej, al. Armii Krajowej; budowę no-
wego chodnika wraz ze ścieżką rowerową 
przy ul. Rybnickiej i Bankowej; przebudowę 
chodnika przy ul. Minimalnej, ul. Okrężnej/
Promiennej; wykonanie nakładki warstwy 
ścieralnej m.in. na odcinkach ul. Minimal-
nej, Miodowej, Wolontariuszy, Folwareckiej 
i Żołnierzy Września. 

Kolejne ważne inwestycje drogowe to: 
budowa i utwardzenie dróg gminnych (1,93 

mln zł), budowa drogi dojazdowej (ścieżki 
rowerowej) na terenie Śmieszka (423 tys. 
zł), modernizacja muru oporowego przy ul. 
Chopina (200 tys. zł), modernizacja ul. Karo-
la Miarki - etap II  (250 tys. zł), opracowanie 
projektu budowy drogi łączącej ul. Karłowi-
cza z al. Armii Krajowej (300 tys. zł), budowa 
nakładki asfaltowej na ul. Zgodnej (179 tys. 
zł) oraz przebudowa drogi ul. Zamkowej 
z budową drogi rowerowej (1,6 mln zł).

Ważnym projektem, ze względu na bez-
pieczeństwo mieszkańców jest też budowa 
sygnalizacji na przejściu dla pieszych na al. 
Zjednoczonej Europy (na wysokości sklepu 
Lidl) – na ten cel przeznaczono 250 tys. zł.

Ponadto na budowę wiaduktu nad tora-
mi kolejowymi przy ul. Dworcowej zarezer-
wowano w  budżecie kwotę niemal 4 mln 
zł. Łączny koszt tej inwestycji, realizowanej 
wspólnie przez  Miasto oraz PKP PLK S.A. 
wyniesie prawie 24 mln zł. 

Planując budżet władze miasta nie za-
pomniały o  placówkach oświatowych. Aż 
12,3 mln zł będzie kosztowała adaptacja 
i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku 
na os. Pawlikowskiego 13 na filię Zespołu 
Szkół Specjalnych. 2 mln zł zabezpieczono 
zaś na termomodernizację budynku Tech-
nikum nr 1 w Żorach. Na modernizację in-
nych placówek oświatowych przeznaczono 
łącznie aż 2,8 mln zł. 

W  miejskim budżecie zabezpieczono 
także 2 mln zł na modernizację źródeł 
ciepła w  ramach Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji dla miasta Żory oraz 315 
tys. zł na wymianę urządzeń grzewczych 
w  ramach projektu „Pozwólmy Miastu 
Odetchnąć”. Zarezerwowano również  
2 160 000 zł z przeznaczeniem na realiza-
cję projektów, wybranych przez mieszkań-
ców w  ramach Żorskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2022, czyli budowę Żorskiej 
Strefy Tenisa i przyjazne zagospodarowa-
nie terenów wokół budynków SP nr 13  na 
os. Pawlikowskiego.

Sprawdź czy możesz się ubiegać 
o świadczenie pielęgnacyjne

Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS 
zaprasza wszystkie zainteresowane oso-
by - również uprawnione do emerytury 
lub renty - na bezpłatne konsultacje, 
dotyczące możliwości ubiegania się 
o świadczenie pielęgnacyjne. 

Świadczenie pielęgnacyjne to wspar-
cie, które przysługuje osobom rezygnują-
cym z  pracy lub niepodejmującym pracy 
w celu sprawowania opieki nad osobą le-
gitymującą się orzeczeniem o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orze-
czeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub dłu-
gotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną moż-
liwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w  procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Informacje udzielane są w  godzinach 
pracy Działu Świadczeń Rodzinnych 
MOPS, mieszczącego się przy ul. Wodzi-
sławskiej 1, tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30 - 15:30. 

Punk szczepień na dworcu kolejowym 
zastąpi punkt działający dotychczas w sie-
dzibie Szpitala Miejskiego przy ul. Dąbrow-
skiego 20 w Żorach. 

Harmonogram działania miejskich 

Punkt szczepień przenosi się na dworzec kolejowy
Osoby chcące zaszczepić się przeciw-

ko Covid-19 mogą to zrobić w miejskim 
punkcie szczepień, który od 1 lutego 
będzie działał w budynku dworca kole-
jowego przy ul. Dworcowej 35 w Żorach. 

punktów szczepień przeciwko Covid-19 
w lutym 2022 r.:

Dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 35:
Poniedziałek 10:00 – 20:00
Wtorek 10:00 – 20:00
Środa 10:00 – 20:00
Czwartek 10:00 – 16:00
Piątek 10:00 – 20:00
Sobota 10:00 – 15:00
Przychodnia Miejska w Roju, oś. Gwar-

ków 22A:
Poniedziałek 12:00 – 14:00
Wtorek 12:00 – 14:00
Środa 12:00 – 14:00
Czwartek 12:00 – 14:00
Piątek 12:00 – 14:00
Rejestrować można się pod numerami 

telefonów: 570 186 470 oraz 535 559 351 
lub za pomocą formularza znajdującego 
się na stronie www.mzoz.zory.pl.
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„Akcelerator biznesowy KSSENON 
– budowa centrum kreatywności, in-
nowacyjności oraz przedsiębiorczości 
w  Żorach” to najważniejszy z  projektów 
realizowanych obecnie przez KSSE S.A. 
Przedsięwzięcie, którego łączny koszt to 
77 mln złotych,  uzyskało dofinansowa-
nie w wysokości aż 40,8 mln zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 
Dzięki realizacji tego zadania w  Żorach 
powstanie kompleks 4 budynków, wraz 
z  zagospodarowaniem terenu. Każdy 
z  budynków będzie składał się z  8 hal 
przemysłowych, wiec łącznie powstaną 
aż 32 modularne hale o  powierzchni od 
280 do 350 m2, przeznaczone w szczegól-
ności dla rozwijających się mikro i małych 
przedsiębiorstw.  

W  uroczystym podpisaniu umowy 
wzięli udział: Jakub Chełstowski – Mar-

Rusza budowa akceleratora 
biznesowego KSSENON! 
Umowa z wykonawcą podpisana 

W siedzibie Muzeum Miejskiego w Żo-
rach uroczyście podpisano umowę na 
budowę akceleratora biznesowego KS-
SENON! Ten flagowy projekt Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE)  
powstanie w naszym mieście dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

szałek Województwa Śląskiego, Wojciech 
Kałuża – Wicemarszałek Województwa 
Śląskiego, Waldemar Socha – Prezydent 
Miasta Żory, Kazimierz Dajka – Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Żory, Janusz 
Michałek – Prezes KSSE S.A., Andrzej Za-
biegliński - Wiceprezes KSSE S.A. oraz 
Andrzej Szmalenberg – dyrektor Oddzia-
łu Południe Budimex S.A.

- W tej chwili jest to najważniejszy pro-
jekt Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Dotąd byliśmy pośrednikiem, 
bardziej zajmowaliśmy się obsługą inwe-
stycji. Dziś wkraczamy na ścieżkę nowego 

modelu biznesowego - sami budujemy, 
sami będziemy pomagać małym i  śred-
nim przedsiębiorstwom, dawać nowe 
miejsca pracy – podkreślił prezes KSSE,  
Janusz Michałek.

Przetarg na  budowę akceleratora wy-
grała firma Budimex S.A. Wykonawca 
na realizację zadania będzie miał 14 mie-
sięcy. Łączna powierzchnia akceleratora 
wyniesie 17 tys. m2. Obiekty budowane 
będą głównie przy użyciu elementów pre-
fabrykowanych. Konstrukcja składać się 
będzie z  ponad 100 podciągów sprężo-
nych i 200 prefabrykowanych słupów. Na 
terenie KSSENON-u  siedziby będą miały 
nie tylko firmy, ale także poczta, delega-
tura ZUS, a nawet przedszkole. 

- W  Żorach po zamknięciu wielkich 
zakładów przemysłowych – górniczych 
ale nie tylko – byliśmy w trudnej sytuacji. 
Przyciągnęliśmy jednak bardzo dużo in-
westorów, którzy stworzyli nowe zakłady 
pracy, gdzie pracują obecnie tysiące ludzi. 
To zmieniło Żory. KSSENON to jest jed-
nak inny projekt - ma na celu stworzenie 
dobrych warunków do rozwoju najnow-
szych technologii, działań o  charakterze 
innowacyjnym. Cieszę się, że powstanie 
on właśnie w Żorach. Będą tam nie tylko 
siedziby małych firm, ale również będzie 
to doskonale wyposażone centrum kom-
petencji, centrum kształcenia młodych 
ludzi. Mam nadzieję, że będzie to zaczą-
tek rozwoju bardzo nowoczesnych prze-
mysłów w  naszym mieście – powiedział 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Przypomnijmy, że Gmina Miejska Żory 
realizuje projekt pt. „W  trosce o  śląskie 
dziedzictwo – renowacja Zespołu Parko-
wo-Pałacowego w Żorach” współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej. Wy-
konawcą tej inwestycji jest konsorcjum 
firm ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki 
i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. 
J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o. z Żywca. 

Wewnątrz pałacu w  ostatnim czasie 
wzmocniono i  przemurowano ściany na 
poddaszu, a  także wzmocniono je za po-
mocą spiralnych prętów ze stali nierdzew-
nej i  odpowiednich zapraw. Na parterze, 
drugim piętrze i  poddaszu wykonano 
szkielet z profili stalowych ocynkowanych 
dla ścianek działowych. Znormalizowano 
otwory okienne poprzez domurowanie 
i  przemurowanie popękanych łukowych 
sklepień okiennych. Wykonano montaż 
dodatkowych nadproży nad  otworami 
drzwiowymi w  ścianach wewnętrznych, 
pod istniejącymi nadprożami łukowymi 

Kolejne zmiany w Pałacu 
w Baranowicach! Prace idą pełną parą

Jeszcze w tym roku będziemy mogli 
podziwiać efekty prac renowacyjnych 
w  Pałacu w  Baranowicach! Już teraz 
zmiany widoczne są na pierwszy rzut 
oka - spod rusztowań wyłania się pięk-
na, nowa elewacja. W  środku budynek 
przechodzi prawdziwą rewolucję i choć 
pozostało jeszcze sporo do zrobienia, to 
już teraz pomieszczenia robią ogrom-
ne wrażenie i wyglądem coraz bardziej 
przypominają pałacowe wnętrza. 

z cegły, z dopasowaniem do wysokości za-
projektowanych drzwi. Docieplono ściany 
wnęk podokiennych za pomocą bloczków 
izolacyjnych. Otynkowano także część 
ścian na pierwszym i drugim piętrze. 

Zamontowano również stalowe ele-
menty konstrukcyjne dla schodów z dru-
giego piętra na poddasze. Na parterze 
wykonano żelbetowy filar przy klatce 
schodowej wraz z konstrukcją, niezbędną 
do stworzenia przejścia w kierunku windy 
dla osób z  niepełnosprawnościami. Trwa 
montaż ścianek działowych, a  na elewa-
cji zachodniej montowane są okna. Na 
ukończeniu są też prace związane z izola-
cją ścian fundamentowych. Aktualnie wy-
konywane są instalacje elektryczne  oraz 
trwa montaż przewodów wentylacyjnych, 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i  instalacji 
co.

Prace na zewnątrz budynku to wzmoc-
nienie ścian za pomocą spiralnych prętów 
ze stali nierdzewnej i zapraw, a także sku-
wanie, piaskowanie, mycie i  czyszczenie, 
impregnacja, hydrofobizacja, uzupełnienie 
ubytków i miejscowe pogrubienie tynków 
elewacji. By odtworzyć gzymsy, nakłada-
no poszczególne warstwy, aż do uzyska-
nia odpowiednich wymiarów. Wykonano 
też nowe gzymsy w  miejscach, gdzie ich 

brakowało. Na poziomie poddasza, pierw-
szego i drugiego pietra otynkowano komi-
ny oraz ściany. Ponadto zdemontowano 
balkony na elewacji południowej, które ze 
względu na zły stan techniczny nie nada-
wały się do remontu.

Zakończyły się już prace na dachu 
pałacu, który został pokryty dachówką 
ceramiczną.  Zamontowano też rynny, 
rozdrabniacze śniegu oraz zakończono 
obróbki blacharskie. Opracowano już 
także dokumentację z  badań architekto-
nicznych, która zostanie przekazana do 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

Trwają roboty tynkarskie na elewacjach 
budynku z  odtworzeniami elementów 
detalu architektonicznego. Zaplanowano 
wykonanie aranżacji polichromii  na ścia-
nach pomieszczeń w  nawiązaniu do ist-
niejącego udokumentowanego wystroju. 
Wykonano konserwacje pozostałości po-
lichromii oraz przystąpiono do wykonania 
wypraw tynkarskich pod polichromie we-
wnątrz pomieszczeń. 

Projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo 
– renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego  
w Żorach” jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020. Miasto otrzymało na 
ten cel dofinansowanie w  wysokości aż  
13 153 015,14 zł. Koniec prac planowany jest 
na 31 sierpnia 2022 r.
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Obecnie pod uwagę brane są 4 warianty 
przebiegu linii szybkiej kolei, które przecho-
dzą przez Żory. Trzy z nich (czerwony, żółty 
i zielony) przebiegają w okolicach autostra-
dy A1 i przecinają dzielnicę Rowień-Folwar-
ki. Czwarty wariant – pomarańczowy – rów-
nież biegnie wzdłuż autostrady A1, lecz po 
jej przeciwnej stronie, bliżej Rybnika. 

Konsultacje dotyczące 
przebiegu trasy kolejowej 
przez Żory w ramach inwestycji CPK

Przedstawiciele firmy Egis Poland 
Sp. z o.o. , która na zlecenie Centralne-
go Portu Komunikacyjnego Sp. z  o.o. 
opracowuje projekt Studium Technicz-
no-Ekonomiczno-Środowiskowego dla 
linii kolejowej nr 170 na odcinku Kato-
wice-granica państwa-Ostrawa zapre-
zentowali wszystkie obecnie brane pod 
uwagę przebiegi tras szybkiej kolei na 
terenie Miasta Żory. Trwają konsultacje 
społeczne w tej sprawie. Uwagi można 
zgłaszać online. Planowane jest też 
spotkanie w Żorach.

- Spośród zaprezentowanych wariantów, 
najkorzystniejszy dla Żor jest bez wątpienia 
wariant pomarańczowy przebiegu linii ko-
lejowej, który w  niewielkim stopniu prze-
biega przez nasze miasto. To właśnie ten 
wariant będziemy w  pierwszej kolejności 
popierali jako samorząd. Staramy się o taki 
przebieg linii szybkiej kolei, który nie wpły-
nie negatywnie na losy naszych mieszkań-
ców ani dalszy rozwój Miasta, a  jednocze-
śnie zapewni mieszkańcom Żor możliwość 
korzystania z  powstałej infrastruktury, po-
przez  bliskość stacji kolejowej – podkreśla 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Z  mapami obrazującymi przebieg 
wszystkich wariantów linii kolejowej CPK 
można zapoznać się na stronie interneto-
wej www.zory.pl. W  przypadku braku do-
stępu do Internetu można zapoznać się 
z nimi także w Wydziale Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Żory (Rynek 9, po-

kój 104). Aktualne informacje zamieszczane 
są na bieżąco na stronie www.cpk.pl.

W  celu wypracowania możliwie naj-
bardziej optymalnych rozwiązań projekto-
wych firma Egis Poland zwraca się także do 
mieszkańców gmin, na których terenie zlo-
kalizowana jest planowana inwestycja o za-
poznanie z zakresem planowanych przebie-
gów oraz o  wypełnienie ankiety. Wszelkie 
uzyskane na etapie konsultacji sugestie 
oraz informacje będą miały istotne znacze-
nie podczas doprecyzowywania rozwiązań 
projektowych w  trakcie kolejnych etapów 
realizowanego zamówienia. Ankiety można 
przesyłać do 15 marca przez formularz onli-
ne. Link do ankiet znajduje się na stronach 
www.cpk.pl oraz www.zory.pl.

Z powodu sytuacji epide-
micznej planowane na 8 lutego  
br. spotkanie konsultacyjne zo-
stało odwołane przez firmę Egis 
Poland Sp. z o.o. O nowym termi-
nie spotkania będziemy informo-
wali na stronie www.zory.pl.

UWAGA!

Wysokość częściowego zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla właścicieli nieruchomości 
kompostujących bioodpady w  przydo-
mowym kompostowniku wynosi 2,00 zł 
od obowiązującej stawki opłaty. W  przy-
padku, gdy  właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpa-
dów w sposób selektywny, stawka opłaty 
wynosi  50,00 zł  miesięcznie od  każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieru-
chomość. 

Główne czynniki powodujące wzrost 
opłaty za  gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi to: wzrost cen usług za  od-
biór odpadów; wzrost opłaty środowi-
skowej; wzrost produkcji ilości odpadów 
przez mieszkańców (tj. odpadów odbiera-
nych spod nieruchomości oraz odpadów 
dostarczanych do PSZOK); wzrost cen pa-
liwa; wzrost cen energii elektrycznej oraz 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

W naszym mieście od 1 stycznia obo-
wiązują nowe stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Wyso-
kość opłaty wynosi 25,00 zł miesięcznie 
od każdego mieszkańca zamieszkujące-
go nieruchomość. 

wzrost płacy minimalnej.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzyma-

niu czystości i  porządku w  gminach, każ-
dy właściciel nieruchomości zamieszka-
łej otrzyma zawiadomienie o  wysokości 
opłaty za  gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Opłata wyliczona jest na pod-
stawie danych wskazanych w  dotychcza-
sowej deklaracji i  stanowi iloczyn liczby 
osób podanych w  deklaracji oraz nowej 
stawki opłaty.

Zmiana wysokości opłaty za  odpady 
nie powoduje konieczności złożenia nowej 
deklaracji przez  właściciela nieruchomo-
ści. Natomiast w sytuacji, gdy zmienią się 
dane mające wpływ na wysokość należ-
nej opłaty (np. liczba osób, ilość i  pojem-
ność pojemników na odpady komunal-
ne- nieruchomości mieszane) właściciel 
nieruchomości powinien złożyć nową de-
klarację w  terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiła taka zmiana.

Termin i  sposób wnoszenia opłaty 
za  gospodarowanie odpadami komunal-
nymi nie  ulegają zmianie. Opłatę należy 
wpłacać bez wezwania na indywidualny nr 

rachunku bankowego przypisany każde-
mu właścicielowi nieruchomości w nastę-
pujących terminach:
• za I kwartał - do 10 marca danego roku
• za II kwartał - do 10 czerwca danego roku
• za III kwartał - do 10 września danego 

roku
• za IV kwartał - do 10 grudnia danego roku

Wykonawca świadczący usługę odbioru 
odpadów komunalnych dostarczył już wła-
ścicielom nieruchomości nowe harmono-
gramy. Są one także dostępne na stronie 
internetowej www.zory.pl w zakładce go-
spodarka odpadami/harmonogramy oraz 
bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram. 

Harmonogramy można także odebrać 
osobiście w  pokoju 207, Urzędu Miasta 
Żory przy Rynku 9.

W  przypadku braku odbioru odpadów 
reklamacje należy składać do Zespołu 
Gospodarowania Odpadami Komunal-
nymi w  Urzędzie Miasta Żory pod nume-
rem telefonu: 32 43 48 141, 32 43 48 140 
bądź do Przedsiębiorstwa Techniki Sani-
tarnej ALBA Sp. z  o.o.  w  Chorzowie pod 
numerem telefonu 880 887 943. Czas na 
zgłoszenie reklamacji wynosi do 3 dni ro-
boczych od daty odbioru. Prosimy o  nie-
zgłaszanie reklamacji o braku odbioru od-
padów w dniu ich odbioru. Reklamacje te 
nie będą uwzględniane.

Zgodnie z  regulaminem utrzymania 
czystości i  porządku na terenie miasta 
Żory, nieczystości ciekłych należy pozby-
wać się z  częstotliwością uniemożliwiają-

Masz szambo? Pamiętaj 
o zasadach wywozu nieczystości 

Przypominamy, że właściciele nieru-
chomości, którzy nie mają możliwości 
przyłączenia się do kanalizacji sanitar-
nej, ani nie posiadają przydomowych 
oczyszczalni  ścieków, muszą posiadać 
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 
ciekłe oraz właściwie z nimi postępować.

cą przepełnienie zbiornika i gwarantującą 
ochronę gruntów i wód przed zanieczysz-
czeniem, czyli nie rzadziej niż raz na 3 mie-
siące. 

Mniejsza częstotliwości wywozu jest 
dopuszczalna, gdy właściciel nieruchomo-
ści udokumentuje, że w ciągu 3 miesięcy 
zużył mniej wody niż wielkość posiadane-
go zbiornika.  W takim przypadku wywóz 
nieczystości ciekłych jest konieczny w ilo-
ści zgodnej z  ilością zużytej wody, ale nie 

rzadziej niż raz na  pół roku. W  tym celu 
właściciel nieruchomości ma obowiązek 
zawrzeć pisemną umowę na wywóz nie-
czystości ciekłych, a  na potrzeby kontroli 
posiadać pokwitowania za ich wywóz za 
okres minimum 1 roku.  

Przypominamy, że Urząd Miasta Żory 
prowadzi wyrywkowe kontrole wywozu 
nieczystości ciekłych z  nieruchomości 
położonych na terenie miasta. Niedosto-
sowanie się do ww. przepisów oraz nie-
przekazanie podczas kontroli umowy i po-
kwitowań za wywóz nieczystości ciekłych 
potwierdzających spełnienie wymagań 
w tym zakresie  grozi karą grzywny.
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1 stycznia 2008 r. weszły w  życie nowe 
uregulowania prawne w  zakresie sporzą-
dzania przez gminy zestawienia danych 
dotyczących czynszów lokali mieszkalnych 
nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego, obowiązku ich publikacji 
oraz udostępniania   przez gminy tych da-
nych. W  związku z  tym organy gminy, na 

Zarządcy nieruchomości, wynajmujący 
lokale mieszkalne oraz najemcy muszą 
złożyć informacje o stawkach czynszów

Przypominamy zarządcom nierucho-
mości, właścicielom, wszystkim wynajmu-
jącym lokale mieszkalne oraz najemcom 
lokali nienależących do publicznego za-
sobu mieszkaniowego o obowiązku prze-
kazywania gminie informacji dotyczących 
stawek czynszów najmu mieszkań.

której obszarze lub jej części znajdują się 
wynajmowane ww. lokale mieszkalne mają 
obowiązek zebrania danych na ten temat. 
Gmina, sporządzając takie zestawienia, zo-
bowiązana jest korzystać z danych przeka-
zywanych przez zarządców nieruchomości, 
właścicieli mieszkań i  lokatorów, organiza-
cje ich zrzeszające oraz najemców.

Dane określane są za okresy półroczne 
danego roku kalendarzowego i  powinny 
być przekazywane do urzędu w terminach:   

- za pierwsze półrocze – do końca lipca 
danego roku, 

- za drugie półrocze – do końca stycznia 
roku następnego.

Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia 
danych w  wojewódzkim dzienniku urzę-
dowym. Zestawienie dotyczące czynszów 
najmu lokali mieszkalnych nienależących 
do publicznego zasobu mieszkaniowego 
powinno uwzględniać wysokość czynszu za  
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w  po-
wiązaniu z  jego lokalizacją, wiekiem bu-
dynku i  jego stanem technicznym oraz 
powierzchnią użytkową lokalu i  jego stan-
dardem.

W  związku z  koniecznością wywiązania 
się przez gminę z nałożonego na nią obo-
wiązku zgromadzenia danych niezbędnych 
do publikacji, zwracamy się z  apelem do 
wszystkich podmiotów i  osób prywatnych 
o przekazanie zestawienia czynszów w po-
danych powyżej terminach, według wzoru 
znajdującego się na stronie www.zory.pl, 
na adres Zarząd Budynków Miejskich w Żo-
rach, al. Wojska Polskiego 4a.

Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jedno-

osobowym, w którym wysokość przecięt-
nego miesięcznego dochodu nie przekra-
cza 2 100 zł;

- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, 
w  którym wysokość przeciętnego mie-
sięcznego dochodu nie przekracza 1  500 
zł na osobę.

Przy ustalaniu prawa do dodatku osłono-
wego ma zastosowanie zasada „złotówka za 
złotówkę”, co oznacza, że dodatek osłonowy 

Dodatek osłonowy 
– wnioski można składać w MOPS Żory

Dodatek osłonowy to element rzą-
dowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma 
zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i  żywności. Wnioski o  jego przyznanie 
można składać w Dziale Świadczeń Ro-
dzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Żorach, mieszczącym się 
przy ul. Wodzisławskiej 1.

będzie przyznawany nawet po przekroczeniu 
kryterium dochodowego, a  kwota dodatku 
będzie pomniejszona o  kwotę tego przekro-
czenia. Minimalna kwota wypłacanych dodat-
ków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 
20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie 
wypłacana.

Dla wniosków złożonych w  okresie od 1 
stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku przy 
ustalaniu prawa do dodatku osłonowego 
uwzględniane są dochody rodziny z 2020 roku, 
natomiast w  przypadku wniosków złożonych 
od 1 sierpnia 2022 roku do 31 października 2022 
roku uwzględnianie są dochody z 2021 roku

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jed-

noosobowego; 
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z 4 do 5 osób; 

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z co najmniej 6 osób. 

W  przypadku gospodarstw domowych, 
które do ogrzewania wykorzystują węgiel lub 
paliwa węglopochodne, a  źródło ogrzewania 
zostało wpisane do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, dodatek osłonowy wynosi 
rocznie: 

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jed-
noosobowego; 

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego skła-
dającego się z 2 do 3 osób; 

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z 4 do 5 osób; 

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski należy złożyć do  31 października 
2022 roku. Osoby, które złożą wniosek do koń-
ca stycznia, otrzymają świadczenie w  dwóch 
ratach. Pierwsza część zostanie wypłaco-
na w  terminie do  31 marca 2022 roku, druga 
w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Osobom, 
które złożą wniosek w okresie od 1 lutego do 31 
października, dodatek będzie wypłacony jed-
norazowo w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Warunkiem zachowania dotychczasowych 
tablic jest, że pojazd był już zarejestrowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  posia-
da tablice rejestracyjne zgodne z aktualnymi 
przepisami oraz utrzymane w należytym sta-
nie i czytelne. 

W takim przypadku do rejestracji pojazdu, 
oprócz wymaganych dokumentów, należy 
przedstawić dotychczasowe tablice rejestra-
cyjne, w celu ich legalizacji.

Ponadto, jeżeli dane zawarte w  dotych-
czasowym dowodzie rejestracyjnym zostaną 
pozytywnie zweryfikowane w  centralnej ewi-
dencji pojazdów oraz będzie miejsce na  do-
konanie w  nim odpowiedniej adnotacji, nie 
będzie konieczna czasowa rejestracja pojazdu.

Wprowadzone zmiany pozwolą właścicie-
lowi pojazdu w  sumie zaoszczędzić podczas 
rejestracji pojazdu około 100 zł.

Samochód 
przerejestrujesz 
bez zmiany tablic 
rejestracyjnych

Od 1 lutego 2022 r. składający wnio-
sek o  rejestrację pojazdu może wnio-
skować o  zachowanie dotychczaso-
wego numeru rejestracyjnego, w  tym 
tablic rejestracyjnych. 

RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde 

kolejne dziecko w  rodzinie w  wieku od 
ukończenia 12. do 35. miesiąca życia bę-
dzie przysługiwać dodatkowe świadcze-
nie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). 
Wypłaty będą realizowane przez ZUS, co 
miesiąc, w opcji do wyboru - albo po 500 
zł przez 2 lata, albo po 1000 zł przez rok. 
Wsparcie będzie niezależne od dochodów 
rodziny, a środki nie będą opodatkowane. 
Wniosek o RKO do ZUS składa się wyłącz-
nie w  postaci elektronicznej: za pomocą 
portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowo-
ści elektronicznej. Pieniądze będą wypła-
cane tylko na konto bankowe. Szczegó-
łowe wyjaśnienia na stronie internetowej 
www.zus.pl.

ZUS wypłaci 500 + i Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy – poznaj zasady

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych przyznaje Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też ob-
sługę wniosków o  świadczenie wycho-
wawcze z programu Rodzina 500+.

Rodzina 500+
Wnioski na kolejny okres świadcze-

niowy programu 500+ (czyli od 1 czerwca 
2022 r. do 31 maja 2023 r.) można skła-
dać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycz-
nia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na 
nowo narodzone dzieci. Przypomnijmy, 
że świadczenie wychowawcze w  kwocie 
500 zł miesięcznie, przyznawane jest na 
każde dziecko do ukończenia przez nie 
18 lat. Wniosek o 500 + składa się do ZUS: 
za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS 
lub poprzez bankowość elektroniczną. 
Środki z programu będą wypłacane tylko 
bezgotówkowo na wskazany przez wnio-
skodawcę numer rachunku bankowego. 
Szczegółowe wyjaśnienia   na stronie in-
ternetowej www.zus.pl.
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