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z Ukrainą!
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Informacje

Legalność pobytu 

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał do 
Polski w  okresie od 24.02.2022 r. i  zade-
klarował zamiar pozostania w  Polsce, 
jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 
18 miesięcy od daty 24.02.2022 r.

UWAGA! 
Wyjazd przez obywatela Ukrainy 

z Polski na okres powyżej 1 miesiąca 
pozbawia go tego uprawnienia.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy, 
którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy 
do Polski w związku z działaniami wo-

jennymi po dniu 24.02.2022r. i  deklaru-
ją zamiar pozostania

Wniosek można złożyć w  dowolnym 
urzędzie gminy.

W  Urzędzie Miasta Żory punkt przyj-
mowania wniosków zlokalizowany jest 
przy Rynku 9, na parterze – wejście B.

Należy stawić się osobiście oraz przy-
gotować:

a) zdjęcie biometryczne wykonane 
u fotografa (jest możliwość bezpłat-
nego wykonania zdjęcia – informa-
cja w Urzędzie Miasta Żory)

b) dokument tożsamości, na podsta-
wie którego przekroczono granicę: 
dokument podróży - paszport lub 
Kartę Polaka lub inny dokument ze 
zdjęciem (nawet unieważniony)

c) numer telefonu polskiego operatora 
(każda osoba musi posiadać własny 
numer telefonu) oraz własny mail

Drodzy Żorzanie! Naród Ukraiń-
ski walczy o  swoją wolność, a  nawet 
o swoje życie, ale walczy też o wartości 
demokratyczne i  humanitarne, które 
są wspólne również dla nas. Dlatego 
niech obywatele Ukrainy nie będą w tej 
walce osamotnieni!

Solidaryzując się z naszymi sąsiadami z Ukrainy, władze 
miasta Żory udostępniły do tej pory około 200 miejsc dla 
obywateli tego kraju, uciekających przed działaniami wo-
jennymi. Miejsca noclegowe dla Ukraińców w  potrzebie 
przygotowane zostały na terenie Amerykańskiego Parku 
Rozrywki Twinpigs w Żorach (ul. Katowicka 24) oraz Ośrod-
ka Rekreacyjnego w Żorach-Roju (ul. Kłokocińska 78a)

Uchodźcy z  Ukrainy, którzy dotarli do Żor i  potrzebują 
zakwaterowania proszeni są o  kontakt telefoniczny z  Wy-
działam Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych 
Urzędu Miasta Żory:

- tel. 32 43 48 130 / 32 43 48 170 / 32 43 48 177
- numer całodobowy Powiatowego Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego: 604 145 600

W  Żorach uruchomiono Infopunkt dla obywateli Ukrainy. 
W  punkcie, działającym na terenie Centrum Przesiadkowego 
(ul. Męczenników Oświęcimskich), uchodźcy z Ukrainy uzyskają 
wszelkie potrzebne im informacje – także w języku ukraińskim.

Infopunkt działa od poniedziałku do piątku, w  godzinach 
9:00 – 17:00. Rolą jego pracowników jest udzielanie odpowiedzi 
na wszelkie pytania i wątpliwości uchodźców z Ukrainy. Można 
znaleźć informacje dotyczące różnych spraw, dotyczących oby-
wateli Ukrainy - od meldunku czy możliwości podjęcia pracy, po 
kwestia związane z ochroną zdrowia i edukacją. Do Infopunktu 
nie trzeba się wcześniej umawiać. Wystarczy przyjść na miejsce.

Kontakt z punktem:
- Alla Azhyievska (Brożyna)- tel. 604 184 138
- Viktoriia Bondarenko-Antończyk - tel. 668 136 547
- e-mail: infopunkt@um.zory.pl

• Żorskie Centrum Organizacji Poza-
rządowych, os. Sikorskiego 52 (żyw-
ność, chemia, środki higieniczne itp)
Czynne: pn – pt, w godz. 7:30 – 18:00
e-mail: biuro@cop.zory.pl
tel. 32 434 51 11 / 694 491 924

• Kościół Zielonoświątkowy Zbór 
ELIM, ul. Rynek 23 (ubrania)
Czynne: pn – pt, w godz. 15:00 – 20:00

Apel Prezydenta Miasta Żory o wsparcie dla Ukrainy! 
Od pierwszego dnia wojny my Polacy, 

my Żorzanie, okazujemy Ukrainie nasze 
wsparcie, naszą solidarność z  nią. Nie-
stety ten krwawy konflikt nasila się i  po-
trzeba pomocy dla mieszkańców Ukrainy 
jest coraz większa. Jeśli jesteście Państwo 
w  stanie włączyć się w  pomoc dla Ukra-

iny, zróbcie to! Wspólnie pokażmy, że 
potrafimy być solidarni z ludźmi, którzy 
znaleźli się w  tragicznej sytuacji i  po-
trzebują pomocy!

Waldemar Socha
Prezydent Miast Żory

Pomoc miasta 
dla uchodźców z Ukrainy

Infopunkt dla obywateli Ukrainy 
w Centrum Przesiadkowym

Numer PESEL i legalność 
pobytu dla uchodźców z Ukrainy

W  przypadku braku dokumentów oby-
watel Ukrainy składa   oświadczenie pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za zło-
żenie fałszywego oświadczenie, które pod-
lega weryfikacji z  danymi w  bazie danych 
Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Numer PESEL dla małoletniego dziec-
ka – do 18 roku życia, które przybyło bez-
pośrednio z  Ukrainy do Polski w  związ-
ku z  działaniami wojennymi po dniu 
24.02.2022r. 

Wniosek można złożyć w  dowolnym 
urzędzie gminy.

W Urzędzie Miasta Żory punkt przyjmo-
wania wniosków zlokalizowany jest przy 
Rynku 9, na parterze – wejście B.

PESEL nadawany jest małoletniemu 
dziecku na podstawie wniosku złożonego 
przez rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna 
faktycznego/kuratora.

Jeden rodzic/opiekun prawny/opiekun 
faktyczny/ kurator wraz z dzieckiem stawiają 
się osobiście przynosząc:

1. zdjęcie biometryczne wykonane u  foto-
grafa (jest możliwość bezpłatnego wy-
konania zdjęcia – informacja w Urzędzie 
Miasta Żory)

2. dokument tożsamościrodzica/opiekuna 
faktycznego/opiekuna prawnego/kura-
tora na podstawie którego przekroczono 
granicę: dokument podróży - paszport 
lub Kartę Polaka lub inny dokument ze 
zdjęciem (nawet unieważniony)

3. dokument tożsamości dziecka: paszport 
lub inny dokument ze zdjęciem lub akt 
urodzenia

Pomoc doraźna 
dla uchodźców z Ukrainy

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia Żor dla Ukrainy i uchodźców, a także informa-
cje przydatne dla obywateli Ukrainy – także w języku ukraińskim - można znaleźć na stronie 

www.zory-ukrainie.pl.

Świadczenie przysługuje osobie, która:
- przyjęła obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli na terytorium Polski, wraz 
z  najbliższą rodziną, bezpośrednio 
z Ukrainy w związku z działaniami wo-
jennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa lub

- przyjęła obywateli Ukrainy posiadają-
cych Kartę Polaka, którzy wraz z  naj-
bliższą rodziną z powodu tych działań 
wojennych przybyli na terytorium RP.
Wysokość świadczenia to 40 zł za oso-

bę dziennie. Świadczenie będzie przy-
znawane na podstawie wniosku za okres 
faktycznego zapewniania zakwaterowa-
nia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale 
nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wy-
płacane z  dołu.Przyznanie lub wypłata 
świadczenia może być uzależnione od 
weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie 
Miasta Żory – Wydział Polityki Społecz-
nej, Rynek 9, pokój nr 300. Informacje 
pod nr tel. 32 43 48 183. 

Świadczenie pieniężne 
za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy
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Nagroda miejska Phoenix Sariensis jest 
przyznawana dorocznie instytucjom, orga-
nizacjom, stowarzyszeniom, firmom i  oso-
bom szczególnie zasłużonym dla miasta 
Żory lub wyróżniającym się w jego promocji 
w  kraju bądź poza jego granicami, a  także 
wspierającym działania z  zakresu edukacji, 
oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, po-
mocy społecznej i  ochrony zdrowia, wspie-
rania osób z  niepełnosprawnościami oraz 
organizowania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży. O przyznaniu nagrody decydu-
je Kapituła, której przewodniczy Prezydent 
Waldemar Socha. W tym roku Kapituła, po 
zapoznaniu się z nominacjami, zdecydowała 
o  przyznaniu trzech statuetek Phoenix Sa-
riensis 2022.

Pierwszym z  laureatów został Wojciech 
Maroszek. To osoba szczególnie zasłużona 
w  promocji Żor w  kraju i  poza jego grani-
cami. Wieloletni radny, orędownik regio-
nalnej kultury i  języka śląskiego, a  przede 
wszystkim człowiek sportu. Dzięki swojej 
pasji i ciężkiej pracy od lat należy do grona 
najlepszych na świecie sędziów siatkówki. 
Od 20 lat sędziuje mecze najwyższej klasy 
rozgrywkowej w  Polsce, w  tym wiele fina-
łów, a  od 2016 jest także szefem polskich 
sędziów siatkarskich i członkiem Prezydium 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
Od 2008 roku pełni natomiast funkcję Wi-
ceprezesa Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, 
od dwóch lat także wiceprzewodniczącego 
Żorskiej Rady Sportu.Miniony, 2021 rok był 
dla niego wyjątkowy - był sędzią podczas 
Igrzysk Olimpijskich w  Tokio, gdzie prowa-
dził między innymi mecz o brązowy medal 
mężczyzn a  zaledwie miesiąc później był 
sędzią finału Mistrzostw Europy mężczyzn 
w siatkówce. Wydał także książkę pn. „Moje 
Tokio 2020”, która stała się okazją do licz-
nych spotkań autorskich oraz wywiadów, 
a  także do  promocji  Żor. O  przyznanie na-
grody dla Wojciecha Maroszka wnioskowali: 
Marek Utrata – Dyrektor MOSiR Żory oraz 
Lucjan Buchalik – Dyrektor Muzeum Miej-
skiego w Żorach. 

Do grona znamienitych laureatów na-
grody Phoenix Sariensis dołączyła także fir-
ma Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. W jej 

Znamy laureatów nagrody Phoenix Sariensis 2022
Po raz 23. Prezydent Miasta Żory - 

Waldemar Socha wręczył statuetki Pho-
enix Sariensis. Gala wręczenia tych naj-
ważniejszych miejskich nagród odbyła 
się w  żorskim kinie „Na Starówce”. Ich 
otrzymanie jest dowodem prestiżu i sza-
cunku, jakim  laureat cieszy się w  na-
szym mieście.

imieniu statuetkę „Feniksa” odebrali dyrek-
torzy zarządu tej firmy Liliana Derkowska 
oraz Ludger Peitz. Firma Gebrueder Peitz 
Polska prowadzi swoją działalność w Polsce 
od 1997 roku, a  w  2001 r. przeniosła swoją 
siedzibę i produkcję do Żor. Główną specja-
lizacją laureata od początku istnienia jest 
obróbka skrawaniem, w tym wysoko specja-
listyczna obróbka części i  podzespołów dla 
przemysłu samochodowego. Firma ta jest 
dostawcą najwyższej jakości podzespołów 
i  części dla wiodących światowych marek, 
wśród których należy wymienić: VW, Audi, 
BMW, Porsche, Forda czy Opla.  Firma Ge-
brueder Peitz Polska Sp. z  o.o. znana jest 
także jako solidny pracodawca na lokalnym 
rynku pracy. Od  2005 r. na stałe zatrudnia 
ponad 200 pracowników z  Żor i  okolic. Fir-
ma pozytywnie wpływa również na swoje 
najbliższe otoczenie, inwestując w  przebu-
dowę infrastruktury techniczno-komuni-
kacyjnej, instalując ekrany dźwiękoszczelne 
dla poprawy komfortu życia sąsiadujących 
z  nią mieszkańców, czy projektując opty-
malny układ drogowy dla terenów przemy-
słowych przy których działa. Sukces komer-
cyjny przedsiębiorstwa od lat przekłada się 
również na podejmowane przez nie działa-
nia społeczne, takie jak wsparcie Hospicjum 
im. Jana Pawła II w  Żorach, hospicjum dla 
dzieci „Świetlikowo” w  Tychach i  wiele in-
nych działań o charakterze charytatywnym. 
O przyznanie nagrody dla firmy Gebrueder 
Peitz Polska Sp. z o.o. wnioskował Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory. 

Trzecim z  tegorocznych laureatów na-
grody Phoenix Sariensis został Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Żorach, w imieniu 
którego statuetkę odebrał dyrektor Marek 

Utrata. W  minionym roku laureat święto-
wał 30-lecie swojej działalności na rzecz 
mieszkańców Żor. Niezmiennie od już po-
nad trzech dekad misją tej jednostki jest 
rozbudzanie wśród żorzan pasji do sportu 
i rekreacji. Tę misję realizuje przede wszyst-
kim przez organizację licznych imprez spor-
towych i  rekreacyjnych, a  także zajęć dla 
dzieci i  młodzieży, jak również poprzez za-
rządzanie miejskimi obiektami sportowymi 
oraz współpracę z  klubami, organizacjami, 
stowarzyszeniami, szkołami i innymi instytu-
cjami na rzecz rozwoju sportu na terenie na-
szego miasta. Z zarządzanych przez MOSiR 
obiektów sportowych korzysta rocznie po-
nad 60 tysięcy osób - sportowców, uczniów 
oraz klientów indywidualnych. Do tego na-
leży doliczyć ogromną rzeszę miłośników 
sportu, korzystających z  zewnętrznej ogól-
nodostępnej infrastruktury sportowej, głów-
nie Parku Cegielnia. Pracownicy tej instytucji 
co roku organizują też około 100 wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych, a  do najważniej-
szych z nich należą: Żorski Bieg Uliczny, Bieg 
Ogniowy, Żorski Cross Triathlon, Żorski Bieg 
Biało-Czerwony, Biathlon dla Każdego, Fe-
stiwal Gimnastyki i  Akrobatyki Sportowej 
czy Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Te-
nisie Stołowym. Wniosek o  przyznanie na-
grody dla MOSiR Żory złożył Piotr Kosztyła 
– Przewodniczący Rady Miasta Żory.

Uroczystej gali tradycyjnie już towarzy-
szyły występy artystyczne. Na otwarcie, go-
ście posłuchali niezwykle utalentowanego 
akordeonisty, zwycięzcy 10. edycji popular-
nego programu telewizyjnego „Mam Ta-
lent!”  – Lukasa Gogola. Imprezę zakończył 
natomiast koncert w  wykonaniu Sabiny 
Jeszki z zespołem. 

Fot. M
ateu

sz M
asłow

ski

Program skierowany jest do seniorów 
w wieku 65 lat i więcej, mających problemy  
z samodzielnym funkcjonowaniem ze wzglę-
du na stan zdrowia, prowadzących samodziel-
ne gospodarstwa domowe lub mieszkających 
z osobami bliskimi, które nie są w stanie za-
pewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizatorem programu jest Miejski 

Rusza „Korpus Wsparcia Seniorów” 
W  związku z  utrzymującym się sta-

nem epidemii COVID-19 oraz kierując się 
troską o bezpieczeństwo osób starszych 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej wprowadza program pn. „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach we 
współpracy z  wybraną  organizacją poza-
rządową. Program będzie realizowany od 
momentu wdrożenia do 31 grudnia 2022 r. 
– zgodnie z  programem „Korpus wsparcia 
seniorów na rok 2022”    Zgłoszenia do pro-
gramu przyjmowane są pod nr tel. 32 43 43 
713 lub 32 43 42 412 wew. 15 w  godzinach 
7:30 – 15:30.

W  ramach programu realizowane będą 
dwa moduły działań:

• Moduł I - świadczona  przez wolontariuszy 
pomoc, polegająca na wsparciu w  pod-
stawowych czynnościach dnia codzien-
nego, których seniorzy i ich rodziny nie są 

w stanie samodzielnie zaspokoić.
• Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz 

możliwości samodzielnego funkcjonowa-
nia w miejscu zamieszkania przez zwięk-
szanie dostępu do „opieki na odległość” 
poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeń-
stwa wraz z systemem obsługi.
Bezpłatna infolinia - dzwoniąc pod nu-

mer 22 505 11 11 osoby starsze mogą zgłosić 
potrzebę wsparcia w czynnościach dnia co-
dziennego, które wymagają wyjścia z domu, 
a  które utrudnione są przez panującą pan-
demię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Dane kontaktowe zgłaszającego się se-
niora przekazywane są do MOPS w  Żorach. 
Pracownik MOPS skontaktuje się w  celu 
ustalenia zakresu pomocy. 
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Miasto Żory realizuje projekt pn. „Ośro-
dek rekreacyjny w  Żorach-Roju: prze-
strzeń wypoczynku, rekreacji i  integracji 
mieszkańców”, który otrzymał dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. Pierwotnie koszt całego projektu 
szacowany był na około 7,2 mln zł a dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej miało wy-
nieść łącznie około 4,5 mln zł, jednak to się 
zmieniło. 

- Covid mocno nam skomplikował sy-
tuację z  tym projektem. Konieczna była 
zmiana technologii, bo bezpieczeństwo 
sanitarne jest kluczowe. Stąd też taka de-
cyzja Zarządu Województwa Śląskiego 
o  zwiększeniu dofinansowania dla tego 
projektu. Oczywiście z  związku ze zmia-

Dodatkowe środki 
na budowę basenu w Roju! 

Prawie 8 milionów złotych dodatko-
wego dofinansowana otrzymały Żory na 
budowę basenu otwartego w  Żorach-
-Roju! W  siedzibie Urzędu Miasta Żory 
umowę w tej sprawie podpisali Walde-
mar Socha – Prezydent Miasta Żory oraz 
Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Woje-
wództwa Śląskiego. 

ną zakresu prac, zwiększyły się też koszty 
inwestycji, do ponad 20 milionów złotych. 
Cieszymy się, ze Zarząd Województwa 
znalazł te środki i  możemy dziś podpisy-
wać taki aneks, bo to bardzo ważna inwe-
stycja dla mieszańców Żor – powiedział 
Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Woje-
wództwa Śląskiego.

W  ramach projektu pn. „Ośrodek re-
kreacyjny w  Żorach-Roju: przestrzeń wy-
poczynku, rekreacji i  integracji mieszkań-
ców” powstanie basen otwarty, z  niecką 
ze stali nierdzewnej. Główna cześć base-
nu będzie miała wymiary 50 x 44 metry 
i  wyposażona będzie m.in. w  zjeżdżalnię, 
siatki do wspinaczki, groty sztucznej fali 

czy dysze do masażu wodnego. Powstanie 
także brodzik dla dzieci o wymiarach 28 x 
18 metrów oraz wodny z plac zabaw (28 x 
28 metrów) z licznymi atrakcjami dla naj-
młodszych. 

- Planowaliśmy zrealizować ten pro-
jekt z wykorzystaniem nowej technologii, 
opartej na naturalnych procesach oczysz-
czania wody. Jednak pandemia zmusiła 
nas, by zmienić technologię na tradycyjną, 
stosowaną na basenach, opartą m.in. na 
chlorze. Jest to bardziej bezpieczne choć 
mniej ekologiczne. Bardzo się cieszymy, 
że przy pomocy środków unijnych, będzie-
my mogli ośrodek w Roju zrewitalizować 
i przywrócić go mieszkańcom. Mamy na-
dzieję, że już na przyszły sezon letni miesz-
kańcy Żor i regionu będą mogli korzystać 
z  nowego ośrodka rekreacyjnego-sporto-
wego w Żorach – powiedział podczas pod-
pisania aneksu Waldemar Socha – Prezy-
dent Miasta Żory. 

Całkowita wartość projektu wynosi 
obecnie 20 502 725,35 zł. Po podpisaniu 
aneksy dofinansowanie dla Żor ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego wynosi 10 915 177,10 zł, 
a  współfinansowanie z  budżetu państwa 
to 1 448 976,24 zł. Pozostałe środki będą 
pochodziły z budżetu Miasta. 

W  ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg (RFRD) nasze województwo 
otrzyma w tym roku w sumie 150,1 mln zł 
(po 75 mln na zadania gminne i powiato-
we). Celem tego funduszu jest przyspiesze-
nie powstawania nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury drogowej na szczeblu 
lokalnym, stanowiącej ważny element 

Przebudowa ulic Bocznej i Mikołowskiej 
z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Aż 3 743 000 zł dofinansowania ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg otrzymały Żory! Pieniądze te zo-
staną przeznaczone na zaprojektowanie 
i  przebudowę ulic Bocznej oraz Miko-
łowskiej, wraz z  budową i  przebudową 
infrastruktury drogowej. 

prawidłowego funkcjonowania i  rozwoju 
gospodarki oraz przyczyniającej się do po-
prawy poziomu życia obywateli. W  ciągu 
ostatnich 3 lat w  ramach funduszu roz-
strzygnięto nabory wniosków o  wartości 
ok. 10 mld zł na modernizację ok. 14 tys. km 
dróg samorządowych w całym kraju.

Z puli środków na drogi powiatowe Żory 
otrzymały 2 394 000,00 zł dofinansowania 
na projekt pn. „Zaprojektowanie i  prze-
budowa drogi ul. Mikołowskiej   w  Żorach 
wraz z budową i przebudową infrastruktu-
ry drogowej”. Stanowi ono połowę warto-
ści inwestycji, której koszt oszacowano na 
4 788 000,00 zł. W ramach tego projektu 
wyremontowany zostanie odcinek drogi 

o długości 1710 metrów, wraz z chodnikiem 
i ścieżką rowerową. Powstanie także rondo 
na przecięciu ul. Mikołowskiej i Bocznej.

Natomiast z  puli środków na drogi 
gminne, nasze miasto pozyskało dofinan-
sowanie w  wysokości 1  349  000,00 zł na 
realizację projektu pn. „Zaprojektowanie 
i  przebudowa drogi ul. Bocznej w  Żorach 
wraz z  budową i  przebudową infrastruk-
tury drogowej”. Koszt całej inwestycji to 
2 698 000,00 zł. W tym przypadku prace 
obejmą odcinek drogi o długości 775 me-
trów, wraz z budową chodnika oraz ścieżki 
rowerowej. 

Oba projekty będą realizowane w  la-
tach 2022-2023.

Projekt pn. „Kompetentne szkoły - po-
prawa jakości kształcenia ogólnego na 
obszarze miasta Żory” otrzymał dofinan-
sowanie z  Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i  budżetu państwa. Obejmuje 
on uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 
2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Szkoły Pod-
stawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi, 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza 
Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej nr 4 

Dodatkowe zajęcia i nowe 
wyposażenie w żorskich szkołach 
dzięki środkom z Unii Europejskiej

Ponad 500 uczniów i  blisko 200 na-
uczycieli z czterech żorskich szkół może 
realizować dodatkowe zajęcia oraz 
otrzyma nowe wyposażenie, dzięki dofi-
nansowaniom z Unii Europejskiej.

z  Oddziałami Sportowymi i  Mistrzostwa 
Sportowego.

Projekt, realizowany od 1 lipca 2021 roku 
do 31 grudnia 2022 roku, ma na celu po-
prawę jakości procesu kształcenia w wyżej 
wymienionych placówkach oświatowych.   
W  ramach tego projektu w  żorskich pla-
cówkach oświatowych odbywają się zaję-
cia prowadzone metodą eksperymentu, 
zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające 
- rozszerzające podstawę programową, 

a także zajęcia w formie kół zainteresowań, 
laboratoriów i  warsztatów. Organizowane 
są też zajęcia specjalistyczne dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Nauczyciele mogą natomiast korzystać ze 
szkoleń doskonalących ich kompetencje 
zawodowe.

Co ważne, wszystkie szkoły biorące 
udział w  projekcie mogą liczyć na wypo-
sażenie i  doposażenie bazy dydaktycznej 
w sprzęt i materiały niezbędne do prowa-
dzenia opisanych wyżej zajęć.

Wartość projektu pn. „Kompetentne 
szkoły - poprawa jakości kształcenia ogól-
nego na obszarze miasta Żory” to 1 320 
268,64 zł, z czego dofinansowanie wynosi 
1 188 241,78 zł, w tym wkład Funduszy Eu-
ropejskich w wysokości 1 122 228,34 zł.
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Wydarzenia za naszą wschodnią gra-
nicą nie mogły pozostać niezauważone 
przez władze Miasta Żory. Dlatego też na 
początku sesji, Rada Miasta wygłosiła apel 
w sprawie zaprzestania działań wojennych 
w  Ukrainie, solidaryzując się z  narodem 
ukraińskim

Następnie rozpoczęła się uroczysta 
część sesji, związana z jubileuszem 750-le-
cia Miasta Żory. W sali obrad wyekspono-
wane zostały insygnia miejskie, a  wszy-
scy obecni na stojąco wysłuchali hejnału 
miejskiego w wykonaniu uczniów Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w  Żo-
rach. Tuż po nim o bogatej historii naszego 
miasta opowiedział krótko Tomasz Górec-
ki z Muzeum Miejskiego w Żorach. 

Po nim Piotr Kosztyła – Przewodniczą-
cy Rady Miasta Żory odczytał uroczysty 
„Akt upamiętniający 750. rocznicę założe-
nia Miasta Żory”. Następnie dokument ten 
został podpisany przez włodarzy Miasta 
Żory, na czele z Prezydentem Miasta oraz 
radnymi Rady Miasta. - Akt upamiętniają-
cy zostanie umieszczony w kapsule czasu, 
podczas głównych obchodów 750-lecia 
Miasta Żory, planowanych w  listopadzie. 
- Mam nadzieję, że kiedyś ktoś odkryje tę 
kapsułę czasu i przekona się, że nasze pla-
ny, nasz apel, poparty pracą kolejnych po-
koleń spowoduje, że nasze miasto będzie 
takim miastem, jakim chcemy, żeby było 
w przyszłości. Byśmy żyli w pokoju, żyli do-
statnio, we wzajemnym szacunku, w  do-
brze rozwijającym się mieście – powiedział 
Piotr Kosztyła.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta 
Żory, Waldemar Socha, który opowiedział 
o planowanych obchodach 750-lecia Mia-
sta Żory. – Historię miasta tworzymy każde-
go dnia poprzez nasze decyzje i działania. 
Nie tylko przez takie momenty rocznicowe, 
ale te moment skłaniają do refleksji i pod-
sumowań. Dziś rozpoczynam ten sezon 
podsumowań i  refleksji. Chcemy, aby te 
obchody trwały cały rok, a kulminacja ma 
nastąpić w listopadzie – powiedział Prezy-
dent Żor. Następnie zaprosił mieszkańców 
do udziału w  wydarzeniach organizowa-
nych z okazji 750. Urodzin Miasta. 

Po zakończeniu sesji, radni obejrzeli wy-
stawę filatelistyczną, związaną z  historią 
Żor, którą przygotował kolekcjoner Edward 
Wałęsa. Wieczorem natomiast w Muzeum 
Miejskim otwarto wystawę pod nazwą 
„Sari – Sohrau – Żory. Obrazy przeszłości”, 
poświęconą historii naszego miasta. Moż-
na ją oglądać do 30 czerwca. 

Moc atrakcji czekała na mieszkańców 
Żor oraz gości z innych miast także w kolej-
nych dniach. W piątek, 25 lutego, Miejska 
Biblioteka Publiczna zaprosiła na bezpłat-
ne spotkanie z dziennikarzem i reportaży-
stą Mariuszem Szczygłem, który przybliżył 
obecnym gościom tajniki reportażu. Miej-

Rozpoczęliśmy huczne 
obchody 750. Urodzin Miasta Żory! 

Uroczysty i podniosły charakter miała 
lutowa sesja Rady Miasta Żory. 24 lute-
go, czyli dokładnie w dniu 750. rocznicy 
założenia Miasta Żory, właśnie podczas 
sesji oficjalnie rozpoczęło obchody tego 
pięknego jubileuszu! 

ski Ośrodek Kultury 25 oraz 26 lutego zor-
ganizował wyjątkowe koncerty poświęco-
ne pamięci zmarłego w 2019 roku Lothara 
Dziwoki, wybitnego żorskiego artysty.

Najwięcej działo się jednak  na żorskim 
Rynku, gdzie huczne imprezy przygotował 
Urząd Miasta Żory oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Żorach. Uroczyste ob-
chody Urodzin Miasta Żory rozpoczęły się 
w sobotę, 26 lutego od wystrzałów z broni 
czarnoprochowej. Po krótkiej inscenizacji 
nawiązującej do historii naszego miasta 
nastąpiło otwarcie Festiwalu Sportów Zi-
mowych. Wszyscy chętni mogli skorzy-
stać z  nowoczesnych symulatorów jazdy 
na nartach i  skuterach śnieżnych, poznać 
olimpijkę Krystynę Guzik - wicemistrzynię 
świata w  biathlonie z  2013 roku, a  także 
spróbować sił w  takich dyscyplinach jak: 
curling, hokej, biathlon czy snowboard. 
Tego dnia na żorskim Rynku pojawiło się 
także średniowieczne obozowisko, a w nim 
rycerze i  rzemieślnicy zapraszający do 
wzięcia udziału w warsztatach i zabawach. 
Członkowie Grupy Herold zaprezentowali 
przybyłym gościom dawne tańce i stoczy-
li prawdziwe rycerskie pojedynki. Chętni 
mogli spróbować swoich sił w  strzelaniu 
z  łuku do celu, walkach na miecze, a  tak-
że wykonać naczynie z gliny, podkowę lub 
witraż.

W  samo południe Waldemar Socha 
- Prezydent Miasta Żory wraz z  Piotrem 
Kosztyłą - Przewodniczącym Rady Miasta 
powitali ze sceny zgromadzonych miesz-
kańców, oficjalnie otwarli obchody 750. 
Urodzin Miasta Żory i  zaprosili wszystkich 
na słodki poczęstunek – ogromny urodzi-
nowy tort.

Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty i pokazy kuchni moleku-
larnej, współczesne zimowe konkurencje 
oraz świetnie przygotowane stanowiska 
z olimpijskimi sportami zimowymi, zapre-
zentowane w  formie stacji przez Zimową 
Akademię Sportu. Sportowym zmaga-
niom towarzyszyła wystawa olimpijska 
z  replikami medali olimpijskich oraz stro-
jami sportowymi naszych olimpijczyków. 
Najmłodsi mogli oddać się beztroskiej za-
bawie w  strefie malucha, przygotowanej 
przez Studio Wrażeń i Animacji. Gratką dla 
fanów magii i iluzji był natomiast pełen hu-
moru pokaz iluzjonisty Michała Zaorskie-
go, półfinalisty show Mam Talent. 

Podczas niedzielnych obchodów, dzie-
ci wraz z  rodzicami udały się do kina „Na 
Starówce” na bezpłatne seanse bajki „Me-
rida Waleczna”. Wejście na salę kinową 
tego dnia zmieniło się w kolorowy, bajko-
wy zamek! Najmłodsi mogli także skorzy-
stać z  darmowych przejazdów karuzelą 
„Żorzanką”. Później  na żorski Rynek za-
witało grono fanów mocnego, rockowe-
go brzmienia. Najpierw wystąpiła żorska 
grupa Gravity Off, a  następnie gwiazda 
wieczoru, czyli zespół Luxtorpeda ! Świę-
tując Urodziny Miasta nie zapomnieliśmy 
o  tragicznych wydarzeniach w  Ukrainie. 
Solidarność z Ukrainą podkreślał w swojej 
przemowie Prezydent Waldemar Socha. 
Natomiast zespół Luxtorpeda zadedyko-

wał Ukraińcom pierwszy utwór niedziel-
nego koncertu pt. „Hymn”, oparty na haśle 
„Wiara, siła, męstwo – to nasze zwycię-
stwo!”. Partnerem Urzędu Miasta Żory 
w organizacji tego wydarzania była Galeria 
Wiślanka.

Dziękujemy mieszkańcom za liczne 
przybycie i wspólne świętowanie. Obchody 
Urodzin Miasta potrwają cały rok i już teraz 
zapraszamy na kolejne imprezy! Szczegó-
łowe informacje na www.zory.pl.
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„Fundacja Centrum Pomocy Pokrzyw-
dzonym” z siedzibą w Raciborzu jest pod-
miotem odpowiedzialnym za realizację 
zadań ze środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
Świadczona jest przez nią pomoc osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem, ich bli-
skim oraz świadkom przestępstwa. Osoby 
potrzebujące wsparcia, mogą liczyć mię-
dzy innymi na bezpłatną pomoc w formie 

Pomoc dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem

Jesteś ofiarą przestępstwa i  szukasz 
wsparcia? Możesz skorzystać z pomocy 
Fundacji Centrum Pomocy Pokrzywdzo-
nym. Sprawdź gdzie znajdują się ośrod-
ki, do których możesz się zgłosić.

porad prawnych, konsultacji psycholo-
gicznych, psychiatrycznych oraz psycho-
terapii. 

Ośrodki i  Lokalne Punkty świadczące 
pomoc:
• Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzo-

nym Przestępstwem w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 16a

Tel. 510 497 994
Poniedziałek 13:00 – 20:00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 15:00
Sobota 9:00 – 14:00

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Wodzisławiu Śląskim

ul. Zuchów 3
Tel: 510 497 993

Poniedziałek 10:00 – 15:00

Wtorek 9:00 – 14:00
• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Raciborzu
ul. Szewska 3

Tel: (32) 3518744
Poniedziałek 12:00 – 17:00

Czwartek 13:00 -18:00
• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Żorach
os. Sikorskiego 52
Tel: 690 224 199

Środa 12:00 – 17:00
Czwartek 13:00 – 18:00

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Harcerska 3
Tel: 690 201 116

Wtorek 15:00 – 20:00
Środa 15:00 – 20:00

Powyższa forma pomocy jest kiero-
wana również do uchodźców wojennych 
z Ukrainy.

Kwalifikacja Wojskowa w Żorach będzie 
odbywała się od 9 do 23 maja, od ponie-
działku do piątku w  godzinach  od  15:00 
do 19:30  w  siedzibie Żorskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych na os. Si-
korskiego 52. Podlegają jej:  mężczyźni 
urodzeni w  2003 roku, a  także  urodzeni 
w  latach 1998-2002, którzy nie posiadają 
określonej  kategorii zdolności  do czynnej  
służby wojskowej.   Kwalifikacją wojskową 
objęte zostaną też osoby urodzone w  la-
tach 2001-2002, które zostały uznane za 
czasowo niezdolne do służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, kobiety urodzo-
ne  w latach 1998-2003 posiadające kwa-
lifikacje przydatne do czynnej służby woj-

Kwalifikacja wojskowa startuje w maju
Osoby urodzone w  2003 roku oraz 

te, które nie mają jeszcze określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej wezmą w  tym roku udział 
w kwalifikacji w wojskowej. W naszym 
mieście rozpocznie się ona 9 maja.

skowej, kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które w  roku 
szkolnym lub akademickim 2021/2022 
kończą naukę w  szkołach lub uczelniach 
medycznych i  weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych albo będą-
ce studentkami lub absolwentkami szkół 
lub kierunków: analityka medyczna, far-
macja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, 
pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo 
medyczne, weterynaria, jeżeli nie posia-
dają jeszcze 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 po-
siadają jeszcze określonej zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

Osoby  stawiające się do kwalifikacji po-
winny zabrać ze sobą:
- dokument pozwalający na ustalenie toż-

samości (dowód osobisty),
- dokumentację medyczną (wyniki badań 

specjalistycznych), jeżeli taką posiadają,
- aktualną fotografię o wymiarach 35 mm 

x 40 mm (bez nakrycia głowy),
- dokumenty potwierdzające wykształce-

nie, posiadane kwalifikacje zawodowe 
albo zaświadczenie ze szkoły o kontynu-
owaniu nauki.
Osoby , które do kwalifikacji podchodzą 

po raz kolejny powinni dodatkowo zabrać 
ze sobą dokumentację medyczną doty-
czącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym 
wyniki badań specjalistycznych przepro-
wadzonych w  okresie ostatnich 12 lub 24 
miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Przypominamy, że kwalifikacja woj-
skowa jest dla wymienionych wyżej 
osób  obowiązkowa, a  niestawienie się 
do niej   w określonym terminie i miejscu 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności.

Dodatkowych informacji na temat kwa-
lifikacji wojskowej można uzyskać w  Re-
feracie Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Żory w  godzinach pracy urzędu, 
tel. 32 43 48 170 / 177.

Dla mieszkańców deklarujących kom-
postowanie bioodpadów w  przydomo-
wych kompostownikach miesięczna staw-
ka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zawiera zwolnienie w wyso-
kości 2,00 zł od 1 mieszkańca i wynosi 23 
zł od osoby.  

Aby skorzystać z  ulgi należy złożyć 
w  Urzędzie Miasta Żory nową deklarację 
o  wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi potwierdzającą 
fakt posiadania kompostownika i  kom-
postowania w  nim bioodpadów. Skorzy-
stanie z  ulgi podlega kontroli na mocy 
art. 4b ustawy z  dnia 13  września 1996  r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

Kompostuj bioodpady i skorzystaj 
z ulgi w opłacie na śmieci! 

Zachęcamy właścicieli nieruchomo-
ści jednorodzinnych do zagospodarowa-
nia odpadów ulegających biodegradacji 
we własnym zakresie, w  przydomowych 
kompostownikach. Dzięki temu można 
uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

nach (tekst jedn. Dz.U. z   2021 r., poz. 888 
ze zm.). Więcej informacji udziela Zespół 
Gospodarowania Odpadami Komunalny-
mi Urzędu Miasta Żory (tel. 32 43 48 140 
lub 141).

Jednocześnie przypominamy, że od-
pady ulegające biodegradacji to zarówno 
odpady kuchenne (takie jak stary chleb, 
skorupki jaj, obierki, skórki, ogryzki, łupiny 
orzechów, resztki produktów mlecznych, 
resztki żywności, fusy po kawie i herbacie 
oraz zużyte ręczniki papierowe, serwet-
ki i  chusteczki higieniczne) oraz odpady 
zielone (skoszona trwa, liście, gałązki krze-
wów, rośliny doniczkowe oraz kwiaty ogro-
dowe). 

Do odpadów ulegających biodegrada-
cji nie wrzucamy: ziemi, popiołów, gruzu, 
płynnych odpadów kuchennych, odcho-
dów zwierzęcych a przede wszystkim ko-
ści, które stanowią pozostałości po sorto-
waniu i winny trafić do pojemnika/worka 
na odpady zmieszane.
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Początek tegorocznego sezonu lekko-
atletycznego należał do Ewy Swobody! 
Sprinterka z Żor podczas zawodów Orlen 
Cup w Łodzi aż dwukrotnie pobiła rekord 
Polski na dystansie 60 metrów, należący 
dotychczas do… niej samej. Wcześniej naj-
lepszym wynikiem w  polskim kobiecym 
sprincie na 60 m był czas 7,07 sek. Pod-
opieczna  trenerki Iwony Krupy ustanowi-
ła ten rekord  12 lutego 2016 r. w Toruniu. 
To jednak zmieniło się podczas mityngu 
Orlen Cup w Łodzi. 

Ewa Swoboda świetnie spisała się już 
w  eliminacyjnym biegu, który pokonała 
w  czasie 7,04 sek. zostawiając swoje ry-
walki daleko w tyle. Nowy rekordowy wy-
nik nie przetrwał  jednak długo. W finale 

Trzy rekordy Polski i czwarte miejsce na świecie 
– świetny sezon halowy Ewy Swobody  

Niesamowity powrót do startów po 
ciężkiej kontuzji zaliczyła Ewa Swoboda! 
Sprinterka z  Żor aż trzykrotnie popra-
wiła rekord Polski oraz o włos otarła się 
o  medal Halowych Mistrzostw Świata 
w Lekkoatletyce. 

żorzanka pobiegła jeszcze szybciej i  linię 
mety minęła z  czasem 7,00 sek. ustana-
wiając nowy rekord Polski!  

Wychowanka UKS „Czwórki” Żory nie 
zwolniła tempa także podczas rozgrywa-
nych w  Toruniu 66. PZLA Halowych Mi-
strzostw Polski. W finale Ewa Swoboda nie 
dała szans rywalkom, wpadając na linię 
mety z  fenomenalnym czasem 6,99 sek.! 
To nowy halowy rekord Polski, a w tamtym 
momencie także najlepszy w  2022 roku 
wynik na świecie.

Wynik 6.99 jest trzecim najlepszym 
w historii europejskiej lekkoatletyki, a Ewa 
Swoboda dzięki temu występowi została 
dziesiątą w historii sprinterką, która zeszła 
w biegu na 60 metrów poniżej 7 sek. 

Po takich występach Ewa Swoboda  
w   roli faworytki jechała na Halowe Mi-
strzostwa Świata w  Lekkoatletyce w  Bel-
gradzie. Sprinterka w świetnym stylu zwy-
ciężyła w eliminacjach (z czasem 7,10 sek.), 
a  także w  półfinale (z  czasem  7,03 sek.) 
i zameldowała się w finale wśród 8 najlep-

szych zawodniczek na świecie.
W  finałowym biegu żorzanka nieco 

spóźniła start, co przy niezwykle silnych 
rywalkach sprawiło, że nie udało jej się 
sięgnąć po medal. Zwyciężyła Szwajcar-
ka Mujinga Kambundji z fenomenalnym 
czasem 6,96 sek., a za nią -niemalże rów-
no - na linię mety wpadły główne kan-
dydatki do złota – Brisco, Swoboda oraz 
Williams. Rozstrzygnąć musiała fotoko-
mórka, która pokazała, że Ewa Swobo-
da z  czasem 7,04 sek. zajęła ostatecznie  
4 miejsce. Do medalu zabrakło jej zaled-
wie 0,002 sekundy! 

- Za mną piękny sezon! Jestem 4 na 
świecie! Najbardziej jestem szczęśliwa 
z tego, że przeszłam cały sezon w zdrowiu, 
kontuzja się nie odnowiła i nic nowego się 
nie pojawiło! Tyle biegów poniżej 7.1. Dzię-
kuje Mamo, Tato, Trenerko i Wam wszyst-
kim za to wsparcie i miłe słowa! Jesteście 
niezastąpieni! I co? Widzimy się w na po-
czątku czerwca – napisała na swoim face-
booku Ewa Swoboda.

To będzie dzień pełen pozytywnych 
emocji. MOSIR Żory wprowadza do swoje-
go kalendarza nową imprezę poświęconą 
aktywności fizycznej i  zdrowemu trybowi 
życia. Już w  niedzielę, 10 kwietnia w  hali 
miejskiej w Żorach, przy ul. Folwareckiej 10, 
uczestnicy będą mogli wziąć udział w aż 6 
godzinnych zajęciach i warsztatach prowa-
dzonych przez trenerów i  szkoleniowców 
z  bogatym doświadczeniem i  ogromną 
charyzmą. 

Głównym atrakcją rozpoczynającej 
się o  godz. 9:30 imprezy będzie trening 
z QCZAJ’em! Jest on obecnie jednym z naj-

Qczaj rozrusza żorzan! Już za miesiąc 
nowa impreza sportowa MOSiR

Ponad połowa Polaków w  ogóle nie 
uprawia sportu – tę statystykę chce 
zmienić Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Żorach zapraszając mieszkańców 
i  gości z  całego regionu na zupełnie 
nową imprezę, czyli I Żorską Konwencję 
Fitness. Gwiazdą imprezy, organizowa-
nej w  ramach obchodów  750. urodzin 
Miasta Żory będzie popularny trener-
-motywator Daniel Qczaj!

popularniejszych trenerów personalnych, 
którego pokochały Polki. Jego niesamowi-
ta energia i  pozytywne podejście do życia 
sprawiło, że jest także popularnym instagra-
mowym influencerem i  motywatorem. Na 
swoim profilu na Instagramie zgromadził 
kilkaset tysiące fanów, których regularnie 
motywuje do działania i  zaraża pozytywną 
energią i optymizmem. Fanom aktywności 
fizycznej znane są jego hasła: „ukochoj się 
z Qczajem” oraz   „jedziemy z tym rzyciem, 
upocimy, ustękamy i  wyćwiczymy cuda”. 
W  swoim programie QCZAJ przybliży 
uczestnikom temat ćwiczeń, diety, moty-
wacji. Znajdzie się również  czas na zdjęcia, 
autografy, rozmowy i konkurs z nagrodami.

Na tym jednak nie koniec atrakcji! Pod-
czas I Żorskiej Konwencji Fitness będzie też 
można rozgrzać się w tanecznych rytmach 
zumby, wysłuchać prelekcji oraz wziąć 
udział w spotkaniu z ekspertem ds. żywie-
nia i  suplementacji w  sporcie oraz razem 
z Martą Sikorą spróbować swoich sił w co-
raz popularniejszym w naszym kraju trenin-
gu z nurtu Animal Flow. 

Czasopismo można nabyć w  Centrum 
Edukacji Regionalnej w  Żorach. Do każ-
dego zakupionego numeru, drugi numer 
w  wersji angielskiej pt. „Żory. The town 
I live in” gratis. Szczegółówe informacje na 
stronie www.cer-zory.pl.

Specjalna edycja 
„Bajtla” na 750. 
Urodziny Miasta Żory

Z  okazji 750. urodzin Miasta Żory 
ukazała się wyjątkowa, specjalna edy-
cja czasopisma Bajtel pt. „Żory. Miasto, 
w którym mieszkam”. 

Na wydarzenie obowiązują dwa rodza-
je wejściówek. Bilet ACTIVE upoważnia do 
wstępu jednej osoby w  dniu imprezy oraz 
gwarantuje: udział we wszystkich warsz-
tatach, zajęciach treningowych, otrzyma-
nie pamiątkowego gadżetu, poczęstunek 
w  strefie Fit Baru oraz zdjęcia i  autografy 
z gwiazdami. Koszt takiego biletu to 77,00 zł. 
Bilet FAN upoważnia do wstępu jednej oso-
by w dniu imprezy oraz gwarantuje: bierny 
udział w  programie konwencji – w  roli wi-
dza oraz zdjęcia i  autografy z  gwiazdami. 
Koszt 21,00 zł. Bilety można zakupić przez 
stronę internetową www.mosir.zory.pl.

Program godzinowy:
• 8.30 - 9.35 / Rejestracja wszystkich 

uczestników
• 9.45 - 9.55 / Prezentacja programu, zapo-

wiedź gościa przez konferansjera 
• 9.55 - 10:35 / Zumba - Joanna Dziedzic
• 10.35 - 11.05 / Spotkanie z dietetykiem dr 

Grzegorzem Zydkiem
• 11.10 - 12.10 / Trening z QCZAJ’em
• 12.20 - 13.20 / Czas na rozmowy, zdjęcia 

i  autografy, poczęstunek w  strefie Fit 
Baru, prezentacja punktów wystawien-
niczych

• 13.20 - 14.45 / Animal Flow - nowa forma 
treningu - Marta Sikora
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Do Klubu wciąż można dołączyć! Ko-
lejne spotkanie w  męskim gronie, połą-
czone z dyskusją i wymianą doświadczeń 
odbędzie się czwartek, 7 kwietnia o  go-
dzinie 18:00. Projekt „Odpowiedzialny tata. 
Edukacja rodzicielska w bibliotece”  został 
dofinansowanego ze środków Komisji Eu-
ropejskiej w ramach programu Erasmus+.

Klub Ojców 
w bibliotece!

W  ramach projektu pn „Odpowie-
dzialny tata. Edukacja rodzicielska w bi-
bliotece”  w żorskiej bibliotece powstał 
„Klub Ojców”.

„Dycki starka godali” to kolejny tom 
muzealnej serii wydawniczej „Tożsamość”. 
Grymliny, czyli Elżbiety Grymel, znanej czy-
telnikom np. z  Tygodnika Regionalnego 
„Nowiny”, nikomu przedstawiać nie trzeba. 
Autorka poczytnych opowiadań, z opowie-
ściami swoich krewnych i  ich znajomych 
o  tym „jak to downij bywało”, zetknęła się 
już jako mała dziewczynka w  latach 60. 
ubiegłego wieku. Przysłuchiwała się wtedy 
rozmowom dorosłych – gości swoich rodzi-
ców i  dziadków zapraszanych w  skromne 
progi domu niedaleko Rynku w  Żorach, 
do pomocy przy darciu pierza czy łuskaniu 
fasoli. Mała Elżbietka początkowo – wpraw-
dzie z wypiekami na twarzy – ale tylko słu-
chała, „co też to ludzie godajom”, by póź-
niej, w dorosłym życiu stać się – jak to ujął 
we wstępie do publikacji dyrektor Muzeum 
w Żorach – kolekcjonerką opowieści. 

- Etnolog prowadzący badania tereno-
we musi najpierw zdobyć zaufanie roz-
mówcy, by ten zechciał podzielić się z nim, 
tym co wie i co pamięta. Przy czym ów pro-
wadzący badania zawsze jest cudzy i nigdy 
nie będzie swój, a  o  niektórych sprawach 

„Dycki starka godali” – poznaj nową 
książkę z serii „Tożsamość”

Niezwykłe „babcine opowieści”, 
między innymi o  Żorach i  ich dawnych 
mieszkańcach, zawiera nowa książka 
autorstwa Elżbiety Grymel. Zbiór opo-
wiadań pt. „Dycki starka godali” można 
już kupić w Muzeum Miejskim w Żorach. 

z cudzym się zwyczajnie ni godo. Tymcza-
sem Elżbieta Grymel zawsze była naszo 
dziołcha, a  takim mówi się więcej – pod-
kreśla Lucjan Buchalik, dyrektor Muzeum 
Miejskiego w Żorach. 

Książkę otwiera rozdział poświęcony Żo-
rom i ich niegdysiejszym mieszkańcom. Są 
wątki traktujące o murach obronnych, dę-
bie Maryjnym, czy niefrasobliwej sprawczy-
ni pożaru w  1702 roku, który dał początek 
Świętu Ogniowemu. Dalej można znaleźć 
m.in. wdzięczne opowiastki o utopkach za-
ludniających okoliczne stawy, srebrzących 
się nocami pośród drzew i  znikających 
o  świcie leśnych traktach, dziołchach do 
wydanio i  jeich karlusach – są wśród nich 
takie, w których kiełkuje ziarno prawdy i ta-
kie, w których mroki przeszłości rozświetla 
jedynie latarnia wyobraźni autorki i  ludzi, 
którzy powierzyli jej swoje tajemnicze hi-
storie. Część opowieści podana została 
w ślōnskij godce.

Nie jest to praca naukowa, chociaż za-
wiera wiele elementów istotnych dla tako-
wej, jak wariantowość wątków, adnotacje 
dotyczące wieku i  pochodzenia opowia-
dających, czasu i okoliczności wysłuchania 
opowieści, a także dodatkowe komentarze 
autorki rzucające światło na jej metodę 
pracy. To raczej praca źródłowa, tym cen-
niejsza, że pisana przez osobę reprezen-
tatywną dla społeczności, przyjmującej 
w niej rolę bohatera drugiego planu. 

Książkę pt. „Dycki starka godali” można 
kupić w Muzeum Miejskim w Żorach.


