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Gospodarka odpadami  
w pytaniach i odpowiedziach
Na pytania mieszkańców  odpowiada Anna Buchta, naczelnik Wydziału Inżynierii  
Środowiska.
	Jakie	będą	konsekwencje	
niezłożenia	deklaracji	
o wysokości	opłaty	za	
odbiór	odpadów?

W  tej sytuacji mieszkaniec 
Żor zostanie wezwany z urzę-
du do złożenia takiej deklara-
cji. Jeśli i w takiej sytuacji nie 
złoży deklaracji, Prezydent 
Miasta Żory określi w drodze 
decyzji administracyjnej wy-
sokość opłaty. 

Ponoszenie opłaty za od-
biór odpadów jest obowiązko-
we, dlatego będzie egzekwo-
wane od każdego właściciela 
nieruchomości. 

	Czy	trzeba	podpisać	umowę	
na	wywóz	śmieci	z gminą,	
czy	można	ją	zawrzeć	
z innym	podmiotem,	jak	
dotychczas?

Gminy zostały zobowiązane 
do zorganizowania odbiera-
nia odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości,  
na których zamieszkują miesz-
kańcy. Jednocześnie właścicie-
le tych nieruchomości zostali 
zobowiązani do ponoszenia na 
rzecz gminy, na terenie której 
są położone ich nieruchomo-
ści, opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy nie będą za-
wierali umów z  gminą, a  je-
dynie będą składali deklarację 
o  wysokości należnej gminie 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi (termin 
złożenia pierwszej deklaracji 
upłynął 29.03.2013 r.!).

Wobec powyższego nie-
zależnie od tego, czy ktoś za-
wrze odrębną umowę, czy nie, 
będzie zobowiązany doko-
nać opłat należnych gminie. 
W związku z tym  niecelowym 
jest zawieranie odrębnych 

umów, gdyż będzie to powo-
dowało ponoszenie podwój-
nych kosztów (wynikających 
z umowy i należnych gminie).

Dlatego w ramach kampanii 
informacyjnej przypominamy 
mieszkańcom o  konieczno-
ści rozwiązania aktualnych 
umów na odbieranie odpadów  
do 30.06.2013 r. Warto jedno-
cześnie wyjaśnić, że umowy te 
są umowami cywilno-praw-
nymi zawieranymi pomiędzy 
przedsiębiorcą świadczącym 
usługę odbioru odpadów 
a  właścicielem nieruchomo-
ści i  dlatego nie ma prawnej 
możliwości rozwiązania ich 
z mocy ustawy, uchwały Rady 
Miasta czy też przez gminę. 
Każda umowa powinna zawie-
rać zapis o trybie i warunkach 
jej rozwiązania przez jedną ze 
stron. Na tej podstawie właści-
ciele nieruchomości będą mo-
gli rozwiązać dotychczasowe 
umowy na odbieranie odpa-
dów komunalnych.

	Co	robić	w sytuacji,	gdy	po	
1	lipca	2013	r.	urodzi	mi	się	
dziecko?	Co	robić,	gdy	po	
złożeniu	deklaracji	umrze	
osoba	zamieszkująca	daną	
nieruchomość?

W ciągu 14 dni od zaistnienia 
powyższych faktów należy zło-
żyć nową deklarację uwzględ-
niającą powstałe zmiany.

	Prowadzę	działalność	
gospodarczą	i wynajmuję	
budynek,	w którym	nie	ma	
pomieszczeń	mieszkalnych	
tylko	lokal	usługowy.	Czy	
właściciel	nieruchomości	
musi	składać	deklarację?

Nie. Gmina Żory nie objęła 
nowym system nieruchomo-
ści niezamieszkanych, dlatego 
nie składa się deklaracji. Firmy 
pozostają na starych zasadach 
odbioru odpadów, tj. mają 
obowiązek zawarcia umo-
wy na odbieranie odpadów 

komunalnych z  firmą wpisa-
ną do Rejestru Działalności  
Regulowanej.

	Dlaczego	opłaty	za	śmieci	
są	takie	wysokie	i	czy	mogą	
być	niższe?

Wysokość opłat nie zależy od 
niczyjej dobrej czy złej woli. 
Obecnie przyjęte opłaty wyni-
kają z teoretycznego wylicze-
nia kosztów funkcjonowania 
całego systemu. Po rozstrzy-
gnięciu przetargu może się 
okazać, że koszty zbierania  
i zagospodarowania odpadów 
będą niższe (tak się zazwyczaj 
dzieje) i wtedy opłaty będa 
mogły być obniżone. Gmina  
z pewnością nie będzie na 
tym zarabiała. Ostatnia 
zmiana przepisów stwarza 
możliwość udzielania ulg 
np. rodzinom wielodzietnym  
i takie udogodnienia będzie-
my chcieli wprowadzić przy 
korekcie opłat.

Skracamy dystans
Żory – bezpłatna komunikacja miejska.

Analiza funkcjonowania 
i  kosztów komunikacji 

miejskiej w naszym mieście za 
ostatnie dziesięć lat pokazała 
nam, że systematycznie spa-
da liczba pasażerów, a  koszty 
komunikacji rosną. Pociąga 
to za sobą wzrost cen biletów, 
a  w  jeszcze większym stopniu 
wzrost dopłaty z budżetu gmi-
ny do komunikacji. Obecnie 
dopłata ta stanowi ok. 72 proc. 
kosztów przewoźnika. Wzrost 
cen biletów w jeszcze większym 
stopniu ogranicza liczbę korzy-
stających z komunikacji i błęd-
ne koło się zamyka.

Z  komunikacji miejskiej 
w  naszym mieście korzystają 
przede wszystkim dzieci i mło-
dzież oraz osoby starsze i nie-
zamożne. W wielu rodzinach, 
szczególnie wielodzietnych, 
wydatki na transport stanowią 
poważną pozycję w  rodzin-

nych budżetach. Biorąc pod 
uwagę względy społeczne, 
ale również ekologiczne, po-
stanowiliśmy wprowadzić 
w Żorach bezpłatną komuni-
kację miejską dla wszystkich 
mieszkańców. 

Jesteśmy przekonani,  
że w  znacznym stopniu uła-
twi to naszym mieszkańcom 
dostęp do edukacji, kultury, 
sportu i rekreacji, a także po-
prawi dostępność miejsc pra-
cy. Nasze miasto szybko się 
rozwija, ale – co jest oczywi-
ste – nowe dzielnice miesz-
kaniowe i  zakłady pracy są 
coraz bardziej oddalone od 
centrum. Bezpłatna komu-
nikacja miejska z  pewnością 
skróci ten dystans.

Naszym strategicznym ce-
lem jest miasto przyjazne 
mieszkańcom. Do bardzo do-
brego systemu komunikacji 

drogowej, zapewnienia miejsc 
w  przedszkolach publicznych 
wszystkim chętnym,  rozbu-
dowy infrastruktury kultury 
i  rekreacji, tworzenia nowych 
miejsc pracy dokładamy kom-
fort bezpłatnego transportu 
miejskiego. Mamy również na-
dzieję, że wielu mieszkańców 
przesiądzie się z  prywatnych 
samochodów do autobusów, 
co wpłynie na poprawę środo-
wiska naturalnego w  naszym 
mieście przez zmniejszenie 
emisji spalin i hałasu.

Chcielibyśmy, aby nowe 
rozwiązanie weszło w  ży-
cie najszybciej jak to będzie 
możliwe, ale ponieważ nasze 
miasto jest członkiem Mię-
dzygminnego Związku Ko-
munikacyjnego, termin ten 
będzie zależał od zakończenia 
negocjacji ze Związkiem. Jeśli 
szybko osiągniemy porozu-

mienie, bezpłatna komuni-
kacja zostanie wprowadzona 
w  drugiej połowie bieżącego 
roku. Jeśli nie, wówczas do 
końca czerwca podejmie-
my decyzję o  wystąpieniu ze 
Związku i swoją bezpłatną ko-
munikację zorganizujemy od 
1 stycznia 2014 r. 

Chcemy również podkreślić, 
że mamy świadomość, że nasze 
rozwiązanie nie byłoby moż-
liwe, gdyby – tak jak w  wielu 
dużych miastach – nasz system 
transportu miejskiego był roz-
budowany i kosztowny. Spe-
cyfika naszego miasta sprawia, 
że mamy bardzo tani system 
komunikacji – wprowadzenie 
bezpłatnych przejazdów zwięk-
szy nasze wydatki z 2,4 do 3,3 
mln zł rocznie.

Prezydent	Miasta	Żory	
	 Waldemar	Socha

Ponoszenie	opłat	za	odbiór	odpadów	jest	obowiązkowe

System	bezpłatnej	komunikacji	miejskiej	zostanie	zorganizowany	najpóźniej	od	1	stycznia	2014	r.	Decyzja	o	wprowadzeniu	darmowej	komunikacji	
odbiła	się	szerokim	echem	w	mediach	ogólnopolskich

zd
j.:
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Przekaż Swój 1% podatku – zobacz listę organizacji 1%

Przekaż 1% Swojego po-
datku na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego. Na 
stronie www.pozytek.gov.pl 
ogłoszono listę organizacji 
uprawnionych do otrzyma-
nia 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych za 
2012 rok. Na liście znalazły 
się następujące organizacje 
pozarządowe z Żor.

 Kurkowe Bractwo  
strzeleckie w Żorach 
(KRS 0000003519)

 stowarzyszenie Pomocy 
dzieciom w Żorach 
(KRS 0000008331)

 stowarzyszenie  
„Bezpieczne Miasto”  
w Żorach  
(KRS 0000011673)

 stowarzyszenie Na Rzecz 
Integracji „Nowa szansa”, 
dawniej stowarzyszenie 
„W Świecie ciszy” 
(KRS 0000116936)

 stowarzyszenie  
Artystyczne „Żory” 
(KRS 0000132467)

 stowarzyszenie Przyjaciół 
chorych „hospicjum  
im. jana Pawła II”  
(KRS  0000159454)

 stowarzyszenie „Wspólnota 
Życia w Maryi – Magnificat” 
(KRS 0000207211)

 stowarzyszenie Pomocy 
dzieciom i Młodzieży  
„Po prostu partner” 
(KRS 0000243776)

 Polskie stowarzyszenie  
Na Rzecz Osób  
z upośledzeniem umysłowym 
Koło w Żorach (KRS 0000312148) 

 MKs Żory – Grupa zadań OPP 
numer 6 w Żorach  
(KRS 0000338389) 

 Towarzystwo Miłośników 
Miasta Żory  
(KRS 0000022742) 

 zhP chorągiew  
Śląska hufiec Żory (KRS: 
0000273051)

 stowarzyszenie  
dzieci Matki Teresy  
– Grupa zadań OPP nr 5 – Żory 
(KRS 0000338389)

Źródło: ŻcOP

Posprzątaj po 
swoim psie

	Wiosenne	roztopy	ukazują	
ogrom	problemu	nieuprząt-
niętych	zimą	psich	kup.	

Przypominamy właścicielom 
czworonogów o sprzątaniu po swo-
ich pupilach. Aby ułatwić tę prostą 
czynność, w Żorach ustawiono 52 
kosze na psie nieczystości. Dodat-
kowo informujemy, że o  proble-
mach niesprzątania nieczystości 
po psach można informować Ko-
mendę Miejską Policji. Policjanci 
będą przeprowadzali częstsze kon-
trole na osiedlach i  jeżeli zauważą 
problem, będą pouczać właścicieli 
psów, a nawet wystawiać mandaty. 
Zgodnie z  Kodeksem wykroczeń 
każda osoba, która zanieczyszcza 
lub zaśmieca miejsca dostępne dla 
publiczności, a  w  szczególności 
drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik 
lub zieleniec, popełnia wykrocze-
nie. Sprawca takiego czynu podlega 
karze grzywny albo nagany. 

 Uwaga 
Wysychające kupy pylą salmonellą, 
tasiemcem oraz toksokarozą – groź-
ną odzwierzęcą chorobą pasożytni-
czą. Dlatego sprzątaj po swoim psie!

Hospicjum może więcej!
	Hospicjum	im.	Jana	Pawła II	
już	po	raz	drugi	wygrało	
konkurs	grantowy	„Razem	
możemy	więcej!”.	

Wręczenie symbolicznych cze-
ków i podpisanie umów z wy-
różnionymi organizacjami 
odbyło się 13 marca w Łodzi. 
Wygrana okazała się wspania-
łym prezentem na 10-lecie ist-
nienia stowarzyszenia.

Konkurs grantowy skie-
rowany jest do organizacji 
pozarządowych, instytucji 
społecznych, stowarzyszeń 
oraz innych instytucji dzia-
łających w  sektorze ochrony 
zdrowia lub opieki społecznej. 
Dotacjami wspierane są ogól-
nopolskie lub lokalne projek-
ty, które obejmują działania 
mające na celu uświadomienie 
problemu społecznego, jakim 
są bariery w  dostępie do le-
ków oraz w sposób bezpośred-
ni wspierają osoby najbardziej 
potrzebujące. – Wszystkie na-

grodzone przez nas projekty 
są ukierunkowane na pomoc 
osobom zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym – prze-
wlekle lub ciężko chorym, 
dzieciom, osobom samotnym, 
starszym, bezrobotnym, znaj-
dującym się w  trudnej sytu-
acji życiowej lub materialnej, 
których nie stać na zakup nie-
zbędnych do kontynuowa-

nia terapii leków oraz innych 
środków medycznych – pod-
kreśla Elżbieta Łacina, wi-
ceprezes Fundacji „Dbam 
o Zdrowie”.

Wygraną w  wysokości  
80 tysięcy złotych, podobnie 
jak w  ubiegłym roku, hospi-
cjum przeznaczy na zakup le-
ków, środków medycznych 
i opatrunkowych. 

Aktywny samorząd 2013 
	Miejski	Ośrodek	Pomocy	
Społecznej	w Żorach	
zaprasza	osoby	
niepełnosprawne	 
z orzeczonym	znacznym	lub	
umiarkowanym	stopniem	
niepełnosprawności	i ich	
rodziny	z terenu	powiatu	
Żory		do	zgłaszania	potrzeb	
w zakresie	programu	
„Aktywny	samorząd”.	

Przypomnijmy, że Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żorach w 2012 r. przystąpił 
do realizacji pilotażowego pro-
gramu wsparcia osób niepełno-
sprawnych pod nazwą  „Aktywny 
samorząd”. Dzięki niemu oso-
by niepełnosprawne otrzymały 
możliwość załatwienia na miej-
scu wielu spraw, z którymi dotąd 
trzeba było jeździć do Oddziału 
Śląskiego PFRON w Katowicach. 
Ze wsparcia skorzystały osoby 
niepełnosprawne w  stopniu 

znacznym i  umiarkowanym, 
które otrzymały dofinanso-
wanie m.in. do zakupu wóz-
ka inwalidzkiego o  napędzie 
elektrycznym, zakupu i mon-
tażu oprzyrządowania do sa-
mochodu, a  także pomocy 
w  uzyskaniu prawa jazdy ka-
tegorii B. 

W  roku 2013 w  progra-
mie przewidziane są formy 
wsparcia, które dotyczą li-
kwidacji barier ograniczają-
cych społeczne i  zawodowe 

funkcjonowanie osób niepeł-
nosprawnych.

Więcej informacji na temat 
programu „Aktywny samorząd” 
można uzyskać w  Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Żorach (ul. ks. Przemysława 2 
pok. nr 2, pod numerem tel. 32 
43 42 412 w. 21) lub na stronie 
internetowej www.mops.zory.pl 
oraz www.pfron.org.pl (zakład-
ka „Aktywny samorząd”). 

 czytaj także na: www.zory.pl

Targi 
pracy

Zapraszamy osoby bezrobotne 
i poszukujące pracy na tar-
gi pracy, które odbędą się 16 
kwietnia w godzinach od 9:00 
do 11:00 w Zespole Szkół nr 8 
(obok Urzędu Pracy). Organi-
zatorem targów jest Powiato-
wy Urząd Pracy w Żorach.

Zapraszamy również pra-
codawców, którzy posiadają 
wolne miejsca pracy, do zapre-
zentowania swoich ofert pra-
cy w trakcie targów. Wstęp na 
targi jest bezpłatny. 

 INFORMAcjE szczEGÓŁOWE 
PuP Żory, ul. Osińska 48 
tel. 324342004 lub 324342014

Darmowe szczepienia  
przeciwko HPV i meningokokom
	Wyłoniono	wykonawców	
darmowych	szczepień.

NZOZ S.C. „Szkol–Med” w Żo-
rach (os. ks. Władysława 27) 
zrealizuje program szczepień 
ochronnych przeciw wirusowi 
brodawczaka ludzkiego (HPV) 
dla 260 dziewcząt mieszkających  
w Żorach.

Programem objęte będą 
dziewczyny urodzone w 2000 r., 
a  w  przypadku braku chętnych 
z  ww. rocznika szczepione będą 
dziewczęta urodzone w  2001 r. 
(decyduje kolejność zgłoszeń aż 
do wyczerpania dostawy szcze-
pionki). Badania i  szczepie-

nie szczepionką Cervarix będą 
wykonywane w  placówkach 
oświatowych, do których uczęsz-
czają objęte programem dziew-
częta. Żorzanki zainteresowane 
szczepieniem nieuczęszczające 
do żorskich szkół mogą ustalić 
terminy i miejsce szczepień z kie-
rownikiem przychodni „Szkol–
Med” (z Marią Kasiorowską pod 
nr. tel.: 502539870). W przychod-
ni uruchomiony zostanie również 
punkt informacyjny dla rodziców 
i uczniów, w którym będzie moż-
na zasięgnąć informacji na temat 
szczepień na HPV. 

Wyłoniony został także wyko-
nawca nieodpłatnych, profilak-

tycznych szczepień ochronnych 
przeciwko meningokokom dla 
dzieci urodzonych w 2011 r. za-
mieszkujących Żory. Realizato-
rem programu będzie Spółka 
Lekarska „ALFA–MED” (przy 
ul. Promiennej 1). Planowane 
jest zaszczepienie ok. 700 dzie-
ci. Szczepienia będą wykonywa-
ne od marca do grudnia 2013 
r., od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 10:00-12:00 oraz 
16:30-18:00 – po telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu. Re-
jestracja telefoniczna będzie 
przyjmowana od poniedział-
ku do piątku w godz. 9:00-18:00  
pod nr. tel.: 32 4355590. 

 Czy wiesz, że... 

... 12 lat temu wprowadzono 
w  Żorach miejski monitoring. 
Zamontowano wtedy w mie-
ście 11 kamer. Główne centrum 
dowodzenia monitoringu znaj-
duje się w Komendzie Miejskiej 
Policji przy ul. Wodzisławskiej.  
W ramach modernizacji syste-
mu za 5,4 tys. zł zostało właśnie 
zakupionych sześć nowych mo-
nitorów wyświetlających obraz  
z miejskich kamer. 

sTOPKA REdAKcYjNA 

„Kurier Żorski” 
Wydawca: 
uM Żory 

al. Wojska Polskiego 25 
 44-240 Żory

Opracowanie, skład:  
FORMINd s.c.

Nakład: 19 300 egz. 
IsNN 1507-1685

Redakcja zastrzega sobie  
prawo do skrótów  

i zmian nadsyłanych tekstów.

Hospicjum	otrzymało	grant	w	wysokości	80	tys.	zł

Z	Twojego	1%	może	powstać	nowy	ośrodek	OREW	dla	dzieci	 zd
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INFORMUJEMY:
Od 2 kwietnia mamy w Żorach 
nowe ulice: Orzechową, 
Morelową, durantów, Pileckiego, 
sławika, Bogedaina, damrota, 
Gawliny i hlonda.
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Przedszkolaki na sportowo
 14-15 marca w Hali Spor-

towej MOSiR odbyła się 
„Wiosenna Olimpiada Spor-
towa Przedszkoli” – impreza 
pod patronatem Prezydenta 
Miasta Żory, której organi-
zatorem było Przedszkole  
nr 23. W pierwszym dniu  
odbyły się „Rozgrywki 
sportowe przedszkolaków”,  
w których udział wzięło sie-

dem grup przedszkolnych. 
W drugim dniu rozgrywek 
w „Sportowym Turnieju  
Rodzinnym” udział wzięły 
cztery drużyny – reprezentacje 
przedszkoli w składzie 10 dzie-
ci wraz z rodzicami (mama lub 
tata).  Zwycięzcą rozgrywek 
została drużyna gospodarzy  
z Przedszkola nr 23.  
Gratulujemy! 

Gwiazdy akrobatyki 
Niezwykły pokaz gibkości ciała, zręczności i koncentracji  
– Festiwal Gimnastyki i Akrobatyki Sportowej w hali MOSiR Żory.

17 marca mieszkańcy 
miasta mogli zobaczyć 

w  hali MOSiR-u  niecodzien-
ny występ gwiazd akrobaty-
ki i  gimnastyki artystycznej, 
który zgromadził na trybu-
nach aż pół tysiąca osób. Jed-
ną z  gwiazd festiwalu była 
Anna Filipowska, mistrzyni 
akrobatyki sportowej, finalist-
ka V edycji programu „Mam 
Talent”. Dostarczyła widzom 
niesamowitych wrażeń „tań-
cząc” pod sklepieniem hali na 
jedwabnych szarfach. 

Tego wieczoru wystąpi-
li również zawodnicy Klu-
bu Gimnastycznego Radlin 
– specjaliści od wieloboju 
gimnastycznego oraz akro-
baci KS AZS AWF Katowice 
i  DOSIR Sokolnia Chorzów 

– grupa prezentująca układy 
akrobatyczne, piramidy i  sko-
ki na trampolinie. W  poka-
zach wzięli też udział: Marek 
Born, żongler, który jako je-
dyny w  Polsce żongluje rów-

nocześnie pięcioma piłkami, 
uczestnik trzech edycji „Mam 
Talent”, oraz Łukasz Wykro-
ta, tancerz breakdance ze Stu-
dia Tańca Step Art MOK Żory. 
Dużym zainteresowaniem cie-

szył się także niecodzienny 
występ artystyczno-gimna-
styczny z kołem w wykonaniu 
Patryka Niekłani, który swoim 
układem zafascynował wszyst-
kich obecnych. 

Lekcje w muzeum
Muzeum Miejskie w  Żo-

rach zaprasza na lekcje 
i  warsztaty muzealne. Lekcje 
dostosowane są do poziomu 
różnych grup wiekowych. Za-
jęcia dla grup zorganizowa-
nych prosimy zamawiać w se-

kretariacie muzeum.  Istnieje 
również możliwość zorgani-
zowania lekcji wyjazdowej po 
uprzednim umówieniu termi-
nu. Zajęcia są prowadzone od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9:00 do 15:00

Wybrane lekcje:
1IŚWIAT ŚLĄSKICH RYCERZY  
– wykład połączony z  multimedialną prezentacją, pokazujący 
nieznany świat śląskiego rycerstwa.

2IW AFRYKAŃSKICH WIOSKACH  
– lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem wystawy o tej samej 
nazwie. 

3INAUKOWIEC NA WYPRAWIE  
– zajęcia o charakterze wykładowo-dyskusyjnym traktują 
o warsztacie pracy w trakcie ekspedycji naukowych.

4IAFRYKAŃSKA RODZINA   
– lekcja, w trakcie której omawiane są zagadnienia związane z rodziną, 
pozycją mężczyzny w rodzinie, a także rolą, jaką spełnia kobieta.

5IAFRYKAŃSKA SZKOŁA ŻYCIA 
– lekcja pokazująca na przykładzie szkół z Afryki zachodniej różnice, ale 
i podobieństwa między szkołą w Europie i Afryce.

6IPODRÓŻE BEZ HERODOTA 
– na zajęciach omawiane jest środowisko geograficzno–przyrodnicze, 
w którym porusza się podróżnik wędrujący po Afryce.

Projekt „Muzeum dla ciekawych”
1IKRAINA  
EL DORADO    
– lekcja z elementami warsztatu 
plastycznego przedstawiająca 
historię powstania mitu o El 
dorado.

2IMAGICZNE  
ULURU 
– lekcja interaktywna 
wprowadzająca w świat 
rdzennych mieszkańców 
Australii.

3IPODRÓŻUJEMY  
PO AMERYCE POŁUDNIOWEJ 
– zajęcia interaktywne 
zachęcające do poznania 
Ameryki Południowej połączone 
z warsztatami plastycznymi.

4IPODRÓŻUJEMY  
PO AUSTRALII 
– warsztaty plastyczne 
połączone z interaktywną lekcją, 
które mają zachęcić do poznania 
tajemnic tego kontynentu.
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Majówka po staromiejsku

	W dniach	3-5	maja	Miejski	
Ośrodek	Kultury	zaprasza	
na	Rynek	na	„Majówkę	
Staromiejską”.

Tegoroczna zabawa pod gołym 
niebem rozpocznie się tańcem 
–  3 maja na Rynku wystąpią 
zespoły taneczne Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Z  kolei dzień 
z folklorem śląskim, czyli wystę-
py kół gospodyń wiejskich oraz 
zespołu Trojoki, to propozycja 
na sobotę – 4 maja. Niedziela 
natomiast upłynie pod znakiem 
muzyki rozrywkowej – 5 maja 
na plenerowej scenie wystąpią: 
Chwila Nieuwagi oraz wyko-
nawcy ze Studia Wokalnego 

Magic Voice działającego przy 
Miejskim Ośrodku Kultury 
w  Żorach. Studio Wokalne za-
prezentuje koncert z piosenkami 
Anny Jantar i  Jarosława Kukul-
skiego pt. „Staruszek Świat”. 

Wystąpią: Anna Tomecka, Marian 
Wrzodak, Agnieszka dyrda, Anna Kita, 
dominika Wierzyca, joanna Świerczek, 
Kalina Kuna, Klaudia stefaniak, Natalia 
czarnula, Natalia Kokot, Nikola 
Rzeszutek, Wiktoria dworok, Paulina 
Matejczyk, Magdalena Buchalik, sylwia 
Oleś i zespół carpe diem (uTW). 
Wykonawcom przygotowanym przez 
dagmarę Świtacz będzie towarzyszył 
zespół muzyczny pod kier. jakuba 
Gwardeckiego.

Pokazy	gimnastyki	i	akrobatyki	oglądało	ponad	pół	tysiąca	widzów
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XXII Międzynarodowy  
Festiwal Piosenki Żory 2013
	Kolejna	edycja	festiwalu	
organizowanego	przez	
Zespół	Szkół	nr	8	we	
współpracy	z Miejskim	
Ośrodkiem	Kultury	 
odbędzie	się	19	kwietnia	 
o godz.	17:00	w sali	Sceny	
„Na	Starówce”.	 
 

Będzie to wielki finał konkur-
su dla młodych wykonawców, 
którzy wcześniej przechodzili 
przez eliminacje.

Impreza ma już długą 
i  wyjątkową historię. Głów-
nym koordynatorem jest  
Aleksandra Grygierzec, na-
uczycielka ZS nr 8, której 
udało się skutecznie zaszcze-
pić w  młodych mieszkań-
cach Żor i  nie tylko miłość 
do muzyki i  śpiewu. Festi-
wal z  roku na rok cieszy się 

rosnącym zainteresowaniem, 
a  do udziału zgłaszają się 
także wokaliści z  sąsiednich 
krajów. Organizatorzy wyda-
ją także płytę z występami fi-
nałowymi.

Uczestnicy wyłonieni w eli-
minacjach wzięli także udział 
w  warsztatach wokalnych 
przygotowujących do udzia-
łu w wielkim finale. Efekty ich 
pracy i  talentu usłyszymy już 
19 kwietnia w Scenie „Na Sta-
rówce”. 

Dzień Godności w Żorach
już po raz piętnasty lokalna społeczność będzie miała okazję wziąć udział 
w wydarzeniu integrującym ją z osobami niepełnosprawnymi. 

Tegoroczne obchody Dnia 
Godności Osób z  Niepeł-

nosprawnością Intelektualną roz-
poczną się 23 kwietnia w Scenie 
„Na Starówce”. O godzinie 10:00 
zaplanowano tam pokaz spekta-
kli teatralnych przygotowanych 
przez: Przedszkole Integracyjne 
nr 22, Zespół Szkół Specjalnych 
nr 12 im. Matki Teresy z  Kal-
kuty, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej i  Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczy 
(OREW). Wystąpi także teatr 
z Krakowa. We foyer Sceny „Na 
Starówce” odbędzie się z  kolei 
wystawa twórczości plastycznej 
wychowanków wyżej wymienio-
nych placówek oraz wystawa fo-
togramów powstałych w OREW.

Natomiast 27 kwietnia na 
żorskim Rynku pod hasłem 
„Wychodzimy z cienia” przygo-

towano blok wydarzeń o  bar-
dziej publicznym charakterze. 
Otóż o godzinie 15:00 w koście-
le pw. Świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba zostanie odprawiona 

msza święta, a po niej uczestni-
cy obchodów przemaszerują 
ulicami miasta.

W  części artystycznej zaś 
wystąpią: Orkiestra KWK 

Borynia, Zespół Gooral oraz 
Żorska Orkiestra Rozrywko-
wa pod dyr. Lothara Dziwo-
kiego z gośćmi – zespołem The 
Chance i Katarzyną Moś. 

Na	zdjęciu	zeszłoroczny	żorski	marsz	z	okazji	Dnia	Godności

Finaliści	zeszłorocznej	 
edycji	festiwalu
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