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Informacje

Dzięki skutecz-
ności w pozyskiwa-
niu dotacji możliwe 
jest realizowanie 
licznych inwestycji. 
To między innymi 
pozyskanym środ-
kom europejskim, 
a także funduszom 
z budżetu państwa 
Żory zawdzięczają 
swoje współ-
czesne ob-

licze. Środki zewnętrzne w połączeniu 
z rosnącymi dochodami do budżetu 
miasta sprawiają, że miasto ciągle zmie-

Miliony 
na inwestycje

Żory są liderem w  pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych. W latach 2005 - 2018 
miasto otrzymało ponad 200 mln zł dofi-
nansowania na realizację inwestycji! Nie-
wiele samorządów  może pochwalić się 
takim wynikiem. 

nia się na lepsze.
Budowa mieszkań czynszowych 

w ramach programu „Z przyszło-
ścią w Żorach”, stworzenie Dzien-
nego Domu „Senior +” czy Zakładu 
Aktywności Zawodowej wspiera-
jącego osoby niepełnosprawne, 
termomodernizacje placówek 
oświatowych, budowa boisk wielofunkcyjnych 
i nowoczesnych przedszkoli, poprawa infra-
struktury drogowej – to tylko kilka z długiej listy 
inwestycji zrealizowanych w naszym mieście. 
W ostatnich 13 latach Żory wydały na inwesty-
cje prawie 770 mln zł. Dzięki  środkom własnym 
i dotacjom miasto posiada nowoczesną infra-
strukturę, oferując mieszkańcom komfort w co-
dziennym życiu.

- Dzięki inwestycjom miasto pięknieje, staje 
się nowocześniejsze i tym samym bardziej atrak-
cyjne do zamieszkania. W ostatnim roku liczba 
Żor mieszkańców wzrosła do ponad 62 tysięcy. 

Warto podkreślić, że jesteśmy 
jedynym miastem w regionie, 
w którym liczba mieszkańców 
stale rośnie – mówi Waldemar 
Socha, Prezydent Miasta Żory.

Miasto w dynamiczny sposób rozwija się 
praktycznie we wszystkich dzielnicach. Aktual-

nie trwa kilka kluczowych inwestycji. 
Modernizowany jest stary młyn, gdzie 
powstanie nowoczesna biblioteka. 
Trwa także budowa nowoczesnego 
centrum przesiadkowego. Przygo-
towano również koncepcję moder-

nizacji ulicy Klimka oraz tafli rynku, na której 
powstanie nowa fontanna. - Miło patrzeć, jak 
z każdym rokiem Żory rozwijają się i pięknieją. 
Cieszę się, że przyczyniają się do tego nie tylko 
inwestycje publiczne, ale też prywatne. W naj-
bliższym czasie 
zbudowany zo-
stanie nowocze-
sny business park 
oraz galeria han-
dlowa. Powsta-
je wiele nowych biurowców i apartamentów. 
Dzięki temu prywatny kapitał dokłada swoją 
cegiełkę do rewitalizacji miasta – podkreśla 
Waldemar Socha.

Więcej na temat żorskich inwestycji moż-
na przeczytać na www.zorskieinwestycje.pl, 
a także na bieżąco śledząc stronę www.zory.pl.

62 243 osoby 
mieszkają 
w Żorach 

(stan na 31.12.2017r.)

Niemal 770 mln zł 
przeznaczyło 

miasto na inwestycje 
w latach 2005 - 2018

Ponad 200 mln zł 
środków zewnętrznych 

na inwestycje pozyskano 
w latach 2005 - 2018

Basen w dzielnicy Rój został zamknięty 
w 2017 roku z powodu złego stanu techniczne-
go, niepozwalającego na jego dalsze użytkowa-
nie. Po jego zamknięciu rozpoczęły się analizy, 
mające na celu jak najlepsze zagospodarowanie 
terenu Ośrodka Rekreacyjnego MOSiR, które 
pozwoli w pełni wykorzystać atuty tego miej-
sce i tym samym stworzyć przyjazną przestrzeń, 
służącą do całorocznego wypoczynku.  Złotym 
środkiem okazało się stworzenie ekobasenu, 
czyli tzw. stawu kąpielowego, którego koncep-

W Roju powstanie ekologiczne kąpielisko! 

cja architektoniczno-urbanistyczna właśnie jest 
opracowywana. - Nazwa może być zwodnicza. 
W ramach inwestycji chcemy bowiem stworzyć 
cały zespół rekreacyjno-wypoczynkowo-spor-
towy, który będzie służył mieszkańcom. Zależy 
nam, żeby było to miejsce, gdzie przez cały rok 
można przyjemnie spędzać czas. Będzie można 
tam popływać w przejrzyście czystej wodzie, 
skorzystać ze sprzętów pływających, takich 
jak rowerki wodne czy kajaki, uprawiać sport 
oraz spacerować – wyjaśnia Waldemar Socha,  

Prezydent Miasta Żory.
Stawy kąpielowe to alternatywa dla kla-

sycznych basenów. Woda w nich jest filtrowana 
i regenerowana metodami naturalnymi i  przy-
jaznymi dla zdrowia. Za opracowanie koncepcji 
dla projektu budowy ekologicznego kąpieli-
ska wraz  z  zagospodarowaniem terenu przy  
ul. Kłokocińskiej 78 w Żorach odpowiedzialna 
jest firma Acorus Stawy Kąpielowe Sp. z o.o., 
która ma już w dorobku wiele podobnych re-
alizacji. - Zakładamy wykorzystanie w całości 
istniejącej niecki basenowej. Inwestycja jest pla-
nowana tak, żeby w szczycie sezonu z komplek-
su rekreacyjnego mogło korzystać jednocześnie 
około dwóch tysięcy osób – mówi Anna Ujma, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury 
i Sportu. - Sama koncepcja obejmie nie tylko 
zaplanowanie lokalizacji ekobasenu i obiektów 
małej architektury, ale też wytyczenie obszarów 
zieleni, terenów rekreacyjnych do plażowania, 
ciągów pieszo-jezdnych czy traktów spacero-
wych. Po opracowaniu przez wykonawcę kon-
cepcja zostanie zaprezentowana mieszkańcom 
Żor - dodaje Anna Ujma.

Nowoczesny zespół rekreacyjno-wy-
poczynkowo-sportowy, gdzie mieszkańcy 
będą mogli m.in. kąpać się w czystej wo-
dzie, pozbawionej chloru i innych środków 
chemicznych, powstanie w miejscu nie-
czynnego basenu w żorskiej dzielnicy Rój! 
Właśnie opracowywana jest koncepcja 
architektoniczno-urbanistyczna dla tego 
przedsięwzięcia, którą już niedługo będą 
mogli obejrzeć mieszkańcy.  

Na ukończeniu jest opracowanie dokumen-
tacji potrzebnej do budowy nowego ronda na 
styku ulic Wodzisławskiej i Rolniczej. Wraz z ron-
dem wybudowana zostanie droga, prowadząca 
w kierunku ulicy Wiedeńskiej i Osiedla Europej-
skiego.  – To ważna inwestycja, która przyniesie 
mieszkańcom Żor liczne korzyści. Dzięki niej 
będzie można łatwiej skręcić w kierunku rozbu-

Nowa droga oraz rondo ułatwią dojazd 
do osiedli domków jednorodzinnych 

Rogoźna to jedna z dzielnic Żor, w któ-
rych najszybciej przybywa mieszkańców. 
Powstały tam nowoczesne osiedla dom-
ków jednorodzinnych, które wciąż się 
rozbudowują. By ułatwić mieszkańcom 
dojazd do nich, już niedługo wybudowana 
zostanie nowa droga oraz rondo, które po-
łączy ją z ulicą Wodzisławską. 

dowywanego właśnie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 8 i północnej części dzielnicy Ro-
goźna, a także sprawnie i bezpiecznie dojechać 
do licznych domów powstających w południo-
wej części tej dzielnicy. Budowa nowej drogi 
pozwoli też zmniejszyć ruch na ulicach Chopi-
na, Wieniawskiego czy Drwali, co z pewnością 
jest dobrą informacją dla mieszkających tam 
osób – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory. 

Projektowana droga będzie miała prawie 
700 metrów długości oraz 6 metrów szerokości. 
Wzdłuż niej powstanie także ścieżka dla pie-
szych i rowerzystów. O kolejnych etapach re-
alizacji tej inwestycji będziemy informowali na 
bieżąco na stronie www.zorskieinwestycje.pl.
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Miasto pięknieje na naszych oczach! 
Wiele ważnych i prestiżowych lokalizacji w naszym mieście przypomina obecnie plac budowy. Praca wre,  

by już niedługo mieszkańcy Żor oraz goście z innych miast mogli korzystać z nowoczesnych i funkcjonalnych 
przestrzeni publicznych. Jak już niedługo będą wyglądały te miejsca? Przekonajcie się sami! 

Ta inwestycja jako pierwsza będzie rzucała się w oczy wszystkim, 
którzy przyjadą do Żor autobusem. Nie zostało już ani śladu po starym 
dworcu autobusowym przy ul. Męczenników Oświęcimskich, a niedługo 
zastąpi go nowoczesne centrum przesiadkowe, które w jednym miejscu 
będzie integrowało transport autobusowy, rowerowy i samochodowy. 
W wygodny sposób przesiądziemy się tam z samochodu czy rowe-
ru w autobus. Nie zabraknie też strefy „Kiss & Ride”, czyli miejsca gdzie 
możemy zatrzymać się na chwilę, wysadzić pasażerów pod samym wej-
ściem, a następnie odjechać. Oprócz samego centrum wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, powstanie też droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła 
II, która połączy centrum miasta, osiedla mieszkaniowe i miejsca pracy, 
a tym samym ułatwi przemieszczanie się po mieście na rowerze. Plano-
wany termin zakończenia tej inwestycji to koniec czerwca 2019 roku. Na 
projekt pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mo-
bilności miejskiej” miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 615 
139,10 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zupełnie nową funkcję zyska już niedługo budynek dawnego mły-
na elektrycznego przy ul. Rybnickiej. Obiekt przechodzi właśnie rewi-
talizację, połączoną z przebudową wnętrz, która sprawi, że powstanie 
tam Spółdzielnia Kultury. Znajdzie się w niej siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym 
wystrojem, a także inkubator dla wolnych zawodów wraz z pracow-
niami dla twórców oraz kawiarnia. W ramach inwestycji, pomiędzy za-
budowaniami dawnego młyna, stworzone zostanie też Atrium Kultury 
z placem i ciągami pieszymi. Czytelnicy będą mogli skorzystać również 
z „Letniej czytelni”, utworzonej na tarasie budynku. Przewidywany ter-
min zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2019 roku.  Na projekt pn. 
„Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca 
PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II Spółdzielnia Kul-
tury” miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 7 176 550,00 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dofinan-
sowanie z budżetu państwa w wysokości 844 300,00 zł.

Nowego blasku nabierze w najbliższym czasie XIX-wieczny żorski 
dworzec kolejowy. Obiekt zostanie zrewitalizowany oraz przebudowa-
ny tak, by pełnił nie tylko podstawowe funkcje, niezbędne do obsługi 
ruchu kolejowego, ale też na co dzień w inny sposób służył mieszkań-
com miasta. Oprócz poczekalni dla pasażerów, toalet i kas biletowych 
w zmodernizowanych wnętrzach powstaną także: lokal gastronomicz-
ny, strefa dla dzieci oraz sale wielofunkcyjne. Budynek dworca będzie 
wykorzystywany na cele społeczne – będą w nim działały m.in. Centrum 
Integracji Społecznej oraz Centrum Aktywności Lokalnej, których zada-
niem będzie wspieranie rozwoju różnych form aktywności zawodowej, 
edukacyjnej oraz społecznej klientów pomocy społecznej. Ciekawym 
przedsięwzięciem będzie z pewnością także planowana świetlica dla 
matek z małymi dziećmi i osób starszych zaangażowanych w opiekę. Re-
alizacja tego przedsięwzięcia również powinna zakończył się w czerwcu 
2019 roku. Na projekt pn. „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiek-
tów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach 
– etap I dworzec PKP” miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 372 000,00 zł 
oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 632 000,00 zł.

W naszym mieście powstaje zupełnie nowa przestrzeń, idealna 
do organizacji plenerowego spektaklu teatralnego czy koncertu 
muzyki poważnej. Trwa renowacja zabytkowych murów obronnych 
przy ul. Ogrodowej i Bramkowej. Oprócz odnowienia samych for-
tyfikacji wykonane zostanie też przebicie, pozwalające przejść na 
drugą stronę muru, gdzie odtworzona zostanie sucha fosa i frag-
ment uliczki przymurnej. Powstanie tam również drewniana kładka, 
pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie 
suchej fosy. Spadek terenu zostanie zaś wykorzystany do stworze-
nia amfiteatru, w którym będzie można w przyszłości organizować 
różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne. Prace 
przy tej inwestycji zakończą się w lipcu 2019 roku. Na realizację pro-
jektu pn. „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i prze-
znaczenie go na cele kulturalne” miasto otrzymało dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  
1 311 866,48 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wyso-
kości 154 337,23 zł.

Centrum Przesiadkowe

Spółdzielnia Kultury, 
czyli nowa siedziba 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dworzec PKP Amfiteatr 
pod murami obronnymi S-
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Ze wsparcie w ramach programu „Czyste 
Powietrze” mogą skorzystać osoby fizycz-
ne posiadające prawo własności lub będące 
współwłaścicielami jednorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego oraz te, które uzyskały zgo-
dę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego, a budynek nie został 
jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytko-
wania.

Dofinansowanie można uzyskać na na-
stępujące przedsięwzięcia:
a) demontaż i wymiana źródeł ciepła na pali-

wo stałe starej generacji, nie spełniających 
wymagań określonych w załączniku do Roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1690),

b) instalacja urządzeń i instalacji spełniających 
wymagania techniczne określone w załącz-
niku nr 1 do Programu priorytetowego: ko-
tły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy 
ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, 
kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła 
powietrzne, pompy ciepła odbierające cie-
pło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,

c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii: 
kolektory słoneczne, mikroinstalacje foto-
woltaiczne spełniające wymagania tech-
niczne określone w załączniku nr 1 do Pro-

Złóż wniosek o dofinansowanie 
z programu „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowa-
nie, w ramach programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. To szansa dla miesz-
kańców na uzyskanie dotacji i pożyczek 
na demontaż i wymianę źródeł ciepła na 
ekologiczne, zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii oraz wykonanie termomo-
dernizacji budynków jednorodzinnych.

gramu priorytetowego - dofinansowanie 
wyłącznie w formie pożyczki,

d) wykonanie termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych, w zakresie pozostałym 
niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. 
docieplenie przegród zewnętrznych i we-
wnętrznych, wymiana i montaż stolarki ze-
wnętrznej, montaż i modernizacja instalacji 
wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej). 
Minimalny koszt realizowanego projektu 

to 7 000 zł. Wysokość dofinansowania zależna 
jest natomiast od kwoty miesięcznego docho-
du na osobę w gospodarstwie domowym. Do-
kładne informacje można znaleźć na stronie 
internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

Wnioski o dofinansowanie można składać 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ter-
minie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 
2027 r. do godz. 24:00.

Konsultacje i osobiste składanie wnio-
sków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) 
w godz. 7:30 – 15:30. 

Adres do korespondencji – wysyłanie wnio-
sków pocztą na adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-
035 Katowice.

Wnioski można też złożyć w wersji elektro-
nicznej poprzez:
a) Portal Beneficjenta www.portal.wfosigw.

katowice.pl,
b) użycie kwalifikowanego podpisu elektro-

nicznego, który wywołuje skutki prawne 
równoważne podpisowi własnoręcznemu,

c) użycie podpisu potwierdzonego profilem 
zaufanym ePUAP.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej, 

w każdym z powyżej wymienionych przypad-
ków, konieczne jest zarejestrowanie konta 
w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.   
Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie 

Data wyborów samorządowych została 
ustalona na niedzielę, 21 października. 
Lokale wyborcze będą tego dnia otwar-
te w godzinach 7:00 – 21:00.  Wybory te 
będą odbywać się po znaczącej nowelizacji 
prawa wyborczego, a do najważniejszych 
zmian należy zaliczyć m.in. wydłużenie do 
5 lat kadencji organów samorządowych, 
wprowadzenie dwukadencyjności wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast, 
zwiększenie uprawnień mężów zaufania 
i wprowadzenie instytucji obserwatorów 

Wybory samorządowe 
– zdecyduj o przyszłości miasta

Już w niedzielę, 21 października w całej 
Polsce odbędą się wybory samorządowe. 
Mieszkańcy Żor będą mogli oddać swój 
głos w wyborach Prezydenta Miasta, rad-
nych Rady Miasta oraz radnych Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 

społecznych, czy wprowadzenie przezro-
czystych urn wyborczych.

W naszym mieście zmianie uległy sie-
dziby dwóch lokali wyborczych. Głosować 
można w następujących lokalizacjach:
- mieszkańcy ulic: Gwarków, Górnicza, 

Skarbek, Skośna, Sztygarska, Szybowa, 
Węglowa, Wczasowa  - siedziba obwodo-
wej komisji wyborczej to Zespół Szkół Nr 
5 w Żorach ul. Wodzisławska 201 (przed 
zmianą Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, 
Świetlica w Dzielnicy Rój ul. Gwarków 22),

- mieszkańcy Osiedla Sikorskiego bloki nr 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 – siedziba 
obwodowej komisji wyborczej to Zespół 
Szkół nr 3 w Żorach Osiedle Sikorskie-
go 52 (przed zmianą Szkoła Podstawowa 
Nr 15 w Żorach ul. Bankowa 1).

Warto również przypomnieć, że w tym 
roku zmieniony został podział miasta na 
okręgi wyborcze w wyborach do Rady 
Miasta. Obecnie Żory podzielone są na  
4 okręgi:
- Okręg nr 1, obejmujący dzielnice: Śród-

mieście, Kleszczówka, Korfantego, Klesz-
czów, Baranowice i Osiny, w którym wy-
bieranych jest 6 radnych,

- Okręg nr 2, obejmujący dzielnice: 700-le-
cia Żor, Księcia Władysława i Powstań-
ców Śląskich, w którym wybieranych jest  
6 radnych,

- Okręg nr 3, obejmujący dzielnice: Pawli-
kowskiego i Sikorskiego, w którym wybie-
ranych jest 6 radnych,

- Okręg nr 4, obejmujący dzielnice: Za-
chód, Rój, Rowień-Folwarki i Rogoźna 
w którym wybieranych jest 5 radnych.

Szczegółowe informacje o wyborach 
samorządowych można znaleźć na stro-
nie internetowej www.wybory2018.pkw.
gov.pl.

możliwe pobranie elektronicznej wersji wnio-
sku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić 
i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP 
lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem 
wysłać na adres e-mail WFOŚiGW.  

W październiku w naszym mieście odbę-
dzie się spotkanie informacyjne dotyczące 
programu priorytetowego „Czyste powietrze”. 
Informacja o terminie i miejscu spotkania zo-
stanie opublikowana na stronie www.zory.pl.

 Więcej informacji można uzyskać na stro-
nie internetowej www.wfosigw.katowice.pl 
oraz pod nr tel. 32 60 32 252.

 Nowoczesne i energooszczędne oprawy 
oświetleniowe LED pojawią się jeszcze w tym 
roku  w dzielnicach: Rogoźna, Kleszczówka, 
Zachód, Kleszczów, Osiny, Baranowice oraz 
na os. Sikorskiego. - Liczba latarni ulicznych 
w Żorach sukcesywnie się zwiększa. Staramy 
się, by nowe lampy pojawiały się w tych miej-
scach, gdzie są najbardziej potrzebne. Zależy 
nam na tym, by mieszkańcy czuli się komfor-
towo i bezpiecznie - mówi Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory. 

W tym roku nowe oświetlenie zostanie 
wybudowane przy ulicach: Tulipanowej, 
Żniwnej, Srebrnej, Biesiadnej, Baranowickiej, 
Ogrodniczej, Malinowej 10 b-d, Niskiej, Rol-
niczej, Wileńskiej, Bratysławskiej, Paryskiej 
i Wesołej. Jaśniej będzie też na kąpielisku 
„Śmieszek”, gdzie pojawi się 5 słupów oświe-
tleniowych, na których umieszczonych zosta-
nie aż 12 specjalnych naświetlaczy LED. Na 
budowę oświetlenia miasto przeznaczy pra-
wie milion złotych. 

Na ulicach Żor 
będzie jaśniej!

Niemal setka nowych latarni ulicznych 
pojawi się jeszcze w tym roku w Żorach! 
Jaśniej, a co za tym idzie bezpieczniej bę-
dzie na kilkunastu żorskich ulicach, a tak-
że na terenie kąpieliska „Śmieszek”.
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W tym roku z bezpłatnych szczepień prze-
ciwko meningokokom typu C może skorzy-
stać aż 600 dzieci urodzonych w 2016 roku 
oraz zameldowanych na terenie Żor. Szcze-
pienia są wykonywane od  poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 10:00 – 12:00 oraz 
od 16:30 – 18:00 w siedzibie Spółki Lekarskiej 
„ALFA – MED”  Sp. z o.o przy ul. Promiennej 
1 w Żorach. Na szczepienia należy przynieść 
książeczkę zdrowia dziecka oraz dowód oso-
bisty rodzica. Należy także wcześniej telefo-

Bezpłatne szczepienia przeciwko 
meningokokom tylko do 15 listopada! 

Meningokoki to bakterie wywołujące 
groźne choroby, a najlepszym sposobem, 
by się przed nimi ustrzec są profilaktycz-
ne szczepienia. Urząd Miasta Żory już od 
kilku lat zapewnia młodym mieszkańcom 
miasta bezpłatne szczepienia przeciw me-
ningokokom. W tym roku mogą z nich sko-
rzystać dzieci urodzone w 2016 roku. War-
to się jednak pospieszyć, bo akcja trwa 
tylko do 15 listopada!

Bezpłatne badania słuchu dla mieszkań-
ców Żor prowadzi firma Audiofon, mieszczą-
ca się przy ul. Dolne Przedmieście 5. Z badań 
może skorzystać każdy mieszkaniec, niezależ-
nie od wieku. W przypadku dzieci możliwość 
wykonania badania zależy od indywidual-
nego rozwoju dziecka tj. od jego możliwości 
współpracy z lekarzem.

Badanie słuchu można za darmo wykonać 
także w przychodniach: 

- Alfa Med, ul. Promienna 1, w każdą środę 
w godz. 8:00 – 12:00,

-  Eskulap, os. 700-lecia, w każdą środę 
w godz. 13:00 – 17:00 oraz w każdy pią-
tek w godz. 8:00 – 12:00.

nicznie uzgodnić termin. Rejestracja odbywa 
się od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 
18:00, pod numerem 32 43 55 590. Akcja bez-
płatnych szczepień potrawa do 15 listopada. 
Ilość szczepionek jest ograniczona - decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Szczepienie zapobiega Inwazyjnej Choro-
bie Meningokokowej grupy C, która wywołuje 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz 
sepsę. Choroby wywołane przez meningokoki 
można leczyć antybiotykami, jednak by za-
pobiec trwałym powikłaniom leczenie trzeba 
rozpocząć we wczesnej fazie choroby. Jedy-
nym skutecznym sposobem ochrony przed 
groźnymi zakażeniami meningokowymi są 
szczepienia. Warto z nich skorzystać, bo me-
ningokoki obecnie są uznawane za najniebez-
pieczniejsze zakażenie bakteryjne, mogące 
zagrażać życiu. Na zakażenie meningokokami 
narażeni są wszyscy, jednak najczęściej choru-
ją niemowlęta oraz dzieci do 5 roku życia.

Bezpłatne badania 
słuchu dla mieszkańców 

Masz wrażenie, że gorzej słyszysz 
i chciałbyś to sprawdzić? Teraz można to 
zrobić zupełnie za darmo! Firma Audiofon 
zaprasza żorzan na bezpłatne profilaktycz-
ne badanie słuchu. Może z nich skorzystać 
każdy chętny, niezależnie od wieku.

Dla świadczenia wychowawczego (500+) 
i  funduszu alimentacyjnego okres świadcze-
niowy 2017/2018 kończy się 30 września, 
natomiast dla świadczeń rodzinnych 31  paź-
dziernika. By nie stracić ciągłości należy złożyć 
wniosek na dane świadczenie najpóźniej do 
końca miesiąca następującego po zakoń-

Termin składania wniosków o świadczenia z MOPS
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach 
przypomina, że kończy się okres świad-
czeniowy 2017/2018. By zachować cią-
głość świadczeń należy w odpowiednim 
terminie złożyć nowy wniosek.

czeniu okresu tj. wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego i z funduszu 
alimentacyjnego powinien być złożony w paź-
dzierniku, a wniosek o ustalenie prawa do za-
siłku rodzinnego w listopadzie. Warto przypo-
mnieć, że do 30 listopada można ubiegać się 
o przyznanie świadczenia „Dobry start (300+)”.
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Ustanowiona w 2015 roku Nagroda Kultu-
ralna Prezydenta Miasta Żory to prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane za szczególny wkład 
w kształtowanie życia kulturalnego i artystycz-
nego w naszym mieście. Nagroda przyzna-
wana jest w czterech kategoriach i można ją 
otrzymać tylko jeden raz, za osiągnięcia doty-
czące twórczości kulturalnej, upowszechnienia 
kultury lub jej ochrony. O nagrodę mogą ubie-
gać się osoby fizyczne i inne podmioty prowa-
dzące działalność na terenie Żor, na rzecz ich 
mieszkańców. - Nagroda została ustanowiona 
po to, by wyszukiwać osoby, które mają wielki 
talent, włożyły dużo pracy i są bardzo aktyw-
ne w tworzeniu i rozwijaniu życia kulturalnego 
w naszym mieście. Bardzo się cieszę, że kolejny 
raz mamy okazję takie osoby wyróżnić – po-
wiedział podczas uroczystości Waldemar So-
cha, Prezydent Miasta Żory.

Statuetkę w kategorii „Twórczość artystycz-
na” z rąk Waldemara Sochy – Prezydenta 
Miasta Żory i Piotra Kosztyły – Przewodni-
czącego Rady Miasta Żory odebrał  Zespół 
Carrantuohill w składzie: Adam Drewniok, 
Zbigniew Seyda, Marek Sochacki, Dariusz 
Sojka, Maciej Paszek, Bogdan Wita i Anna 

Prezydent nagrodził 
wybitnych twórców kultury

Przedstawiciele żorskiego świata kultu-
ry już po raz czwarty zostali uhonorowani 
Nagrodami Kulturalnymi Prezydenta Mia-
sta Żory. Unikatowe, ręcznie wykonane 
statuetki, których motywem przewodnim 
jest lira, wręczono podczas inauguracji 32. 
Festiwalu Sari. Kurs na Niepodległość.

Buczkowska. „Carrantuohill od 30 lat wykonu-
je muzykę opartą na celtyckiej tradycji, zagrał 
ponad 2600 koncertów w Polsce i na świecie, 
wydał 15 płyt, przy produkcji których współ-
pracował z wieloma uznanymi artystami, m.in.: 
Anna Marią Jopek, Anną Dymną, Stanisławem 
Sojką, Pawłem Kukizem, Anitą Lipnicką, Macie-
jem Balcarem. Płyta „Inis” uzyskała status złotej 
płyty, zaś płyta „Session – natural irish & jazz” 
zdobyła platynę. Zespół został nagrodzony 
Fryderykiem w kategorii etno-folk” – czytamy 
w uzasadnieniu wniosku, którego autorem jest 
Piotr Huzarewicz – Radny Rady Miasta Żory.

W kategorii „Upowszechnianie kultury” 
Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Żory 
otrzymał  Bogdan Rumiak – gitarzysta, kom-
pozytor, aranżer, autor tekstów i miłośnik blu-
esa. Jest założycielem i liderem zespołu „Mr 
Blues”. Grupa zaliczana jest obecnie do ścisłej 
czołówki polskiego bluesa. Od ponad dwóch 
lat zaangażowany jest w kolejny autorski pro-
jekt „BR Band”. Laureat od wielu lat działa jako 
animator sceny bluesowej w regionie. Przez 8 
edycji był szefem artystycznym „Rybnik Blues 
Festival”, którego był współpomysłodawcą. 
To także współtwórca projektu „Żorski Amok 
Bluesowy” i pomysłodawca wspólnego bicie 
rekordu miasta w ilości osób jednocześnie 
wykonujących wybrany utwór na rozpoczęcie 
tej imprezy. O nagrodę dla artysty wnioskował 
Wojciech Maroszek – Radny Rady Miasta.

Nagrodę w kategorii „Ochrona kultury” 
otrzymał w tym roku Leonard Motyka. Żorza-
nin zaangażowany jest w pielęgnowanie tra-
dycji śląskiej, jest krzewicielem gwary śląskiej 
oraz kultury ludowej. Z entuzjazmem akom-
paniuje żorskim kołom gospodyń podczas 
licznych przeglądów folklorystycznych. Lau-
reat przez 35 lat był kierownikiem i członkiem 
Zespołu śpiewaczego „Rojanki”. Repertuar 
grupy, czyli piosenki, gawędy i skecze pocho-
dziły z materiałów zebranych od przeszłych 
pokoleń, co świadczy o tym, jak bardzo laureat 
chce ochronić tradycję przed zapomnieniem 
i przekazać ją młodym pokoleniom na licznie 

organizowanych spotkaniach. Leonard Motyka 
to także założyciel Zespołu Ludowego „Małe 
Rojanki”. Obecnie jest kierownikiem i akompa-
niatorem Zespołu Ludowego Baranowice i wy-
stępuje z Zespołem Osiny.

Laureatka w kategorii „Młodzi twórcy” – Do-
minika Kierpiec-Kontny nie mogła osobiście 
odebrać statuetki. Razem ze swoim zespołem 
„Są Stąd” była tego dnia w Warszawie, gdzie 
brała udział w Festiwalu Piosenki Artystycz-
nej „Poetycka Dolina”. Data 1 września 2018 r. 
okazała się dla niej podwójnie szczęśliwa, po-
nieważ zespół zdobył pierwsze miejsce w kon-
kursie. Dominika Kierpiec-Kontny  jest absol-
wentką Wydziału Instrumentalnego Akademii 
Muzycznej w Katowicach, kierunek – gra na 
wiolonczeli. To uczestniczka kursów orkiestro-
wych w Danii, w projekcie „Okrester norden”, 
z którym grała w najważniejszych duńskich 
salach koncertowych. Będąc na studiach roz-
poczęła działalność jako wokalistka. Laureatka 
wzięła udział w uznanym projekcie jazzowym 
„Adam Oleś hurdu-hurdu”. Nagrała również 
płytę pieśni śląskich w jazzowym opracowaniu 
z zespołem śpiewaczym „Radostowianki”. Płyta 
otrzymała III miejsce w konkursie na Fonogram 
Roku, na festiwalu Nowa Tradycja, organizowa-
nym przez Program II Polskiego Radia. W 2014 
r. założyła wraz z mężem Rafałem Kierpcem 
i pianistką Natalią Tomecką trio „Są Stąd”, któ-
re również zebrało laury na ogólnopolskich 
festiwalach piosenki. Laureatka występowała 
gościnnie na płytach m.in. Justyny Steczkow-
skiej i Beaty Bednarz, a z orkiestrą Silesian Art 
Collective uczestniczyła w trasie koncertowej 
Andrzeja Piasecznego. Obecnie pracuje nad 
nagraniem płyty z własną twórczością oraz 
rozwija działalność artystyczno-edukacyjną, 
szerząc wiedzę o lokalnej tradycji i muzyce.

O Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta 
Żory dla Leonarda Motyki i Dominiki Kier-
piec-Kontny zawnioskował Miejski Ośrodek 
Kultury w Żorach. Tegoroczne wnioski o przy-
znanie nagrody kulturalnej oceniła komisja 
w składzie: Jolanta Hrycak – Przewodnicząca 
Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Żory, 
Stanisław Ratajczyk – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Żorach oraz Anna Ujma – 
Główny Specjalista, Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Promocji, Kultury i Sportu.

Wyprawki czytelnicze dla trzylatków 
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 

włączyła się w drugą edycję ogólnopol-
skiej kampanii pn. „Mała książka – wielki 
człowiek”, która ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, 
który odwiedzi żorską biblioteką otrzy-
ma w prezencie „Wyprawkę Czytelniczą”.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane 
pośród książek są bardziej pewne siebie, mają 
większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i do-
brze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania 
mają także konkretny wymiar materialny: czy-
tające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają wię-
cej od tych, które nie czytają. Nieodłącznym 
elementem czytania dzieciom w wieku przed-
szkolnym jest obecność rodzica lub opiekuna, 
który nie tylko wciela się w książkowych bo-
haterów, ale staje się przewodnikiem w nowej 
przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, 
budując tym samym relacje, które z pewnością 
zaowocują w przyszłości. Jedną z akcji, mają-
cych zachęcić do czytania maluchom jest kam-
pania „Mała książka – wielki człowiek”, do której 
dołączyły także Żory.

W ramach tej akcji, każdy trzylatek, który 

przyjdzie do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żorach na os.  Pawlikowskiego, otrzyma 
w prezencie „Wyprawkę Czytelniczą”, a w niej: 
książkę pn. „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Wyprawki otrzymują tylko 
dzieci urodzone w  roku 2015, które zapiszą 
się lub są już zapisane w bibliotece. Za każdą 
wizytę w bibliotece zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego mały czytelnik otrzyma naklejkę. 
Po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką 
połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziec-
ka” to broszura informacyjna, przypominająca 
o korzyściach wynikających z czytania dzie-
ciom oraz podpowiadająca skąd czerpać nowe 
inspiracje czytelnicze. 

Projekt jest finansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Przez ostatni rok na sportowych arenach 
błyszczało wielu reprezentantów Żor, upra-
wiających różnorodne dyscypliny. Nagrody 
finansowe przyznano 80 sportowcom, trene-
rom i działaczom sportowym, zaś 6 zawodni-
ków otrzymało wyróżnienia. - Chcemy, żeby 
w naszym mieście były możliwości uprawia-
nia różnych sportów i rozwijania różnych ta-
lentów. Doskonale widać, że nasi sportowcy 
odnoszą sukcesy w wielu mniej i bardziej po-
pularnych dyscyplinach – podkreśla Walde-
mar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Liczną grupę wśród nagrodzonych stano-
wili pływacy. W tym gronie znaleźli się: Szy-
mon Jaworski reprezentujący WKS Śląsk Wro-
cław, Kacper Milbrant z AZS AWF Katowice 
oraz zawodnicy UKS „Salmo”  Żory- Zuzanna 
Grzymała, Weronika Fira, Jakub Śliwka, 
Nadia Lala, Julia Olma, Piotr Zdziebło i Olaf 
Pajączkowski. Nagrody odebrali też trene-
rzy UKS „Salmo” - Krzysztof Kretek i Tomasz 
Śliwka. 

Doceniony został też sukces młodych pił-

Nagrody za sportowe sukcesy
W sumie aż 86 sportowców, trenerów 

i działaczy odebrało z rąk Waldemara So-
chy - Prezydenta Miasta Żory oraz  Piotra 
Kosztyły - Przewodniczącego Rady Miasta 
Żory nagrody i wyróżnienia za wysokie wy-
niki we współzawodnictwie sportowym. 
Uroczystość podsumowująca rok wytężo-
nych treningów oraz startów odbyła się 
w Parku Cegielnia, podczas inauguracji 32. 
Festiwalu Sari. Kurs na Niepodległość.

karzy MKS Żory z rocznika 2003, którzy obro-
nili tytuł Mistrzów Śląska. Wśród nagrodzo-
nych futbolistów znaleźli się: Dawid Brych, 
Wiktor Figołuszka, Maciej Hajdara, Bartosz 
Kalinowski, Kacper Molski, Franciszek Lisz-
ka, Daniel Nimtsz, Mateusz Nogły, Szymon 
Nogły, Kacper Noworyta, Daniel Świerczek, 
Maksymilian Szafarczyk, Jakub Szarek, 
Bartosz Szymura, Jerzy Tomal, Piotr Wnuk 
oraz Dorian Wieczorek. Nagrody otrzymali 
także trener tego klubu Paweł Rybica i dzia-
łacz Tomasz Wnuk. 

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć pił-
karek ręcznych MTS-u Żory. Nagrody sporto-
we Prezydenta Miasta Żory odebrały: Nicola 
Romanowska, Justyna Weselak, Natalia 
Postupalska, Andżelika Busk, Zuzanna 
Mikosz, Patrycja Jakóbczyk, Nicole Chro-
bok, Sandra Matusik, Daria Justka, Marta 
Wołczyk i Patrycja Kowal wraz ze swoimi 
trenerami Mirosławem Szczurkiem i Bartło-
miejem Dudą.

W tym roku nagrodzeni zostali także od-

noszący duże sukcesy biegacze z Grupy Bie-
gowej HRmax Żory: Mariusz Walczyński, 
Sabina Bartecka, Ewa Macura i Anna Jan-
ko. Nagrody ponownie trafiły też do dwój-
ki reprezentantów siatkówki – zawodniczki 
Impelu Wrocław Pauliny Dopieralskiej oraz 
Marka Komorowskiego, występującego 
w barwach KS Jastrzębski Węgiel S.A.

Kolejną grupę laureatów nagród sporto-
wych Prezydenta Miasta Żory stanowili ba-
seballiści BUKS „Gepardów” Żory, w składzie: 
Michał Brudecki, Emil Dudek, Kajetan 
Kruczek, Bartosz Rybak, Przemysław So-
bik, Weronika Tyman, Patryk Weżgowiec, 
Konrad Wiśniewski, Sandra Szczypka, Mi-
chał Sieradzki, Oktawian Rojek, Natalia 
Ciarcińska i Mateusz Kępa. Nagrody otrzy-
mali także trenerzy oraz działacze tego klubu: 
Arkadiusz Żurkowski, Mariusz Szczygieł, 
Barbara Wiśniewska, Łukasz Bracha i Mag-
da Podgórska. 

Wśród laureatów nagród i wyróżnień za 
wyniki sportowe liczną grupę stanowili ka-
ratecy. Nagrodę odebrał Dominik Chabrzyk 
z ŻCKK Shogun Żory 1980 oraz zawodnicy 
KSW Shogun Żory: Mateusz Gaś, Bartosz Su-
łowicz, Elżbieta Wilczek, Jakub Lis, Wikto-
ria Niemiec, Marta Zmarzły, Kacper Żesław-
ski, Szymon Kieczka, Paulina Chorągwicka, 
Daria Słupik, Miłosz Myszkowski i Mateusz 
Zmarzły oraz ich trener Dariusz Kudyk. 

Nagrodzono też wysiłki instruktora sekcji 
modelarskiej MOSiR Żory Jana Pietrzykow-
skiego i jego podopiecznych: Miłosza To-
meckiego, Bartosza Guziuka, Wojciecha 
Smołki oraz Magdaleny Smołki.

XI Żorski Bieg Uliczny odbędzie się w nie-
dzielę, 14 października. Zawodnicy i zawod-
niczki będą rywalizować w dwóch biegach. 
Dla początkujących miłośników biegania 
tradycyjnie już zaplanowano „Bieg po zdro-
wie” na dystansie 2,5 km. Rozpocznie się on 

Justyna Święty-Ersetic gościem 
XI Żorskiego Biegu Ulicznego

Przed nami wielkie biegowe święto! Setki 
zawodników ponownie wybiegną na ulice 
naszego miasta, by wziąć udział w jedenastej 
edycji Żorskiego Biegu Ulicznego na dystan-
sie 10 kilometrów. Podczas biegu kierowcy 
muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

o godz. 11:00, a zapisy będą odbywały się 
w dniu imprezy, w godzinach 8:00 – 10:00. 
Bieg główny wystartuje punktualnie o godz. 
12:00 i będzie rozgrywany na identycznej jak 
w minionym roku, atestowanej trasie o dłu-
gości 10 km.

Dodatkową atrakcją będzie udział gościa 
specjalnego ze świata sportu. W ubiegłym 
roku z zawodnikami bawił się Szymon Ziół-
kowski, natomiast tym razem Żory odwiedzi 
Justyna Święty-Ersetic. Dwukrotna złota 
medalistka tegorocznych Mistrzostw Europy 

w lekkiej atletyce z Berlina: w biegu na 400 
m oraz w sztafecie 4 x 100 m, a także brązo-
wa medalistka Mistrzostw Świata w sztafecie 
4x400 m z 2017 roku będzie rozdawała au-
tografy, pozowała do zdjęć oraz rozmawiała 
z biegaczami i kibicami. 

UWAGA! Przypominamy wszyst-
kim mieszańcom o utrudnieniach w ruchu 
drogowym w związku z organizacją biegu. 
W godzinach od 10:45 – 14:00 wyłączona 
z ruchu zostanie cała trasa biegu, z którą 
można zapoznać się na stronie www.biegu-
liczny.zory.pl. Od godz. 10:00 utrudniony 
będzie dojazd do ulicy Folwareckiej, gdzie 
usytuowany jest start i meta zawodów.

fot. W
 Kurzydem

, U
M

 Żory

 Zawody rozgrywane na terenie Kopalni 
Węgla PGE Bełchatów w Kleszczowie zalicza-
ją się do prestiżowego cyklu World Enduro 
Super Series, w którym startują najlepsi za-
wodnicy na świecie. Do ścisłego finału awan-
sowało trzech reprezentantów Hard Enduro 
Team Żory: Wojciech Zambrzycki, Kamil Wal-
czak i Nikodem Rycerz.

Reprezentanci Żor 
na „Red Bull 111 Megawatt 2018”

Aż tysiąc zawodników wystartowało 
w „Red Bull 111 Megawatt 2018” -  największej 
imprezie dla fanów wyścigów enduro w naszej 
części Europy. Nasze miasto reprezentowali 
motocykliści z Hard Enduro Team Żory.
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