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Sportowe święto w Żorach! 
Przed nami Mistrzostwa Europy 
w Softballu Kobiet

Czerwiec 
pod znakiem kultury

Raport opisujący stan 
naszego miasta

Miasto dba o zdrowie 
mieszkańców
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W naszym mieście realizowany jest projekt 
profilaktyczny pn.: „Organizacja i  wykonanie 
nieodpłatnych, profilaktycznych szczepień 
ochronnych przeciwko pneumokokom dla 
osób chorujących na  nowotwory złośliwe, za-
mieszkałych na terenie miasta Żory”, w ramach 
którego planowane jest w tym roku zaszczepie-
nie 60 osób, chorujących na nowotwory złośli-
we. Miasto przeznaczyło na ten cel 20 000 zł. 

Bezpłatne szczepienia 
przeciw pneumokokom dla żorzan 
chorujących na nowotwory

Sześćdziesięcioro mieszkańców Żor, 
zmagających się z chorobami nowotworo-
wymi będzie mogło w tym roku skorzystać 
z bezpłatnych szczepień ochronnych prze-
ciwko pneumokokom. 

Bezpłatne szczepienia będą wykonywane  
od 1 czerwca do 30 listopada w Poradni „On-
ko-Dent”, G. L. przy ul. Centralnej 17 w Żorach. 
Należy wcześniej umówić się telefonicznie pod 
nr 32 469 04 25. Poradnia jest czynna: 

- w poniedziałki, wtorki i czwartki 
  w godz. 9:00-20:00, 
- w środy w godz. 9:00-13:00 i 15:30-20:00,
- w piątki w godz. 8:00-14:00.
Zakażenie pneumokokami jest przyczyną 

wielu groźnych chorób i może dotyczyć każ-
dego, jednak najczęściej zagraża dzieciom do 
2 roku życia oraz osobom starszym. To właśnie 
w tych grupach zakażenia mogą mieć ciężki 
przebieg, nawet prowadząc do śmierci. Bakte-

Prosimy zachować czujność i nie wpła-
cać pieniędzy na konta podawane przez 
oszustów. Przypominamy, że opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na-
leży  wnosić na indywidualny nr rachunku 
bankowego.

W przypadku podejrzenia próby wyłu-
dzenia, w celu weryfikacji przekazanych 

Uwaga na oszustów 
podszywających się pod urzędników! 

Urząd Miasta Żory otrzymał sygnały o oso-
bach podszywających się pod pracowników 
Urzędu Miasta Żory, które telefonicznie in-
formują o zaległościach w opłacie za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i proszą 
o wpłaty na podawane przez siebie konto.

rie pneumokoka wywołują takie choroby jak: 
zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, posocznica (sepsa), za-
palenie ucha środkowego, zapalenie wsierdzia, 
otrzewnej i stawów.

Wśród dorosłych na zarażenie pneumo-
kokami szczególnie narażone są  osoby z cho-
robą nowotworową, z przewlekłymi choroba-
mi układu oddechowego (astma oskrzelowa, 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP), 
z  chorobami układu krążenia, ze  schorzeniami 
metabolicznymi, jak np. cukrzyca, u których 
również stwierdza się deficyty odporności oraz 
chorobami przewlekłymi, takimi jak: cukrzyca, 
choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu 
oddechowego, w tym astmę lub zaburzenia im-
munologiczne. Wśród osób chorujących prze-
wlekle odnotowuje się pięć razy wyższą zapa-
dalność na inwazyjne choroby pneumokokowe, 
w porównaniu z grupą zdrowych dorosłych. 
Również picie alkoholu oraz palenie tytoniu 
podnoszą ryzyko ciężkiego przebiegu zakażeń 
pneumokokowych. 

Konkurs ma na celu docenienie osób, które 
godzinami sadząc kwiaty, przycinając krzewy 
i drzewa, czy plewiąc chwasty tworzą najpięk-
niejsze zielone przestrzenie w naszym mieście. 
Jest także szansą, by zaprezentować efekty ich 
pracy innym mieszkańcom i tym samym zachę-
cić żorzan do dalszego upiększania naszego 
miasta przez dbanie o skwery, balkony, przydo-
mowe ogrody i działki. Udział w konkursie jest  
bezpłatny, a zwycięzcy zostaną wyłonieni w czte-

Wybieramy najpiękniejszą zieloną 
przestrzeń w Żorach! Weź udział w konkursie

Żory to zadbane i zielone miasto - 
ogromna w tym zasługa mieszkańców, 
wkładających wiele wysiłku w pielęgna-
cję przydomowych ogrodów, balkonów, 
skwerów oraz ogródków działkowych. 
Najładniejsze i najciekawsze z nich zasłu-
gują, by pokazać je szerszej publiczno-
ści! Z tego powodu Urząd Miasta Żory we 
współpracy z Polskim Związkiem Dział-
kowców – Okręgiem Śląskim, Rodzinne 
Ogrody Działkowe z Żor, ogłaszają kon-
kurs pod hasłem „Najpiękniejsza zielona 
przestrzeń Miasta Żory”.

rech kategoriach: I – skwer zielony, II -  balkon, 
III - ogród przydomowy, IV - działka ROD.

Do udziału w konkursie w kategoriach I, II, III 
uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Żor, a tak-
że poprzez swoich reprezentantów: placówki 
oświatowe (dyrektor), zakłady pracy, spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe. Zgłoszenie na-
leży składać do 31 lipca w formie papierowej 
do Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 
Biuro Promocji Kultury i  Sportu pok. 305. Musi 
ono zawierać:

- wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z maksy-
malnie trzema fotografiami, przedstawia-
jącymi najpiękniejszą przestrzeń w wybranej 
kategorii, 

- zgodę na publikację zdjęć,
- w przypadku osób fizycznych zgodę na prze-

twarzanie danych osobowych.
Prosimy o przekazywania zdjęć zarówno 

w formie papierowej, jak i na płycie CD lub ma-
ilowo na adres bpks@um.zory.pl.

Natomiast to rywalizacji w kategorii IV upraw-
nieni są działkowcy, mający prawo do działki na 

terenie ROD w Żorach, prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Ogrodowe.  Zgłoszenia w tej 
kategorii należy składać do 31 lipca w  formie 
papierowej wyłącznie w siedzibach Zarządów 
Stowarzyszeń ROD  w Żorach. W konkursie mogą 
brać udział tylko działki zagospodarowane zgod-
nie z regulaminem ROD. Zgłoszenie do konkursu 
powinno zawierać: 

- wypełnioną kartę zgłoszenia,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W tej kategorii również można do zgłoszenia 
dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia, lecz nie jest to 
konieczne. Składając zdjęcia należy pamiętać 
o dołączeniu zgody na ich publikację. 

Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez 
komisję konkursową, która w kategoriach I-III 
oceni przestrzenie na podstawie zdjęć, zaś w ka-
tegorii IV na podstawie wizytacji na działce. Wy-
niki obrad komisji zostaną podane na miejskiej 
stronie internetowej www.zory.pl. Opublikowa-
ne zostaną tam również zdjęcia najpiękniejszych 
balkonów, skwerów, ogródków i działek. Twórcy 
najlepszych przestrzeni otrzymają pamiątkowe 
dyplomy, materiały promocyjne oraz książki.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenio-
wą oraz załączniki można znaleźć na stronie  
www.zory.pl. 

telefonicznie informacji o zaległościach, 
prosimy kontaktować się z Zespołem Go-
spodarowania Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta Żory, pod numerem telefonu 
32 43 48 156.

Jednocześnie informujemy, iż pracow-
nicy urzędu przypominający o terminach 
płatności zawsze dzwonią z telefonu służbo-
wego (możliwa jest weryfikacja numeru na 
stronie internetowej urzędu oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej), jak również nigdy 
nie podają numeru konta, na który należy 
wpłacać opłatę, a jedynie informują o braku 
opłaty w terminie.
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Szanowni Mieszkańcy,
Działania podejmowane przez władze sa-

morządowe są najbliższe każdemu z nas, po-
nieważ bezpośrednio przekładają się na nasz 
komfort życia i otoczenie, w którym na co dzień 
żyjemy. Żory to miasto, które dzięki konse-
kwentnie realizowanej wizji od lat bardzo dyna-
micznie się rozwija. Dzięki aktywnym i skutecz-
nym działaniom pozyskujemy wciąż nowych, 
poważnych inwestorów, którzy realizując w Żo-
rach wielomilionowe, ambitne projekty tworzą 
miejsca pracy dla mieszkańców miasta i całego 
regionu. Dzięki realizacji spójnej i rozważnej, 
a zarazem odważnej wizji, nasze miasto przez 
ostatnie lata bardzo się zmieniło. Udało nam 
się znacznie zmniejszyć bezrobocie, ale też po-
zyskać dodatkowe wpływy do budżetu, pozwa-
lające na nowe inwestycje, dzięki którym Żory 
stały się miastem przyjaznym do zamieszkania. 
Pozytywne zmiany, następujące w różnych 
dziedzinach życia, są widoczne gołym okiem.

Z jednego z najbiedniejszych miast, o naj-
wyższej stopie bezrobocia na Śląsku staliśmy się 
regionalnym liderem i nowoczesną przestrzenią 
przyjazną mieszkańcom. Pozyskaliśmy setki 
milionów złotych środków zewnętrznych i prze-
prowadziliśmy ogromne inwestycje we wszyst-
kich najważniejszych sferach funkcjonowania 
miasta, pamiętając przy tym o wszystkich gru-
pach społecznych. Wprowadziliśmy innowacyj-
ne projekty, takie jak Bezpłatna Komunikacja 
Miejska i pozyskaliśmy wielu znaczących inwe-
storów, dzięki czemu wzrosły możliwości roz-
wojowe Żor. Wciąż intensyfikujemy działania, 
by w naszym mieście żyło się coraz lepiej.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to 
nowy obowiązek, wynikający ze zmian w usta-
wie o samorządzie gminnym. Prezentowany 
Państwu dokument jest bogatym źródłem in-
formacji o Żorach, pokazującym w przystępny 
sposób, w jakiej kondycji znajdowało się nasze 
miasto na koniec 2018 roku. To pierwszy tego 
typu raport przedstawiany mieszkańcom i mam 
nadzieję, że pomoże on Państwu lepiej poznać 
Żory, dostarczając jednocześnie odpowiedzi na 
nurtujące Państwa pytania, dotyczące funkcjo-
nowania naszego miasta.

Zachęcam do zapoznania się z rapor-
tem, który dostępny jest na miejskiej stronie  
www.zory.pl oraz zgłaszania uwag co do jego 
formy i treści. Postaramy się uwzględnić je przy 
tworzeniu podobnego raportu w kolejnych la-
tach, tak, by jak najpełniej odpowiadał on po-
trzebom mieszkańców.

Waldemar Socha 
Prezydent Miasta Żory

Raport o stanie Gminy 
Miejskiej Żory za 2018 rok
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Konwent rozpoczął się od wystąpienia 
Piotra Woźnego – Pełnomocnika Prezesa 
Rady Ministrów do spraw programu „Czyste 
Powietrze”, który najpierw przybliżył zało-
żenia Projektu ZONE (Zintegrowany system 
wsparcia polityk i programów Ograniczenia 
Niskiej Emisji), a następnie odpowiadał na 
pytania uczestników spotkania. Włodarze 
miast województwa śląskiego rozmawiali 
również m.in. o stanie przygotowań miast do 
wprowadzenia niektórych przepisów Usta-
wy o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych z dniem 1 stycznia 2020 r., raporcie 
o stanie miasta, kondycji oświaty z uwzględ-

Prezydenci miast województwa 
śląskiego spotkali się w Żorach 

W Muzeum Miejskim w Żorach odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Na konwencie 
włodarze największych miast naszego wo-
jewództwa rozmawiali o wspólnych pro-
blemach regionu. Gospodarzem spotka-
nia był prezydent Żor – Waldemar Socha.

nieniem jej finansowania, polityce płaco-
wej, rekompensatach dla miast górniczych 
w związku z utratą dochodów z tytułu po-
datku od nieruchomości (od wyrobisk górni-
czych), a także o gospodarce odpadami i ak-
tualnej sytuacji finansowej szpitali miejskich.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Daniel Be-
ger – prezydent Świętochłowic,  Arkadiusz 
Chęciński – prezydent Sosnowca,  Grażyna 
Dziedzic – prezydent Rudy Śląskiej, Andrzej 
Dziuba – prezydent Tychów, Anna Hetman – 
prezydent Jastrzębia-Zdroju, Jacek Kry-
wult – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej, Piotr Kuczera – prezydent 
Rybnika, Krzysztof Matyjaszczyk  – prezy-
dent Częstochowy,  Sława Umińska-Duraj 
– prezydent Piekar Śląskich, Mariusz Wołosz 
– prezydent Bytomia, Dariusz Wójtowicz 
– prezydent Mysłowic, a także zastępcy pre-
zydentów Gliwic, Siemianowic Śląskich i Za-
brza.
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W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 
15 osób, w tym przedstawiciele mieszkań-
ców obszarów rewitalizacji, a także reprezen-

Powołano Komitet 
Rewitalizacji dla Miasta Żory

Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań 
podmiotów z obszaru rewitalizacji, prowa-
dzenie działań edukacyjnych i informacyj-
nych o procesie rewitalizacji, zgłaszanie 
nowych propozycji projektów rewitaliza-
cyjnych, wspieranie inicjatyw zmierzają-
cych do zwiększania udziału partnerów 
w przygotowaniu i realizacji programu re-
witalizacji, opiniowanie raportów z wdra-
żania „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Żory do 2023 roku” czy też opinio-
wanie decyzji o ewentualnej aktualizacji 
programu – to główne zadania Komitetu 
Rewitalizacji dla Miasta Żory, powołanego 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory. 

tanci podmiotów publicznych i prywatnych. 
Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło się 14 
maja w siedzibie Urzędu Miasta Żory. Podczas 
inauguracyjnego posiedzenia omówiono 
kwestie organizacyjne związane z funkcjo-
nowaniem Komitetu oraz wybrano zastępcę 
przewodniczącego Komitetu - Katarzynę 
Cierniak z Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A., która wraz z Jackiem Świer-
kockim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 
ds. Społecznych i koordynatorem ds. rewita-
lizacji w Urzędzie Miasta Żory, tworzy Prezy-
dium Komitetu. 

Spotkanie było również okazją do dyskusji 
na temat bieżących spraw związanych z dzia-
łaniami rewitalizacyjnymi. Członkom Komite-
tu przekazano także projekt Raportu monito-
ringowego z realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji za 2017 i 2018 rok.
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Kibicuj reprezentantkom 
Polski w softballu w walce 
o tytuł Mistrzyń Europy! 

Już 30 czerwca rozpoczną się Mistrzo-
stwa Europy w Softballu Kobiet, których 
organizatorami są cztery miasta - czeskie 
Ostrava i Frydek-Mistek oraz polskie Ryb-
nik i Żory! W naszym mieście będzie moż-
na m.in. kibicować Reprezentacji Polski 
podczas rywalizacji z Holandią oraz Rosją.

Mistrzostwa Europy w Softballu Kobiet, 
będące jednocześnie europejskimi elimina-
cjami do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk 
Olimpijskich Tokio 2020, rozpoczną się 30 
czerwca i potrwają do 6 lipca. Reprezentacja 
Polski znalazła się w grupie C i na boiskach 

Dzienny Domu „Senior +” został stworzo-
ny w naszym mieście w 2015 r.  w części bu-
dynku Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynko-
wego MOSiR przy ul. Kłokocińskiej 78a.  Dom 
przeznaczony jest dla 30 osób nieaktywnych 
zawodowo w wieku 60 +, które ze względu 
na swój stan zdrowia, wiek lub niepełno-
sprawność wymagają częściowej pomocy 
osób trzecich w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życiowych poprzez aktywizację spo-
łeczną  i edukację prozdrowotną. 

Warto zaznaczyć, że żorska placówka za-
pewnia znacznie wyższy standard, niż wy-
magany w Programie wieloletnim „Senior +”. 
Dzienny Dom zapewnia trzy posiłki dziennie 
w tym jeden gorący, a także liczne  zajęcia 
edukacyjne, kulturalno-oświatowe oraz re-
habilitacyjne w postaci kinezyterapii, fizyko-

Dzienny Dom „Senior +” 
z dofinansowaniem

Gmina Miejska Żory już po raz kolej-
ny pozyskała dofinansowanie na działa-
nie Dziennego Domu „Senior +”. Dotacja 
w wysokości  108 000 zł została przyznana 
przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowi-
cach  w ramach programu wieloletniego 
„Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2019. 

terapii, masażu oraz terapii zajęciowej.  Se-
niorzy, w tym w szczególności osoby mające 
problemy z poruszaniem się, mają zapewnio-
ny dowóz do placówki.

Dzienny Dom „Senior+” współpracuje 
także z rodzinami uczestników, oferując im 
wsparcie i doradztwo w zakresie opieki oraz 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Zachę-
ca również do angażowania się w działania 
samopomocowe oraz w życie lokalnego śro-
dowiska, co wpływa na poprawę jakości życia 
uczestników. 

Przyjęcia do placówki odbywają się na 
podstawie rodzinnego wywiadu środowisko-
wego przeprowadzonego przez pracownika 
MOPS oraz wydanej decyzji kierującej. Głów-
nymi kryteriami  ocenianymi przy przyjęciu 
do Dziennego Domu  „Senior +” są: wiek, stan 
zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej 
oraz sytuacja rodzinna. Szczegółowe infor-
macje pod nr tel. 32 43 43 713.

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi 
w 100% i można je przetwarzać nieskończoną 
ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle 
istotne, że jego produkcja z rud jest droga, a złoża 
nie odnawiają się. Dzięki recyklingowi szkła mo-
żemy natomiast ograniczyć zużycie piasku, dolo-

Czy warto segregować śmieci? 
Sprawdź co powstaje z recyklingu!

Odpowiednia segregacja odpadów 
sprawia, że łatwiej można je poddać pro-
cesowi recyklingu. Z przetworzonych su-
rowców powstaje zaś wiele przedmiotów 
codziennego użytku, a ich ponowne wy-
korzystanie pozwala obniżać koszty oraz 
chronić środowisko naturalne.

mitu i sody. Wprowadzając do wtórnego obiegu 
tylko jedną szklaną butelkę, ograniczamy zużycie 
energii równe 4 godzinom pracy 100-watowej 
żarówki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec 
Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmie-
szane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto 
zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej.

Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych 
ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której za-
soby są ograniczone, a wydobycie jest bardzo 
kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie 
wykorzystać jako wysokokaloryczne źródło ener-
gii lub jako surowiec wtórny. Dla przykładu z 35 

popularnych butelek PET można wyprodukować 
polarową bluzę. Plastik może być też przetwa-
rzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne 
lub sportowe, powstają z niego również namioty, 
plecaki czy buty. 

Produkcja papieru wynosi ponad 300 mln ton 
rocznie, zaś aby uratować przed ścięciem jedno 
drzewo, wystarczy 59 kg makulatury. Odpady, 
jakie powstają w procesie recyklingu papieru, 
stanowią 7-35% całości dostarczonej makulatu-
ry. Są one spalane lub składowane i przerabiane. 
Recykling tony makulatury to ogromna oszczęd-
ność energii (65% oszczędności w stosunku do 
energii zużywanej w procesie produkcji papieru 
z włókien pierwotnych) oraz sposób na reduk-
cję zanieczyszczeń wody (o 35%) i powietrza  
(o 74%). 

w Rybniku i Żorach będzie rywalizowała z: 
Holandią, Rosją, Irlandią, Danią i Węgrami.

Na boisku baseballowym przy ul. Minimal-
nej będzie można obejrzeć aż 10 spotkań. 
Z perspektywy polskich kibiców z pewnością 
najbardziej interesujące będą mecze Repre-
zentacji Polski. Nasze zawodniczki najpierw 
1 lipca o godz. 12:15 zagrają z broniącymi 
tytułu Holenderkami, a następnie 2 lipca 
o tej samej porze zmierzą się z Rosją. Wstęp 
na wszystkie mecze jest bezpłatny! Szczegó-
łowy harmonogram spotkań rozgrywanych 
w Żorach można znaleźć na plakacie.

Firma ZO Eurobau Sp. z o.o. do której należy nie-
ruchomość przy ul. Sosnowej w Żorach, gdzie skła-
dowane są odpady,  w kwietniu br. zobowiązała się 
zająć ich utylizacją. Spółka w oficjalnym oświadcze-
niu zadeklarowała, że dołoży wszelkich starań, aby 
problem z odpadami zalegającymi na naczepach 
na terenie nieruchomości przy ul. Sosnowej został 
jak najszybciej rozwiązany. W ostatnim czasie pod-
jęto działania w tym zakresie. 

W piątek, 31 maja pierwsze 4 tony odpadów 
znajdujących się w beczkach oraz pojemnikach 
typy mauzer zostały zabrane z nieruchomości przy 
ul. Sosnowej. Ich wywozem zajmuje się specjali-
styczna firma PARDI sp. z o.o., która dostarczyła 
je do odpowiedniej spalarni. Tam prowadzone są 
badania, pozwalające ustalić najlepszy sposób uty-
lizacji odpadów. Po tych ustaleniach podjęte zosta-
ną decyzje co do harmonogramu dalszych działań. 

Urząd Miasta Żory pozostaje w stałym kontakcie 
z pełnomocnikiem firmy ZO Eurobau. O dalszych 
działaniach, zmierzających do usunięcia odpadów, 
będziemy informowali na bieżąco.

Pierwsze odpady 
opuściły nieruchomość 
przy ul. Sosnowej 

Rozpoczął się wywóz odpadów che-
micznych, nielegalnie składowanych na 
terenie jednej z posesji przy ul. Sosnowej  
w Żorach. W piątek, 31 maja specjalistycz-
na firma wywiozła 4 tony odpadów do spa-
larni zajmującej się ich utylizacją.
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„Książki dla Trzylatka” to niezwykła akcja,  
której inicjatorem jest Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Żorach. Waldemar Socha, Prezy-
dent Miasta Żory co roku przekazuje bibliotece 
książki dla wszystkich trzylatków w naszym 
mieście, a bibliotekarze zabierają je ze sobą do 

Żorskie trzylatki dostaną nowe książeczki 
Aż 560 kolorowych książeczek trafi do ma-

luchów z naszego miasta w ramach akcji pn. 
„Książka dla trzylatka”. Podczas spotkania 
inaugurującego tegoroczną odsłonę przed-
sięwzięcia książki młodym mieszkańcom czy-
tali Anna Ujma - Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Promocji, Kultury i Sportu oraz Piotr Kosztyła 
- Przewodniczący Rady Miasta. 

żorskich przedszkoli. Podczas spotkań pracow-
nicy biblioteki czytają dzieciom oraz zachęcają 
je do sięgania po książki. Na zakończenie każde 
dziecko otrzymuje własną kolorową 
książeczkę, którą może później za-
brać do domu. 

W tym roku bibliotekarzom 
towarzyszy Pippi Pończoszanka, 
która razem z nimi będzie odwie-
dzała przedszkola i przekazywała 
dzieciom książeczki. Te trzylatki, 
które nie uczęszczają do przedszko-
la, także mogą wziąć udział w akcji 
i otrzymać nową książkę. Wystarczy, 
że przyjdą do Miejskiej Biblioteki 

- Chcemy, aby Święto Ogniowe oraz tradycje 
rzemieślnicze miasta były pretekstem do przypo-
mnienia mieszkańcom jak różnorodna i ciekawa 
jest żorska społeczność. Dlatego poszukujemy 
osób, które chcą podzielić się z nami niezwykłą 
historią. Może dopiero w Żorach znalazłeś swój 
prawdziwy dom, lub masz ciekawe wspomnienia 
związane ze Świętem Ogniowym? A może  Twoje 
życie to przykład na to, że nasze miasto to kultu-
rowy tygiel? Zgłoś się do nas i opowiedz swoją hi-
storię – zachęca do udziału w projekcie Stanisław 
Ratajczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Żorach. - Projekt adresowany jest do wszystkich 

Podziel się swoją żorską 
historią i daj jej nowe życie! 

Mieszkańcy Żor mają do opowiedze-
nia wiele ciekawych historii, związanych 
z naszym miastem, jego tradycjami, histo-
rią oraz zmianami, które z nim zaszły. To 
mikrohistorie, które tworzą żorską spo-
łeczność. By pokazać je ludziom i nadać 
im wyjątkową formę powstał projekt pn. 
„W ogniu pytań. Żorskie mikrohistorie”. 
W ramach tej inicjatywy odbędą się warsz-
taty dziennikarskie, komiksowe i ceramicz-
ne oraz niezwykły artystyczny happening.

grup wiekowych, z różnych środowisk społecz-
nych. Zapraszamy wszystkich żorzan do uczest-
nictwa w projektowych działaniach – dodaje. 

Założeniem projektu „W ogniu pytań. Żorskie 
mikrohistorie” jest odkrywanie i pokazywanie hi-
storii miasta z perspektywy jego mieszkańców. 
W ramach tej inicjatywy odbędą się warsztaty: 
dziennikarskie, komiksowe oraz ceramiczne. Ich 
rezultaty będą prezentowane podczas finalizują-
cego przedsięwzięcie happeningu, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technik multimedialnych.

Chcesz poznać tajniki reporterskiego fachu? 
Częścią projektu będą warsztaty, których uczest-
nicy będą mogli poznać kulisy pracy dziennikarza 
oraz dowiedzą się jak fachowo przeprowadzić 
wywiad. Następnie spotkają się oni z bohaterami, 
którzy zgłoszą się do MOK, by opowiedzieć swo-
je mikrohistorie i przeprowadzą z nimi rozmowy 
- stąd tytułowe „W ogniu pytań”. Uczestnicy warsz-
tatów dziennikarskich będą także mieli okazję 
przygotować i poprowadzić audycję w siedzibie 
Radia Żory. 

Utrwalone w ten sposób żorskie mikrohi-
storie zyskają nową formę podczas warsztatów 
komiksowych! Zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
rozpoczną się w poniedziałek, 24 czerwca o go-
dzinie 18:00. Fragmenty prac w formie cyfrowej 
będą wyświetlane na ścianie budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Żorach podczas październiko-
wego happeningu artystycznego „Dziedzictwo na 
Dziedzińcu Kultury”, a także wraz z mikrohistoria-
mi zostaną opublikowane w formie książki po za-
kończeniu działań projektowych! 

W ramach projektu odbędą się także rodzin-
ne warsztaty z tworzenia ceramicznych form 
użytkowych. W Studio Działań Artystycznych 
MOK, z pomocą wykwalifikowanych instrukto-
rów, rodziny przygotują gliniane naczynia, które 
następnie zostaną wypalone w specjalistycznym 
piecu. Prace uczestników posłużą jako podstawa 
do szkliwienia i wypalenia metodą RAKU podczas 
happeningu „Dziedzictwo na Dziedzińcu Kultury”. 
Każdy uczestnik otrzyma na pamiątkę stworzone 
przez siebie naczynie. Warsztaty odbędą się 20 
lipca o godz. 9:00 i 11:00 oraz 27 lipca o godz. 
9:00 i 11:00.

Podsumowaniem całego przedsięwzięcia 
będzie  happening artystyczny pn. „Dziedzictwo 
na Dziedzińcu Kultury”, który 19 października, 
o godz. 16:00 odbędzie się na dziedzińcu Domu 
Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1 w Żorach. 
Podczas tego wydarzenia odbędzie się prezen-
tacja opowieści zebranych i spisanych podczas 
warsztatów dziennikarskich. Ich fragmenty od-
czytają aktorzy z grup teatralnych działających 
przy Domu Kultury. Komiksowe interpretacje hi-
storii zostaną natomiast wyświetlone na ścianie 
sceny plenerowej MOK. Punktem kulminacyjnym 
wydarzenia będzie zaś widowiskowe wypalanie 
ceramiki metodą RAKU, nawiązujące do Święta 
Ogniowego oraz tradycji rzemieślniczych nasze-
go miasta.

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy. Licz-
ba miejsc ograniczona! Wszelkie informacje oraz 
zapisy pod numerem: 32 434 24 36 wew. 19 lub 
534 110 770, e-mail: p.kosiorek@mok.zory.pl.

Wystawa pn. „Żorska Barbórka 2019 – ocalić 
od zapomnienia” będzie gromadziła różnego 
rodzaju pamiątki i fotografie, a także przedmio-
ty, które łączą się z historią kopalni od chwili 
podjęcia decyzji o jej budowie w 1973 roku, 
aż do momentu jej likwidacji w 1997 roku. 
Organizatorzy wystawy proszą mieszkańców 
o pomoc w jej przygotowaniu. Osoby, które 
chciałyby przekazać coś na potrzeby wystawy, 
proszone są o kontakt Jackiem Struczykiem 

Publicznej w poniedziałek, 24 czerwca w go-
dzinach 12:00-15:00.

Akcja „Książka dla Trzylatka” odbywa się 
pod honorowym patronatem Prezydenta Mia-
sta Żory i jest realizowana przy wsparciu finan-
sowym Gminy Miejskiej Żory.

Masz pamiątki związane z dawną kopalnią Żory? 
Pomóż w stworzeniu wystawy

W tym roku przypada 40. rocznica roz-
ruchu kopalni  „ZMP”, która później zmie-
niła nazwę na „Żory”. Z tej okazji Muzeum 
Miejskie w Żorach, Towarzystwo Miło-
śników Miasta Żory oraz przedstawiciele 
społeczności górniczej, skupionej wokół 
dawnej kopalni planują przygotowanie 
wystawy pt. „Żorska Barbórka 2019 – oca-
lić od zapomnienia”. O pomoc w zebraniu 
eksponatów apelują do mieszkańców. 

z Muzeum Miejskiego w Żorach, telefonicznie 
pod nr 32 43 43 714 wew. 212  lub mailowo na 
adres: jacekstruczyk@muzeum.zory.pl. 

Już teraz serdecznie zapraszamy na otwar-
cie wystawy, które zaplanowano na 3 grudnia, 
o godzinie 17:00 w siedzibie w Muzeum Miej-
skiego w Żorach. Uroczystość uświetni koncert 
orkiestry górniczej. Patronat honorowy nad 
wystawą objął Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory.

fot. M
BP Żory
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Aquarion sukcesywnie powiększa swoją ofertę o kolejne atrakcje. Oprócz basenu 
sportowego posiada bogatą strefę rekreacyjną oraz saunarium. Od marca w żorskim par-
ku wodnym dostępne są również specjalne inhalacje w grocie solnej. Wszystko to zawar-
te jest w cenie wejścia do Parku.

Bilet 3-godzinny powstał z myślą o miłośnikach wodnej zabawy. Teraz podczas jednej 
wizyty będzie można korzystać ze wszystkich atrakcji Aquarionu bez zerkania na zegarek.

Wodna przygoda w Aquarionie 
może trwać jeszcze dłużej!

Zjeżdżalnie, rwąca rzeka, jacuzzi - to tylko część oferty Parku Wodnego 
Aquarion. Aby móc w pełni skorzystać ze wszystkich atrakcji, do cennika włą-
czony został bilet 3-godzinny.

Skąd wzięli się Ślązacy w Teksasie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć teraz w żor-
skim Muzeum Ognia, gdzie otwarto wystawę „Śląscy Teksańczycy”. Składa się ona z 21 plansz 
tematycznych dotyczących zarówno historii emigracji, jak i współczesnych kontaktów po-
tomków emigrantów z dzisiejszą Polską, a szczególnie ze Śląskiem. Wystawa pokazuje swo-
isty „most teksańsko-śląski”, który funkcjonuje dzięki wizytom mieszkańców Teksasu w Polsce 
oraz wyprawom grup z naszego kraju do USA. Do dyspozycji zwiedzających są dwie nowo-
czesne kolumny audiowizualne z ekranami dotykowymi, które prezentują unikalne materiały, 
m.in. nagrania wykonane w 1963 r. w Teksasie przez dziennikarzy radia Wolna Europa. Dodat-
kowo w trzech przeszklonych gablotach prezentowane są obiekty dostarczone przez rodziny 
z Teksasu. Ekspozycję otwarto 7 maja i będzie można ją zwiedzać do 30 czerwca.

Śląscy Teksańczycy w Muzeum Ognia
Do końca czerwca w Muzeum Ognia można oglądać wystawę „Śląscy Tek-

sańczycy”, opowiadającą historię śląskiej emigracji.



7Kurier Żorski  |   numer 04   |  czerwiec 2019

Informacje

Na całej długości toru rolkowego zamonto-
wane zostaną w sumie 42 słupy z nowoczesny-
mi oprawami oświetleniowymi LED.  Inwestycja 
wiążąca się także z budową nowych linii niskie-
go napięcia oraz zabudową szafy sterowania 
oświetleniem potrwa do końca lipca. Koszt tego 
przedsięwzięcia to ponad 212 tysięcy złotych.  
- Budowa oświetlenia pozwoli w pełni wykorzy-
stać atrakcje Parku Cegielnia, także po zmroku. 
Przede wszystkim wpłynie jednak na popawę 
bezpieczeństwa użytkowników toru – mówi 
Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta ds. Pro-
mocji, Kultury i Sportu. 

W ramach tej inwestycji doświetlone zostanie 
także boisko do gry w bule. Zamiast istniejącego 
słupa oświetleniowego tuż obok boiska zabudo-
wany zostanie nowy, 10-metrowy słup z dwoma 
naświetlaczami LED. Podczas prowadzenia prac 
korzystanie z toru będzie utrudnione. Prosimy 
o zachowanie szczególnej ostrożności. 

Z toru rolkowego 
skorzystamy także 
po zmroku! 
Trwa budowa oświetlenia 

Parku Cegielnia to miejskie centrum 
aktywności, chętnie odwiedzane nie tylko 
przez żorzan, ale i mieszkańców całego re-
gionu. Przyciąga ich m.in. tor rolkowy o dłu-
gości około 1 000 metrów otaczający park. 
Już niedługo będzie można z niego skorzy-
stać także po zachodzie słońca, ponieważ 
trwa budowa oświetlenia wzdłuż toru. 

Od czego zacząć, gdy chcemy wybrać się na 
wycieczkę rowerem? Na początek powinniśmy 
sprawdzić, czy jest on w pełnie sprawny i odpo-
wiednio wyposażony, czyli posiada: działający 
hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy, 
a także odpowiednie oświetlenie. Pamiętajmy, 
że za dnia można jechać rowerem wyposażonym 
tylko w światła odblaskowe, jednak po zmroku wy-
magane są dodatkowo światła pozycyjne – białe 
lub żółte z przodu oraz czerwone z tyłu. Wsiadając 
na rower nie zapominajmy również o kasku. Choć 
nie jest on obowiązkowy, to może uratować zdro-
wie lub życie podczas upadku.

Planując wyprawę „na dwóch kółkach” warto 
wcześniej wybrać odpowiednią trasę. Najlepiej jest 
unikać bardzo ruchliwych dróg oraz odludnych 

Bezpieczne wakacje na rowerze
Jazda na rowerze to świetny sposób 

na aktywne spędzenie czasu na świeżym 
powietrzu. Wyprawom na dwóch kółkach 
sprzyjają wakacyjne miesiące - na drogi 
i ścieżki rowerowe naszego miasta wy-
jeżdża w tym czasie wielu miłośników 
jednośladów, zarówno dzieci i młodzieży, 
jak i dorosłych. By każda z przejażdżek 
kończyła się szczęśliwie, należy pamiętać 
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

miejsc – zwłaszcza po zmroku. Najbezpieczniej-
szym miejscem przy poruszaniu się po mieście są 
bez wątpienia ścieżki rowerowe. W Żorach ich licz-
ba z roku na rok rośnie. W 2018 roku zakończyła się 
budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II, 
która połączyła centrum miasta, osiedla i miejsca 
pracy. By zadbać o bezpieczeństwo rowerzystów 
wzdłuż mierzącej niemal 3 km drogi rowerowej po-
jawiły także nowe oprawy oświetleniowe. Budowa 
tej drogi była częścią projektu pn. „Mobilni Żorza-
nie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilno-
ści miejskiej”, na którego realizację Urząd Miasta 
pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 5,6  
mln zł ze środków Unii Europejskiej. 

Jednak nawet najlepsza infrastruktura nie po-
może, jeśli nie będziemy przestrzegali przepisów 
ruchu drogowego. Warto pamiętać, że te zasady 
dotyczą wszystkich użytkowników dróg, a więc nie 
tylko kierowców, ale też pieszych i rowerzystów. 
Wszyscy razem dbajmy o bezpieczne dotarcie do 
celu! Zanim ruszymy na przejażdżkę rowerem, na-
leży dokładnie się rozejrzeć, a przez cały czas jej 
trwania zachowywać dużą ostrożność. Dotyczy to 
w szczególności sytuacji, gdy zbliżamy się do skrzy-
żowania, wjazdu z podwórka czy bocznej uliczki 
– warto wtedy trzymać dłoń na hamulcu, dzięki 

czemu możemy szybko zareagować. Im bardziej 
nasze zachowanie na drodze jest przewidywalne 
dla innych uczestników ruchu, tym jesteśmy bez-
pieczniejsi. Z tego powodu trzeba odpowiednio 
wcześnie sygnalizować chęć skrętu.

Wiele wypadków z udziałem rowerzystów wy-
nika ze ścinania zakrętów oraz wymuszania pierw-
szeństwa – to niebezpieczne zachowania, których 
trzeba się wystrzegać. Często takie sytuacje doty-
czą bardzo młodych rowerzystów, którzy mają pro-
blem z prawidłową oceną odległości i szybkości. 
Dzieci widząc nadjeżdżający samochód sądzą, że 
zdążą przejechać przez jezdnię przed nim, co może 
doprowadzić do tragedii. Dlatego najlepszym 
wyjściem jest, by młodzi adepci jazdy na rowerze 
zawsze poruszali się na nim pod opieką dorosłych.

Rower to nie tylko szybki i ekologiczny środek 
transportu, ale niestety także łakomy kąsek dla 
złodziei. Jak uniknąć kradzieży? Przede wszystkim 
nie wolno zostawiać go bez nadzoru lub odpo-
wiedniego zabezpieczenia nawet na chwilę. Nale-
ży przypiąć go specjalnym łańcuchem, kłódką lub 
blokadą do trwałej konstrukcji, takiej jak stojak czy 
barierka. Zostawiając rower na ulicy warto wybie-
rać widoczne miejsca. Rowery znikają też z balko-
nów lub z klatek schodowych. Lepszym miejsce na 
przechowywanie naszych „dwóch kółek” jest garaż 
lub dobrze zabezpieczona piwnica. 
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