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Zgodnie z uchwałą obowiązujące stawki to:

1. 15,00 zł miesięcznie za każdego miesz-
kańca w przypadku, gdy odpady są zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny,

2. 30,00 zł miesięcznie za każdego miesz-
kańca w  przypadku, gdy odpady nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektyw-
ny,

3. w przypadku nieruchomości, które w czę-
ści są zamieszkałe, a  w  części prowadzo-
na jest w  nich działalność gospodarcza, 
do opłaty za gospodarowanie odpadami 
liczonej od mieszkańca doliczyć należy 
opłatę za odbieranie tych odpadów we-
dług stawek uzależnionych od wielkości 
pojemników, w  których są one zbierane 
i odbierane.

Zmiana stawki nie wiąże się z konieczno-
ścią złożenia nowej deklaracji.

Zmiana stawek 
za gospodarowanie
odpadami

Uchwały podnoszące stawki za odbiór 
i  zagospodarowanie odpadów komunal-
nych są systematycznie wprowadzane  
w polskich samorządach. Również  
w Żorach od 1 sierpnia br. obowiązują 
nowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uchwalone przez 
Radę Miasta Żory Uchwałą Nr 121/VIII/19 
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Na czas trwania remontu jezdnię na wia-
dukcie zawężono do jednego pasa ruchu, 
a ruch pojazdów osobowych odbywa się wa-
hadłowo. Wprowadzono także zakaz wjazdu 
pojazdów o  rzeczywistej masie całkowitej 
ponad 3,5 t na odcinku ul. Nowopszczyńskiej 
od Ronda Pszczyńskiego do skrzyżowania 
z ul. Wyzwolenia. Zakaz ten nie dotyczy po-
jazdów komunikacji autobusowej oraz pojaz-
dów służb miejskich.

Na czas obowiązywania zmienionej or-
ganizacji ruchu wprowadzono oznakowany 
objazd dla pojazdów o  rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 3,5 t drogą krajową 81 
w kierunku Mikołowa,  następnie drogą kra-
jowa nr 44 i  drogą wojewódzką 928 w  kie-

Trwa remont wiaduktu
Pod koniec lipca rozpoczęto przebu-

dowę uszkodzonego wiaduktu na ulicy 
Nowopszczyńskiej w  Żorach. W  związku 
z  remontem obowiązuje zmieniona orga-
nizacja ruchu drogowego. Prace potrwają 
do końca kwietnia 2020 roku.

runku Kobióru i dalej drogą krajową nr 1 do 
Pszczyny, a  następnie drogą wojewódzką, 
935 do Żor.

Decyzję o remoncie podjęto po awarii pły-
ty wiaduktu, przez którą w jezdni powstawa-
ła dziura. Wykonano szczegółową ekspertyzę 
sprawdzającą stan techniczny całego wia-
duktu. Wykazała ona, że płyta żelbetowa jest 
w  złym stanie i  konieczna jest jej całkowita 
wymiana.

Koszt przebudowy wiaduktu na ul. No-
wopszczyńskiej wyniesie 6 915 046,69 zł. 
Warto podkreślić, ze na realizację projektu 
pn. „Przebudowa wiaduktu w  ciągu ul. No-
wopszczyńskiej w  Żorach” miasto pozyskało 
dofinansowanie w  wysokości 50% kosztów 
z Ministerstwa Infrastruktury ze środków re-
zerwy ogólnej, utworzonej z przeznaczeniem 
na dofinansowanie inwestycji na drogach 
publicznych powiatowych, wojewódzkich 
i  krajowych w  granicach miast na prawach 
powiatu.

Jesienią 2018 roku UOKiK wszczął postę-
powanie przeciw One Debt Partners z Wro-
cławia. W  lutym 2017 r. kupiła ona wierzy-
telności od spółki PGT z Warszawy. To firma 
telekomunikacyjna, która wprowadzała kon-
sumentów w  błąd, podszywając się pod ich 
dotychczasowego operatora. Półtora mie-
siąca przed transakcją UOKiK wydał decy-
zję, w której nałożył na PGT 1,97 mln zł kary. 
Wcześniej opublikował też ostrzeżenie kon-
sumenckie przed tą firmą.

- One Debt Partners nie powinien win-
dykować długów, które powstały w  wyniku 
bezprawnych działań PGT. Staranność zawo-
dowa wymaga, aby przed transakcją spraw-
dzić źródła nabywanych wierzytelności. O za-

Nieuczciwe praktyki windykacyjne
Firma windykacyjna One Debt Partners 

musi wycofać z sądów powództwa wobec 
dłużników i  doprowadzić do umorzenia 
postępowań egzekucyjnych – informuje 
Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumen-
tów. Decyzja ma rygor natychmiastowej 
wykonalności.

rzutach wobec PGT było głośno już od około 
roku. Sprawą zajmowały się UOKiK i  proku-
ratura, wielokrotnie informowały o  niej me-
dia – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd zwrócił także uwagę, że to nie jedy-
ny zarzut wobec ODP. Windykator wprowa-
dzał także konsumentów w  błąd i  wywierał 
na nich presję. Firma wysyłała wezwania do 
zapłaty z  ostrzeżeniem, że przekaże dane 
dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej 
InfoMonitor, nawet jeśli chodziło tylko o kwo-
tę około 100 zł. Tymczasem zgodnie z  pra-
wem dane konsumenta można wysyłać do 
BIG dopiero, gdy zobowiązanie jest wyższe 
niż 200 zł.

ODP nie informowało też konsumentów 
o  tym, że kupno długów nie pogarsza ich 
sytuacji - mogą podnosić przeciw ODP takie 
same zarzuty, jakie mieli przed transakcją 
wobec PGT. Firma jednocześnie występowa-
ła z  pozwem do sądu i  kierowała do konsu-
menta wezwanie do zapłaty. Windykator nie 
kontaktował się wcześniej z dłużnikiem, aby 
jednoznacznie ustalić kwotę zobowiązania 
i  zaproponować mu polubowne załatwienie 
sprawy. - Jest to sprzeczne z dobrymi obycza-
jami, szczególnie że chodziło o wierzytel-
ności powstałe w wątpliwych okoliczno-

ściach - informuje urząd.
Poinformowano także, że zakwe-

stionowane przez UOKiK praktyki ODP 
miały skłonić konsumentów do tego, by 
zapłacili żądaną kwotę, nawet jeśli była 
nienależna. - ODP straszył ich sądem czy 
ujawnieniem w rejestrze dłużników. Wie-
le osób w  wyniku takich sugestii i  nie-
doinformowania mogło zrezygnować 
z  dochodzenia swoich praw – podkreślił 
prezes UOKiK. Urząd nadmienił, że firma 
ODP zaniechała stosowania tych praktyk 
już wiosną 2017 r. Decyzja UOKiK zobo-
wiązuje firmę do usunięcia ich skutków.

- Spółka musi wycofać z sądów wszyst-
kie powództwa w sprawach długów po-
wstałych w wyniku umów z PGT, a także 
wystąpić do komorników o  umorzenie 
wszystkich takich postępowań egzeku-
cyjnych. Ma na to 3 miesiące od wyda-
nia decyzji UOKiK. Ponadto, musi się po-
wstrzymać przed wszczynaniem nowych 
postępowań egzekucyjnych do czasu 
ostatecznego wyroku sądu w sprawie de-
cyzji wobec PGT. Zobowiązanie ma rygor 
natychmiastowej wykonalności. Oznacza 
to, że ODP musi je wykonać, nawet jeśli 
odwoła się od decyzji - wyjaśniono w ko-
munikacie urzędu.
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Dzięki realizacji projektu, na który miasto pozyskało środki  
z Unii Europejskiej powstało nie tylko Centrum Przesiadkowe, 
odpowiadające na potrzeby pasażerów komunikacji publicznej, 
ale również droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II, łącząca 
centrum miasta, osiedla i miejsca pracy.

- Poprzez realizację inwestycji zależy nam na zwiększeniu 
atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów i wzroście 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Celem jest 
także rozwój infrastruktury zachęcającej do wykorzystania ro-
weru jako ekologicznego środka komunikacji, a tym samym pro-
mowanie alternatywnych wobec samochodu form przemiesz-
czania się – przyznaje Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Na terenie centrum przesiadkowego można skorzystać z wy-
pożyczalni rowerów miejskich, a  także ze strefy „Kiss&Ride”.  
Tu kierowca zatrzymuje się, by pożegnać i pozostawić pasażera. 
Jest to miejsce, gdzie dozwolone jest zaparkowanie samocho-
du, jednak pojazd nie może stać tu dłużej niż kilka minut. Zasada 
jest prosta: zatrzymaj się, daj całusa i odjedź.

Projekt „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakre-
sie mobilności miejskiej” otrzymał dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Otwarto Centrum 
Przesiadkowe!

Jest nowoczesne i  przyjazne dla pasażerów. To także 
obiekt będący jedną z  wizytówek architektonicznych na-
szego miasta. Mowa o  żorskim Centrum Przesiadkowym 
przy ul. Męczenników Oświęcimskich, które oddano do 
użytku pasażerów na początku września.

W  Żorskim Budżecie Obywatelskim 
2020 mieszkańcy mogli zgłaszać projekty 
ogólnomiejskie, na które przeznaczonych 
zostało 250  000,00 zł oraz projekty dziel-
nicowe, na które zabezpieczonych zostało 
po 100  000,00 zł dla każdej dzielnicy, czyli 
w sumie 1,5 mln zł. Wszystkie zgłoszone pro-
pozycje trafiły do członków Zespołu Weryfi-
kującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. 
Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy skła-
daniu wniosku spełnione zostały warunki 
formalne, czy proponowane przedsięwzięcie 
jest zgodne z  obowiązującymi przepisami 
prawa oraz planami, programami i strategia-
mi, które przyjęło i  realizuje Miasto, a  ostat-
nim etapem była weryfikacja, czy propozycje 

Mieszkańcy zgłosili projekty do Żorskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Przed nami głosowanie 

Ponad 60 pomysłów na przedsięwzię-
cia, które warto zrealizować w  naszym 
mieście zgłosili mieszkańcy w  ramach 
Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020!  
Po weryfikacji przeprowadzonej przez 
specjalny zespół, powołany przez Walde-
mara Sochę, Prezydenta Miasta Żory pro-
jekty trafią pod głosowanie mieszkańców. 
Te, które uzyskają największe poparcie, 
zostaną zrealizowane w 2020 roku.

mieszkańców są wykonalne technicznie.
Etap weryfikacji jest niezwykle ważny 

i pracochłonny. - Na tym etapie Zespół Wery-
fikujący kontaktował się z  niektórymi wnio-
skodawcami, uzgadniając kwestie związane 
z  ich projektami. Staraliśmy się wspierać 
mieszkańców, szukać wspólnie najlepszych 
rozwiązań, tak by projekty trafiające pod gło-
sowanie spełniały oczekiwania żorzan - tłu-
maczy Anna Ujma, Pełnomocnik Prezyden-
ta ds. Promocji, Kultury i Sportu. - W wyniku 
rozmów z  wnioskodawcami okazało się, że 
niektóre projekty warto połączyć, bo są do 
siebie podobne. Inne propozycje wymagały 
natomiast wyjaśnień i doprecyzowania opisu 
– dodaje Anna Ujma. 

Dokładne wyniki oceny projektów za-
mieszczone zostały na stronie internetowej 
www.zory.pl. W  przypadku ocen negatyw-
nych dodane zostało także ich uzasadnienie. 
Zgodnie z  zapisami uchwały Rady Miasta 
Żory każdy mieszkaniec, w tym każdy wnio-
skodawca może złożyć odwołanie od nega-
tywnej oceny projektu w  terminie 5 dni od 
daty opublikowania wyników oceny projek-
tów, przy czym dla projektu dzielnicowego 

odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec 
dzielnicy, której dotyczy projekt. Projekty 
z  pozytywną oceną trafią pod głosowanie 
mieszkańców Żor. 

Co ciekawe, w  dwóch dzielnicach głoso-
wanie na projekty dzielnicowe się nie od-
będzie. W  dzielnicy Śródmieście nie został 
zgłoszony żaden projekt, zaś w  dzielnicy 
Rój wpłynął tylko jeden wniosek, który nie-
stety nie spełniał warunków formalnych.  
Co to oznacza? Przeznaczona dla tych dzielnic 
kwota, czyli w sumie 200 000,00 trafi do tzw. 
bonusu za frekwencję i może zostać „przeję-
ta” na inwestycje w innych dzielnicach. W po-
dziale bonusu za frekwencję weźmie udział 
pięć dzielnic, w  których frekwencja podczas 
głosowania będzie najwyższa. Warto więc 
zgłosować i  zachęcić do tego swoich znajo-
mych oraz rodziny! 

Głosowanie zaplanowano pod koniec 
września – o dokładnym terminie i sposobie 
głosowania będziemy informowali na stronie 
www.zory.pl oraz w  kolejnym numerze Ku-
riera Żorskiego. Tam również przedstawimy 
pełną listę projektów, na które będzie można 
oddać swój głos. 
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Dbamy 
o zdrowie 
mieszkańców

W  ramach projektu zostanie zastosowana 
szczepionka Prevenar 13 w  schemacie jedno-
dawkowym, co we wskazanej grupie docelowej 
pacjentów jest zgodne   z  Charakterystyką Pro-
duktu Leczniczego Prevenar 13.

Szczepienia wykonywane są w  poradni 
„Onko- Dent”, G. L. Słomian Sp. Jawna miesz-
czącej się przy ul. Centralnej 17 w Żorach. Z pro-
gramu można skorzystać do 30 listopada 2019 
r. Osoby zainteresowane proszone są o  wcze-
śniejsze uzgodnienie terminu szczepienia pod nr 
telefonu: 32 469 04 25. Rejestracja czynna jest 
w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9:00-

Szczepienia ochronne dla żorzan 
chorujących na nowotwory złośliwe

W  Żorach realizowany jest program 
szczepień chroniących osoby chorują-
ce na nowotwory złośliwe przed groź-
nymi dla ich zdrowia i  życia bakteriami 
pneumokokowymi. Projekt w  całości 
finansowany jest ze środków Urzędu 
Miasta Żory. Uwaga! Projekt skierowany 
jest dla osób chorujących na nowotwo-
ry, jednak przed podjęciem leczenia che-
mioterapii wstępnej i  konsolidacyjnej, 
radioterapii oraz przed leczeniem inny-
mi lekami immunopresyjnymi.

20:00, w  środę w  godz. 9:00-13:00 oraz 15:30-
20:00, a także w piątek w godz. 8:00-14:00.

Infekcje pneumokokowe są przyczyną wie-
lu groźnych chorób nie tylko u dzieci, ale także 
u osób dorosłych, szczególnie tych z obniżoną 
odpornością. Bakterie te mogą wywoływać 
wiele ciężkich, uogólnionych zakażeń takich 
jak posocznica (zwana potocznie sepsą),  zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych czy groźne 
zapalenie płuc. Pneumokoki przenoszą się dro-
gą kropelkową, wystarczy kaszel lub kichnięcie, 
aby zakazić bakterią inną osobę. W  populacji 
osób dorosłych na zachorowania szczególnie 
narażona jest grupa pacjentów z  chorobami 
nowotworowymi. Wśród osób chorujących 
przewlekle odnotowuje się pięć razy wyższą 
zapadalność na inwazyjne choroby pneumo-
kokowe, w porównaniu z grupą zdrowych do-
rosłych.

Z  programu mogą skorzystać osoby za-
mieszkałe na stałe lub czasowo w Żorach. Dar-
mowe badania przysługują osobom, które:
- ukończyły 50 rok życia, jeżeli ostatnie bada-

Przebadaj swoje oczy za darmo!
Wciąż można skorzystać z finansowa-

nych przez miasto badań oczu w ramach 
programu profilaktycznego pn. „Wy-
krywanie zwyrodnienia siatkówki zwią-
zanego z  wiekiem (AMD) oraz ocznych 
powikłań cukrzycy w  aspekcie ich wy-
krywalności w oparciu o analizę lekarską 
fotografii barwnej dna oka”. Swoje oczy 
może przebadać zupełnie za darmo 200 
mieszkańców Żor.

nie okulistyczne było wykonane minimum 
12 miesięcy wcześniej,

- są chore na cukrzycę lub mają stwierdzoną 
nietolerancję glukozy, jeżeli ich ostatnie ba-
danie okulistyczne było wykonane minimum 
6 miesięcy wcześniej i  wykazało zmiany na 
dnie oka,

- są chore na cukrzycę lub mają stwierdzoną 
nietolerancją glukozy, a ich ostatnie badanie 
okulistyczne było wykonane minimum 12 
miesięcy wcześniej.
Badania będą wykonywane do 30 listopada 

br. w  budynku Śląskiego Centrum Leczenia 
Oczu Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 11. Należy jed-
nak pamiętać, że ilość bezpłatnych badań jest 

ograniczona i o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. Rejestracja telefoniczna pod nr 32 
4696031 lub 516 896 929, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem 
(AMD) jest chorobą dotyczącą obszaru na 
dnie oka, zwanego plamką. To miejsce od-
powiedzialne za widzenie centralne, które 
potrzebne jest do wykonywania codziennych 
czynności, takich jak np. czytanie, rozpozna-
wanie twarzy, czy znaków drogowych. AMD 
jest jedną z  najczęstszych przyczyn ślepoty 
osób dorosłych na świecie. Ujawnia się naj-
częściej w wieku 50-60 lat, a po 70 roku życia 
dotyka prawie 30% osób. Więcej informacji 
na temat tej choroby można znaleźć na stro-
nie www.amd.org.pl.

Do udziału w  programie zapraszamy dzieci 
urodzone w 2017 roku. Istnieje także możliwość 
zaszczepienia dzieci starszych, które dotych-
czas nie zostały zaszczepione. Szczepienie po-
przedzone jest konsultacją z lekarzem pediatrą. 
Koszty szczepienia pokrywa Urząd Miasta Żory. 
Program jest realizowany do końca listopada 
2019 roku.

Zachęcamy do skorzystania z  bezpłatnej 
ochrony dla najmłodszych żorzan. Zagrożenie ze 

Bezpłatne szczepienie dzieci 
przeciwko meningokokom

W  naszym mieście trwa akcja bez-
płatnych szczepień dzieci przeciwko me-
ningokokom grupy A, C, W 135 i Y. Są to 
bakterie, które mogą wywoływać takie 
choroby jak posocznica (zwana sepsą) 
i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
Warto skorzystać z  możliwości bezpłat-
nego szczepienia, szczepionką Nimenrix, 
która pomaga organizmowi wytworzyć 
własną ochronę przeciw bakteriom.

strony meningokoków rośnie w dużych sku-
piskach, w otoczeniu dużej grupy dzieci, które 
to - w związku z naturalnym brakiem ograni-
czeń w kontaktach między sobą - nawzajem 
przekazują sobie bakterie. Liczba szczepio-
nek jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Program realizowany jest w  Nie-
publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
Alfa Med przy ulicy Promiennej 1 w Żorach.

Szczepienia odbywają się od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10:00-12:00 oraz 
16:30-18:00. Prosimy o  wcześniejsze telefo-
niczne umówienie terminu szczepienia.

Rejestracja telefoniczna czynna jest od po-
niedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00 
pod nr 32 435 55 90.
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Zajęcia poprowadzi Sylwia Sosnowska 
- absolwentka Wydziału Sztuki i Projektowa-
nia na kierunku „Sztuki piękne” University of 
the Arts London oraz Chelsea College of Art 
and Design w  Londynie. Spotkanie organi-
zacyjne odbędzie się we wtorek, 3 września 
o godzinie 17:30 w siedzibie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej na os. Pawlikowskiego PU-13. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem 
marketing@mbpzory.pl lub telefonicznie: 
32 43 44 584 (wew. 26). Więcej informacji na 
www.mbp.zory.pl.

Kreatywne 
warsztaty 
dla dorosłych

Jeżeli rysowanie i malowanie sprawia Ci 
radość lub jeszcze tego nie robiłeś, a bar-
dzo chciałbyś spróbować, te warsztaty 
zostały przygotowane specjalnie dla Cie-
bie! Żorska biblioteka zaprasza dorosłych 
mieszkańców na kreatywne warsztaty 
artystyczne dla pod nazwą „Sztuka moja 
pasja”, obejmujące sztukę rysunku, malar-
stwa oraz technik mieszanych. 

Roman Opaliński urodził się w  1962 r. 
w  Gródku koło Lwowa. W  1992 r. ukończył 
studia na Wydziale Szkła Artystycznego 
Lwowskiego Instytutu Sztuki Użytkowej 
i  Dekoracyjnej. Uprawia malarstwo, grafikę 
i  kowalstwo artystyczne. Znakiem rozpo-
znawczym artysty jest tradycyjna technika 

Obrazy Romana 
Opalińskiego w bibliotece 

Twórczość Romana Opalińskiego to opo-
wieści o człowieku, jego uczuciach i marze-
niach, wykorzystujące motywy z ludowych 
legend. Tradycyjne techniki, baśniowy kli-
mat, bogata kolorystyka i  rozmach malar-
skiej wizji to znaki rozpoznawcze tego ar-
tysty. Obrazy Opalińskiego będzie można 
oglądać w galerii żorskiej biblioteki.

malowania na desce, płycie z  wykorzysta-
niem lewkasu czyli gruntu klejowo-kredo-
wego i  płatków złota. Wypracowany przez 
artystę styl jest swoistą składanką - w  jego 
twórczości odnaleźć można wpływy ukraiń-
skiej sztuki ludowej, bizantyjskiej ikonografii, 
nawiązania do ikony i do tradycyjnej symbo-
liki. Z drugiej strony można też zauważyć zna-
jomość sztuki współczesnej oraz fascynację 
Picassem, Chagallem oraz Klimtem. 

Obrazy artysty można oglądać w siedzibie 
MBP w Żorach, od 3 września do 6 paździer-
nika. Wernisaż wystawy i  spotkanie z  auto-
rem zaplanowano na czwartek, 19 września 
o godz. 18:00.  Wstęp wolny!

Prestiżowy festiwal taneczny Magia Italiana 
odbywał się w znanym turystycznym kurorcie 
Rimini. Do rywalizacji stanęło aż 400 uczestni-
ków z 20 krajów Europy, w tym m.in. z: Mołda-
wii, Włoch, Litwy, Ukrainy, Szwecji czy Wielkiej 
Brytanii.

Utalentowane żorzanki świetnie zapre-
zentowały się przed międzynarodowym jury. 
Obie roztańczone grupy z  naszego miasta – 
Reaktywacja i Mała Reaktywacja - zostały bar-
dzo wysoko ocenione, zdobywając nagrodę 
główną, czyli Grand Prix całej imprezy. 

Doskonały występ we Włoszech był za-
kończeniem bardzo pracowitego i owocnego 
sezonu tanecznego Reaktywacji. W  sezonie 
2018/2019 tancerki z  sukcesami reprezento-
wały nasze miasto na arenie krajowej i  mię-
dzynarodowej, zdobywając w turniejach aż 16 
pierwszych, 13 drugich i 5 trzecich miejsc, a 
także 3 wyróżnienia oraz czterokrotnie Grand 
Prix festiwali. Żorzanki wytańczyły także na-
grodę publiczności na Międzynarodowym Fe-
stiwalu „Kalejdoskop Talentów - Żywiec 2018” 
oraz dostały się do finału Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Konine. Kierowni-
kiem zespołu jest Ewa Rak.

Reaktywacja 
z Grand Prix 
Festiwalu 
Magia Italiana 2019! 

Formacja taneczna Reaktywacja Żory 
podbiła Włochy! Młode tancerki z  naszego 
miasta okazały się bezkonkurencyjne pod-
czas XVIII Międzynarodowego Festiwal Dla 
Dzieci i Młodzieży Magia Italiana i wróciły do 
Polski z główną nagrodą, czyli Grand Prix.

W  sumie podczas dziesięciu muzycznych 
wieczorów uczestnicy festiwalu Fide et Amore 
mają szansę posłuchać m.in.: muzyki organo-
wej, utworów Stanisława Moniuszki czy skan-
dynawskiej muzyki eucharystycznej. Wstęp na 
wszystkie koncerty jest bezpłatny.

W  ramach Festiwalu Twórczości Religijnej 
Fide et Amore, Żory 2019 zaplanowano tak-
że wiele wydarzeń towarzyszących, w  tym 
konferencję naukową, spotkanie literackie, 
konkurs kompozytorski czy wieczór z  muzy-
ką i  poezją dla uczczenia 100-lecia Powstań 
Śląskich. Szczegóły można znaleźć na stronie  
www.fideetamore.zory.pl.

Program nadchodzących koncertów w  ra-
mach festiwalu Fide et Amore:

6 września 2019 r., godz. 19:00
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 

Żory-Rój, ul. Wodzisławska 207
MSZA MONIUSZKI

Repertuar: utwory Stanisława Moniuszki 
(1819-1872) na chór żeński

Wykonawcy: Katarzyna Wiwer – sopran, 
Magdalena Czuba - mezzosopran, Chór Żeński 
(przygotowanie Ksenia Miśkiewicz), Tatrzańska 
Orkiestra Klimatyczna, Agnieszka Kreiner – dy-
rygent

13 września 2019 r., godz. 19:00
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, Żory – Bara-

nowice, ul. Strażacka 3
DE MARIA VIRGINAE

Repertuar: utwory łączące motywy Eucha-
rystyczne z Maryjnymi

Wykonawcy: Kalaudia Romek – sopran, Bry-
gida Tomala – organy

20 września 2019 r., godz. 19:00
Kościół pw. św. Michała Archanioła, Skrzyszów, 

ul. Wyzwolenia 39
MSZA Z PÓŁNOCY

Dziesięć wieczorów z muzyką 
podczas XIII Festiwalu Fide et Amore 

Koncert pt. „Porcjunkula” w  kościele pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Susz-
cu rozpoczął XIII edycję Festiwalu Twórczości 
Religijnej Fide et Amore, Żory 2019.  

Repertuar: skandynawska muzyka euchary-
styczna

Wykonawcy: Chór Katedry w  Sztokholmie, 
Pueri Cantantes Cathedralis ungdomskör 
(Szwecja), Elisabeth von Waldstein – dyrygent

27 września 2019 r., godz. 19:00
Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej 

Maryi Panny, Żory – Rowień, ul. Wiśniowa 9

TANTUM ERGO SACRAMENTUM
Repertuar: śpiewy eucharystyczne
Wykonawcy: Joanna Bortel – mezzosopran, 

Anna Dawidów – flet poprzeczny, Łukasz Kur-
pas – organy

4 października 2019 r., godz. 19:00
Kościół pw. świętych Apostołów Filipa i Jaku-

ba, Żory, ul. Garncarska 16

MSZA STAROPOLSKA
Repertuar: Franciszek Lilius (+ 1657)
Wykonawcy: Zespół instrumentalny (Marta 

Lucjan, Alicja Miruk-Mirska, Michał Adamin, Ka-
mil Jurkiewicz), Paweł Seligman – organy, Mag-
dalena Lucjan – sopran, Alicja Ciecielczuk – alt, 
Marcin Ciecielczuk – bas, Chór Animato (dyr. 
Małgorzata Lucjan), Chór kameralny Canticum 
novum (dyr. Gabriela Jaworska), Chór kameral-
ny Ars Cameralis (dyr. Gabriela Jaskiernia/Ma-
rek Bebak), Małgorzata Lucjan – dyrygent

11 października 2019, godz. 19.00
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczenni-

ka, Żory, ul. Boryńska 45

CELEBRACJA
Liturgia w intencji uczestników XIII Festiwa-

lu Fide et Amore
Repertuar: muzyka liturgiczna Szymona Ci-

chonia (*)
Wykonawcy: Zespół Instrumentów Dętych 

(przygotowanie: Szymon Cichoń), Chór Can-
ticum Novum z  Suszca (dyr. Barbara Cichoń 
i  Szymon Cichoń), Chóry: Per Spasso i  Con 
Fuoco z  Pszczyny (dyr. Katarzyna Machnik), 
Krzysztof Walczak – organy, Szymon Cichoń – 
dyrygent, Wiesław Hudek – celebrans
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Kilka razy w tygodniu profesjonal-
ni instruktorzy zapraszają na Aqua 
Jump, Aqua Cycling i  Aqua Aerobic. 
Pod tajemniczymi nazwami kryją 
się zajęcia, które pozwalają zgubić 
zbędne kilogramy, a  jednocześnie 
nie obciążają stawów i  kręgosłupa. 
W  Aquarionie odpowiednie dla sie-
bie ćwiczenia znajdą również senio-
rzy, dla których prowadzone są zaję-
cia gimnastyczne w wodzie.  

Szczegółowe informacje znajdziecie 
na www.parkwodny.zory.pl.

Tradycyjnie już organizatorzy z  Automo-
bilklubu Ziemi Tyskiej przygotowali ciekawe 
trasy i  liczne atrakcje dla kibiców. Tegorocz-
na edycja rajdu jest także częścią obchodów 
100-lecia Powstań Śląskich. Właśnie dlatego 
zawodnicy ruszą do sportowej rywalizacji 
z  Placu Wolności w  Mysłowicach. To właśnie 
w tym mieście, 100 lat temu miały miejsce wy-
darzenia, które zapoczątkowały I  Powstanie 

Rajd Śląska z metą w Żorach

Największa impreza motorsportowa na 
Śląsku, czyli Rajd Śląska także w tym roku 
zagości w naszym mieście! Tradycyjnie już 
organizatorzy z  Automobilklubu Ziemi 
Tyskiej przygotowali ciekawe trasy i  licz-
ne atrakcje dla kibiców. Najlepsi kierowcy 
rajdowi ponownie pojawią się na żorskim 
rynku, gdzie odbędzie się ceremonia na-
grodzenia zwycięzców!

Śląskie – zryw, który zapisał się nie tylko w hi-
storii regionu, ale i całego kraju. Rajd zgodnie 
z tradycją zakończy się w Żorach. Pierwsze za-
łogi pojawią się w naszym mieście w sobotę,  
7 września tuż po godzinie 19:00. Najlepsi 
zawodnicy Rajdu Śląska właśnie w tym miej-
scu odbiorą pamiątkowe puchary.

W  2018 do Rajdu Śląska zgłosiło się aż 
125 załóg, a w tym sezonie ten rekord może 
zostać pobity. To oznacza wyjątkowe, uroz-
maicone widowisko dla kibiców. Na trasy 
w  województwie śląskim wyjadą zarówno 
najnowocześniejsze wyczynowe rajdówki, ale 
także piękne, historyczne samochody rajdo-
we sprzed lat takie, jak Porsche 911, Fiat 125 
Monte Carlo czy też… Syrena 104. Zaprasza-
my do kibicowania! Więcej informacji znaj-
dziecie na: www.slask.rsmsl.pl.

Podwodny 
aerobic

Czy pod wodą można biegać, 
skakać i jeździć na rowerze? Tre-
nerzy z  Aquarionu przekonują, 
że basen nie służy tylko do pły-
wania. 

Idealną lokalizacją dla uli okazał się pe-
łen zieleni teren dawnego przedszkola przy 
ul. Powstańców, obecnie użytkowany przez 
Stowarzyszenie Artystyczne Żory, które 
prowadzi tam szkołę muzyczną. Inicjatywę 

Wspieramy pszczoły! 
Powstała pierwsza miejska pasieka

Znaczenie pszczół  dla człowieka, środo-
wiska i gospodarki jest nie do przecenienia. 
Ponieważ ich liczba ciągle spada, tak waż-
ne jest, by je wspierać. Dlatego z inicjaty-
wy Miejskiego Ośrodka Kultury i Towarzy-
stwa Kulturalnego „Kontrapunkt” oraz przy 
wsparciu finansowym z budżetu miasta,  
w Żorach powstała pierwsza miejska pasieka! 

nadzoruje MOK, a czterema ulami, które już 
zostały zasiedlone opiekuje się Aleksander 
Sładczyk z żorskiego koła pszczelarskiego. 

Warto wiedzieć, że aż 84% roślin przetwa-
rzanych na żywność dla człowieka w Europie 
uzależniona jest od życia pszczół. Dlatego 
każda inicjatywa nastawiona na pomoc tym 
zapylaczom jest cenna.  Zakładanie uli staje 
się zresztą coraz popularniejsze, ten sposób 
człowiek stwarza pszczołom dodatkowe 
miejsca do rozwoju.  Szczególnie ważne jest 
to w miastach. Pszczoły zamieszkały już m.in. 
na dachach galerii, instytucji i biurowców. 

- Był pomysł ulokowania uli na dachu Sce-
ny Plenerowej. Niestety ze względów tech-
nicznych okazało się to trudne – wyjaśnia  
Stanisław Ratajczyk, Dyrektor MOK. - Chcie-
liśmy w naszym projekcie także edukować  
i prowadzić warsztaty pszczelarskie dla dzieci 
przy ulach, a łatwiej i bezpieczniej zrobić to 
na ziemi - dodaje.

Pierwsze warsztaty odbędą się w przy-
szłym roku, gdyż pszczoły muszą mieć czas 
na zadomowienie się. Wtedy też będzie 
można spróbować miodu z miejskiej pasie-
ki. - Planujemy szeroko zakrojone działania 
długofalowe. Patronat nad naszą pasieką 
ma objąć Uniwersytet Śląski. Jesteśmy też 
po wstępnych rozmowach o współpracy  
z chorzowskim zoo - mówi Grzegorz Granek, 
autor projektu. 
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Parku Cegielnia to miejskie 
centrum aktywności, chętnie 
odwiedzane nie tylko przez 
żorzan, ale i  mieszkańców ca-
łego regionu, których przycią-
ga tam m.in. skatepark, plac 
zabaw, siłownia pod chmurką 
oraz tor rolkowy o  długości 
około 1  000 metrów otacza-
jący park. Korzystanie z  tej 
ostatniej atrakcji stało się nie-
dawno jeszcze wygodniejsze 
i bardziej dostępne.

Wzdłuż toru rolkowego za-
montowane zostały w  sumie 
aż   42 słupy z  nowoczesnymi 
oprawami oświetleniowymi 

W  niedzielę, 15 września Miejski Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji w  Żorach oraz Klub 
Sportowy HRmax Żory zaproszą miłośni-
ków aktywnego spędzania czasu na zawo-
dy triathlonowe na dystansie 1/8 Ironmana. 
Impreza rozpocznie się o  godz. 11:00 na 
terenie kąpieliska „Śmieszek” przy ul. Rybnej 
w Żorach. - Doskonała lokalizacja nad kąpieli-
skiem „Śmieszek”, w otoczeniu malowniczych 
lasów oraz przy Amerykańskim Parku Roz-
rywki Twinpigs z pewnością sprawi, że zawo-
dy będą wspaniałą przygodą dla wytrawnych 

Tor rolkowy dostępny przez całą 
dobę! Działa już oświetlenie

To doskonała wiado-
mość dla wszystkich miło-
śników jazdy na rolkach i… 
nocnych marków. Z  toru 
rolkowego w Parku Cegiel-
nia można już korzystać 
przez całą dobę! To efekt 
montażu aż 42 nowych słu-
pów z oprawami LED, które 
oświetlają całą długość ki-
lometrowego toru.

Trwają zapisy 
do I Żorskiego Cross Triathlonu!

Szukacie nowych sportowych wyzwań? 
Lubicie bieganie, pływanie i  jazdę na ro-
werze? W takim razie mamy coś w sam raz 
dla Was! W  naszym mieście po raz pierw-
szy odbędzie się impreza pn. Żorski Cross 
Triathlon „Śmieszek 2019”.

zawodników i  amatorów oraz widowiskiem 
pełnym wrażeń dla rodzinnie dopingujących 
kibiców – mówi Anna Ujma, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu. 

Sportowe zmagania rozpocznie pływania 
w „Śmieszku” na dystansie około 500 metrów. 
Następnie zawodnicy zmierzą się z liczącą 22 
km trasą rowerową, prowadzącą po leśnych 
duktach. Na koniec czeka ich bieg wśród 
drzew i  stawów na dystansie 5 km. Każdy 
może liczyć na gorący doping kibiców, medal 
na mecie oraz ciepły posiłek, a najlepsi także 
na nagrody finansowe.

Zapisy trwają do 12 września, a  koszt 
opłaty wpisowej to 70 zł. Limit uczestni-
ków to 150 osób. Szczegółowe informa-
cje można znaleźć na stronie internetowej  
www.mosir.zory.pl.

LED, dzięki czemu został od w całości oświetlony. 
Podczas inwestycji powstały nowe linie niskie-
go napięcia oraz zabudowano szafę sterowania 
oświetleniem. Cała inwestycja kosztowała ponad 
212 tysięcy złotych.

- Dzięki budowie oświetlenia można w  pełni 
wykorzystać potencjał toru rolkowego. Co waż-
ne, wpływa to na bezpieczeństwo rolkarzy. Do 
godziny 23:00 zapalone są wszystkie latanie, zaś 
później tor oświetla co druga z nich - mówi Anna 
Ujma, Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kul-
tury i Sportu.

Podczas realizacji inwestycji nowe świetnie zy-
skała także inna atrakcja Parku Cegielnia - boisko 
do gry w bule. Tuż obok niego postawiono nowy, 
10-metrowy słup z dwoma naświetlaczami LED.

Warto przypomnieć o  możliwości skorzysta-
nia z wypożyczalni rolek  w hali sportowej MOSiR 
przy ul. Folwareckiej. W  kasie hali wypożyczyć 
można nie tylko kilkadziesiąt par rolek, ale też ka-
ski i ochraniacze.

fot. Kam
il Sław

iński



8 Kurier Żorski  |   numer 06  |  wrzesień 2019

Kultura

Wydawca: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25
Opracowanie: Biuro Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory
Skład: Machulik Mariusz pracownia graficzna 10.piętro

KURIER
Żorski

Druk: Drukarnia Kolumb z siedzibą w Chorzowie
Nakład: 21 000 egzemplarzy
ISSN: 1507-1685

- Jest to wybór tekstów, których wspól-
nym mianownikiem jest polskość w połą-
czeniu z  treściami uniwersalnymi, reflek-
sją nad człowiekiem i  społeczeństwem. 
Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzo-
stwem stylu i plastycznością, która pozo-
stawia w umysłach czytelników niezapo-
mniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie 
straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się szla-

Nowele polskie będą lekturą 
ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
Czytanie”, zainaugurowanej w 2012 
roku przez Parę Prezydencką.

chetnością i solidarnością, że nie wolno nam 
stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani 
zapomnieć o naszej historii – napisał w spe-
cjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Spotkajmy się wszyscy w  sobotę,  
7 września na rynku w  Żorach, by ra-
zem odkryć piękno i aktualność Nowel pol-
skich. Biblioteka w  Żorach wybrała nowelę  
pt. „Mój ojciec wstępuje do strażaków”  
Brunona Schultza, ze zbioru „Sanatorium 
pod Klepsydrą”. Będzie to także wspaniała 
okazja do spotkania i rozmowy z dr Arturem  
Madalińskim na temat twórczości Schultza.

Akcja Narodowe Czytanie organizowa-
na jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.  

Została zainicjowana wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czy-
tanie dzieł Aleksandra Fredry, a  podczas 
następnych edycji przeczytano kolejno: 
Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz „Lal-
kę” Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej 
Duda i  Agata Kornhauser-Duda roz-
poczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza w  warszawskim 
Ogrodzie Saskim. W  2017 roku lekturą 
Narodowego Czytania było „Wesele” Sta-
nisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za 
granicą dramat ten przeczytano w ponad 
2000 miejsc. 


