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Konkurs, którego celem było pokazanie 
szerszemu gronu odbiorów  najpiękniejszych 
zielonych przestrzeni w mieście i tym samym 

Najpiękniejsze skwery, 
ogródki i balkony nagrodzone! 

Piękne zielone przestrzenie - zarówno 
te, o które dba miasto, jak i przede wszyst-
kim te, pielęgnowane przez naszych 
mieszkańców - to jedna z  wizytówek Żor. 
Doceniając pracę włożoną w ich utrzyma-
nie Prezydent Miasta, Waldemar Socha 
spotkał się z  twórcami najładniejszych 
przydomowych ogrodów, balkonów, 
skwerów oraz ogródków działkowych, by 
wręczyć im nagrody w konkursie „Najpięk-
niejsza zielona przestrzeń Miasta Żory”.

zainspirowanie innych mieszkańców został 
zorganizowany wspólnie przez Urząd Mia-
sta Żory oraz Polski Związek Działkowców 
– Okręg Śląski, Rodzinne Ogrody Działkowe 
z Żor. Został podzielony na cztery kategorie: 
I – skwer zielony, II -  balkon, III - ogród przy-
domowy i  IV - działka ROD.

Wszystkie zgłoszone przestrzenie  zostały 
ocenione przez komisję konkursową, która 
w  kategoriach I-III przy ocenie posiłkowała 
się zdjęciami, zaś w kategorii IV dokonywała 
ocen na podstawie wizytacji na działkach. 

Właścicielką najpiękniejszego balkonu 
została uznana Zofia Reichelt. Najpiękniej-

szy skwer zielony to natomiast dzieło Józefa 
Łady. W kategorii ogród przydomowy uzna-
nie komisji zyskała przestrzeń stworzona 
przez Alę Zielińską, która zajęła pierwsze 
miejsce. Tuż za nią uplasowali się Anna i Bo-
lesław Pasikowscy, a  na podium stanęła 
również Ewa Mroczkowska. Najtrudniejsze 
zadanie komisja oceniająca miała w  kate-
gorii Rodzinne Ogródki Działkowe, w  której 
wpłynęło najwięcej zgłoszeń a  rywalizacja 
była bardzo wyrównana. Ostatecznie za naj-
piękniejszą uznana została działka Elżbiety 
i Zdzisława Gabrysiów. Drugie miejsce zajęli 
Janina i Henryk Watolowie, a trzecie Halina 
i  Tadeusz Doboszowie. Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom i  laureatom 
konkursu! 

Pierwsza ważna inwestycja obejmie połu-
dniową część miasta. Kierowcy przyjeżdżają-
cy od strony Jastrzębia-Zdroju wraz z końcem 
września natrafią na utrudnienia w  ruchu, 
tak aby z  początkiem grudnia móc nową 
arterią dojechać do centrum. Przebudowa 
alei Jana Pawła II obejmie cały odcinek od 
skrzyżowania z  ul. Towarową do skrzyżowa-
nia z  al. Zjednoczonej Europy. Wymienione 
zostaną krawężniki, zostanie sfrezowana 
stara nawierzchnia i  ułożona nowa. Przy ul. 
Spółdzielczej i Bajerówce dla bezpieczeństwa 
pasażerów wykonane zostaną dwie zatoki 
autobusowe. Dodatkowo od strony os. Sikor-
skiego wymieniony zostanie stary chodnik. 
Odnowiona zostanie   też organizacja ruchu. 

Miliony z budżetu miasta na przebudowę dróg!
Żory nie zwalniają tempa! Chociaż 

rozpoczął się ostatni kwartał roku, to  
w naszym mieście właśnie ruszyły kolejne 
duże inwestycje drogowe, dzięki którym 
już niedługo poprawi się bezpieczeństwo 
oraz komfort kierowców i pieszych.

- Remont spowodowany jest złym stanem 
technicznym al. Jana Pawła II, a jego efekty 
będą szybko odczuwalne. Na czas przebu-
dowy, zamykane będą tylko poszczególne 
odcinki drogi i organizowane będą objazdy – 
mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta.
Koszt całej inwestycji to około 2,4 mln zł.

Druga inwestycja drogowa realizowana 
będzie w  Baranowicach. Efekty prac ucieszą 
jednak nie tylko mieszkańców tej dzielnicy, 
ale wszystkich użytkowników Drogi Krajo-
wej 81 czyli tzw. „Wiślanki”. Remonty przy DK 
81 odbywać się będą w dwóch miejscach – 
na skrzyżowaniu z ulicami Pukowca i Młyńską 
oraz na skrzyżowaniu z ul. Familijną.

Zakres prac w  przypadku pierwszej loka-
lizacji obejmie: wykonanie projektu, demon-
taż istniejącej sygnalizacji na przejściu dla 
pieszych oraz wybudowanie zupełnie nowej 
sygnalizacji świetlnej w  tym miejscu. Nowe 
światła obejmą wszystkie ulice dochodzące 
do skrzyżowania tj. Kościuszki, Pukowca 

i  Młyńską. Celem tego przedsięwzięcia jest 
poprawa bezpieczeństwa ruchu i  uspraw-
nienie przejazdu. Utrudnienia dla kierowców 
wystąpią tylko przy montażu sygnalizatorów 
– będzie to wyłączenie jednego pasa ruchu 
na kilka godzin przez 3-4 dni. O tych tymcza-
sowych przeszkodach będziemy informowali 
na bieżąco na stronie www.zory.pl. Zgodnie 
z  umową wykonanie projektu i  montaż sy-
gnalizacji ulicznej powinny zakończyć się do 
30 października 2019 r.

 Natomiast w ramach przebudowy skrzy-
żowania z  ul. Familijną wykonane zostaną 
pasy włączenia i wyłączenia na DK 81. Będzie 
się to wiązało z przesunięciem ekranów i bu-
dową wyjazdu z ulicy w kierunku Żor. Reali-
zacja tego przedsięwzięcia spowodowana 
jest budową centrum logistycznego w  bez-
pośrednim sąsiedztwie. Zakończenie prac 
przewidywane jest do końca listopada. Koszt 
inwestycji przy ul. Kościuszki (DK 81) to koszt 
ponad 2 mln 53 tys. zł.

Mając na uwadze tryb pracy nad wdra-
żaniem koniecznych modyfikacji, zmianie 
ulegnie także czasowy harmonogram prze-
prowadzania całej procedury, w tym w szcze-
gólności głosowania mieszkańców. Zmieni 
się również sam sposób głosowania. Lista 
wszystkich zgłoszonych projektów, termin 
głosowania oraz adresy i godziny urzędowa-

Ważne zmiany w Żorskim Budżecie Obywatelskim 
W związku z otrzymaniem od Wojewo-

dy Śląskiego uwag i wytycznych, dotyczą-
cych konieczności wprowadzenia zmian 
w  uchwale Nr 116/VIII/19 Rady Miasta 
Żory z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 
Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, jeste-
śmy zmuszeni do dokonania korekty tego 
aktu prawa miejscowego.

nia Punktów głosowania zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Żory www.zory.pl, na dedykowanej plat-
formie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem  
zory-ekonsultacje.eboi.pl, w  Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na tablicach ogło-
szeń Urzędu Miasta Żory.

Najpiękniejsza działka ROD 
Elżbiety i Zdzisława Gabrysiów

Z uczestnikami konkursu spotkał się 
Prezydent Waldemar Socha
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Apelujemy o odrzucenie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo geo-
logiczne i górnicze oraz ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (druk sej-
mowy nr 3818).

Wprowadzenie przepisów zawartych 
w projekcie przedmiotowej ustawy, które 
mają charakter przepisów szczególnych  
w stosunku do przepisów z zakresu plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz prawa budowlanego, pozbawiają jed-
nostki samorządu terytorialnego możliwo-
ści decydowania o sposobie użytkowania 
terenów poprzez zapisy miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego.  

„Decyzja ministra o ustanawianiu 
stref specjalnego przeznaczenia na 
terenach, gdzie znajdują się złoża 
węgla kamiennego i brunatnego, 
uznane za strategiczne, będzie nie-
mal automatycznie uwzględniana  
w dokumentach planistycznych 
gminy, w związku z czym na  pozio-
mie samorządu nie będzie możliwo-
ści zatrzymania tej decyzji.” 

Zapisy projektowanego art. 42m ust. 
2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 
znoszą ponadto konieczność uzgadniania 
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) wniosków w sprawie udzielenia 
koncesji. 

„Pozbawia to więc samorządy 
możliwości jakiegokolwiek decydo-
wania lub wpływu na sposób pro-
wadzenia zamierzonej działalności 
związanej z eksploatacją górniczą.”

Jak wynika z uzasadnienia projektu 
ustawy, regulacje te „wychodzą naprzeciw 
postulatom przedsiębiorców zajmujących 
się wydobywaniem węgla kamiennego lub 
węgla brunatnego ze złóż” mają „doprowa-
dzić do zmniejszenia ponoszonego przez 
przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego” 
oraz „przyspieszyć postępowanie konce-
syjne”.  

„Tym samym projekt ten w ża-
den sposób nie bierze pod uwagę 

Żorscy Radni apelują do Posłów!

potrzeb obywateli mieszkających 
na terenach, na których znajdują się 
złoża węgla kamiennego oraz węgla 
brunatnego, a także przedsiębiorców, 
którzy na tych terenach prowadzą 
swoją działalność gospodarczą nie-
związaną z wydobywaniem węgla 
kamiennego lub węgla brunatne-
go ze złóż. Projekt ten pozbawia ich 
możliwości skutecznej walki o wła-
sne interesy majątkowe (budynki 
mieszkalne i inne, przedsiębiorstwa, 
infrastrukturę) oraz zdrowie i komfort 
życia.”

Eksploatacja przedmiotowych złóż za-
wsze negatywnie oddziałuje na środowisko 
poprzez degradację terenów znajdujących 
się w rejonie obszarów i terenów górniczych  
i generuje wysokie koszty związane z ko-
niecznością remontów obiektów zniszczo-
nych w wyniku eksploatacji górniczej. Istnie-
jące i nieeksploatowane dotąd złoża często 
znajdują się w  terenach o wysokim stopniu 
zagospodarowania (osiedla domów wielo-
rodzinnych, zabudowa jednorodzinna i prze-
mysłowa), które w wyniku podjęcia eksplo-
atacji mogą zostać zniszczone. Istotnym jest 
to, że obiekty te nie są zabezpieczone przed 

wpływem eksploatacji górniczej i  każdy, 
nawet najmniejszy wpływ eksploatacji 
może powodować ich znaczące, niespo-
dziewane uszkodzenie. 

„W naszej ocenie decyzje po-
wodujące degradację środowiska 
naturalnego, niszczenie majątku 
i zdrowia obywateli nie mogą być 
podejmowane na szczeblu minister-
stwa z pominięciem interesów gmin 
i ich mieszkańców, do czego prowa-
dzą regulacje zawarte w projekcie 
ustawy.” 

Interes Państwa to szeroko pojęty inte-
res jego mieszkańców, a nie tylko interes 
ekonomiczny przedsiębiorców górniczych, 
a nawet zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Państwa z wykorzysta-
niem paliw wpływających na zanieczysz-
czenie powietrza w naszych miastach. Jako 
mieszkańcy miasta Żory dokładnie wiemy, 
jak smog związany ze spalaniem paliw sta-
łych wpływa na zdrowie i życie ludzi.

Dlatego wnosimy o niewprowadzanie 
niekorzystnych dla obywateli zmian le-
gislacyjnych, ograniczających nasze pra-
wo do decydowania w jakim środowisku  
i w jakich warunkach przyjdzie nam żyć.

Apel do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Podczas obrad sesji Rady Miasta żorscy radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko.  W trakcie głosowania 14 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem, a 8 wstrzymało się od głosu.

Projekt powyższej ustawy ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 15-16 października br., które będzie kon-
tynuacją przerwanego posiedzenia z dnia 11 września br. Jest to projekt poselski, który nie był poddawany konsultacjom 
społecznym i został wniesiony 9 września br.
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Dotychczas niektóre instytucje finansowe 
nie rozliczały się należycie z  konsumentem, 
ograniczając się jedynie do umarzania od-
setek za okres, w  którym kredytobiorca nie 
będzie już korzystał z  kredytu. – To narusze-
nie prawa – mówi Marek Niechciał, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Okazuje się, że w  przypadku wcześniejszej 
spłaty zadłużenia, opłaty administracyjne, 
prowizje a  nawet składki na ubezpieczenie, 
powinny zostać kredytobiorcom zwrócone. 
Zwrot ten oczywiście będzie proporcjonalny 
do okresu, którego spłata dotyczy. 

Prezes UOKiK postawił zarzuty w tej spra-

Dobre wieści dla posiadaczy 
kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej 11 września br. ogłosił wyrok w spra-
wie zwracania przez banki proporcjonal-
nej części kosztów, w  razie wcześniejszej 
spłaty kredytu konsumenckiego. To waż-
na informacja dla posiadaczy kredytów.

wie już 21 firmom, które nieuczciwie rozli-
czają się ze swoimi klientami. Kolejne sprawy 
będą wszczynane na bieżąco. – Apeluję do 
kredytodawców, żeby respektowali wyrok 
TSUE. Dla instytucji finansowych, banków sta-
nowi on jasną informację, jak interpretować 
ten przepis. Jest to też dobry powód do tego, 
aby unormowały sytuację na rynku i  zawie-
rały ugody z klientami. W ten sposób można 
uniknąć interwencji UOKiK, a przypomnę, że 
maksymalna kara za naruszenie ustawy o kre-
dycie konsumenckim może wynieść do 10 
procent obrotu – dodaje Marek Niechciał. 

Każdy konsument, który po wcześniejszej 
spłacie kredytu nie otrzymał zwrotu ponie-
sionych kosztów, powinien złożyć reklamację 
powołując się na orzeczenie TSUE. W  przy-
padku odrzucenia reklamacji, można zwrócić 
się po pomoc do Rzecznika Finansowego lub 
dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wszystkie sprawy, pozostające w  za-
kresie Działu Świadczeń Rodzinnych 
MOPS można załatwić w  jego siedzibie 
przy Rynku 9 w  Żorach w  następujących 
terminach:

- poniedziałki, w godz. 7:30 - 15:30,
- wtorki, w godz. 12:00 - 15:30,
- środy, w godz. 7:30 - 15:30,
- czwartki, w godz. 12:00 - 15:30.
Piątki zostały wyłączony z obsługi inte-

resantów. 

Zmiany 
godzin otwarcia 
Dział Świadczeń 
Rodzinnych MOPS

Dział Świadczeń Rodzinnych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Żorach od września aż do końca 
roku obsługuje interesantów w  zmie-
nionych godzinach. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach już 
po raz kolejny bierze udział w  projekcie re-
alizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kam-
panii „Mała książka - wielki człowiek”, kie-
rowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek i czytania razem z dzieckiem. Każde 
dziecko w  wieku 3-6 lat, które przyjdzie do 

Wyprawki czytelnicze dla najmłodszych
Zastanawiacie się czasem, czy jest sens 

zabierać małe dziecko do biblioteki? Oczy-
wiście, że tak, nawet jeśli nie potrafi jeszcze 
czytać! Nowoczesna biblioteka nie jest tym 
samym, co kilka dekad temu. Dziś można 
w  niej nie tylko wypożyczać książki, ale 
także odpoczywać i dobrze się bawić! Dla-
tego warto zapisać nawet przedszkolaka.

żorskiej biblioteki i zostanie jej czytelnikiem, 
otrzyma w  prezencie wyjątkową „Wyprawkę 
Czytelniczą” na dobry czytelniczy start, w któ-
rej znajdzie się książka „Pierwsze czytanki 
dla…” i broszurka dla rodzica. 

Mały Czytelnik odbierze też wyjątkową 
kartę, na którą będzie mógł przyklejać naklej-
kę za każdą wizytę w bibliotece zakończoną 
wypożyczeniem książki. Po zebraniu dzie-
sięciu naklejek zostanie uhonorowany dy-
plomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. 

Kampania społeczna „Mała książka – wielki 
człowiek” została dofinansowana przez Mini-
sterstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w  ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.

W  przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, takich jak np. zmiana właściciela nieruchomości czy licz-
by domowników, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Do tej pory należało to 
zrobić w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Co ważne, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości należy wnieść za miesiąc, w którym nastą-
piła zmiana. Pamiętajmy, aby tego dopilnować, np. gdy przybędzie 
nam nowy członek rodziny.

Ważna zmiana dotycząca 
gospodarowania odpadami

W  związku z  nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zmienił się termin dotyczący składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz związany z nim termin naliczania opłat. 
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Możliwość otrzymania stypendium Marszał-
ka spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. 
W tym roku ponownie liczba składanych wnio-
sków wielokrotnie przewyższała liczbę stypen-
diów. Celem stypendium Anny Flagi będzie 
zrealizowanie wystawy sztuki pt.: „Flagi pani 

Anna Flaga laureatką 
stypendium Marszałka Województwa!

Spośród setek chętnych, tylko dwa-
dzieścia osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem i ochroną 
dóbr kultury na rzecz naszego wojewódz-
twa otrzymało stypendium Marszałka 
Województwa Śląskiego. Wśród nagro-
dzonych jest żorska artystka - Anna Flaga! 
Wyróżnienie otrzymał jej autorski projekt 
pod nazwą „Flagi pani Flagi”.

Flagi” oraz przeprowadzenie zajęć animacyjno-
-edukacyjnych. - Wystawa będzie artystycznym 
wydarzeniem. W  określonym czasie zostanie 
zaprezentowanych w  przestrzeni miejskiej 12 
flag na specjalnych podstawach. Tematyka ob-
razów na płótnie (flagi) ma nawiązywać do prac 
polskich artystów 20-lecia międzywojennego, 
związanych z  tworzeniem nowych trendów 
i  rewolucji w sztuce. Obrazy te będą grą kom-
pozycji linii, płaszczyzn i brył o wyrazistej kolo-
rystyce wzbudzającej pozytywne emocje oraz 
dającej całkowitą swobodę interpretacji. Temat 
prac będzie się toczył wokół skojarzeń słów 
takich jak: wolność, jedność, różność, niepod-
ległość, swoboda, siła, miłość, czystość, radość 
- czytamy we wniosku Anny Flagi.

To już czwarta figurka przedstawiająca 
maskotkę naszego miasta, która nawiązuje 
do charakterystycznych miejsc w  Żorach. Do-
tychczas mogliśmy podziwiać Żorka trzyma-
jącego płonącą pochodnię, pozdrawiającego 
zwiedzających Muzeum Ognia. Przy barze 
mlecznym „Krówka”, znajdującym się przy  
ul. Szeptyckiego gości wita Żorek - łasuch.  
Rynek natomiast zdobi Żorek czytający książ-

Nowa figurka Żorka 
stanęła przed kinem „Na Starówce”

Kolejny Żorek zawitał do naszego mia-
sta! W  związku z  60-leciem kina „Na Sta-
rówce” przed jego wejściem pojawił się 
Żorek z rolką filmową! 

kę. W ubiegłym roku figurki zostały naprawio-
ne, oczyszczone i odnowione.

Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta oraz pro-
pozycjom i  głosowaniu mieszkańców jeszcze 
w tym roku „Szlak Żorka” zostanie rozbudowa-
ny.  Po Żorku - filmowcu kolejnymi figurkami, 
które staną się ozdobą naszego miasta będą: 
Żorek - baseballista, Żorek - strażak oraz para 
zakochanych - Żorek i Żorka, która stanie przy 
Urzędzie Stanu Cywilnego. Niewykluczone, że 
w  przyszłości powstaną nowe figurki, które 
wspólnie mają tworzyć „Szlak Żorka”, stając się 
kolejną wizytówką naszego miasta.

Projekt uwzględnia również edukację ar-
tystyczną przygotowaną dla młodzieży i  do-
rosłych w  ramach Prowincjonalnego Ogrodu 
Sztuk oraz wykłady i  warsztaty o  sztuce dla 
dzieci i  młodzieży w  siedzibie Muzeum Miej-
skiego w Żorach.

Anna Flaga jest absolwentką Wydziału Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Ma-
tejki w Krakowie. To artystka malarka i projek-
tantka graficzna 2D. Wyróżniana i  nagradzana 
w  ogólnopolskich konkurach fotograficznych 
i malarskich. Uczestniczka międzynarodowych 
plenerów malarskich. Od 2013 roku pracuje 
w  Muzeum Miejskim w  Żorach, gdzie realizu-
je swoje pasje i  umiejętności na stanowisku 
specjalisty ds. promocji w  Dziale Promocji 
i  Wydawnictw. Jest twórcą znaku graficznego 
Muzeum, jak również aktualnego wizerunku 
Muzeum oraz wielu muzealnych publikacji.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na efekty 
realizacji projektu!

Jubileuszowa gala była okazją do wspomnień, 
podziękowań oraz nagrodzenia tych, którzy przy-
czynili się do niezwykłego rozwoju ZAZ „Wspólna 
Pasja”. - Zakład Aktywności Zawodowej okazał się 
wielkim sukcesem w  naszym mieście. Doszło na-
wet do tego, że mamy trudności ze znalezieniem 
kolejnych osób do pracy, bo już tak dużo osób 
z niepełnosprawnościami z  terenu Żor zatrudnili-
śmy. Są plany dalszego rozwoju, więc będziemy się 
otwierali także na osoby z niepełnosprawnościami 
z  innych miejscowości - mówi Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory. - Bardzo się cieszymy, że 
udało się stworzyć taki zakład dla osób, którym 
najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie. Tutaj oprócz 
pracy mają one także możliwość rehabilitacji i zna-
lezienia celu życiowego - dodaje Prezydent Żor. 

Podczas uroczystości nagrodzeni zostali wy-
różniający się pracownicy Zakładu, którzy otrzy-
mali tytuł „Pracownika 10-lecia”, a  także osoby 
w  sposób szczególny wspierające jego działal-

Zakład Aktywności Zawodowej 
„Wspólna Pasja” świętował 10 urodziny!

Już od dziesięciu lat w  naszym mieście 
działa Zakład Aktywności Zawodowej Za-
kład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pa-
sja”! Uroczysty jubileusz Zakładu, kojarzo-
nego przez mieszkańców przede wszystkim 
z  niezwykle popularnym barem mlecznym 
„Krówka”, odbył się w kinie „Na Starówce”.

ność, którym przyznano statuetkę „Serce za ser-
ce”. W  tym gronie znaleźli się Waldemar Socha 
- Prezydent Miasta Żory oraz Rada Miasta Żory, 
w  imieniu której statuetkę odebrał Wiceprze-
wodniczący Piotr Huzarewicz. Podziękowania 
za okazaną pomoc otrzymali także: Aleksandra 
Adamczyk, Henryk Buchalik, Jadwiga Kemp-
ny, Grażyna Zdziebło, Zarząd OSP Żory oraz 
Barbara Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Po-
lityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego.

Oczywiście nie mogło zabraknąć także gra-
tulacji i  podziękowań dla świętującego jubileusz 
Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”.  
Na ręce Jerzego Krótkiego, Dyrektora ZAZ złoży-

li je m.in. Prezydent Waldemar Socha oraz Wice-
przewodniczący Rady Miasta Piotr Huzarewicz. 

Dużym wyróżnieniem dla Zakładu było przy-
znanie mu prestiżowej Złotej Odznaki Honorowej 
za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Oznakę 
wręczyli minister Michał Woś – Wiceprzewod-
niczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów 
i Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz 
Jacek Świerkocki – Przewodniczący Kapituły 
Sejmiku Województwa Śląskiego, Radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego i Pełnomocnik Prezyden-
ta Miasta Żory. 

Galę uświetniły występy zwyciężczyni „Szansy 
Na Sukces” i laureatki Nagrody Publiczności pod-
czas koncertu „Debiuty” w ramach 56. Krajowego 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu - Aleksandry 
Nykiel oraz zespołu Mezalians Art, tworzonego 
przez członków Zarządu Fundacji na Rzecz Pro-
mowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych   
„Wygrajmy Razem” oraz ich przyjaciół. 

ZS2 im
. Tischnera w

 Żorach
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To było doskonałe podsumowanie świetne-
go sezonu w wykonaniu softballistek Gepardów 
Żory. Na swoim boisku żorzanki nie dały żadnych 
szans przeciwniczkom z Warszawy, wygrywając 
mecze kolejno 8:1 i  10:1. Przy dopingu licznie 
zgromadzonych kibiców nasze zawodniczki 
stworzyły doskonałe widowisko, którego ozdobą 
były home runy autorstwa grającej trenerki  Sa-
meshima Yuko i Julii Kirsanow. Trenerzy Same-
shima Yuko i  Arkadiusz Żurkowski mogli być 
zadowoleni ze znakomitej gry swojego zespołu 
zarówno w ataku, jak i obronie. Warto podkreślić, 
że w  fazie play-off dzięki znakomitej postawie 

Softballistki Gepardów Żory 
obroniły Mistrzostwo Polski! 

Mistrzostwo Polski Seniorek w softballu 
zostaje w  Żorach! W  rozgrywanym w  na-
szym mieście finale Polskiej Ligi Kobiet 
zawodniczki Gepardów Żory dwukrotnie 
pokonały zespół Diamonds Warszawa i tym 
samym obroniły tytuł Mistrzyń Polski. 

miotaczki Mariko Goto nasza drużyna w  czte-
rech meczach straciła tylko trzy punkty, a zdoby-
ła aż 36 punktów! 

Dzięki zwycięstwom w  finałowych meczach 
zawodniczki z  Żor obroniły wywalczony rok 
temu tytuł Mistrzyń Polski i  zapewniły sobie 
udział w  przyszłorocznym Klubowym Pucharze 
Europy! Warto przypomnieć, że softball jest dys-
cypliną olimpijską.

Mistrzostwo Polski wywalczył zespół w  skła-
dzie: Maria Rosół - kapitan, Sameshima Yuko 
- grająca trenerka, Martyna Jarzyna, Paulina 
Kozłowska, Maja Kuśmierek, Julia Kirsanow, 
Natalia Miodek, Patrycja Miodek, Wiktoria 
Korykora, Zuzanna Smęder, Wiktoria Łężna, 
Klaudia Wróblewska, Justyna Ostarek, Magda 
Podgórska,  Joanna Sawczuk, Natalia Shmat-
ko, Natalia Ciarcinska, Emilia Zyzalo, Mariko 
Goto, Watanabe Yuri. 

Przerwa techniczna w tym roku była krótsza 
niż zwykle, ponieważ część prac przeprowa-
dzono podczas lipcowej awarii. We wrześniu 
wymieniono wodę w strefie rekreacyjnej oraz 
wykonano niezbędne remonty i renowacje.

Po przerwie technicznej wprowadzono tak-
że zmiany w cenniku korzystania z Aquarionu. 
Zmianie uległy nie tylko ceny pojedynczych 
biletów, ale również kwota opłaty za przekro-
czenie czasu pobytu. Została ona ujednolicona 
i wynosi obecnie 30 groszy dla wszystkich ro-
dzajów biletów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.parkwodny.zory.pl.

Aquarion 
już otwarty!

Zakończyła się przerwa techniczna 
w Parku Wodnym Aquarion. Można już po-
nownie korzystać z wodnych atrakcji.

Podopieczne trenerki Dżesiki Skór-
skiej- Babiak prezentowały swoje umie-
jętności w kilku konkurencjach, za każdym 

Mażoretki Eksplozja wśród najlepszych na świecie! 
Ogromny sukces podczas mistrzostw 

świata mażoretek odniósł zespół Eksplo-
zji Żory. Podczas rozgrywanych w czeskiej 
Pradze zawodów nasze reprezentantki 
wywalczyły tytuł Wicemistrzyń Świata! 

razem imponując przygotowaniem. Re-
prezentantki Żor zajęły 7 miejsce w  kon-
kurencji MIX senior stage i 7 miejsce w ry-
walizacji miniformacji senior 2xbaton. 
Dżesika Skórska-Babiak zajęła natomiast 
indywidualnie 6 miejsce w  konkurencji 
solo 2xbaton senior.

Prawdziwym popisem żorskich mażo-

retek były występy w  kategorii „Classic 
Majorettes Senior defile + stage”. Żorzan-
ki po pierwszym dniu rywalizacji zajmo-
wały wysokie 3 miejsce, a kolejnego dnia 
nie miały sobie równych, dzięki czemu 
w ogólnej klasyfikacji wskoczyły na drugi 
stopień podium zdobywają tytuł Wicemi-
strzyń Świata!

Uniwersytet Dziecięcy WSH to comiesięczne wykłady, warsztaty i  laboratoria 
badawcze. Celem tej inicjatywy jest zainspirowanie dzieci do poszukiwania wie-
dzy oraz pokazanie im różnorodności świata nauki. Młodzi studenci będą mieli 
okazję wziąć udział w  ciekawych i  nieszablonowych wykładach, m.in. z  chemii, 
fizyki, robotyki, informatyki, geografii, astronomii, matematyki, logistyki, sztuki, 
filozofii, historii, biologii czy archeologii. 

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do ciekawych świata i nie bojących się 
zadawać pytań dzieci w wieku 6 - 12 lat. Można jednak zapisać na nie także młod-
sze dzieci - decyzja należy do rodzica. Zajęcia odbywają się w formie wykładów 
oraz warsztatów. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w przystępny i atrakcyj-
ny sposób. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa oraz 
zadawania pytań prowadzącym. W  każdym miesiącu realizowany będzie jeden 
60- minutowy,  interaktywny wykład naukowy oraz jeden 60-minutowy, interak-
tywny warsztat naukowy. 

Zajęcia są współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Żory. Będą odbywały 
się w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, przy ul. Boryńskiej 2. Koszt 
udziału dziecka w cyklu 8 wykładów to 150 zł za cały cykl. W przypadku rodzeń-
stwa, za każde kolejne dziecko opłata wynosi 130 zł. Wariant drugi, czyli udział  
w 8 wykładach oraz 8 warsztatach wiąże się z opłatą w wysokości 400 zł za rok za 
jedno dziecko. Możliwe jest rozłożenie tej płatności na dwie raty po 200 zł.  Gdy w za-
jęciach bierze udział rodzeństwo, to opłata za każde kolejne dziecko wynosi 320 zł. 

Rekrutacja na zajęcia odbywa się wyłącznie przez internet. Aby zapisać dziec-
ko należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej  
www.humanitas.edu.pl/ud_zory. 

W Żorach startuje 
Uniwersytet Dziecięcy! 

Fascynujące prawa fizyki i  ich zastosowanie, widowiskowe ekspe-
rymenty chemiczne, podróż w przeszłość, by odkryć historię polskich 
Ułanów oraz tajemnicę życia i wyginięci dinozaurów – to tylko część 
z atrakcji, jaka będzie czekała na młodych miłośników nauki podczas 
zajęć Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Humanitas, które już 
październiku rozpoczną się w naszym mieście. 
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Wieczór autorski z  reporterem i  laure-
atem wielu prestiżowych nagród Witoldem 
Szabłowskim odbędzie się w  środę, 9 paź-

Znakomity reportażysta 
z wizytą w bibliotece

Autor wysoko ocenianej książki pt. „Za-
bójca z  miasta moreli. Reportaże z Turcji” 
i  laureat prestiżowej Nagrody Dzienni-
karskiej Parlamentu Europejskiego Wi-
told Szabłowski spotka się z  czytelnikami 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach. 

Projekt ma wspomagać edukację histo-
ryczną z  wykorzystaniem literatury, wspie-
rać postawę tolerancji, a  przede wszystkim 
uwrażliwiać na los drugiego człowieka.  
- Poprzez pracę z  książką młodzi czytelnicy 
mają dowiedzieć się czym jest wojna, poznać 
podstawowe informacje związane z II wojną 
światową oraz jej konsekwencje, utrwalić 
wiadomości zarówno z  historii Polski, jak 
i  poznać losy miasta - mówi Aleksandra  
Zawalska-Hawel, dyrektor MBP w Żorach.

W  ramach projektu organizowany jest 
także konkurs literacki pn. „Wojenne dzie-

Czy wojna jest dla dzieci?
We wrześniu rozpoczął się projekt Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Żorach nawiązu-
jący do 80. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej pn. Zaklęcie na „W”.  Obejmuje on m.in. 
cykl zajęć z książką, spotkania ze „świadkami 
historii”, pisarzami i historykami. 

Henryk Mazurek to lekarz, fotograf i  ko-
lekcjoner – w takiej kolejności należy opowia-
dać o człowieku, który z narażeniem własnego 
życia jeździ z organizacją „Lekarze bez Granic” 
w  najbardziej zagrożone rejony świata, aby 
ratować życie innych. W ciągu osiemnastu lat 
i  licznych wjazdów do afrykańskich krajów 
oraz na Haiti, Henryk Mazurek zgromadził po-
kaźny zbiór wyjątkowych przedmiotów, które 
zaprezentuje w Muzeum Miejskim w Żorach. 

Na kolekcję doktora Henryka Mazurka skła-
dają się obiekty zróżnicowane pod względem 
charakteru i  pochodzenia. Jest wśród nich 
m.in. piękny model powozu, wykonany przez 
złotnika cesarza Etiopii Hajle Syllasje I, magicz-
ne obiekty, chroniące kobiety podczas porodu, 
a  także przedmioty codziennego użytku. Bez 
względu jednak na to, który z nich weźmiemy 
do ręki, usłyszymy opowieść, która przeniesie 

Kolekcjoner światów, 
czyli wystawa roku w Muzeum Miejskim

Nowa wystawa czasowa w żorskim mu-
zeum z  pewnością zaskoczy odwiedzają-
cych. „Kolekcjoner światów” to niezwykła 
ekspozycja, opowiadająca o  fascynującej 
przygodzie życia „lekarza bez granic” - 
Henryka Mazurka i jego wyjątkowej kolek-
cji, tworzącej przestrzeń, która zachwyca. 

nas do czasu i miejsca jego nabycia. 
Zobaczymy ludzi i  dotkniemy ich 
kultury, która stanie się dzięki temu 
bardziej zrozumiała. To co dziwne 
i obce stanie się oswojone i bardziej 
racjonalne. Usłyszymy opowieści cza-
sami zaskakujące, jak ta o spotkaniu 
z  Messim i  rozmowach z  przywódcą 
francuskich neofaszystów, ale też ta-
kie, które poruszą i  rozbawią. Poczu-
jemy dramat ciszy po trzęsieniu ziemi 
na Haiti i  lęk uchodźców w  obozie 
w Kenii, ale również radość wdzięcz-
nych pacjentów.

Na wystawie pn. „Kolekcjoner 
światów”  wzajemnie przenikają się 
świat medycyny i  pomocy humani-
tarnej, świat fotografii i artystycznych 
pasji oraz świat przedmiotów i  ich 
historii.  Sposób prezentacji treści 
został dostosowany do charakteru 
kolekcji, którą sam właściciel określa 
jako „kolekcję okazji”. To co decydu-
je o  jej wyjątkowości to niezwykła 
historia, związana z każdym z przed-
miotów. 

Wystawę będzie można oglądać 
w  siedzibie Muzeum Miejskiego w  Żo-
rach aż do końca stycznia 2020 roku.

je Żor”, w  ramach którego dzieci sięgną 
do wspomnień dziadków czy pradziadków 
i  w  formie pracy literackiej (np. reportaż, 
felieton, esej, opowiadanie, kartka z pamięt-
nika bądź dziennika itp.) przedstawią ich 
wojenne wspomnienia, historie rodzinne, 
sąsiedzkie bądź związane z  miastem i  re-
gionem. Pracę można wzbogacić o  zdjęcia, 
kserokopie dokumentów, własnoręcznie 
wykonane ilustracje itp. Konkurs ma cha-
rakter otwarty, mogą brać w  nim udział 
dzieci i młodzież z klas I-VIII szkół podstawo-
wych. Prace można składać w bibliotece do  
8 grudnia br. Regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie www.mbpzory.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

dziernika o  godz. 18:00 w  siedzibie MBP 
w  Żorach. Spotkanie będzie dotyczyło jego 
najnowszej książki pt. „Jak nakarmić dykta-
tora?”- reportażu o kucharzach, którzy goto-
wali dla największych tyranów XX i XXI wieku 
m.in. dla Fidela Castro, Pol Pota, Saddama 
Husajna, Envera Hodży i  Idiego Amina. Spo-
tkanie poprowadzi Marek Sygacz. Szczegóły 
na stronie www.mbpzory.pl.

Kabaret Trzeci Wymiar to nowa formacja na 
polskiej scenie kabaretowej, tworzona przez 
Artura Dyjasa, Macieja Misztala i Artura 
Banaszkiewicza. Niebanalne skecze w ich 
wykonaniu będzie można obejrzeć w piątek,  
11 października o godz. 18:00 w Domu Kultu-
ry. Bilet w cenie 15 zł do nabycia w kasie MOK.

Kabaretowy 
wieczór w MOK-u

„Damy Radę!” to tytuł  debiutanckiego 
programu Kabaretu Trzeci Wymiar, który 
będziemy mogli obejrzeć w naszym mieście. 
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Wystawa kanarków odbędzie się w Klubie Wisus na os. Sikorskiego 9 i 10 listopada br. Organizatorem 
imprezy skierowanej do miłośników egzotycznych ptaków jest Stowarzyszenie Ornitologiczne w Żorach.

Ptasie piękności będzie można podziwiać przez dwa dni – w sobotę, 9 listopada w godzinach 9:00-
16:00 oraz w niedzielę, 10 listopada w godzinach 9:00-15:00. Podczas wydarzenia hodowcy z całego 
Śląska zaprezentują kilkaset okazów. Wstęp wolny! 

Ptasie piękności w Klubie Wisus
Zachwycają swoją różnorodnością, pięknym śpiewem, a przede wszystkim 

niezwykłymi kolorami. Mowa o  kanarkach, które już w  listopadzie będzie 
można podziwiać w Klubie Wisus.


