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Nowe inwestycje 
zmieniają miasto!

Oświetlenie 
na medal

Wypowiedz się 
w sprawie kolei!

Wręczono nagrody 
Phoenix Sarienis 2020
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Tylko w  naszym mieście strażacy w  2019 
roku wyjeżdżali prawie 50 razy do pożarów 
traw. Najczęstszą ich przyczyną były nieprze-
myślane wybryki dzieci i młodzieży oraz brak 
rozsądku osób dorosłych, które w ten sposób 
chcą usunąć suchą roślinność z pól i przydo-
mowych działek. Wypalanie traw i  zarośli to 
brutalny sposób niszczenia przyrody. Wbrew 
obiegowym opiniom, nie przynosi też żad-
nych korzyści! W  płomieniach ginie wiele 

STOP 
wypalaniu traw!

Wypalanie traw co roku niesie ze sobą 
śmiertelne żniwo oraz duże straty mate-
rialne. W związku z tym strażacy z Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Żorach apelują, żeby nie wypalać traw 
i przypominają, że jest to nielegalne.

zwierząt. Pogarsza się również stan powie-
trza. Wypalanie traw niesie za sobą także za-
grożenia dla ruchu drogowego oraz dla zdro-
wia i życia ludzi.

Oprócz tego, że wypalanie traw jest szko-
dliwe i niebezpieczne, to jest także zabronio-
ne i karalne. Grozi za to kara grzywny w wyso-
kości 5 tysięcy zł, a w skrajnych przypadkach 
nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. War-
to dodać, że celowe wypalanie traw może 
skutkować nawet całkowitym odebraniem 
wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich.

Nowy ośrodek kuratorski mieście się w bu-
dynku PU-13 na os. Pawlikowskiego w Żorach, 
przy świetlicy dla dzieci „Horyzont”. W  uro-
czystym otwarciu placówki wzięli udział:  
Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory,  
Jacek Świerkocki - Radny Wojewódzki i  Peł-
nomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Lidia 
Pazera-Lepich - Prezes Sądu Rejonowego 
w Żorach, Artur Kieczka - Dyrektor Sądu Re-
jonowego w  Żorach, Weronika Cębrzyna 
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Żorach oraz kuratorzy zawodowi 
z Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Re-
jonowym w Żorach. 

Ośrodki kuratorskie tworzone są przy są-
dzie rejonowym. Na podstawie orzeczeń są-
dowych są do nich kierowani nieletni, którzy 
wykazują symptomy demoralizacji lub dopu-
ścili się czynu karalnego. - Rolą ośrodka jest 
pomoc nieletnim w  zmianie ich zachowań 
i powrocie na ścieżkę życia zgodną z prawem 
i  normami społecznymi. Specjaliści pracują-
cy w  tej placówce wiedzą, jak osiągnąć ten 
cel, a ich praca przynosi znakomite efekty. To 
ważne, żeby wyciągać pomocną dłoń do tych 
młodych ludzi, dlatego cieszymy się, że taki 
ośrodek powstał w  naszym mieście – pod-
kreśla Jacek Świerkocki, Pełnomocnik Prezy-
denta ds. Społecznych. 

Zajęcia w ośrodku kuratorskim prowadzo-
ne są z  wykorzystaniem metod pracy gru-
powej i  indywidualnej oraz środowiskowej. 
Polegają one na organizowaniu nieletnim 
czasu wolnego, nawiązywaniu współpracy 
ze środowiskiem, prowadzeniu terapii oraz 
udzielaniu pomocy w  usuwaniu zaniedbań 
wychowawczych i edukacyjnych. 

W Żorach 
otwarto 
ośrodek kuratorski

Prowadzenie działalności profilaktycz-
nej, opiekuńczo-wychowawczej i  resocja-
lizacyjno-terapeutycznej wśród nieletnich 
to główne zadanie ośrodków kuratorskich. 
Taki ośrodek powstał niedawno w naszym 
mieście. Uroczyste otwarcie placówki od-
było się 6 lutego br.

Po wnikliwej analizie zaproponowanych 
trzech wariantów przebiegu planowanej no-
wej linii kolejowej nr 170, wyrażam zdecydo-
wane stanowisko, że jedynie wariant środkowy 
(granatowy), skorygowany w południowej 
części tak, aby przebiegał po istniejącej linii 
kolejowej, jest możliwy do zaakceptowania na 
terenie miasta Żory (zaznaczony na załączniku 
graficznym kolorem czarnym).

Przebieg projektowanej linii kolejowej  
w śladzie linii istniejącej jako rozwiązanie 
optymalne, pozwoli  uniknąć  „rozcięcia” mia-
sta w miejscach rozwijającej się obecnie nowej 
zabudowy (w dzielnicach Kleszczów, Barano-
wice, Rogoźna, Rowień, Osiny) oraz ogrom-
nych kosztów związanych z koniecznością 
przebudowy istniejącej infrastruktury, w tym 
infrastruktury drogowej. Wariant opiniowany 
pozytywnie minimalizuje koszty i ogranicza do 
minimum ingerencję w istniejącą zabudowę,  
w tym w istniejący układ drogowy.

Na stronie internetowej www.konsultacje.cpk.pl 
można się z nimi zapoznać, a także wyrazić swoją 
opinię na ich temat.

Formularz internetowy jest preferowanym 
sposobem komunikacji z CPK , można również 
skontaktować się ze spółką poprzez adres e-mail  
konsultacje.cpk@cpk.pl oraz listownie na adres: 
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o., Al. Jero-
zolimskie 134, 02-305 Warszawa (pod tym adresem 
przyjmowane są także wnioski składane osobiście).

Wypowiedz się 
w sprawie kolei! 

Do 10 marca mieszkańcy miasta Żory 
mogą uczestniczyć w konsultacjach spo-
łecznych dotyczących przebiegu linii kole-
jowej przez miasto. Trwają prace nad budo-
wą Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
W jego ramach ma powstać nowa linia kole-
jowa, oznaczona numerem 170, przebiega-
jąca także przez nasze miasto. Obecnie bra-
ne są pod uwagę różne warianty tej trasy.

Poniżej załączamy stanowisko 
Prezydenta Miasta w tej sprawie:
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W  poniedziałek, 3 lutego po raz pierwszy 
uczniowie zasiedli w  nowiutkich ławkach, w  ja-
snych, pięknie pomalowanych salach lekcyjnych 
w  nowej, dobudowanej części ZSP nr 8. Szkoła 
robi ogromne wrażenie i już teraz można śmiało 
powiedzieć, że stała się kolejną wizytówką na-
szego miasta.

Nowy budynek składa się z  czterech kondy-
gnacji, a  jego powierzchnia to aż 3 186,70 m2. 
W  rozbudowanym obiekcie powstało aż jede-
naście sal lekcyjnych, sala gimnastyczna wraz 
z  szatniami, toaletami i  prysznicami, świetlica, 
szatnie, pokój nauczycielski oraz toalety. Inwe-
stycja objęła również budowę drogi pożarowej 

Zakończono rozbudowę szkoły w Rogoźnej
Już jest! Piękna, nowoczesna, a co naj-

ważniejsze, funkcjonalna. Mowa o  nowej 
części budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 8 w Żorach-Rogoźnej.

i zagospodarowanie terenu otaczającego szkołę. 
Co ważne, szkoła jest przystosowana dla osób 
z niepełnosprawnościami, dzięki zainstalowaniu 
w niej windy oraz innych udogodnień.

Wielkim atutem nowego budynku jest no-
woczesny wygląd oraz przestronne sale lek-
cyjne, z  dużymi, panoramicznymi oknami. Sale 
są nie tylko ładne, ale i  świetnie wyposażone, 
ponieważ pojawiły się w nich  nowoczesne po-
moce naukowe.  - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 

że możemy już korzystać z  nowego budynku, 
głownie ze względu na stale zwiększającą się 
liczbę uczniów. Dotychczas mieliśmy do dys-
pozycji mniej miejsca, korytarze były wąskie, 
nie było pokoju nauczycielskiego ani świetlicy. 
Nowy budynek jest nie tylko piękny, ale rów-
nież funkcjonalny - mówi Gabriela Raczyńska,  
dyrektor ZSP nr 8 w Rogoźnej.

Rozbudowę szkoły w Rogoźnej w całości sfi-
nansowała Gmina Miejska Żory. Koszt całej inwe-
stycji to 11 677 463,47 zł. - Choć pierwszy etap 
inwestycji, której celem jest poprawa infrastruk-
tury edukacyjnej w Rogoźnej już się zakończył, 
to prace w szkole nadal trwają. Kolejny etapem 
jest remont starej części budynku, tak by nie od-
stawała ona standardem od nowej, dobudowa-
nej części. Prace zakończą się jeszcze w tym roku 
- mówi Anna Ujma - Pełnomocnik Prezydenta.

Organizatorem konkur-
su był Polski Związek Prze-
mysłu Oświetleniowego. 
W  trakcie uroczystej gali, 
która 5 lutego odbyła się 
w  Warszawie, nagrodzono 
najlepsze inwestycje oświe-
tleniowe, służące podnie-

sieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym, 
jak również podniesieniu atrakcyjności turystycz-
nej obiektów. Konkurs miał również na celu pro-
mowanie i propagowanie aktywności inwestycyj-
nej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych, jak 

Żory z nagrodą za najlepszą inwestycję oświetleniową 2019 roku!
Podczas organizowanych w  Warszawie 

28. Międzynarodowych Targów Sprzętu 
Oświetleniowego „Targi Światło 2020”, przy-
znane zostały nagrody za najlepsze inwe-
stycje oświetleniowe minionego roku w Pol-
sce. Wśród laureatów znalazły się Żory! 

i w małych społecznościach lokalnych. 
Komisja konkursu na „Najlepiej oświetloną 

gminę i miasto 2019 roku” oraz „Najlepszą inwesty-
cję oświetleniową 2019 roku” doceniła inwestycje 
poczynione w ostatnim czasie w naszym mieście, 
nagradzając Żory w aż dwóch kategoriach. 

Jurorzy przyznali dla naszego miasta Nagrodę 
Specjalną za oświetlenie Centrum Przesiadkowe-
go i terenu wokół obiektu w ramach projektu pn. 
„Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w za-
kresie mobilności miejskiej.” - Oświetlenie w  tej 
inwestycji stanowi integralną część architektury. 
Jest to najlepszy przykład, jak oświetlenie może 
kreować przestrzeń architektoniczną i stanowić jej 
istotę - uzasadnili swój wybór członkowie komisji 
konkursowej. 

Ponadto nasze miasto zostało dostrzeżone 
także w  kategorii „Oświetlenie dróg i  terenów 
publicznych”, zdobywając w  niej wyróżnienie. 
Przyznano je za szereg inwestycji takich jak: mo-

dernizacja oświetlenia przy ul. Okrężnej oraz DK81 
w  ramach projektu pn. „Efektywne oświetlenie – 
poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 
zewnętrznego w  Żorach”, oświetlenie toru rolko-
wego oraz boiska do gry w bule w Parku Cegiel-
nia, a  także oświetlenie drogi rowerowej wzdłuż 
al. Jana Pawła II w  ramach projektu pn. „Mobilni 
Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mo-
bilności miejskiej”. 

- Wszystkie nagrodzone przedsięwzięcia zo-
stały zrealizowane w naszym mieście w ostatnich 
dwóch latach. Inwestycje związane z  nowocze-
snych oświetleniem są dla władz Żor bardzo waż-
ne, przede wszystkim dlatego, że pozwalają po-
prawić bezpieczeństwo i  komfort mieszkańców. 
Równie istotne jest to, że dzięki nim Żory stają się 
bardziej energooszczędne i ekologiczne - podkre-
śla Monika Niemczyk, Kierownik Zespołu Zarzą-
dzania Energią Urzędu Miasta Żory, która w imie-
niu władz miasta odebrała nagrodę.

Realizowany przez Miasto Żory projekt pn. 
„Ośrodek rekreacyjny w  Żorach-Roju: przestrzeń 
wypoczynku, rekreacji i  integracji mieszkańców” 
będzie polegał na przywróceniu utraconych funk-
cji nieczynnemu, pokopalnianemu ośrodkowi 
rekreacyjno-sportowemu w  Żorach-Roju. Główną 
funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpieli-
sko, a dodatkowo odnowione zostaną także: korty 
do tenisa ziemnego, boisko do siatkówki plażowej 
wraz ze stalową trybuną zewnętrzną, znajdują-
ca się na terenie ośrodka zieleń oraz wchodzące 
w  jego skład budynki techniczne. Całkowita war-
tość projektu wyniesie 7 230 110,97 zł. Na ten cel 
miasto pozyskało dofinansowanie w  wysokości  
4 120 994,65 zł z  Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz 484 822,90 zł z budżetu 
państwa. 

Realizacja projektu została zaplanowana na 

Żory z dofinansowaniem na ekologiczne kąpielisko!
Ta wiadomość z  pewnością ucieszy 

wszystkich mieszkańców Żor. Nasze mia-
sto pozyskało ponad 4,6 miliona złotych 
dofinansowania z  Unii Europejskiej na 
rewitalizację ośrodka rekreacyjno-spor-
towego w  Żorach-Roju! W  ramach tego 
przedsięwzięcia powstanie m.in. nowo-
czesne, ekologiczne kąpielisko. 

lata 2021 - 2022, a jej efektem będzie nowoczesny 
obiekt, dający mieszkańcom możliwość aktyw-
nego i  kreatywnego spędzania czasu wolnego, 
a  także stanowiący platformę międzypokolenio-
wych działań, realizujących potrzeby rekreacyjne, 
intelektualne, emocjonalne i  integracyjne jego 
użytkowników. 

W ramach przebudowy cały ośrodek w Żorach-
-Roju zostanie dostosowany do współczesnych 
wymagań, zarówno pod względem estetyki, jak 
i  funkcjonalności obiektów tego typu, zapewnia-
jąc przy tym bezpieczeństwo, komfort korzystania 
oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Najważniejszą częścią tego całorocznego kom-
pleksu rekreacyjnego będzie otwarte, ekologicz-
ne kąpielisko.  - Od początku zależało nam, żeby 
stworzyć cały zespół rekreacyjno-wypoczynkowo-
-sportowy, gdzie mieszkańcy przez cały rok będą 
mogli przyjemnie spędzać czas. Będzie można tam 
popływać w przejrzyście czystej wodzie, uprawiać 
sport oraz spacerować - mówi Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory.

Projekt zakłada demontaż niecki nieczynnego 
basenu, która nie nadaje się już do wykorzysta-
nia oraz stworzenie nowej z  żelbetowym dnem. 
Nowy basen w  części rekreacyjnej będzie miał 

powierzchnię lustra wody wynoszącą około 1800 
m2. Powstanie też brodzik dla dzieci o powierzchni 
około 450 m2. W  ramach inwestycji zaplanowano 
też wykonanie pomostów i  drewnianych ścieżek 
rekreacyjnych oraz specjalnego zbiornika filtracyj-
nego wokół akwenu, która zapewni krystalicznie 
czystą wodę w basenie, bez konieczności używania 
środków chemicznych. 

Częścią inwestycji będzie też montaż na terenie 
całego kompleksu monitoringu, oświetlenia oraz 
nagłośnienia, a także remont znajdujących się tam 
budynków. Wydzielone zostaną również strefy par-
kingowe. Na terenie ośrodka rekreacyjno-sporto-
wego mieszkańcy będą mogli nie tylko popływać, 
czy uprawiać sport, ale też pospacerować wśród 
zieleni, która zostanie na nowo zaaranżowana. Po-
jawią się także nowe elementy małej infrastruktury, 
takie jak: ławki, kosze na śmieci czy przebieralnie.

Projekt „Ośrodek rekreacyjny w  Żorach-Ro-
ju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i  integracji 
mieszkańców” otrzymał dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Gdy w połowie lat 90. XX wieku wprowadzono 
do szkół lekcje o małej ojczyźnie, Jadwiga Tabor 
- pracującej jako doradca metodyczny w Szkole 
Podstawowej nr 15 w  Żorach, szukała pomysłu 
na uatrakcyjnienie tych zajęć. Zainspirowana 
warsztatami dla nauczycieli, zorganizowanymi 
przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zaba-
wy Klanza z Lublina wymyśliła, że zamiast w tra-
dycyjny, szkolny sposób przekazywać uczniom 
wiedzę, trzeba pokazać im, a  nawet pozwolić 
wykonać to, czego się ich uczy. Tak narodził się 
pomysł „Lekcji regionalizmu na żywo”. Pierwsza 
taka lekcja, z udziałem uczniów z SP 15, odbyła 
się 13 marca 2000 roku. Wtedy też oficjalnie 
swoją działalność rozpoczęło Centrum Edukacji 
Regionalnej, noszące w  tamtym czasie nazwę 
Żorskiego Centrum Regionalnego w Osinach. 

Zajęcia okazały się wielkim sukcesem. Stało 
się tak, ponieważ Jadwiga Tabor zaangażowa-
ła do współpracy nie tylko nauczycieli i  peda-
gogów, takich jak Renata Śniegoń, Leokadia 
Buchman, Mirosława Bieg, Maria Hanslik czy 
Urszula Niechoj, ale także wybitnych specjali-

Centrum Edukacji Regionalnej 
świętuje 20. urodziny! 

W 2000 roku w Żorach zrodził się nie-
zwykły projekt, który wkrótce stał się jed-
ną z wizytówek naszego miasta. Mowa  
o Centrum Edukacji Regionalnej, czyli miej-
scu, gdzie już od dwudziestu lat specjaliści  
i pasjonaci kształcą oraz uwrażliwiają dzie-
ci i młodzież z całego województwa na kul-
turę, tradycję i historię Górnego Śląska.

stów i pasjonatów kultury i tradycji naszego re-
gionu: Zofię Przeliorz, Erykę Krawczyk, Anielę 
Wicherek, Ewelinę Mrowiec, Joannę Kipkę 
oraz Ludwika Wróbla. Dzięki ich zaangażowaniu 
w pracę z uczniami wieści o „lekcjach regionali-
zmu na żywo” szybko rozeszły się po regionie, 
a do Centrum Edukacji Regionalnej  zaczęły zgła-
szać się kolejne szkoły, chętne do udziału w zaję-
ciach. – Za początku lekcje były prowadzone dwa 
razy w tygodniu, ale szybko okazało się, że to za 
mało, więc zwiększono ich liczbę do pięciu dni. 
Teraz Centrum Edukacji Regionalnej  odwiedza 
rocznie prawie dziesięć tysięcy uczniów i przed-
szkolaków – mówi Jadwiga Tabor, kierownik 
CER.

Działalność Centrum Edukacji Regionalnej  to 
jednak nie tylko „lekcje regionalizmu na żywo”, 
ale też cykliczne szkolne, powiatowe i wojewódz-
kie konkursy: ortograficzne, plastyczne, z wiedzy 
o  mieście, regionie czy Polsce. CER organizuj 
też seminaria i  konferencje naukowe, warszta-
ty, biesiady oraz spotkania integracyjne dla 
obcokrajowców. Prowadzi również działalność 
wydawniczą. Już we wrześniu 2000 roku ukazał 
się pierwszy numer „Bajtla”, czyli czasopisma dla 
dzieci, które do dzisiaj wydawane jest przez CER. 
Oprócz niego cyklicznie wydawane są też czaso-
pisma: „Czas pracy i świętowania w śląskich tra-
dycjach ludowych - tradycja a  współczesność”, 
„Żory znane i  nieznane - Poznaj swoje miasto 
i ojczyznę” czy antologia tekstów „O Ślōnsku po 
ślōnsku”. Podczas dwudziestu lat działalności 

CER wydał też wiele publikacji okazjonalnych. 
Liczba nagród i  odznaczeń, jakie przez te 

dwie dekady działalności otrzymało Centrum 
oraz jego pracownicy, jest równie okazała: „Ślą-
zak Roku 2008” oraz nagroda główna XVIII Kon-
kursu „Po naszymu - czyli po Śląsku” dla Ludwika 
Wróbla, Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego dla Urszuli Niechoj, 
Leokadii Buchman i Mirosławy Bieg oraz Złota 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego dla Jadwigi Tabor w  2010 roku, pre-
stiżowa nagroda miejska Phoenix Sariensis dla 
Żorskiego Centrum Regionalnego w 2012 roku, 
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za 
„Wydarzenie Muzealne Roku 2015” w  kategorii: 
„dokonania z  zakresu inicjatyw edukacyjnych 
oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” 
w 2016 roku, a rok później Srebrne Odznaki Ho-
norowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego 
dla Joanny Zygmund-Kipki i  Urszuli Wróbel. 
W 2017 roku za swoją działalność na rzecz edu-
kacji regionalnej Jadwiga Tabor otrzymała na-
grodę Phoenix Sariensis oraz Nagrodę Kulturalną 
Prezydenta Miasta w  kategorii „Ochrona Kultu-
ry”. Ponadto redakcja „Dziennika Zachodniego” 
przyznała jej nagrodę „Człowieka roku 2017” za 
działalność na rzecz regionalizmu, miasta Żory 
i województwa śląskiego.

W piątek, 13 marca 2020 roku Centrum Edu-
kacji Regionalnej będzie obchodziło swoje 20. 
urodziny. - Będzie to czas podsumowań i refleksji 
nad tym, „jak to dawniej bywało”. Nie zapomnimy 
jednak  także o współczesności, ponieważ Cen-
trum wciąż się rozwija i  rozszerza swoją działal-
ność oraz ofertę – podkreśla Jadwiga Tabor. 

Więcej informacji o  CER można znaleźć na 
stronie internetowej www.cer-zory.pl.

Fundusz Górnośląski S.A. powstał w  1995 
roku, a  do  jego głównych zadań od  początku 
należy rozwój rynków kapitałowych w  regionie 
oraz  działanie na  rzecz rozwoju przedsiębior-
czości i  tworzenia nowych miejsc pracy. Swoją 
misję realizuje między innymi poprzez inwestycje 
w podmioty gospodarcze oraz współpracę z  sa-
morządami lokalnymi.

- W punkcie działającym w Żorskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych przedsiębiorcy mogą 
uzyskać kompleksowe informacje na temat usług 
rozwojowych: szkoleniowych i doradczych. Kon-
sultanci udzielą informacji na temat wysokości 
dofinansowań, czy procentowego udziału dofi-
nansowania - mówi Anna Ujma - Pełnomocnik 
Prezydenta. W ŻCOP można również dowiedzieć 
się, co to jest usługa rozwojowa i jak z niej korzy-
stać w swoim przedsiębiorstwie. Doradztwo oraz 
korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest usłu-
gą bezpłatną. Na wizytę doradczą można umó-
wić się pod numerem telefonu: 32 43 55 111. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 
w  środę, 4 marca w  godz. 16:30 – 18:30 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, przy ul. 
Dolne Przedmieście 1. Łącznie w Marszałkow-
skim Budżecie Obywatelskim do dyspozycji 
mieszkańców województwa będzie aż 10 mi-
lionów złotych! Pula na zadania wojewódzkie 
wynosi 2,5 miliona złotych, a kolejne 7,5 milio-
na przeznaczono na  zadania podregionalne.  
Żory wchodzą w  skład podregionu nr 3 wraz 
z  powiatami: mikołowskim, raciborskim, ryb-
nickim, wodzisławskim oraz miastami: Jastrzę-
bie-Zdrój i Rybnik. W tym podregionie pula do 
rozdysponowania wynosi 1,2 mln zł. 

Zadania w  MBO będzie można zgłaszać 
między 9 a 31 marca – podobnie jak w 2019 
roku uruchomiony zostanie generator eBO, za 
pośrednictwem którego trzeba będzie wypeł-
nić formularz. Gotowy wniosek trzeba będzie 
- wzorem I edycji - dostarczyć do Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Następnie zgłoszone zadania będą we-
ryfikowane pod względem formalnym i  do  

W Żorach działa 
punkt informacyjny 
Funduszu Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa z  sektora MŚP mogą 
skorzystać ze wsparcia udzielanego przez 
Fundusz Górnośląski. O tym, jaką ofertę dla 
nich przygotowano, mogą dowiedzieć się 
odwiedzając punkt informacyjny, działają-
cy w  siedzibie Żorskiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52.

Startuje druga edycja Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Cykl spotkań z  mieszkańcami rozpocz-
nie II edycję Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Śląskiego. 
Już 4 marca przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego 
odwiedzą Żory, by przybliżyć mieszkańcom 
zasady oraz możliwości, jakie daje MBO.

30 kwietnia zostanie opublikowana lista zadań, 
które spełniły wymagania formalne. W  maju 
i  czerwcu departamenty merytoryczne zwe-
ryfikują wykonalność zadań pod względem 
prawno-technicznym. Na tej podstawie po-
wstanie lista zadań dopuszczonych do głoso-
wania. Głosowanie mieszkańców odbędzie 
się na przełomie sierpnia i  września. Do 
końca września poznamy listę zadań zatwier-
dzonych do realizacji w  2021 roku. Zgodnie 
z  założeniami mechanizmu budżetu obywa-
telskiego – realizacją wybranych zadań zajmie 
się Samorząd Województwa (budżetu obywa-
telski nie jest systemem dotacyjnym, w którym 
zgłaszający jest równoznaczny z  realizatorem 
zadania).



5Kurier Żorski  |   numer 02   |  marzec 2020

Informacje

W  tym roku, już po raz 21. Waldemar So-
cha - Prezydent Miasta Żory wręczył prestiżowe 
statuetki „Phoenix Sarienis”. Przypomnijmy, że 
przyznawane są one dorocznie instytucjom, or-
ganizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom 
szczególnie zasłużonym dla miasta Żory lub wy-
różniającym się w  jego promocji w  kraju bądź 
poza jego granicami, a także wspierającym - nie-
koniecznie finansowo - działania z zakresu edu-
kacji i  oświaty, sportu, ekologii, kultury i  sztuki, 
pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspiera-
nia osób niepełnosprawnych oraz organizowa-
nia czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kapituła nagrody, pod przewodnictwem 
Waldemara Sochy – Prezydenta Miasta Żory 
zdecydowała o  przyznaniu trzech nagród „Pho-
enix Sariensis 2020”. Pierwszym z  laureatów 
został Jerzy Krótki – były dyrektor Zakładu Ak-
tywności Zawodowej „Wspólna Pasja”, tworzący 
tę jednostkę od podstaw, od 2009 roku. Jerzy 
Krótki od 25 lat zajmuje się zagadnieniami zwią-
zanymi z  rehabilitacją społeczno-zawodową 
osób z niepełnosprawnościami. Jest współinicja-
torem utworzenia w  Żorach Dziennego Domu 
Pobytu „Senior +” oraz inicjatorem i organizato-
rem utworzenia w  2016 r. Żorskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Werwa”. Za swoje działania został na-
grodzony tytułem „Przyjaciel ekonomii społecz-
nej 2017”, w konkursie ogłoszonym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego oraz wyróżniony Złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego. Złożone zostały dwa wnioski zgłasza-
jące kandydaturę Jerzego Krótkiego do nagrody. 
Pierwszy z nich złożył Waldemar Socha – Prezy-
dent Miasta Żory, a drugi złożyli wspólnie Anna 
Ujma – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, 

Poznaliśmy laureatów nagrody 
miejskiej „Phoenix Sariensis 2020”! 

Wśród laureatów nagrody miejskiej 
„Phoenix Sarienis” są najwybitniejsi 
przedstawiciele świata biznesu, sportu, 
kultury oraz działacze społeczni z naszego 
miasta. W tym roku grono to powiększyło 
się o kolejne nietuzinkowe postacie, które 
swoją działalnością w  sposób szczególny 
zasłużyły się dla Żor. Gala wręczenie statu-
etek „Phoenix Sariensis 2020” odbyła się 
w żorskim kinie „Na Starówce”.

Kultury i Sportu oraz Jacek Świerkocki – Pełno-
mocnikiem Prezydenta ds. Społecznych. 

Do grona laureatów nagrody „Phoenix Sarien-
sis” dołączyło w tym roku również Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe Franciszek Wałach. 
Firma powstała w  1965 r. i  od 55 lat świadczy 
usługi dla mieszkańców Żor i okolic. W tym czasie 
przedsiębiorstwo wykształciło aż 80 rzemieślni-
ków w zawodach mechanik pojazdów samocho-
dowych oraz blacharz samochodowy, z których 
część prowadzi samodzielnie zakłady na terenie 
naszego i okolicznych miast. Na czele firmy stoi 
ceniony i  znany działacz społeczny Franciszek 
Wałach, który za zasługi w  pracy zawodowej 
i działalności społecznej został wyróżniony mię-
dzy innymi najwyższym wyróżnieniem żorskie-
go Cechu „Złote Ręce”, a  także Srebrną i  Złotą 
odznaką im. Jana Kilińskiego m.in. za szkolenie 
uczniów. Od 6 lat jest członkiem Zarządu Ce-
chu Rzemiosł Różnych w  Żorach. Jest współza-
łożycielem Klubu Zabytkowych Mercedesów 
w  Polsce oraz organizatorem zlotów pojazdów 
zabytkowych. Działa aktywnie w  Stowarzysze-
niu Bezpieczne Miasto oraz Zarządzie Głównym 
Polskiego Związku Motoryzacji. Wniosek o przy-
znanie nagrody dla PHU Franciszek Wałach z ra-
mienia Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach złożył 

Zdzisław Krzak, Starszy Cechu.
Statuetką „Feniksa” uhonorowany został tak-

że Zespół Mażoretek i  Cheerleaderek „Eks-
plozja”. Zespół został założony dokładnie 25 
lat temu i od początku działalności bierze udział 
w  licznych festiwalach i  konkursach ogólno-
polskich oraz międzynarodowych, zdobywając 
medale i  wyróżnienia. Szczególnie owocny dla 
„Eksplozji” okazał się 2019 rok, kiedy zespół zdo-
był łącznie aż 10 tytułów mistrzowskich w  róż-
nych kategoriach wiekowych. W sierpniu zespół 
osiągął swój największy dotychczas sukces, 
zdobywając tytuł Wicemistrza Świata! W imieniu 
zespołu nagrodę z  rąk Prezydenta Waldemara 
Sochy odebrały trenerki: Kaja Skórska-Szmi-
gielska i  Dżesika Skórska- Babiak. O nagrodę 
dla „Eksplozji” wnioskował Stanisław Ratajczyk 
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

Uroczystej gali wręczenia nagród miejskich 
tradycyjnie już towarzyszyły występy artystycz-
ne. Goście mogli obejrzeć niezwykle widowisko-
we połączenie tańca i  efektów świetlnych pod-
czas spektaklu „Lightshow” w  wykonaniu Teatr 
Ognia Los Fuegos. Następnie przed zgroma-
dzoną publiczności wystąpił Tymon Tymański, 
który brawurowo wykonał największe przeboje 
z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego. 

Serdecznie dziękujemy partnerom, którzy 
wsparli organizacje gali wręczenia nagród: firmie 
DYWYTA, Zbyszkowi Zochorkowi i  Katarzynie 
Zochorek z salonu Hair and Beauty Center przy 
ul. Stodolnej 1, a także butikowi She and He Bu-
etique z siedzibą przy żorskim rynku.

Fot. M
ateusz M

asłow
ski

Zasady prawidłowego gospodarowania od-
padami dotyczą nie tylko domów czy mieszkań, 
ale też właścicieli nieruchomości niezamiesz-
kałych, na których powstają odpady komu-
nalne, takich jak np. sklepy, restauracje, lokale 
usługowe, zakłady produkcyjne itp. Przypomi-
namy, że mają oni obowiązek:  

Zasady gospodarowania 
odpadami dla przedsiębiorców

O  tym, jak ważne jest prawidłowe go-
spodarowanie odpadami nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Segregacja śmieci 
pozwala odzyskać ważne surowce wtórne 
i  chronić środowisko naturalne. Przypo-
minamy o zasadach, które w tym zakresie 
obowiązują przedsiębiorców. 

• zbierać w sposób selektywny powstałe na 
terenie nieruchomości odpady komunalne,

• pozbywać  się zebranych na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych w sposób 
zgodny z ustawą i regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta 
Żory,

• zawrzeć  indywidualną umowę na odbiór 
zebranych na terenie nieruchomości odpa-
dów z  gminną jednostką organizacyjną lub 
przedsiębiorcą wpisanym do rejestru dzia-
łalności regulowanej (lista przedsiębiorców 
dostępna na www.zory.pl),

• udokumentować  w  formie umowy  ko-

rzystanie z  usług wykonywanych przez ww. 
podmioty.
Powyższe obowiązki wynikają z  ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 z  późn. zm.) oraz regulaminu utrzymania 
czystości i  porządku na terenie miasta Żory. 
Zgodnie z  powyższymi przepisami właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej, na której po-
wstają odpady komunalne jest odpowiedzialny 
za posiadanie umowy na wywóz odpadów 
komunalnych i   powinien zadbać aby w umo-
wie znalazł się zapis dotyczący pozbywania się 
odpadów w sposób selektywny.  Jeżeli odpa-
dy komunalne nie będą oddawane w sposób se-
lektywny może zostać nałożona na właściciela 
nieruchomości niezamieszkałej, na której 
powstają odpady komunalne kara grzywny.
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I Dawno temu, za górami, za lasami…
Zacznijmy jeszcze raz, od początku. Ta historia ma nie-

wiele wspólnego z baśnią. Jest to opowieść o kobiecie, która 
wiele przeżyła. Miała sześcioro dzieci; niestety jedno umar-
ło przy porodzie, a drugie na gruźlicę.

Pewnego razu, podczas II wojny światowej, najmłodsze 
z dzieci, Krysia, znalazła brzoskwinię. Było to pożywienie 
dla całej rodziny. Krysia - jako najmłodsza - ugryzła ostat-
nia. I wtedy stała się tragedia! Pestka utkwiła jej w gardle. 
Może brzmi to nieprawdopodobnie, ale w tamtych czasach było 
to tragiczne zdarzenie.

Matka wyruszyła w daleką podróż do lekarza, pozostawia-
jąc czwórkę dzieci bez opieki w domu. Była to wyczerpująca 
wyprawa – pieszo z wózkiem z małą Krysią, która się dusiła, 
ponieważ pestka mocno tkwiła w gardle. Minęły dzień i noc. 
Dramatyczna podróż pełna niepokoju o dzieci pozostawione 
w domu, pełna lęku o życie Krysi, o jedzenie, o przetrwanie. 
Kiedy wreszcie dotarły, doktor, który uratował małą Krysię, 
dał im coś na drogę powrotną. „Masz tu jabłko i zjedz je. 
Przed wami długa i ciężka droga”- powiedział. Głodna matka 
musiała wybrać czy dać owoc swojemu dziecku, czy raczej go 
zjeść, wiedząc, że w domu jest jeszcze czwórka dzieci, które 
czekają na swoją mamę. Jak miała postąpić? Kobieta pośpiesz-
nie po kryjomu zjadła jabłko! Była zrozpaczona tym, że musi 
ciągle wybierać. Kolejnego dnia na wpół martwe dziecko nawet 
już nie płakało, ale gdy były już blisko domu, nagle zza 
rogu wyłonił się jakiś żołnierz i dał kobiecie mandarynkę… 
Mogły przetrwać!

Wszystko dobrze się skończyło. Oby nikt z was nie znalazł 
się w takiej sytuacji, ponieważ matka nigdy nie powinna wy-
bierać pomiędzy sobą, a resztą swoich dzieci…

II
W czasie II wojny światowej mąż owej kobiety ciężko pra-

cował. Czyścił Niemcom buty, natomiast jego rodzina kryła 
się w bunkrach. Nie było w nich miejsca dla wszystkich, dla-
tego Krysia musiała pracować z ojcem i czyścić buty Niemcom. 

Ojciec obciął dziewczynce włosy i z wielką miłością 
powiedział: „Ty jesteś na zawsze mój ukochany Krysik”. 
Niemcy poniewierali ojca i „chłopca”.

W tym czasie rodzina Krysi tkwiła od miesięcy w bun-
krze, gdzie ukrywali się razem z sąsiadami, którzy byli 
Żydami i mieli małego syna Antoniego. Pewnej nocy są-
siadka nie mogła już karmić syna, na szczęście matka 
Krysi miała dużo pokarmu, więc nakarmiła i jego.

Ich pożywieniem były ziemniaki, po które co dzień 
chodził sąsiad. Pewnego dnia wyruszył po nie jak zwykle; 
niestety miał pecha, ponieważ trafił na łapankę. Złapali 
go, orientując się od razu, że był Żydem. Wywieźli go do 
getta w Krakowie. Antoniego i jego matkę wkrótce też tam 
wysłali. To był ostatni raz, kiedy ich widziano.

Ojciec nadal czyścił buty Niemcom i ze swojej pracy 
wywiązywał się wzorowo. Niestety chyba nie był w pełni 
doceniony, ponieważ któregoś ponurego dnia Niemcy zaka-
towali go na śmierć. Krysik wszystko widziała. Obrabowa-
li też ich dom... Nie mieli nic oprócz siebie. Miesiąc 
po tym matka wyszła z bunkra i serce jej omal nie pękło, 
gdy zobaczyła zdewastowane mieszkanie. Lecz pamiętała, 
że ma dzieci i nie może się poddać i ich zostawić. To 
dla nich nadal musiała ciężko pracować i walczyć o byt.

Najstarszy z jej synów bronił Warszawy. Niestety nie 
przeżył, poległ we wrześniu 1944 roku, w obronie swojej 
Ojczyzny. Ona jak Niobe, której dzieci ginęły, skamie-
niała - stała się kobietą bardzo twardo stąpającą po zie-
mi, walczącą przede wszystkim o dobro rodziny. Rodziny, 
którą bardzo kochała i była z niej dumna.

Moja prababcia zawsze pragnęła tego, abyśmy doce-
niali to, co mamy. Nigdy nie poznałam jej osobiście, 
ponieważ zmarła kilka dni przed moimi narodzinami… Po-
mimo tego mocno czuję, że jest mi niezwykle bliska, bo 
ja - tak jak ona - wierzę najbardziej w rodzinę i jej 
wartość. To jest ponadczasowe...

Była to historia Małgorzaty Nowak (ur. 1912 r., zm. 
2006 r.) mojej prababci…

„Pestka” 
Kornelia Goraus

Mikołaj Łoziński to uznany pisarz 
i fotograf, laureat Paszportu „Polityki” oraz 
Nagrody Fundacji im. Kościelskich. Jest 
autorem książek: „Reisefieber”, „Bajki dla 
Idy”, „Książka” oraz wydanej w 2019 roku 
powieści pt. „Stramer”.

Wieczór autorski z  Mikołajem Łoziń-
skim odbędzie się w  środę, 11 marca 
o  godzinie 18:00 w  żorskiej bibliotece. 
Spotkanie poprowadzi Artur Madaliń-
ski. Wstęp wolny! 

Laureat 
Paszportu „Polityki” 
odwiedzi bibliotekę

Miejska Biblioteka Publiczna w Żo-
rach zaprasza miłośników literatury 
na spotkanie z  jednym z  najważniej-
szych współczesnych pisarzy i  auto-
rem tłumaczonych na wiele języków 
powieści Mikołajem Łozińskim. 

Projekt był realizowany od września do grudnia 
2019 r. i miał na celu zapoznanie dzieci z tematem 
wojny poprzez literaturę, jednak w  poszczególne 
wydarzenia zaangażowani zostali też dorośli. Po-
czątkowo planowano zorganizowanie 25 wydarzeń, 
w  których udział miało wziąć około 800 uczestni-
ków. Oferta biblioteki spotkała się jednak z tak du-

Czy wojna jest dla dzieci? 
Biblioteka w  Żorach zrealizowała na-

wiązujący do 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej projekt „Zaklęcie na W”, do-
finansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

żym zainteresowaniem, że przygotowano łącznie aż 
50 wydarzeń, w których wzięło udział 1 392 uczest-
ników. Projekt obejmował m.in. cykl zajęć z książką 
adresowanych do uczniów szkół podstawowych 
i spotkania ze „świadkami historii”, pisarzami i histo-
rykami: Małgorzatą Strękowską-Zarembą, Anną 
Czerwińską-Rydel, Katarzyną Ryrych, Beatą 
Ostrowicką, Barbarą Gawryluk, Renatą Piątkow-
ską i  Tomaszem Góreckim z  Muzeum Miejskiego 
w Żorach. Historyczna gra miejska „Kryptonim Żory” 
adresowana do całych rodzin pomogła utrwalić 
wiadomości oraz poznać ciekawe, a  często nie-
znane fakty z dziejów miasta, natomiast konkurs 
literacki „Wojenne dzieje Żor” był okazją do za-

głębienia się w historię Żor i losy jego mieszkańców.
Zapraszamy do przeczytania zwycięskiej pra-

cy Kornelii Goraus, która sięgnęła do rodzinnych 
wspomnień i w krótkim opowiadaniu opisała prze-

szłość swojej prababci Małgorzaty Nowak.

Anna Szelka pracuje w Urzędzie Miasta Żory od 2001 
roku. Zanim objęła stanowisko sekretarza miasta przez 
prawie 5 lat kierowała Referatem Ewidencji Ludności 
i  Dowodów Osobistych w  Wydziale Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miasta. Ukończyła studia magisterskie na 
kierunku Administracja na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach, a  ponadto studia podyplomowe na kierunku 
Zarządzanie i  Audyt na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w  Krakowie oraz na kierunku Audyt wewnętrzny i  kon-
trola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicz-
nych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

- Nowej Pani Sekretarz, Annie Szelce życzymy samych 
sukcesów zawodowych i  satysfakcji z  pracy. Natomiast 
Pani Elżbiecie Gicali pragniemy serdecznie podzięko-
wać za wszystkie lata pracy na rzecz żorskiej społeczno-
ści oraz życzyć realizacji marzeń na emeryturze – mówi  
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Zmiana na stanowisku 
sekretarza miasta

Po 36 latach pracy w  Urzędzie Miasta Żory na zasłu-
żoną emeryturę przeszła Elżbieta Gicala, która od 2017 
roku pełniła funkcję sekretarza miasta. Wraz z  począt-
kiem lutego na tym stanowisku zastąpiła ją Anna Szelka.
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sport

- W tym roku nawet nasi stali uczest-
nicy będą zaskoczeni tym, co przygoto-
waliśmy dla nich na trasie. Będą nowe za-
dania specjalne oraz etapy miejskie. Nie 
możemy póki co zdradzić, gdzie dokład-
nie przebiegać będzie trasa, ale będą to 
rejony, gdzie Rajd Wilczy jeszcze się nie 
pojawiał - mówi Mateusz Buksa, prezes 
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej 
„EVENTYR”, które organizuje imprezę. 

Rajd Wilczy odbędzie się w  sobotę, 
18 kwietnia i  będzie rozgrywany na 
pięciu trasach, dostosowanych zarówno 
dla dzieci i  młodzieży, jak i  dorosłych 
sportowców. Czego można spodziewać 
się podczas zmagań w  poszczególnych 
kategoriach?

• Trasa PROFI - to wyzwanie dla naj-
bardziej zaawansowanych zespołów 
dwuosobowych.  140-kilometrowa 
trasa, podczas której do pokonania 
będą etapy: pieszy, kajakowy oraz 
rowerowy, a także zadania specjalne.

• Trasa OPEN - 70-kilometrowa trasa 
dla zespołów dwuosobowych. Na 
uczestników czeka etap pieszy i  ro-
werowy oraz zadania specjalne. 

• Trasa rowerowa – start indywidualny 
na dystansie ok. 40 km. 

Zupełnie nowe trasy i wyznawania będą w tym roku czekały na 
uczestników Rajdu Wilczego. Szósta edycja imprezy będzie roz-
grywana na pięciu różnorodnych trasach, wśród których coś dla 
siebie znajdą zarówno rodziny chcące aktywnie spędzić czas, jak i  
miłośnicy ekstremalnych sportowych wrażeń. 

będzie pełny 
nowości! 

• Trasa piesza - start indywidualny 
na dystansie ok. 20 km. 

• Trasa rodzinna - bieg na orienta-
cję w terenie miejskim, połączony 
z  zadaniami specjalnymi, zlokali-
zowanymi w ciekawych miejscach 
Żor. W  rywalizacji mogą wziąć 
udział zespoły rodzinne oraz zło-
żone z dzieci i młodzież, liczące od 
2-5 osób.
Zgłoszenia do Rajdu Wilczego 

trwają do 31 marca. - Będzie ciekawie 
i  wymagająco. Dla rodzin przygoto-
waliśmy grę o dwóch poziomach trud-
ności. Można powiedzieć, że to edycja 
2.0. Dla najmłodszych oraz rodziców 
z  maluszkami zorganizowaliśmy kla-
syczną grę po rejonie Starówki. Dla 
starszaków grę poszerzoną o  dodat-
kowe kilometry i  zadania – podkre-
śla Mateusz Buksa. Szczegółowe 
informacje o  Rajdzie Wilczym moż-
na znaleźć na stronie internetowej  
www.rajdwilczy.eventyrteam.pl.

Patronat honorowy nad imprezą 
objął Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory. Rajd Wilczy organizo-
wany jest przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miasta Żory. 
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