
Pięknieje park i pałac 
w Baranowicach

Muzyczne atrakcje 
w różnych odsłonach

Stare Miasto 
nabiera nowego blasku

Żorzan 
jest coraz więcej!
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Zmiany w  Programie obejmują wnio-
skodawców uprawnionych do podwyż-
szonego i  najwyższego poziomu dofinan-
sowania na podstawie umowy dotacji 

Zmiana w Programie „Czyste Powietrze”. 
Można otrzymać zaliczkę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej w  Kato-
wicach ogłasza, że od   15 lipca zmianie 
uległ program priorytetowy „Czyste Po-
wietrze”. Zmiana ta umożliwi mieszkań-
com uprawnionym do podwyższonego 
lub najwyższego poziomu dofinansowa-
nia otrzymanie prefinansowania przed-
sięwzięcia, czyli wypłaty części kwoty 
dotacji w formie zaliczki. 

z  prefinansowaniem. W  przypadku prefi-
nansowania inwestycji, zostały zwiększone 
o  10 tys. zł maksymalne kwoty dotacji na 
prace remontowe realizowane w  ramach 
Programu. Nowe rozwiązanie finansowe 
umożliwia otrzymanie z  wyprzedzeniem 
do 50% przewidzianej kwoty dotacji bez-
pośrednio na konto wykonawcy do 14 dni 
od zawarcia umowy o  dofinansowanie, 
lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą 
rozpoczęcia realizacji umowy Beneficjenta 
z wykonawcą. Warunkiem wypłaty pienię-
dzy na zasadzie prefinansowania jest prze-
słanie wraz z wnioskiem o dotację umowy 

zawartej z  wykonawcą na przeprowadze-
nie konkretnych prac zgodnych z  zapisa-
mi programu. W  ramach realizowanego 
przedsięwzięcia będzie możliwość zawar-
cia do trzech umów z wykonawcami. 

Wnioski należy złożyć za pośrednic-
twem Generatora Wniosków o  Dofinan-
sowanie lub w  Gminnym Punkcie Kon-
sultacyjnym znajdującym się w  Urzędzie 
Miasta Żory, Rynek 9 pok. 103, tel.  32 43 
48  138, 32 43 48 145. Wymagane jest za-
łączenie do wniosku podpisanej umowy 
z  wykonawcą na realizację określonego 
zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinan-
sowania (nie więcej niż 3 umowy z wyko-
nawcami).

Termin realizacji przedsięwzięcia wy-
nosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Postanowienia umowy, o  której mowa 
w  art. 6 ust. 1 pkt 2 ucpg zapewniają odbiór 
wszystkich frakcji odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi w regu-
laminie oraz w sposób określony w przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Co to oznacza w praktyce?
W praktyce oznacza to tzw. system pięcio-

Właścicielu nieruchomości niezamieszkałej, zwróć uwagę 
na to, czy Twoja umowa na odbiór odpadów komunalnych, 
jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa! 

Właściciel nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, nie jest zobowiąza-
ny do ponoszenia opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy, jednakże jest obowiązany do in-
dywidualnego zawarcia umowy na od-
biór zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów z gminną jednostką organiza-
cyjną lub przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne od właścicieli nie-
ruchomości, wpisanym do rejestru dzia-
łalności regulowanej, o  którym mowa 
w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 
z późn. zm.) zwanej dalej ucpg. Ponadto 
ma obowiązek udokumentowania w for-
mie umowy korzystania z usług wykony-
wanych przez ww. podmioty.  

-pojemnikowy-workowy tj. musi być pojem-
nik na odpady niesegregowane (zmieszane), 
brązowy pojemnik/worek na bioodpady, nie-
bieski pojemnik/worek na papier, zielony po-
jemnik/worek na szkło oraz żółty pojemnik/
worek na metale, tworzywa sztuczne oraz od-
pady opakowaniowe wielomateriałowe.  

Niezależnie od tego, czy właściciel danej 
nieruchomości niezamieszkałej wytwarza 
wszystkie frakcje odpadów komunalnych 
czy też nie, ustawodawca przyjmuje pewne-
go rodzaju fikcję, że takie odpady są i mogą 
być przez niego wytwarzane. W  konsekwen-
cji jego umowa z  podmiotem wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej musi obej-
mować wszystkie frakcje. Bez znaczenia przy 
tym jest możliwość udowodnienia (wykaza-
nia) przez właściciela takiej nieruchomości, że 
w praktyce nie wytwarza określonej frakcji. 

Jakie sankcje może nałożyć wójt, 
burmistrz bądź prezydent 

jeśli umowa jest nieprawidłowa?
Jeśli umowa nie zawiera postanowień 

o  odbieraniu wszystkich frakcji odpadów 
komunalnych, zgodnie z  art. 6 ust. 5b ucpg 
wójt, burmistrz bądź prezydent wzywa strony 
(zarówno właściciela, jak i przedsiębiorcę) do 

usunięcia uchybień. W  przypadku, gdy wła-
ściciel nieruchomości w ogóle nie ma umowy 
bądź też jest ona zawarta z podmiotem, który 
nie jest wpisane do rejestru działalności regu-
lowanej, wójt, burmistrz bądź prezydent  nie 
wzywa do jej zawarcia, lecz od razu  przystę-
puje do doprowadzenia do stanu zgodnego 
z przepisami. 

Co grozi za brak prawidłowo 
zawartej umowy?

Brak prawidłowo zawartej umowy skutku-
je wydaniem z urzędu decyzji, w której ustala 
się:

1) Obowiązek uiszczania opłat za odbieranie 
odpadów komunalnych;

2) Wysokość opłat;
3) Terminy uiszczania opłat;
4) Sposób i  terminy udostępniania pojem-

ników w celu ich opróżnienia lub worków 
w celu ich odbioru.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. Wydawana jest na okres 1 rok, 
nie przewidując przy tym możliwości skróce-
nia tego okresu. 

Szczegółowych informacji udziela: Wydział 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta Żory, nr telefonu: 32 43 48 156.

Wnioski o powyższe świadczenia moż-
na złożyć: 

- w  formie elektronicznej, tj. za pomo-
cą elektronicznej skrzynki podawczej 

Złóż wniosek na nowy okres o świadczenia 
rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żorach informuje, że można już skła-
dać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego oraz świadczenia z  funduszu 
alimentacyjnego na okres 2022/2023. 

ePUAP i  portalu informacyjno-usługo-
wego Emp@tia, 

- w  tradycyjnej formie (papierowej): 
osobiście w siedzibie Działu Świadczeń 
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzi-
sławskiej 1 lub drogą pocztową również 
na adres Działu Świadczeń Rodzinnych, 
ul. Wodzisławska 1, 44-240 Żory.
Formularze wniosków i  oświadczeń 

niezbędnych do ustalenia prawa do 

świadczeń można pobrać na stronie  
mopszory.bip.net.pl.

Wnioski o  świadczenia rodzinne oraz 
o fundusz alimentacyjny złożone na okres 
świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatry-
wane na podstawie dochodów rodziny 
za rok 2021 z  uwzględnieniem bieżących 
zmian w dochodach.

Aby nie stracić ciągłości uprawnień do 
świadczeń wnioski należy złożyć najpóź-
niej: 

- w przypadku świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego – w październiku 2022 r.,

- w  przypadku świadczeń rodzinnych – 
w listopadzie 2022 r.

Do Urzędu Miasta Żory trafiają w ostat-
nim czasie wnioski mieszkańców o  usta-
wienie dodatkowych koszy na psie od-

Pamiętaj o sprzątaniu po swoim psie
Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, 

ale i obowiązek. Dotyczy on m.in. koniecz-
ności sprzątania po swoim czworonogu. 

przy dużych terenach zielonych, w  par-
kach czy na osiedlach. 

Bez względu na to, czy pies załatwia się 
na własnym podwórku, czy na terenach 
ogólnodostępnych, odchody należy ze-
brać do woreczka i wyrzucić do pojemni-
ków na odpady niesegregowane – mogą 
to być kosze mieszkańców, kosze uliczne 
lub specjalne kosze na psie odchody.

chody. Cześć z  nich jest rozpatrywanych 
pozytywnie, jednak należy pamiętać, że 
właściciele sprzątający po swoich czwo-
ronogach nie muszą wyrzucać  nieczysto-
ści wyłącznie do koszy specjalnie do tego 
przeznaczonych, ustawianych najczęściej 
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W  związku z  trwającymi pracami wy-
łączony z  ruchu został odcinek ul. Klimka 
od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. 
Garncarskiej. Utrudnienia dotyczą też pie-
szych -  przejście od strony Rynku w  kie-
runku ul. Rybnickiej jest możliwe przez 
plac przy kościele pw. św. Filipa i  Jakuba. 
Przebudowa zakończy się na początku 
przyszłego roku.

- W  ramach przebudowy ul. Klimka 
planuje się zachowanie jej historyczne-
go przebiegu z  wyraźnym wydzieleniem 
dwóch stref użytkowania. Ich granicę 
ustalono w  miejscu odtworzenia śladu 
dawnych murów obronnych poprzez ce-
glany pas utwardzonego terenu. Górną 
część ulicy, od strony ul. Garncarskiej, prze-
znaczono wyłącznie dla ruchu pieszego, 
z możliwością dojazdu służb, nowożeńców, 
konduktu pogrzebowego i  rowerzystów. 
Dolną część, od strony ul. Męczenników 
Oświęcimskich, zaprojektowano jako stre-
fę pieszo-jezdną dostępną dla ruchu pie-
szego, samochodowego i  rowerowego – 
tłumaczy Tomasz Oszek z pracowni 44 240 
, odpowiedzialnej za stworzenie projektu 
rewitalizacji ul. Klimka.

W ramach inwestycji pojawią się nowe 

Wielkie zmiany w Śródmieściu! 
Trwają się prace na ul. Klimka

Ulica Klimka w  najbliższych mie-
siącach zmieni się nie do poznania. To 
jedna z  najważniejszych miejskich in-
westycji, związanych z  obchodami 750. 
rocznicy założenia Miasta Żory! 

ławki, latarnie, kosze na śmieci, podświe-
tlany słup ogłoszeniowy oraz stojaki na ro-
wery. Przebudowana przestrzeń zostanie 
dostosowana do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. W miejscu Placu Pamięci 
Narodowej zaprojektowano kwartał ziele-
ni, a istniejący skwer przy ul. Męczenników 
Oświęcimskich zostanie przebudowany na 
miejsca parkingowe. Kamień upamiętnia-
jący żołnierzy poległych w trakcie II wojny 
światowej oraz Pomnik Walczących o Wol-
ną Polskę zostaną przeniesione w  inne 
miejsce, zaś zieleń przy ul. Klimka zostanie 
uporządkowana.

Skwer u  zbiegu ogrodzenia kościo-
ła   pw. św. Filipa i  Jakuba oraz zespołu 
pocmentarnego zaprojektowano jako 
strefę wypoczynkowo-dydaktyczną. Teren 
zielony zostanie uporządkowany i  ograni-
czony murkiem, który będzie pełnił rów-
nież funkcję siedziska. 

- W ramach przebudowy ogrodzenia ze-
społu pocmentarnego, od strony kościoła 
planujemy odtworzenie średniowiecznego 
muru obronnego z  furtą. Mur wzbogaco-
ny będzie o  charakterystyczne elementy 
dawnych fortyfikacji, takie jak blankowa-
nie czy odcinek drewnianego chodnika. 
U podnóża muru pojawi się tablica eduka-
cyjna – mówi Ewa Pańczyk, Miejska Kon-
serwator Zabytków.

Ważną częścią inwestycji będzie rewita-
lizacja założenia pocmentarnego. - Projekt 
przewiduje „otwarcie” starego cmenta-

rza, jednak w  duchu poszanowania tego 
miejsca. Zaplanowano odtworzenia ist-
niejących ścieżek, wykonanie łączników 
i  ścieżki wzdłuż murów obronnych bez 
naruszania pomników cmentarnych i  ist-
niejącej zieleni. Alejki zostaną wydzielone 
od kwartałów z nagrobkami poprzez niskie 
barierki trawnikowe, a cały teren wzbogaci 
się o oświetlenie alejek i murów oraz ławki 
i kosze na śmieci – objaśnia Tomasz Oszek.  

Należy podkreślić, że cmentarz nie zo-
stanie zamieniony w park. - Zamysł otwar-
cia tej przestrzeni ma być początkiem 
dalszej rewitalizacji, szczególnie zapo-
mnianych pomników cmentarnych, które 
są w tragicznym stanie. Ze względu na za-
projektowanie ścieżek łączących istnieją-
ce alejki z  chodnikami, konieczne będzie 
przeniesienie kilku nagrobków, głównie 
pozostałości obrzeży w inne miejsce,  upo-
rządkowanie  terenu, dopasowanie zde-
gradowanych, leżących elementów do 
pomników. Zapewniamy jednak, że żaden 
z nich nie zostanie zniszczony ani usunięty 
z cmentarza – dodaje Ewa Pańczyk.

Inwestycja wykonywana jest w ramach 
projektu „Zielona brama do przyszłości – 
kompleksowa rewitalizacja przestrzeni 
starego miasta w Żorach”. Wykonawcą ro-
bót wyłonionym w procedurze przetargo-
wej, została Firma HLS System. Sp. z o.o. 
z Żor. Koszt rewitalizacji ul. Klimka to niemal  
8,4 mln zł. Zadanie jest finansowane w ra-
mach pożyczki rewitalizacyjnej na realiza-
cję projektu inwestycyjnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

– W  tym wyjątkowym roku, 750. rocz-
nicy założenia naszego miasta, chcieliśmy 
zwrócić szczególną uwagę na naszą pięk-
ną Starówkę i przywrócić jej należną rangę. 
Dlatego też zdecydowaliśmy się na szeroko 
zakrojone działania, które trwale odmienią 
obraz Starego Miasta i przez wiele lat będą 

Zielona oaza w centrum miasta 
– trwa rewitalizacja Parku Staromiejskiego 

Trwa jedna z wyczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji w  samym 
sercu naszego miasta. W  czerwcu 
ruszyły prace, związane z  przywróce-
niem świetności Parkowi Staromiej-
skiemu przy ulicy Rybnickiej. 

cieszyły mieszkańców – mówi Waldemar 
Socha, Prezydent Miasta Żory. Jedną z za-
planowanych przez Miasto inwestycji jest 
przebudowa Parku Staromiejskiego. Sta-
nowi ona część dużego projektu realizowa-
nego przez Miasto, noszącego nazwę „Zie-
lona brama do przyszłości – kompleksowa 
rewitalizacja przestrzeni starego miasta 
w Żorach”.

Część parku została wygrodzona i trwa-
ją tam intensywne prace. Przebudowywa-
ne są ścieżki i powstaje nowe oświetlenie. 
Pojawią się też nowe nasadzenia oraz ele-

menty małej architektury, takie jak: stojaki 
rowerowe, ławki czy hamaki do wypoczyn-
ku. Przysłowiową wisienką na torcie będzie 
natomiast modernizacja parkowej fontan-
ny,   a  właściwie jej budowa od podstaw, 
z  odtworzeniem kształtu historycznej fon-
tanny znajdującej się w tym miejscu.  

Prace w  parku powinni zakończy się 
w listopadzie tego roku. Wykonawcą robót 
wyłonionym w  procedurze przetargowej 
jest firma HLS System. Sp. z o.o. z siedzibą 
w Żorach. Zadanie jest finansowane w ra-
mach pożyczki rewitalizacyjnej na reali-
zację projektu inwestycyjnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Wartość inwestycji wyniesie 3 186 258,48 zł.

W parku o powierzchni ponad 8 ha  ro-
sną kilkudziesięcioletnie drzewa, nadające 
temu miejscu wyjątkowy charakter, jednak 
przebiegające między nimi ścieżki porosła 
zieleń i potrzebna jest mu rewitalizacja. Roz-
strzygnięto już przetarg na te prace, który 
wygrała firma HLS System z Żor. W ramach 
inwestycji wartej 6,6 mln zł w parku oraz wo-

Najpierw pałac, teraz park 
– w Baranowicach ruszają kolejne prace 

Zespół Pałacowo-Parkowy w  Barano-
wicach po renowacji stanie się prawdziwą 
perełką na mapie naszego regionu. Wiel-
kie zmiany przechodzi nie tylko sam bu-
dynek pałacu, ale również ogromny teren 
wokół niego, który zostanie przekształ-
cony w przyjazną i atrakcyjną przestrzeń, 
idealnie nadającą się do spacerów.

tego terenu, planowane jest także wyburze-
nie czterech budynków gospodarczych, wy-
budowanych w latach 70. XX wieku.

W  samym budynku pałacu znajdzie się 
miejsce na wystawy, imprezy kulturalne 
i inne działania artystyczne, a także na spo-
tkania biznesowe i  część gastronomiczną, 
a  okalający go park ma stać się miejscem 
spacerów i wydarzeń plenerowych.

Przypomnijmy, że projekt pt. „W  trosce 
o  śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu 
Parkowo-Pałacowego w Żorach” jest współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020. Miasto 
otrzymało na ten cel dofinansowanie w wy-
sokości aż 13 153 015,14 zł.

kół pałacu powstaną nowe oświetlone alejki, 
urozmaicone mostkami, na wzór alejek po-
chodzących z połowy XIX wieku, gdy pałac 
był własnością rodziny Durantów. Wówczas 
budynek został przebudowany na styl willi 
włoskiej, a otaczający go teren przekształco-
no w rozległy park w stylu angielskim. 

Odtworzone zostaną też zabytkowe bra-
my wjazdowe, a zachowane elementy małej 
architektury zostaną poddane renowacji. 
Zabytkowe studnie i  poidło zostaną odre-
montowane, podobnie jak lodownia i komin 
dawnej kuźni. Na terenie całego parku po-
jawią się ławki, kosze na śmieci oraz stojaki 
na rowery. Aby przywrócić historyczny układ 
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Jak możemy przeczytać w dodatku „Ka-
towice” do poniedziałkowej „Gazety Wy-
borczej” (06.06.2022 r.) w  minionym roku 
z kilkunastu największych miast naszego re-
gionu wyjechało na stałe w sumie około 7,5 
tysiąca ludzi. Jedynym miastem na prawach 
powiatu, które miało w 2021 roku dodatnie 
saldo migracji były Żory. Wyniosło ono +249 
osób. Drugie w  kolejności były Mysłowice 
z bilansem - 59, a trzecie Katowice, - 83. Naj-

Żory jedynym miastem na prawach 
powiatu w województwie, 
w którym przybywa mieszkańców! 

Dostępne są już nowe dane GUS, do-
tyczące liczby ludności i  salda migracji 
w  naszym województwie i  całej Polsce 
w  2021 roku. Na prawie 2,5 tysiąca pol-
skich gmin, w ponad 2 tys. saldo migracji 
było ujemne. Żory są jednak chlubnym 
wyjątkiem – jako jedyne miasto na pra-
wach powiatu w województwie śląskim 
możemy pochwalić się tym, że więcej lu-
dzi się u nas osiedliło, niż wymeldowało. 

gorzej wypadło Zabrze, w  którym różnica 
między zameldowaniami a wymeldowania-
mi wyniosła aż – 922 osoby. Warto jeszcze 
wspomnieć o saldzie migracji w sąsiednich 
miastach: Rybniku, gdzie wyniosło - 461 oraz 
Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wyniosło – 634.

Według danych GUS liczba mieszkań-
ców Żor na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 
62  848 osób. - Nasz sukces wynika z  tego, 
że mieszkanie w Żorach po prostu się opła-
ca. W  naszym mieście najmłodsi uczą się 
w  nowoczesnych żłobkach, przedszkolach 
i  szkołach, których standard z  roku na rok 
poprawiamy. Mogą do tych placówek do-
jechać za darmo autobusami Bezpłatnej 
Komunikacji Miejskiej. Wspieramy rodziny 
wielodzietne, które mogą skorzystać z pro-
gramu zniżek w  ramach „Karty Duża Ro-
dzina”. Rodzice mogą też liczyć na pomoc 
w  postaci programów bezpłatnych szcze-

pień przeciw meningokokom i  HPV oraz 
programów profilaktyki związanej z próch-
nicą i otyłością wśród najmłodszych. Osoby 
starsze otrzymują natomiast zniżki z „Kartą 
Seniora”, mogą też aktywnie spędzić czas 
w Dziennym Domu „Senior+”.  Tym, co po-
zytywnie wyróżnia Żory na tle innych miast, 
jest też kompleksowy system opieki dla 
osób z niepełnosprawnościami – podkreśla 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. - 
Do największych atutów Żor należy bardzo 
dobry układ komunikacyjny. Z naszego mia-
sta można szybko dotrzeć do  najważniej-
szych miast województwa śląskiego, a  tak-
że do beskidzkich ośrodków rekreacyjnych 
oraz do Republiki Czeskiej. Znaczący wpływ 
na wzrost liczby mieszkańców Żor ma tak-
że z  pewnością duża liczba atrakcyjnych 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
w  naszym mieście. Jest także wiele możli-
wości podjęcia pracy, w szczególności w za-
kładach działających na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Przemysłowej. To efekt na-
szej polityki nastawionej na tworzenie sprzy-
jających warunków dla inwestorów – dodaje 
Prezydent Żor. 

Pan Maksymilian Toszek urodził się 14 lip-
ca 1922 roku i od urodzenia mieszka w Rowniu. 
Z wykształcenia jest tokarzem, a po ukończe-
niu szkoły  pracował w Zakładach w Blachow-
ni. Podczas wojny,  po szkoleniu wojskowym 
w  Szczecinie, w  1944 roku został powołany 
do Marynarki Wojennej, służąc w Marynarce 
Przybrzeżnej w Belgii i  Włoszech. Następnie 

Żorski 100-latek odebrał 
życzenia od Prezydenta Miasta 

Wspaniały jubileusz setnych uro-
dzin świętował 14 lipca żorzanin, Mak-
symilian Toszek. Z tej okazji serdeczne 
życzenia, w  imieniu całej społeczności 
naszego miasta, dostojnemu Jubilato-
wi złożył Waldemar Socha – Prezydent 
Miasta Żory. 

dostał się do niewoli. Do kraju wrócił jesienią 
1945 roku i  zatrudnił się w Kopalni KWK Jan-
kowice. Jednak już w  1947 roku podjął pracę 
w ZWUS-ie w Gotartowicach, gdzie pracował 
aż do przejścia na emeryturę.

W   1947 roku Pan Maksymilian ożenił się 
z  dziewczyną z  sąsiedztwa - Anielą, z  któ-
rą małżeństwem byli przez 54 lata, aż do jej 
śmierci w 2001 roku. Państwo Toszkowie do-
czekali się sześciorga dzieci, 19 wnucząt  i 31 
prawnuków.

Serdecznie gratulujemy pięknego jubile-
uszu i składamy  najlepsze życzenia szczęścia 
i zdrowia na dalsze lata życia!

„Korpus Wsparcia Seniora”
W ramach Modułu II tego programu 70 se-

niorom z  naszego miasta został zapewniony 
dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opa-
ska połączona jest z usługą operatora pomocy. 
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego za-
grożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znaj-
dującego się na opasce, umożliwia połączenie 
się z gotową do interwencji centralą.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko 
pojętą usługę polegającą na codziennym, ca-
łodobowym sprawowaniu opieki na odległość 
nad seniorami, w  każdym miejscu, w  którym 
właśnie się znajdują na terytorium naszego 
kraju. 

Do udziału w programie zakwalifikowani zo-
stali seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają 
problemy z  samodzielnym funkcjonowaniem 
ze względu na stan zdrowia, prowadzący sa-
modzielne gospodarstwo domowe lub miesz-
kający z osobami bliskimi, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Środki na realizację programu pochodzą 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 43 43 
713 wew.32.

MOPS realizuje programy, kierowane 
do osób starszych i z niepełnosprawnościami  

Wsparcie osobistego asystenta, opie-
ka wytchnieniowa czy możliwość otrzy-
mania opaski bezpieczeństwa to oferta 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Żorach, kierowana do seniorów oraz 
osób z niepełnosprawnościami. 

 „Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej” 

Program dedykowany jest osobom z  nie-
pełnosprawnościami, posiadającym orzecze-
nie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym lub traktowane na równi 
do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art.62 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573).

W ramach Programu wykonywane są usłu-
gi asystencji osobistej, świadczone przez asy-
stentów osobistych osoby niepełnosprawnej, 
głównie polegające na:

- wykonywaniu czynności dnia codzienne-
go dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczest-
nikiem Programu w wybrane przez uczest-
nika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z  dóbr kultury (np. muzeum, 

teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o nie-

pełnosprawności do placówki oświatowej 
lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą być reali-
zowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 
z uwzględnieniem limitów godzinowych przy-
padających na jednego uczestnika Programu, 
w  zależności od stopnia i  rodzaju niepełno-
sprawności.  

Na terenie Gminy Miejskiej Żory wspar-
ciem usługi asystencji osobistej objęte są 33 

osoby  z niepełnosprawnością, w tym 26 osób 
z orzeczeniem ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności i  7 osób z  orzeczeniem o  stop-
niu umiarkowanym. Usługi asystencji osobi-
stej świadczone są przez 31 asystentów. Środki 
na realizację programu pochodzą z Funduszu 
Solidarnościowego

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 43 43 
713 wew. 29.

„Opieka Wytchnieniowa” Moduł I 
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 

realizowane jest w  ramach pobytu dziennego. 
Program adresowany jest do członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności i osobami posiadającymi orzeczenie 
o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem 
o znacznym stopniem niepełnosprawności, któ-
rzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, 

Celem programu jest czasowe odciążenie 
członków rodzin/opiekunów osób z  niepełno-
sprawnościami poprzez zapewnienie im czasu 
na odpoczynek i  regenerację, wzmocnienie 
osobistego potencjału opiekunów osób z  nie-
pełnosprawnościami oraz ograniczenie wpły-
wu obciążeń psychofizycznych związanych ze 
sprawowaniem opieki. 

Zgodnie z  założeniami programu limit go-
dzin dla każdego opiekuna to 240 godzin rocz-
nie. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało 
35 opiekunów. Środki na realizację programu 
pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 43 57 
840 wew. 26.

Uczestnicy tych programów nie ponoszą 
żadnej odpłatności za świadczone usługi.
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Porady 
Ekodoradcy

Zero Waste - produkuj kompost
Zero Waste, to ekologiczne podejście 

do gospodarowania odpadami, wpro-
wadzające idee „zero marnowania”. Tej 
filozofii przyświecają zasady „5R”, czyli: 
odmawiaj (refuse), ograniczaj (reduce), 
wykorzystaj ponownie (reuse), recyklinguj 
(recycle), kompostuj (rot). 

Podejście to polega na stworzeniu go-
spodarki o obiegu zamkniętym, w którym 
używa się zasobów, zamiast tworzyć od-
pady. Postępując w duchu idei zero waste 
warto pomyśleć o kompostowaniu biood-
padów. Dzięki temu niezjedzona żywność 
ulega rozłożeniu i ponownie wraca do śro-
dowiska, bez żadnych szkód dla jego kon-

dycji. Oprócz tworzenia naturalnego nawozu 
do twojego ogrodu, kompostowanie rozwią-
że też problem regularnego wyrzucania nie-
zbyt świeżych warzyw i owoców. 

Czy wiesz, że nawet 25 proc. produktów, 
które kupujemy, trafia na śmietnik? Domo-
wy kompostownik pomaga je wykorzystać 
do odżywienia roślin w ogrodzie. Kompost to 
zdrowa baza i pożywka dla roślin (jadalnych 
oraz ozdobnych), która wzbogaca glebę 
o  wysokiej jakości składniki odżywcze i  na-
powietrza ją. 

Jak przygotować kompostownik? Na dnie 
kompostownika przydomowego ułóż pocię-
te gałązki (na wysokość 20 centymetrów) – 
czyli warstwę drenażową, następny poziom 
powinna stanowić ziemia ogrodowa lub ze-
szłoroczny kompost, kolejne warstwy to od-
padki takie jak: obierki oraz resztki warzyw 
i  owoców, fusy po kawie, herbacie, ziołach, 
skorupki jajek,  skoszona trawa, słoma, sia-

no, kora, popiół drzewny, liście, przekwitłe 
rośliny i  gałęzie. Co ciekawe, do  kompo-
stownika przydomowego możesz wrzucać 
także papier, chusteczki, niezadrukowane 
kartony, ręczniki papierowe, trociny czy 
muł z oczka wodnego.

Do kompostownika nie wkładamy na-
tomiast: obierek po cytrusach, mięsa zwie-
rzęcego i  rybiego, kości, zadrukowanych 
kartonów, nasion i pestek, popiołu węglo-
wego, liści orzecha, dębu i  olchy. Idealna 
temperatura do kompostowania waha się 
między 10, a  30 stopni Celsjusza. Dobrze 
utrzymany kompostownik ma przyjemny 
zapach ściółki leśnej i  zapewni Ci jedyny 
w swoim rodzaju nawóz dla roślin.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
funkcjonuje w  całej Polsce od 2016 roku. Jej 
głównym celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa i  porządku publicznego poprzez włą-
czenie obywateli w wybrane działania Policji, 
a  także dostosowanie struktur organizacyj-
nych oraz działań Policji do zagrożeń wska-

Dzięki aplikacjom wygodnie 
skontaktujesz się z policjantami

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to popularny i wygodny sposób ko-
munikowania się z  policjantami. Dzięki 
niej możemy mieć bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo w naszej okolicy, in-
formując o miejscach, gdzie łamane jest 
prawo. Równie przydatna jest aplikacja 
Moja Komenda, która pozwala na wy-
szukanie najbliżej jednostki Policji oraz 
łatwy kontakt ze swoim dzielnicowym. 

zywanych przez społeczeństwo. – Zależy nam 
na tym, żeby poznać oczekiwania społeczeń-
stwa i  móc jak najlepiej im sprostać. Mapa 
jest narzędziem, które to ułatwia. Zgłoszenia 
nanosi się szybko i jest to intuicyjne. Dlatego 
zachęcam, by skorzystać z tego narzędzia na 
komputerze czy smartfonie  – podkreśla asp. 
Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Żorach. 

Jeśli widzisz, że w  twojej okolicy dzieje 
się coś niepokojącego zareaguj i  zgłoś to na 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na 
stronie www.slaska.policja.gov.pl. 

Przypominamy, że w przypadkach pilnych, 
kiedy jest potrzebna natychmiastowa inter-
wencja Policji, należy korzystać z  numeru 
alarmowego 112! 

Drugim z  narzędzi, które ułatwia kontakt 
z policjantami jest aplikacja Moja Komenda. 
Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można się 
skontaktować ze swoim dzielnicowym. Aby to 
zrobić, wystarczy wpisać np. własne miejsce 
zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjo-
nariusza, który dba o nasz rejon oraz pokaże, 
w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych 
możemy wyszukać także po ich imieniu lub 
nazwisku. Użytkownik nie musi mieć dostę-
pu do Internetu, aby odnaleźć swojego dziel-
nicowego. Aplikacja Moja Komenda zawiera 
także bazę teleadresową wszystkich komend, 
komisariatów, rewirów dzielnicowych i poste-
runków w Polsce. Została wyposażona w dwa 
tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu 
usług lokalizacyjnych w  telefonie sama od-
najdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przej-
ściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, 
aby wskazała trasę do najbliższej jednostki 
Policji. Równie sprawnie połączy nas z dyżur-
nym wybranej komendy.

Program przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym dla osób chorujących na 
nowotwory złośliwe, zamieszkałych na tere-
nie miasta Żory, na lata 2020-2022, skierowa-
ny jest dla osób chorujących na nowotwory, 
jednak przed podjęciem chemioterapii, ra-
dioterapii oraz przed leczeniem innymi le-
kami immunopresyjnymi. Szczepienia wy-
konywane są w  Poradni „Onko-Dent”, G. L. 
Słomian Sp. Jawna mieszczącej się przy ul. 
Centralnej 17 w Żorach. Osoby zainteresowa-
ne proszone są o uzgodnienie terminu szcze-
pienia pod nr tel:  32 469 04 25.  Rejestracja 
czynna jest w  poniedziałki w  godz.  15:30-
18:00 oraz w środy w godz. 11:00-14:00.

Kontynuowana jest także akcja bezpłat-
nych szczepień dzieci przeciwko meningo-
kokom grupy A, C, W 135 i Y. Są to bakterie, 
które mogą wywoływać takie choroby jak 
posocznica (zwana sepsą) i  zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. W  programie bez-

Dbamy o zdrowie mieszkańców – trwa 
realizacji programów profilaktycznych

W Żorach realizowanych jest obecnie 
kilka programów profilaktycznych, po-
zwalających mieszkańcom bezpłatnie 
zadbać o zdrowie własne i swoich dzieci. 

płatnych szczepień mogą wziąć udział dzie-
ci urodzone w  2020 roku. Istnieje też moż-
liwość zaszczepienia dzieci starszych, które 
dotychczas nie zostały zaszczepione. Szcze-
pienie poprzedzone jest konsultacją z  le-
karzem pediatrą. Program realizowany jest 
w NZOZ „Alfa Med.” Sp. z o.o. przy ulicy Pro-
miennej 1. Liczba szczepionek jest ograniczo-
na, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestra-
cja telefoniczna od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 - 18:00 pod nr tel. 32 435 55 90.

Mieszkańcy Żor w  tym roku ponownie 
mogą skorzystać z  bezpłatnych badań wy-
krywania zwyrodnienia siatkówki związa-
nego z wiekiem (AMD) oraz ocznych powi-
kłań cukrzycy w aspekcie ich wykrywalności 
w oparciu o analizę lekarską fotografii barw-
nej dna oka. Z darmowych badań mogą sko-
rzystać osoby, które mieszkają na stałe lub 
czasowo w Żorach oraz:

- ukończyły 50 lat życia, jeżeli ostatnie ba-
danie okulistyczne było wykonane 12 mie-
sięcy wstecz,

- są chore na cukrzycę lub ze stwierdzoną 
nietolerancją glukozy, jeżeli ostatnie ba-

danie okulistyczne było wykonane 6 mie-
sięcy wstecz i  wykazało zmiany na dnie 
oka,

- są chore na cukrzycę lub ze stwierdzoną 
nietolerancją glukozy, jeżeli ostatnie ba-
danie okulistyczne było wykonane 12 mie-
sięcy wstecz
Badania przeprowadzane są  w siedzibie 

Śląskiego Centrum Leczenia Oczu Sp. z  o.o. 
przy ul. Okrężnej 11 w terminie do 30 listopa-
da 2022 r. Wcześniej należy zarejestrować się 
telefonicznie pod numerem 32 469 60 31 lub 
516 896 929. Rejestracja czynna   od ponie-
działku do piątku, w godz. 8:00 – 20:00.

Urząd Miasta Żory zaprasza też do udzia-
łu w  bezpłatnym Programie Profilaktyki 
i  wczesnego wykrywania nadwagi i  oty-
łości dla dzieci klas III szkół podstawowych 
z  terenu miasta Żory na lata 2020-2024.  
Jest on skierowany do dzieci z klas trzecich 
żorskich szkół podstawowych wraz z  ich ro-
dzicami i  opiekunami. Program obejmuje 
część informacyjno-edukacyjną, skierowaną 
do uczniów i  ich rodziców  oraz część inter-
wencyjną dla uczniów zakwalifikowanych do 
programu. Realizatorem jest Poradnia Diete-
tyczna SuperSlim Kinga Kuśka-Drążkiewicz 
z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 4/29. Tel. 
531 200 609.
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Impreza odbędzie się w  sobotę, 27 
sierpnia o  godz. 15:30   przed budynkiem 
odrestaurowanego dworca kolejowe-
go w  Żorach, przy ul. Dworcowej. „Piknik 
z NGO” będzie okazją, by uczcić 15 lat dzia-
łalność ŻCOP, ale też lepiej poznać żorskie 
organizacje pozarządowe – stowarzysze-

Pełny atrakcji Piknik z NGO z okazji 15-lecia ŻCOP! 
Żorskie Centrum Organizacji Poza-

rządowych świętuje w  tym roku swoje 
15-lecie! Okazją do uczczenia tego jubi-
leuszu będzie „Piknik z NGO”, czyli orga-
nizacjami pozarządowymi. 

nia, kluby, OSP itp. 
Z tej okazji przygotowano moc atrakcji. 

Nie zabraknie pysznego urodzinowego 
tortu, uwielbianych przez dzieci dmuchań-
ców, pokazów baniek mydlanych, piłka-
rzyków i  doplatania warkoczy. O  aktywne 
i  twórcze spędzanie wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież zadbają przedsiębiorstwa 
społeczne oraz organizacje pozarządowe. 
Ochotnicze Straże Pożarne zaproszą do 
spróbowania swoich sił na torze przeszkód, 
będą też warsztaty plastyczne i  kulinarne 
dla całych rodzin. Będzie można poznać 

zasady zielarstwa, czy obejrzeć wystawę 
fotograficzną Piotra Tomali pn. „Modern 
Pictorial”. Swoje muzyczno- taneczne pro-
pozycje zaprezentują Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie 
Formacja Taneczna „Reaktywacja Żory”. 
Imprezę zakończy koncert Zespołu Muzy-
Kajaka, który zaplanowano na godz. 19:30. 

Wszystkie atrakcje są bezpłatne, 
a  uczestnicy imprezy będą też mogli za 
darmo zjeść kiełbaskę z  grilla i  domowe 
wypieki, a także napić się kawy, herbaty czy 
lemoniady. Zapraszamy! 

Festiwal Voicingers – Międzykulturowe 
Spotkania Muzyki, Kreatywności i  Ekspresji 
w swojej 14-letniej historii wyrósł z konkursu 
jazzowego na aktywnego organizatora wy-
darzeń kulturalnych i edukacyjnych w Polsce 
i poza jej granicami. Organizatorem imprezy 
jest Żorskie Towarzystwo Kulturalne „Kontra-
punkt”, a  partnerami MOK Żory, Ars Came-

Międzykulturowe Spotkania Muzyki, 
Kreatywności i Ekspresji VOICINGERS 2022 

Przed nami 14. edycja festiwalu Vo-
icingers, która odbędzie się w  naszym 
mieście w terminie 16 - 23 sierpnia. Tego-
roczne wydarzenie to połączenie warsz-
tatów wokalnych, koncertów z udziałem 
zagranicznych gwiazd muzyki jazzowej, 
wieczornych jam sessions oraz między-
narodowego „Voicingers Showcase” 
z udziałem zagranicznych promotorów.

ralis, Miasto Żory, Kopalnia Guido (Muzeum 
Górnictwa Węglowego w  Zabrzu) oraz Re-
stauracja Texas. Projekt jest współfinansowa-
ny przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w  ramach Wieloletniego Pro-
gramu „Niepodległa” na lata 2017-2022.

W  Żorach w  tym roku zobaczymy wspa-
niałych muzyków i gości z całego świata: Chin, 
Bangladeszu, Kolumbii, ale też wielu europej-
skich krajów, w tym oczywiście także z Polski. 
Wystąpią m.in. Coco Zhao, Imran Ahmed, 
Marta Kloučková, Santa Šillere, Igor Hnydyn, 
Anna Gadt, czy Joanna Knitter. Koncerty od-
bywać się będą w Miejskim Ośrodku Kultury, 
Restauracji Texas oraz przy ulicy Bramkowej, 
gdzie na świeżym powietrzu wybrzmi „Salsa 
Silesiana” Edilsona Sancheza!

Wokalne warsztaty trwające przez cały fe-
stiwal wprowadzą uczestniczące w nim oso-
by w świat nauki i  tworzenia, a zakończą się 
koncertem finałowym uczestników realizo-
wanym wspólnie z nauczycielami Voicingers. 
Każdy dzień festiwalu będziemy świętować 
wspólnym jam session w Restauracji Texas.

Podczas „Voicingers Showcase” zaprezen-
tują się polskie zespoły młodego pokolenia, 
między innymi: Horntet, Superminimalism, 
Michał Aftyka Quintet, Kuba Banaszek Trio 
i Product May Contain. Organizatorzy zapre-
zentują też „Voicingers Specials”, w  wśród 
nich m.in.: Mateusz Kołakowski Trio, Karolina 
Micor Quartet, Marta Kloučková’s Traces of 
Dreams oraz Santa Šillere Quartet. Za scenę 
poszczególnych koncertów posłużą wskaza-
ne wcześniej lokalizacje w  Żorach, ale także 
znajdująca się w Zabrzu zabytkowa Kopalnia 
Guido. Showcase, realizowany w dniach 21-23 
sierpnia, organizowany jest we współpracy 
z Instytutem Adama Mickiewicza.
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Sport i rekreacja

Sabina Bartecka na podium 
jednego z najważniejszych 
wyścigów triathlonowych na świecie!  

Challenge Roth to największe na świe-
cie wydarzenia triathlonowe, odbywają-
ce się na pełnym dystansie (3,8 km pły-
wania, 180 km jazdy na rowerze, 42,2 km 
biegu). W tym roku odbyła się 20. edycja 
tej niezwyklej imprezy, w  której udział 
wzięło aż 3400 zawodników z  80 kra-
jów.  Na starcie legendarnych zawodów 
w  tym roku stanęło wielu zawodników 
należących do światowej czołówki (m.in. 
Jan Frodeno, Anne Haug), a  wśród nich 
żorzanka Sabina Bartecka, dla której ten 
start zakończył się ogromnym sukcesem! 

Zawody Challenge Roth uchodzą za kul-
towe, a zarazem za jedne z najlepiej zorga-
nizowanych na świecie. - Tego, co się dzieje 
na trasie i  na stadionie, nie da się opisać. 
Jedna wielka fiesta. 260 tysięcy kibiców! 
Pokaz fajerwerków i entuzjastyczne witanie 
ostatnich uczestników, którzy o  godzinie 
23:00 przekraczają linię mety. Absolutnie 
niezapomniane wrażenia, dla mnie także 
dlatego, że udało mi się zrobić dobry wynik 
i zająć 2. miejsce w mocno obsadzonej ka-
tegorii kobiet – mówi Sabina Bartecka, jed-
na z czołowych zawodniczek w Polsce. 

Sabina Bartecka zajęła 2. miejsce w kate-

gorii wiekowej W45 i jako jedyna Polka sta-
nęła na podium zawodów w Roth! Uzyskała 
przy tym bardzo dobry wynik i nową życiów-
kę na długim dystansie 10:36:21 w  bardzo 
trudnych warunkach pogodowych, bo pod-
czas zawodów panował upał. Ekstremalne 
warunki to w przypadku mieszkanki nasze-
go miasta chleb powszedni - Sabina została 
pierwszą Polką i drugą kobietą na świecie, 
która pokonała słynnego Diablaka z  metą 
na Babiej Górze, czyli jeden z  najtrudniej-
szych triathlonów na świecie. Jest również 
wielokrotną Mistrzynią Polski. 

W  czerwcu podczas Ironman Warsaw 
70.3 uzyskała kwalifikację na Mistrzostwa 
Świata. Pod koniec października żorzanka 
wystartuje w  Ironman 70.3 World Cham-
pionship w Utah w Stanach Zjednoczonych. 
Już teraz trzymamy kciuki i życzymy powo-
dzenia! 

Podróżnik z Żor opowie o swoich niezwykłych przygodach
Słyszeliście o  projekcie „Stones on 

Travel”? Dwoje śmiałków pokonało aż 12 
tysięcy kilometrów od Panamy do Kana-
dy, bez prywatnego odrzutowca, szybkiej 
kolei, czy elektrycznej hulajnogi, a  wy-
łącznie idąc pieszo! Tym razem w  taki 
sam sposób chcą pokonać trasę dookoła 
Polski, a jednym ze śmiałków jest rodowi-
ty żorzanin, Arkadiusz Winiatorski, który 
na mapie swojej wędrówki nie zapomniał 
nanieść swojego rodzinnego miasta. To-
warzyszy mu Ola Synowiec, dziennikarka 
i latynoamerykanistyka, z którą wspólnie 
wydali książkę opisującą ich przygody. 

Ponad półtora roku, 9 krajów, prawie 
12 000 km przemierzonych pieszo, 19 par 
butów i  jedna miłość. Arek Winiatorski 
po przejechaniu Ameryki Południowej 
autostopem stwierdził, że wciąż porusza 
się za szybko. By jeszcze lepiej poznawać 
świat, postanowił więc zacząć podróżować 
pieszo i to w trasie poznał miłość swojego 
życia – Olę Synowiec. Razem zmierzyli się 
z  własnymi słabościami, niebezpieczeń-
stwami, pustyniami, mrozami, ruchliwymi 
metropoliami i  pustkowiami. O  swoich 
przygodach opowiedzą podczas spotka-

Uczestnicy projektu „Żorskie kamienice” wyruszyli w  fascynującą wę-
drówkę wąskimi uliczkami Starego Miasta, między żorskimi kamienicami, 
czterema wybranymi ścieżkami edukacyjnymi. Na swojej drodze mogli 
wziąć udział w  warsztatach ceramicznych, lekcjach technicznych, a  także 
w zajęciach z zakresu sztuk wizualnych: plenerach malarskich i spacerach 
fotograficznych. W projekcie wzięli udział również studenci kierunków ar-
tystycznych, którzy w ramach happeningu artystycznego, na oczach prze-
chodniów, tworzyli autorskie dzieła. Wszystkie działania połączyła jedna in-
spiracja - zabytkowa panorama żorskiej Starówki. 

Wernisaż powarsztatowych prac odbędzie się w  sobotę, 3 września 
w centrum miasta podczas imprezy „Biały Wieczór”, wtedy też wręczone 
zostaną nagrody w konkursie na najpiękniejszą kamienicę. Wystawę będzie 
można oglądać do końca miesiąca w budynku Domu Kultury w Żorach. 

Projekt „Żorskie kamienice” dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Miasto, które inspiruje 
– poznaj żorskie kamienice 

Majestatyczne, historyczne, tajemnicze – budynki wpisane 
w panoramę naszego miasta stały się inspiracją do przeprowa-
dzenia licznych działań warsztatowych, których rezultaty już 
niedługo zostaną zaprezentowane podczas wyjątkowej wysta-
wy zbiorowej w ramach projektu „Żorskie kamienice”.

 „Klasyczny wieczór z jazzowymi przyprawami” to plenerowy kon-
cert zorganizowany w wyjątkowej formule. Wszyscy uczestnicy ubra-
ni w białe stroje zasiądą przy stołach ulokowanych w miejskiej prze-
strzeni, bogato zastawionych produktami, które sami przyniosą, a ich 
rozmowom towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo. 

„Biały Wieczór” odbędzie się w sobotę, 3 września o godz. 18:00 na 
Rynku i będzie to trzecia edycja wydarzenia, które z roku na rok zdo-
bywa coraz więcej fanów. Ilość miejsc jest ograniczona, a zapisy przyj-
mowane są w sekretariacie MOK pod nr tel. 32 43 42 436 wew. 23 lub 
14. W razie deszczu impreza zostanie przeniesiona do Domu Kultury.

Mamy przepis na udany wieczór
Żorski MOK zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólne-

go stołu podczas imprezy z cyklu „Biały Wieczór”.

nia w żorskim MOK-u. - Opowiemy o na-
szej pierwszej wyprawie. Skupimy się nie 
tylko na naszych przygodach, ale na kul-
turowych fenomenach zaobserwowanych 
w  poszczególnych krajach. Namalujemy 
złożony obraz Ameryk widzianych z pobo-
cza drogi. Zaprezentujemy szereg fotogra-
fii, dlatego będzie to połączenie spotkania 
podróżniczego z reportażem na żywo – za-
chęca Arkadiusz Winiatorski. 

Spotkanie odbędzie się w  czwartek, 
25 sierpnia w  Miejskim Ośrodku Kultury 
w Żorach. Więcej na www.mok.zory.pl.
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