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Informacje

Ankieterzy zapukają do drzwi żorzan.

Zgłoś zagrożenie i zadbaj
w Żorach
Zapytają o urządzenia grzewcze i gospodarkę odpadami o bezpieczeństwo
Ponad 2 tysiące zgłoszeń nanieśli już

Prezydent Miasta Żory informuje, że
w czerwcu i lipcu na terenie naszego miasta zostanie przeprowadzona ankietyzacja. Badanie ankietowe posłuży do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia
nieruchomości w urządzenia grzewcze
oraz służące gospodarowaniu nieczystościami płynnymi.
Inwentaryzacja źródeł ciepła używanych
przez żorzan, to jeden z postulatów Miejskiego Zespołu ds. walki ze smogiem, powołanego
przez Waldemara Sochę – Prezydenta Miasta
Żory. Pomoże ona lepiej rozpoznać potrzeby
mieszkańców w tym zakresie, co przyczyni się
do bardziej skutecznej walki ze smogiem.

Półkolonie

na Dzikim Zachodzie

Bardzo ciekawą formą spędzania czasu
dla dzieci, które podczas wakacji nie wyjeżdżają z miasta są półkolonie. W naszym
mieście można je spędzić w niezwykłych
okolicznościach, korzystając z oferty Westernowego Parku Rozrywki TWINPIGS.
Przygody w TWINPIGS czekają na nieustraszonych traperów w wieku 6 - 12 lat. Pierwszy
z pięciodniowych turnusów półkolonii ruszy
w poniedziałek, 25 czerwca, czyli tuż po zakończeniu roku szkolnego. Ostatnia, dziesiąta grupa młodych kandydatów na kowbojów, opuści
bramy westernowego miasteczka 31 sierpnia.
Program przygotowany specjalnie dla młodych odkrywców zapowiada się bardzo różnorodnie i ekscytująco. Uczestnicy półkolonii
będą mogli skorzystać z ponad 40 atrakcji
parku, pod czujnym okiem wykwalifikowanych
opiekunów i animatorów. W TWIPIGS czeka na
nich moc wrażeń, takich jak: przejażdżka na 22

Ankieterzy w czerwcu oraz lipcu będą chcieli
dotrzeć do wszystkich budynków mieszkalnych
na terenie Żor. Każda osoba przeprowadzająca
ankietę będzie legitymowała się specjalnym
identyfikatorem oraz upoważnieniem Prezydenta Miasta. Zachęcamy do udziału w badaniu!
WAŻNE!
Dane zebrane w wyniku ankietyzacji
będą niezbędne dla możliwości skorzystania przez gminę ze środków rządowych
w ramach Programu Termomodernizacji –
programu antysmogowego „Stop smog”, jak
również będą stanowić podstawę do analizy
innych możliwości wsparcia mieszkańców
Żor w działaniach termomodernizacyjnych.

metrowym młyńskim kole Far West, z którego
można zobaczyć okolicę, zabawa na karuzelach
- Trapera i Whisky, wirtualne wycieczki w morskie głębiny, dzięki nowoczesnemu Batyskafowi
oraz do Tajemniczego Podziemia w niezwykłym
wagoniku. Będą też seanse w kinie 5D i kapitalna zabawa w parkach linowych, rodem z filmów
o poszukiwaczach skarbów.
Z racji urokliwego położenia Westernowego
Parku Rozrywki na skraju lasu, zdecydowana
większość zajęć odbędzie się na świeżym powietrzu. Uczestnicy półkolonii wezmą udział
w grach plenerowych, podchodach oraz zdobędą sprawności i wiedzę „Strażnika Dzikiej Natury”. Będą mogli przyjrzeć się z bliska i pogłaskać
kozy czy daniele oraz przejechać się na kucyku.
W ramach półkolonii przewidziano też wizytę w Parku Wodnym Aquarion i unikalnym
Muzeum Ognia, warsztaty ekologiczne, zajęcia
artystyczne oraz przejażdżkę na stylizowanej na
wiktoriańską karuzeli „Żorzance”.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl oraz pod nr
tel. 32 41 60 809 lub 32 41 60 806.

40 atrakcji w cenie biletu

50

%

taniej

każdy

piątek

za pół

ceny

z tym kuponem w każdy piątek do końca wakacji bilet do westernowego parku rozrywki twinpigs 50% taniej!

Bezdomne psiaki czekają na nowy dom

Obecnie w cieszyńskim schronisku przebywają trzy
pieski z naszego miasta. Prezentujemy je poniżej.

Zgodnie z miejskim programem opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt wszystkie psy wyłapane
na terenie Żor trafiają do Punktu zatrzymań dla
zwierząt bezdomnych, znajdującego się przy ul.
Wodociągowej 7. Jeśli nie uda się odnaleźć ich
właścicieli to czworonogi trafiają do schroniska
w Cieszynie, z którym miasto ma podpisaną

Pies, w wieku około 5
lat, krótkowłosy, mały,
w kłębie ma około 30
cm. Znaleziony w okolicach ulicy Owocowej
w Żorach.

Pies, w wieku około 2
lat, krótkowłosy, mały,
w kłębie ma około
40 cm. Znaleziony 23
kwietnia 2018 roku
w Żorach.

Jeśli Wasz pies lub kot zaginął, albo też
chcielibyście dać nowy dom bezpańskiemu
czworonogowi, to warto wybrać się do żorskiego Punktu zatrzymań dla zwierząt bezdomnych oraz cieszyńskiego schroniska.
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w tym roku mieszkańcy Żor na Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To internetowa platforma wymiany informacji,
dzięki której policjanci poznają oczekiwania społeczne, a mieszkańcy mogą sprawdzić, które miejsca w ich mieście są szczególnie niebezpiecznie.
Aż 1419 informacji dotyczących nieprawidłowego parkowania, 238 reakcji w sprawie kierowców przekraczających prędkość, 160 zgłoszeń
na temat zażywania środków odurzających
i kilkadziesiąt sygnałów o osobach spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych, to
tylko niektóre z wielu powiadomień o zaobserwowanych przez mieszkańców zagrożeniach na
terenie Żor, które naniesione zostały na Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Mapa działa od września 2016 roku i jest
narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mają
wpływ na bezpieczeństwo. Odwiedzając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może
dowiedzieć się, czy w jego najbliższej okolicy
jest bezpiecznie, a także wysłać zgłoszenie, gdy
widzi zagrożenie. Taki sygnał wywoła odpowiednią reakcję policji.
Jak nanieść zgłoszenie na mapę? To proste!
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową
hasło Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
i wejść na stronę. Można to także zrobić poprzez
stronę internetową każdej komendy policji. Następnie trzeba przybliżyć mapę, wyszukać konkretną miejscowość, ulicę, a nawet posesję i za
pomocą symbolu „+” dodać rodzaj zagrożenia.
Zagrożenia wybieramy ze specjalnego katalogu, który wyświetli się po naciśnięciu ikony. Po
wybraniu kategorii wystarczy zaznaczyć ikonę
„Zgłoś”, a nasza informacja automatycznie zostanie naniesiona na mapę. - Każda informacja
przekazana za pośrednictwem Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa jest bardzo ważna.
Nawet jeśli zgłoszenia nie można potwierdzić
w danym momencie, to koordynator zawsze
może ponownie w to miejsce wysłać policjantów – informuje asp. szt. Kamila Siedlarz, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.
Należy pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania pilnej
potrzeby przybycia patrolu policji. W takim przypadku należy wybrać jeden z numerów alarmowych - 112 lub 997 i poprosić o interwencję.
umowę na odbiór bezdomnych psów.
Wszystkie osoby, których zwierzęta zaginęły
a nie znaleźli ich w Punkcie zatrzymań dla zwierząt bezdomnych oraz te, które pragną zaopiekować się bezdomnymi psami zachęcamy do
odwiedzenia schroniska w Cieszynie. Aktualny
wykaz zwierząt przebywających w schronisku
jest dostępny na stronie internetowej placówki
www.schronisko.ustronet.pl.

Pies, w wieku około 3
lat, krótkowłosy, średniej wielkości, w kłębie
ma około 50 cm. Znaleziony 26 kwietnia 2018
roku w Żorach.
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Coraz piękniej w żorskiej oświacie.
Doceniają to eksperci!
Stworzenie dzieciom i młodzieży komfortowych warunków do nauki i rozwoju,
to jedno z najważniejszych zadań miasta.
Władze Żor co roku inwestują w infrastrukturę edukacyjną, sprawiając, że szkoły i przedszkola w naszym mieście stają się
coraz piękniejsze. Najlepszym dowodem
na wysoką jakość podejmowanych działań jest liczba nagród dla nowej siedziby
Przedszkola nr 4 w dzielnicy Kleszczówka!
Prace dobiegają końca, a efekty już teraz
cieszą oczy! Kończy się termomodernizacja
ośmiu placówek edukacyjnych z naszego miasta
w ramach projektu pn. „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” dofinansowanego
z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość tej inwestycji to 8 353 000 zł,
a miasto pozyskało na ten cel aż 7 100 050 zł dofinansowania ze środków unijnych. W ramach tego
przedsięwzięcia prowadzona jest modernizacja
energetyczna 8 obiektów użyteczności publicznej, a są to: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
przy ul. Wysokiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
5 przy ul. Strażackiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców 6, Zespół Szkół nr 8
przy ul. Osińskiej, Zespół Szkół nr 6 na os. Pawlikowskiego, Szkoła Podstawowa nr 17 na os. Powstańców Śląskich, Przedszkole nr 13 na os. Księcia Władysława oraz Szkoła Podstawowa nr 15
przy ul. Bankowej. Zakres inwestycji został dostosowany do charakterystyki każdego z obiektów
i potrzeb określonych dzięki przeprowadzeniu
audytów energetycznych. Jej realizacja pozwoliła
na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych. Ściany wszystkich budynków zostały docieplone, a następnie
każdy z nich zyskał nowoczesny i atrakcyjny
wygląd dzięki nowym elewacjom zewnętrznym.
W poszczególnych placówkach wykonany został
także szereg dodatkowych prac, wpływających
na ich funkcjonalność, takich jak m.in. wymiana
okien i drzwi, docieplenia dachów, remonty ko-

tegorii budynek oświaty. W ocenie jury stanowi
on przykład „kreatywnego architektonicznego
rozwiązania problemów szczupłej, niekształtnej
działki”. Grand Prix za najlepszy obiekt architektoniczny, zrealizowany w Polsce do końca 2017 r.,
przyznano siedzibie Wydziału Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Żorskie przedszkole zostało także bardzo wysoko ocenione w konkursie Bryła Roku 2017.
Budynek zajął czwarte miejsce w głosowaniu
internautów oraz otrzymał wyróżnienie jury! Obiekty dla dzieci w wieku przedszkolnym rzadko mają dobrą architekturę i design. Przedszkole
w Żorach prezentuje wysoką jakość i może być
wzorem dla innych instytucji publicznych - powiedziała podczas obrad Natalia Szcześniak,
jurorka plebiscytu Bryła Roku 2017.
Przypomnijmy, że nowoczesny budynek 5-oddzialowego Przedszkola nr 4 powstał przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Żorach. Dzięki tej inwestycji
miejsca w przedszkolu zostały zapewnione dodatkowej grupie 3- i 4-latków. Nowa, jednokondygnacyjna część została połączona z istniejącą
siedzibą szkoły. Budynek został także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim 5 sal przedszkolnych, w których
może bawić się i uczyć aż 125 dzieci oraz w pełni
wyposażona kuchnia wraz z zapleczem, a także
jadalnia. Obiekt wyróżnia się przyciągającą wzrok
drewnianą elewacją, zachwycającym zielonym
dachem, pełniący funkcję tarasu oraz przestronnymi, jasnymi salami z nowoczesnym wyposażeniem, dostosowanymi do potrzeb maluchów.
Całkowita wartość realizowanego przez miasto
Żory projektu pn. „Zwiększenie dostępności do
placówek wychowania przedszkolnego poprzez
budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka
w Żorach” wyniosła 5 237 300,64 zł. Został on dofinansowany w kwocie 2 440 809,34 zł ze środków
Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

minów, wymiana rynien, remont okratowań, czy
schodów wraz z balustradami.
Jeszcze w tym roku planowana jest realizacji
kolejnej znaczącej inwestycji w infrastrukturę
edukacyjną - rozbudowa szkoły w dzielnicy Rogoźna. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną m.in.: sala gimnastyczna, toalety dla uczniów,
niezbędne pomieszczenia techniczne, szatnia,
świetlica, klasy lekcyjne oraz pokój nauczycielski.
Na ten cel w budżecie miasta zabezpieczono 3,7
mln zł.
W najbliższym czasie wypięknieją kolejne placówki edukacyjne w naszym mieście, natomiast
minione tygodnie przyniosły liczne nagrody
dla już zakończonej inwestycji – nowej siedziby
Przedszkola nr 4 w żorskiej dzielnicy Kleszczówka.
Otwarta we wrześniu minionego roku placówka
zdobyła prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych
inwestycji w Polsce w konkursie TOP Inwestycje
Komunalne 2018. Plebiscyt od kilku lat organizuje Portalsamorządowy.pl i Grupa PTWP. Celem
konkursu jest wskazanie najlepszych praktyk
inwestycyjnych, a także docenienie tych, którzy
osiągnęli inwestycyjny sukces. Najlepsze realizacje oceniła Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem prezydenckiego ministra Andrzeja Dery.
Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje
Komunalne 2018 oceniane były pod kątem takich
kryteriów, jak: montaż finansowy, efekt prorozwojowy, efekt proekologiczny i antysmogowy, innowacyjność, rozmach inwestycji w odniesieniu
do budżetu i możliwości samorządu, współpraca
z lokalną społecznością na etapie projektowania oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.
W tym roku ze względu na szczególne zainteresowanie przyznano 11 równorzędnych nagród.
Wśród wyróżnionych inwestycji znalazł się projekt pn. „Zwiększenie dostępności do placówek
wychowania przedszkolnego poprzez budowę
przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach”.
Doskonałe nowiny napłynęły także z gali
wręczenia nagród Stowarzyszenie Architektów
Polskich za najlepszy obiekt 2017 roku. Wśród nagrodzonych znalazło się Przedszkole nr 4 w dzielnicy Kleszczówka. Obiekt zaprojektowany przez
pracownię TOPROJEKT z Rybnika zwyciężył w ka-

Muzeum Miejskie w Żorach wśród najlepszych w Polsce!

Już po raz drugi z rzędu Muzeum Miejskie
w Żorach zostało laureatem najważniejszej muzealnej nagrody w Polsce - Sybilli. – Przedstawiciele żorskiego muzeum odebrali statuetkę
za Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku
w kategorii wystawy etnograficzne. Nagrodzony
został projekt pn. „Nasza tożsamość. Pretekst do
rozmowy” – mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta.
Centralny punkt projektu, w ramach którego
w Muzeum Miejskim odbywają się spotkania,
wernisaże i wykłady stanowi wystawa pn. „Nasza

tożsamość”. – Jest ona namacalnym dowodem na
to, że Żory ze swoją historią to idealne miejsce na
dyskurs o tym, kim jesteśmy we wszystkich znaczeniowych aspektach pojęcia tożsamości. Na
wystawie przyglądamy się sobie, swojej historii,
spoglądamy na innych, by zrozumieć sens i móc
odpowiedzieć na fundamentalne pytania o naszą tożsamość – mówi Lucjan Buchalik, dyrektor żorskiego muzeum. – Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, przyznając nam Sybillę za 2017 rok już po raz drugi doceniło naszą
koncepcję gromadzenia, opisywania i ekspono-

Fot. Muzeum Miejskie w Żorach

Ostatnie tygodnie przyniosły prawdziwy
wysyp nagród dla żorskiego muzeum! Placówka została doceniona przez ekspertów,
zdobywając najważniejsze branżowe wyróżnienie, czyli Sybillę oraz aż dwie prestiżowe
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.

wania zbiorów – dodaje Buchalik. Przypomnijmy,
że Sybilla za 2016 rok przyznana została żorskiej
placówce za projekt „Polskie poznawanie świata”,
w ramach którego, 22 maja br. przed siedzibą Muzeum Miejskiego, Waldemar Socha - Prezydent
Miasta Żory i Satoru Takahashi - Charge d’affaires ad interim Ambasady Japonii w Polsce dokonali odsłonięcia pierwszego w Polsce posągu
upamiętniającego Bronisława Piłsudskiego.
Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości. Muzeum Miejskie w Żorach zdobyło także
dwie główne Nagrody Marszałka Województwa
Śląskiego! Docenione zostało za Wydarzenie
Muzealne Roku 2017 w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji
dziedzictwa kulturowego – za projekt pn. „Muzeoraj. Muzeum w przyjaźni z dziećmi i rodziną”
oraz za Wydarzenie Muzealne Roku 2017 w kategorii wystawy – za ekspozycję pn. „Nasza tożsamość”.
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Prezydent Waldemar Socha uzyskał absolutorium Wakacje w bibliotece

Za nami sesja absolutoryjna Rady
Miasta Żory. W czwartek, 24 maja żorscy
radni głosowali nad uchwałą w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu
miasta za 2017 rok. Wynik głosowania jest
pomyślny dla prezydenta.
W czwartek, 24 maja br. w siedzibie Urzędu Miasta przy żorskim rynku odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miasta Żory. Waldemar
Socha, Prezydent Miasta Żory zaprezentował
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017
rok, przedstawiając najważniejsze wskaźniki
ekonomiczne rozwoju miasta i zestawiając je
z innymi miastami naszego regionu. Podkreślał,

że rok 2017 był to w miarę spokojny, a cieszyć
może wypracowana nadwyżka operacyjna.
Podczas uchwalania absolutorium w sali obrad obecnych było 19 radnych. Czternastoma
głosami „za”, przy pięciu wstrzymujących się
radni zaakceptowali wykonanie budżetu Żor
za 2017 rok przez Prezydenta Waldemar Sochę.
Tym samym otrzymał on absolutorium.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego
organu wykonawczego (w tym przypadku prezydenta miasta) w określonym przedziale czasowym. Warto dodać, że także Regionalna Izba
Obrachunkowa pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie budżetowe za 2017 rok.

Zbuduj dom w Żorach!

Miasto ogłasza przetarg na atrakcyjne nieruchomości
Jeśli szukacie swojego miejsca na
ziemi, gdzie zamieszkacie na stałe
i chcielibyście zbudować dom w doskonałej lokalizacji, to ta wiadomość
jest właśnie dla Was! Gmina Miejska
Żory ogłosiła przetarg na sprzedaż
atrakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych.
Do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, czyli licytacji
trafiło aż 28 działek zlokalizowanych przy
ul. Rymera w Żorach, czyli bocznej ulicy
od alei Jana Pawła II. Są to nieruchomości
niezabudowane, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zieleni urządzonej.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości
zostanie doliczony podatek VAT. Przetarg
odbędzie się w poniedziałek, 2 lipca br.
o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze Urzędu Miasta Żory, przy al. Wojska Polskiego
25. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłata wadium na daną nieruchomości w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, al. Wojska
Polskiego 25, pok. 410, tel. 32 43 48 246.
Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie
prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Na sprzedaż przeznaczone są następujące działki:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza netto
1223/20
0,1149 ha
77 000,00 zł
1224/20
0,1050 ha
70 000,00 zł
1225/28
0,0782 ha
52 000,00 zł
1226/28
0,0889 ha
59 000,00 zł
1227/28
0,0894 ha,
60 000,00 zł
1228/28
0,0882 ha
59 000,00 zł
1229/28
0,0918 ha
61 000,00 zł
1230/28
0,0887 ha
59 000,00 zł
1231/28
0,0951 ha
63 000,00 zł
1232/28
0,0943 ha
63 000,00 zł
1233/28
0,0948 ha
63 000,00 zł
1234/28
0,0944 ha
63 000,00 zł
1235/28
0,0761 ha
51 000,00 zł
1236/28
0,0954 ha
64 000,00 zł
1237/28
0,0885 ha
59 000,00 zł
1238/28
0,1617 ha
108 000,00 zł
1239/28
0,1362 ha
91 000,00 zł
1240/28
0,0834 ha
56 000,00 zł
1241/28
0,0864 ha
58 000,00 zł
1242/28
0,0856 ha
57 000,00 zł
1243/28
0,0924 ha
100 000,00 zł
1244/28
0,1114 ha
117 000,00 zł
1245/28
0,1763 ha
89 000,00 zł
1246/28
0,1664 ha
122 000,00 zł
1247/28
0,0707 ha
70 000,00 zł
1248/28
0,1204 ha
61 000,00 zł
1249/28
0,1242 ha
63 000,00 zł
1250/28
0,2132 ha
119 000,00 zł

Masz pomysł, jak walczyć ze smogiem?

Zgłoś go online!
„SMOG STOP” to nazwa nowej zakładki, która pojawiła się na miejskiej stronie
internetowej www.zory.pl. W tym miejscu mieszkańcy miasta mogą znaleźć
wszystkie informacje, związane z walką
z zanieczyszczeniem powietrza w Żorach.
W zakładce „SMOG STOP” można znaleźć
odczyty z czujników mierzących jakość powietrza w naszym mieście oraz aktualności
dotyczące działań, podejmowanych na rzecz
walki ze smogiem. Znajdą się tam także infor-
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macje o tym, jak uzyskać dofinansowanie do
wymiany źródła ciepła w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji Miasta Żory.
Zakładka zawiera również specjalny formularz pn. „ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ”,
służący do przesyłania pomysłów oraz propozycji na działania i inicjatywy, zmierzające do poprawy jakości powietrza w Żorach.
Zostaną one następnie rozważone przez
Miejski Zespół ds. walki ze smogiem. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Razem
zadbajmy o czyste powietrze w Żorach!
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będą pełne atrakcji

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje.
Dla dzieci i młodzieży spędzających letnie
miesiące w Żorach całą moc atrakcji przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna.
W lipcu i sierpniu zajęcia dla dzieci i młodzieży w bibliotece będą odbywały się od poniedziałku do piątku. Wśród przygotowanych
atrakcji znajdą się zajęcia stałe, takie jak np.: zabawy sensoryczne, zajęcia plastyczne, młodzieżowe czwartki i rozgrywki gier planszowych.
Biblioteka zaprosi też na tematyczne tygodnie,
podczas których organizowane będą bezpłatne zajęcia, wśród których znajdzie się coś dla
fanów dinozaurów, magii, nowych technologii,
tańca, gotowania, ogrodnictwa i nie tylko. Zapisy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży lub pod
numerem telefonu 32 43 44 584 wew. 22.
Szczegółowe informacje znajdują się na internetowej www.mbpzory.pl.

Nowe projekty
w bibliotece

Aż cztery nowe projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej będzie
w najbliższym czasie realizowała Miejska
Biblioteka Publiczna w Żorach.
- Projekty unijne są szansą na skorzystanie
ze środków finansowych, której nie można
przegapić. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach uzyskała wsparcie na realizację projektów
kierowanych do mieszkańców Żor i nie tylko.
Zachęcamy do udziału w tych przedsięwzięciach – mówi Aleksandra Zawalska-Hawel,
dyrektor żorskiej biblioteki.
Już we wrześniu do żorskiej biblioteki przyjedzie „Pociąg do mowy”. To zajęcia językowe
skierowane do tych, których interesuje nie tylko co, ale też jak mówią. Projekt przeznaczony
jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz osób
dorosłych i będzie trwał od 22 września do 13
października 2018.
„Historie ukryte w słowach” to tytuł projektu skierowanego do młodzieży od 15 roku
życia i dorosłych, chcących zdobyć pierwsze
dziennikarskie szlify lub marzących o zostaniu
fotografem prasowym. Potrwa od 9 września
do 15 grudnia.
Do dzieci i ich rodziców adresowany jest
z kolei projekt pn. „Czytanie pełne wrażeń”.
Będzie to festiwal, w ramach którego zorganizowane zostaną: warsztaty literackie oraz artystyczne, prelekcje, zajęcia, spotkania autorskie, przedstawienia teatralne i wiele innych
atrakcji. Projekt będzie realizowany w jeden
z wakacyjnych weekendów.
Ostatni z projektów pn. „Klasa Kobiet –
w stulecie prawa wyborczego kobiet” obejmuje organizację cyklu wydarzeń związanych
z setną rocznicą udzielenia kobietom praw
wyborczych. Ich celem będzie promocja czytelnictwa oraz aktywizacja różnych grup odbiorców. Projekt będzie realizowany od sierpnia do grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje
o wszystkich inicjatywach można znaleźć na
stronie internetowej www.mbpzory.pl.

Informacje

Poznaj ciepło sieciowe i przyłącz się do ciepłociągu

Konkurencyjna cena, komfort użytkowania, niezawodność i ekologiczność - to
największe zalety korzystania z ciepła sieciowego. W naszym mieście z ciepłociągu
można skorzystać dzięki zrealizowanemu
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. projektowi „Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu
ciepłowniczego w Żorach”.

Do ciepłociągu można podłączyć każdy budynek znajdujący się w rejonie, gdzie on przebiega.
Ciepłociąg biegnie ulicami: Osińską, Kościuszki,
Biskupa, Dolne Przedmieście (do dworca autobusowego), Traugutta, Powstańców, Dworcową, Pszczyńską, Ogrodowa, Górne Przedmieście oraz obejmuje obszar żorskiej starówki.
Ciepło sieciowe to wytworzone w źródłach
zewnętrznych, przesyłane siecią przesyłową i pobierane poprzez wymienniki u odbiorcy ciepło,
służące do ogrzewania pomieszczeń lub do wytwarzania ciepłej wody u odbiorcy końcowego.
Zalety ciepła sieciowego to m.in. konkurencyjna
i stabilna cena, stała dostępność, absolutne bezpieczeństwo i komfort użytkowania, niezawodność, pewność dostaw oraz ekologiczność. Ciepło
sieciowe to rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego, ciepłownie spełniają bowiem
standardy emisji zanieczyszczeń i korzystają
z nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.
Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej daje
możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona
komfort cieplny. Odbiorca płaci za faktycznie zużyte ciepło na podstawie wskazań ciepłomierza.
Ważną zaletę ciepła sieciowego stanowi również
relatywnie niski koszt jego użytkowania w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania.
Cena ciepła sieciowego zatwierdzana jest
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dla sumarycznej mocy zamówionej u dostawcy powyżej
5 MWt), odbiorcy nie muszą więc obawiać się częstych podwyżek, jak przy wykorzystywaniu innych
źródeł ciepła. Z porównania do opłat za ogrzewanie różnymi rodzajami energii wynika, że ciepło
sieciowe jest tańsze od ogrzewania gazem czy
olejem opałowym oraz energią elektryczną. Tańsze jest jedynie ogrzewanie węglem, jednak nie
jest ono przyjazne dla środowiska. Obsługa pieców węglowych jest ponadto często niewygodna,
uciążliwa i wymaga sporego nakładu pracy.
Ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci gorącej wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchu oraz zatrucia spalinami. Korzystanie z niego
nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń. Ciepło sieciowe dostarczane jest w sposób
niezawodny. Gwarantuje to stały monitoring temperatur i przepływów w sieci ciepłowniczej. Nie
potrzeba też żadnej specjalistycznej wiedzy, by
obsługiwać urządzenie, bo jest ono bardzo proste w obsłudze. O dostawę ciepła dbają zakłady
dystrybucyjne. To ich pracownicy dbają o ciągłość
dostaw ciepła, modernizują i remontują sieci. Zakłady dystrybucyjne dostarczają ciepło stale, nie
trzeba więc obawiać się, że go zabraknie. Odbiorca decyduje, kiedy chce z niego skorzystać – może
to zrobić np. w chłodny dzień w lecie. Wytwórcy
ciepła są przygotowani, by dostarczać je przez
24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku,
a zakłady dystrybucyjne pilnują, by sieć była stale
sprawna. System dostarczania ciepła nie wymaga

żadnej obsługi przez użytkownika.
Podłączenie budynków, które korzystały wcześniej z ogrzewania węglowego do ciepła sieciowego powoduje poprawę stanu lokalnego środowiska . Znika tzw. niska emisja – dym z kominów nie
trafia do naszych płuc. Korzystając z miejskiej sieci
ciepłowniczej, odbiorcy nie emitują szkodliwych
substancji do atmosfery. Proces produkcji ciepła
sieciowego objęty jest stałym monitoringiem,
a dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe
normy ochrony środowiska.
Co zrobić, by przyłączyć się do sieci ciepłowniczej? Na początku należy złożyć „Wniosek
o określenie warunków i przyłączenie węzła do
sieci ciepłowniczej”. Można go złożyć w siedzibie
PWiK Żory lub przesyłać pocztą na adres spółki.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej pwikzory.com.pl. Następnie w terminie
do 31 dni PWiK Sp. z o.o przesyła klientowi odpowiedź w postaci „Warunków przyłączenia do sieci
ciepłowniczej”. W terminie 14 dni po ich wysłaniu
spółka kontaktuje się z klientem i umawia się na
podpisanie umowy przyłączeniowej. Przed jej
podpisaniem wszystkie niejasne dla klienta zapisy
umowy są mu wyjaśniane. Po podpisaniu umowy klient otrzymuje „Projekt budowlany budowy
przyłącza ciepłowniczego”, a w zamian przekazuje PWiK „Zezwolenie na wejście w teren”. Druk
pozwolenia dostępny jest w siedzibie spółki. Na
podstawie projektu klient instaluje węzeł cieplny.
Po zakończeniu instalacji przeprowadzane są próby i odbiór na warunkach określonych w umowie.

Po zakończeniu budowy przyłącza i podłączeniu
węzła cieplnego klient i PWiK podpisują „Umowę
kompleksową dostawy ciepła”.
Z pewnością dla mieszkańców najważniejszą
informacja są koszty związane z ogrzewaniem
mieszkania za pomocą ciepła sieciowego. Ceny
związane z dostawą ciepła stanowią zbiór cen składowych, opisujących daną grupę taryfową, czyli
grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych
cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
Składowe cenowe są związane z opłatami stałym
i zmiennymi.
Ceny związane z opłatami stałymi to:
- cena za zamówioną moc cieplną wyrażona
w zł za kW (MW) mocy zamówionej za rok
i odpowiednio rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną wyrażona w zł za kW
(MW) mocy zamówionej za miesiąc (czyli
1/12 ceny rocznej);
- stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe wyrażona w zł za kW (MW) mocy zamówionej
za rok i odpowiednio rata miesięczna opłaty
stałej za usługi przesyłowe wyrażona w zł za
kW (MW) mocy zamówionej za miesiąc (czyli
1/12 ceny opłaty rocznej);
Ceny związane z opłatami zmiennymi to:
- cena ciepła wyrażona w zł za GJ zakupionego
ciepła;
- stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe wyrażona w zł za GJ zakupionego ciepła;

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki miary

Cena za zamówioną moc cieplną
opłata stała
Rata miesięczna ceny
za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
opłata zmienna

zł/kW/rok

Stawka opłaty
(netto bez Vat)
100,20

zł/kW/m-c

8,35

zł/GJ
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ

18,63
40,68
3,39
10,21

opłata stała

Stawki opłat za usługi
przesyłowe :

opłata zmienna
Cena przyłącza

Średnica nominalna przyłącza
Dn [mm]
25÷32
40
50
65
To, ile ostatecznie zapłacimy zależy od zapotrzebowania na ciepło i moc. Zapotrzebowanie to jest
wynikiem różnych przesłanek, m.in. takich jak wymagania użytkownika co do temperatury w obiekcie,
jakości wentylacji i wilgotności powietrza.
Istotny wpływ na wielkość zużycia ciepła ma stan

Stawka opłat za przyłączenie do sieci
ciepłowniczej* (netto-bez VAT)
1500 zł/przyłącze
210 zł/metr bieżący przyłącza
240 zł/metr bieżący przyłącza
270 zł/ metr bieżący przyłącza
energetyczny ogrzewanego obiektu, w tym jakość
ścian, stropów, dachu, okien i drzwi. Im słabsza jakość
cieplna obiektu, tym większe zużycie ciepła, a tym samym zapotrzebowanie na moc cieplną. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla domku jednorodzinnego
możemy oszacować w przedziale od 6 do 25 kW.

Przykładowe roczne koszty zakupu ciepła sieciowego.
Dla mocy zamówionej 10 kW i zużycia ciepła
56,3 GJ koszt roczny w zł netto (bez VAT)
Koszt mocy zamówionej
1002,00
Koszt ciepła
1048,87
Koszt opłaty przesyłowej stałej
406,80
Koszt opłaty przesyłowej zmiennej
574,82
Razem:
3032,49

Dla mocy zamówionej 20 kW i zużycia ciepła
112,60 GJ koszt roczny w zł netto (bez VAT)
Koszt mocy zamówionej
2004,00
Koszt ciepła
2097,74
Koszt opłaty przesyłowej stałej
813,60
Koszt opłaty przesyłowej zmiennej
1149,65
Razem:
6064,99

Warto dodać, że na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej można otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Miasta Żory. Szczegółowych informacji
o dofinansowaniu udziela Wydział Inżynierii Środowiska UM Żory pod nr tel. 32 43 48 280 lub e-mail:
is@um.zory.pl.
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Posąg Bronisława Piłsudskiego
stanął przed siedzibą muzeum
Fot. Adrian Lubszczyk UM Żory

Pierwszy w Polsce posąg upamiętniający Bronisława Piłsudskiego - działacza
niepodległościowego, zesłańca oraz etnografa i wybitnego badacza kultury Ajnów
został odsłonięty przed siedzibą Muzeum
Miejskiego w Żorach. Monument zaprojektowała ajnuska artystka Maki Sekine z Biratori w Japonii.
Uroczystość odsłonięcia posągu upamiętniającego Bronisława Piłsudskiego - starszego
brata marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła
się od powitania licznie zgromadzonych gości,
wśród których znaleźli się m.in. Danuta Onyszkiewicz - prawnuczka Józefa Piłsudskiego,
Satoru Takahashi - Charge d’affaires ad interim
Ambasady Japonii w RP, przedstawiciele władz
miasta na czele z Waldemarem Sochą – Prezydentem Miasta Żory oraz kilkuosobowa delegacja z japońskiego miasta Biratori, będącego
kolebką kultury Ajnów.
Uczestnicy wydarzenia najpierw poznali bliżej realizowany przez Muzeum Miejskie w Żorach projekt pn. „Bronisław i Józef Piłsudscy. Piórem i karabinem ku niepodległości”, wiążący
się z obchodami setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości i nawiązujący do
przypadającego w przyszłym roku stulecia nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych. Następie wysłuchali zaś krótkiej
prelekcji, prezentującej sylwetkę Bronisława

Piłsudskiego, którą wygłosiła Anna Wende-Surmiak - dyrektor Muzeum Tatrzańskiego.
Wręczono też nagrody i pamiątki dla osób zaangażowanych w projekt. Najważniejszą z nich
- statuetkę Muzeona dla przyjaciela żorskiego
muzeum z rąk dyrektora Lucjana Buchalika
odebrał Teruo Matsumoto, japoński dziennikarz i badacz.
Druga część uroczystości odbyła się przed
siedzibą Muzeum Miejskiego w Żorach. Najpierw odczytano przesłany z tej okazji list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
a następnie Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory oraz Satoru Takahashi - Charge d’affaires ad interim Ambasady Japonii w RP odsłonili
pomnik upamiętniający Bronisława Piłsudskiego. Monument zaprojektowała ajnuska artystka Maki Sekine, formę przygotował Marek
Dronszczyk z Rydułtów, a posąg wykonała
firma Rodlew QMD z Rybnika. Przedstawia on
działacza niepodległościowego i etnografa przy
pracy, w trakcie nagrywania fonografem słów

O Żorach wiedzą prawie wszystko

Fot. Andrzej Żabka

Pytania dotyczące najważniejszych wydarzeń z historii
miasta, miejskich insygniów, czy flagowych inwestycji padały podczas finału 41. edycji konkurs pn. „Co wiesz o Żorach?”,
organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta
Żory. W tym roku do rywalizacji o tytuł „Omnibusa Żorskiego” przystąpili uczniowie z 13 szkół.

W związku z reformą edukacji wprowadzono zmiany w regulaminie konkursu. W skład trzyosobowych drużyn mogli wchodzić
zarówno uczniowie klas 7 szkół podstawowych, jak i klas 2 oraz 3
wygaszanych gimnazjów. Do rywalizacji w pierwszym etapie przystąpiły zespoły z 12 podstawówek oraz z Gimnazjum nr 1. W części
drużynowej, rozgrywanej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka triumfowała reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 17 i to
ona zdobyła Puchar Prezydenta Miasta Żory. Drugie miejsce zajęła
drużyna Gimnazjum nr 1, a na najniższym stopniu podium stanęli
uczniowie gospodarzy, czyli SP nr 1. Nagrody dla zwycięzców wręczył Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.
Do drugiego etapu, czyli rywalizacji o tytuł „Omnibusa Żorskiego”
zakwalifikowało się 10 uczniów, którzy indywidualnie zdobyli największą liczbę punktów w pierwszym etapie. Finał 41. edycji konkursu rozgrywany był w wypełnionej publicznością sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Zawodnicy kolejno, w dziesięciu seriach, odpowiadali na pytania dotyczące m.in. insygniów
miejskich, herbów dzielnic, czy historii Żor. Największą wiedzą wykazał się Dawid Zniszczoł ze Szkoły Podstawowej nr 17, który zdobył
główną nagrodę. Na drugim stopniu podium stanął Krzysztof Możdżeń z G1, a trzeci był Szymon Brzycki, również z SP 17.
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przedstawicielki społeczności Ajnów, ubranej
w tradycyjny strój tego ludu. – Odsłonięcie tego
posągu właśnie teraz nie jest przypadkowe.
W ten sposób upamiętniamy setną rocznicę
śmierci Bronisława Piłsudskiego, a także stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Piłsudski był zaangażowany w walkę o niepodległość, za karę za swoją postawę został zesłany
na katorgę. Te wydarzenia wpłynęły na to, że
został etnografem – mówił podczas uroczystości Waldemar Socha. - Jestem przekonany, że
posągi będą już na zawsze symbolem roku upamiętniającego stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz nawiązania współpracy
z miastem Biratori – dodał prezydent. Warto
podkreślić, że monument, który możemy oglądać w Żorach jest pierwszym w Polsce i trzecim
na świecie pomnikiem upamiętniającym postać
Bronisława Piłsudskiego.
Bronisław Piłsudski był wybitnym etnografem, zajmującym się ludami i kulturami Dalekiego Wschodu. Wniósł znaczący wkład w badania
nad ludem Ajnów, zamieszkującym na japońskiej wyspie Hokkaido. Starszy brat marszałka
Józefa Piłsudskiego był działaczem niepodległościowym, skazanym na wieloletnią katorgę
na Sachalinie. Wyjechał tam i zaczął prowadzić
badania wśród ludności tubylczej, m.in. wśród
Ajnów. Jednym z efektów jego pracy są unikatowe nagrania dźwiękowe zarejestrowane na
woskowych wałkach. Dzięki swoim badaniom
wszedł do historii światowej nauki. Mimo, że
minęło 100 lat od jego śmierci, jego dzieła są
nadal publikowane przez renomowane wydawnictwa. Zmarł 17 maja 1918 roku w Paryżu.

NIEPODLEGŁOŚCIOW Y

ROZKŁAD JAZDY
CZERWIEC 2018
Data

Godzina

01.06

9:00,
10:30,
12:00

Zwariowane zwiedzanie wystawy „Świat Ajnów” w poszukiwaniu
skarbu. Dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Wydarzenie

03.06

16:00

Akademia Muzeonika*: Niepodległościowy torcik do zjedzenia.
Kreatywne warsztaty dla dzieci dedykowane 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

07.06

18:00

Tajemnica jednego eksponatu: Co się stało z tymi rowerami?
Dokumenty z powstańczej kancelarii.
Wykład inspirowany muzealnymi archiwaliami.

09.06

15:30–17:00

14.06

18:00

Nasza tożsamość. Pomiędzy niepodległością a wolnością.
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie, czyli opowieść z Sybillą** w tle.

15.06

17:00

Muzealne podróże z ciasteczkiem: Co Misio w wiosce wyczyniał?
Spotkanie dla dzieci z bajką ajnuską, czyli antropologia na wesoło.

21.06

18:00

Prowincjonalny Ogród Sztuk: Wolność artysty. Wolność sztuki. Jan
Lebenstein. Spotkanie dyskusyjne połączone z wykładem.

22.06

17:00

Akademia Muzeonika: Zgadnij co to? Wielka sztuka. Wielkie problemy. Wolność. Warsztaty kreatywne dla dzieci inspirowane sztuką.

29.06

18:00

Prowincjonalny Ogród Sztuk: Wolność na malarskich barykadach.
Wykład z elementami dyskusji i analizy dzieł sztuki.

30.06

16:00

Zabawkolandia: Stary niedźwiedź mocno śpi… Spotkanie dla dzieci,
którego motywem przewodnim będzie miś – eksponat muzealny.

Muzealna misja patriotyczna na festynie w Osinach.
Gra rodzinna: Niepodległość. Wejdź w to.

* Nowy cykl „wykładów i konwersatoriów uniwersyteckich” dla dzieci, inspirowanych zjawiskami świata
kultury. Każde spotkanie to kreatywne warsztaty, które wymagać będą od uczestników wyobraźni, poczucia
humoru i sporej dawki odwagi.

** Nagroda w Konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku 2017 w kategorii wystawy etnograficzne
za projekt „Nasza tożsamość. Pretekst do rozmowy”.
Projekt realizowany w ramach obchodów
stulecia odzyskania niepodległości

www.muzeum.zory.pl |

muzeum.miejskie.zory

Sport

Rajd Śląska 2018

miejsca. Zwieńczenie rywalizacji nastąpi na
rynku w Żorach, gdzie o godz. 19:10 zaplanowano ceremonię mety, w trakcie której poznamy zwycięzców tegorocznego Rajdu Śląska.
Patronat honorowy nad Rajdem Śląska 2018
objęli Marszałek Województwa Śląskiego oraz
Waldemar Socha – Prezydenta Miasta Żory. Zawody są współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz Gminy Miejskiej Żory.

- sportowe święto z metą w Żorach!

W ostatnich dniach czerwca Śląsk ponownie stanie się w stolicą sportu motorowego, a to za sprawą Rajdu Śląska. Po
udanym debiucie w ubiegłym sezonie,
również w tym roku kibice, którzy przyjdą na wydarzenie organizowane przez
Automobilklub Ziemi Tyskiej, będą mogli
liczyć na liczną obsadę, ciekawe rajdówki,
emocjonujące widowisko, a także wiele
atrakcji towarzyszących. Najlepsi kierowcy rajdowi ponownie pojawią się na żorskim rynku, gdzie odbędzie się ceremonia
nagrodzenia zwycięzców!

W ramach Rajdu Śląska zostaną rozegrane
rundy trzech cykli – Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, MOTUL Historycznych
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Śląska. Dzięki temu można spodziewać się nie
tylko najmocniejszej obsady w całym tegorocznym rajdowym sezonie w polskich rajdach, lecz
także poprawienia ubiegłorocznego wyniku, kiedy to do Rajdu Śląska zgłosiły się aż 102 załogi.
Oprócz współczesnych samochodów rajdowych,
w parku serwisowym i na odcinkach specjalnych
rajdu, będzie można podziwiać piękne rajdówki
sprzed lat – konstrukcje, które rządziły na rajdowych trasach dwie, trzy i więcej dekad temu.

Baza rajdu zostanie ulokowana w sportowym
sercu regionu, czyli na Stadionie Śląskim w Chorzowie, który w tym roku jest także współorganizatorem imprezy. To w legendarnym „Kotle Czarownic” odbędzie się ceremonia startu, a będzie
ją można oglądać z trybun stadionu. Stadion Śląski będzie gościł także park serwisowy oraz wiele
dodatkowych atrakcji, dzięki czemu impreza jest
świetnym pomysłem na spędzenie weekendu
– w piątek, 29 czerwca można będzie obejrzeć
uroczysty start i rajdową rywalizację, a w sobotę, 30 czerwca skorzystać z atrakcji na stadionie
i zobaczyć jakie cuda rajdowi mechanicy potrafią
zrobić z samochodami w ciągu zaledwie 30 minut.
Po piątkowym starcie zawodnicy będą mieli
do pokonania dziewięć odcinków specjalnych,
które utworzą trasę o łącznej długości blisko
113,5 kilometra. W piątek, 29 czerwca zostaną
rozegrane dwa z nich – prolog w Mikołowie oraz
widowiskowy wieczorny oes tuż przy pięknie
oświetlonym Stadionie Śląskim. Kolejne siedem
odcinków specjalnych, które zostały wytyczone
na wymagających trasach jakie ma do zaoferowania województwo śląskie, zostanie rozegranych w sobotę, 30 czerwca. Co ciekawe dwie
z prób będą zapętlone, więc każdą rajdówkę
będzie można dwukrotnie zobaczyć z jednego

Harmonogram 2. Rajdu Śląska
(4. runda RSMP, 5. runda Motul HRSMP,
3. runda RSMŚl)

Piątek, 29 czerwca

(2 odcinki specjalne, łącznie 3,4 km):

17:00 – ceremonia startu (Chorzów, Stadion Śląski)
19:00 – OS1: Mikołów (1,9 km)
20:00 – OS2: Stadion Śląski (1,5 km)

Sobota, 30 czerwca

(RSMP i HRSMP: 7 odcinków specjalnych,
łącznie 108,62 km / RSMŚl: 6 odcinków specjalnych, łącznie 45,8 km):

7:00 – Serwis A: 15 min. (Chorzów, Stadion Śląski)
8:25 – OS3: Suszec (10,4 km)
9:25 – OS4: Bzie (18,89 km, 8 km dla RSMŚl)
10:25 – OS5: Chybie (19,82 km, 9,5 km dla RSMŚl)
11:25 – OS6: Suszec (10,4 km, 5,8 km dla RSMŚl)
13:00 – Serwis B: 30 min. (Chorzów, Stadion Śląski)
15:00 – OS7: Bzie (19,82 km, 8 + 7,25 km dla RSMŚl)
16:00 – OS8: Chybie (19,82 km)
17:45 – OS9: Suszec (Power Stage, 10,4 km)
19:10 – Ceremonia mety (Żory)

Od „Gepardów” do piłkarskiej Reprezentacji Polski!
Szymon Żurkowski swoją przygodę ze
sportem zaczął łącząc grę w piłkę nożną
z występami w żorskim klubie baseballowym BUKS Gepardy Żory. Zdecydowanie
postawił jednak na futbol i był to strzał
w dziesiątkę! Jego talent docenił niedawno selekcjoner reprezentacji Polski, Adam
Nawałka, który powołał Żurkowskiego do
szerokiej kadry, przygotowującej się do
Mistrzostw Świata w Rosji.
Kilka lat temu Szymon Żurkowski czarował
na boiskach baseballowych, występując w barwach żorskich Gepardów. W baseball grał pod
okiem starszego brata Arkadiusza, który ma
na swoim koncie liczne sukcesy w tym sporcie
i od wielu lat buduje pozycję Baseballowego

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gepardy”
Żory w kraju i Europie. – Piłka zawsze była u Szymona na pierwszym miejscu, baseball stanowił
uzupełnienie – mówi Arkadiusz Żurkowski.
Futbolowa kariera Szymona Żurkowskiego nabrała tempa w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi, kiedy młody piłkarz
dostał szansę występów w pierwszym składzie
Górnika Zabrze i zaprezentował się ze znakomitej strony, znacząco przyczyniając się do awansu drużyny do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Były „Gepard”, tak jak cały zabrzański zespół,
z przytupem wszedł do piłkarskiej Ekstraklasy,
notując kapitalny sezon i zachwycając ekspertów. Podsumowaniem jego świetnej gry była
Gala Ekstraklasy, podczas której Żurkowski

otrzymał nagrodę dla największego odkrycia
minionego sezonu!
Wysoka forma niespełna 21-letniego pomocnika nie uszła uwadze Adama Nawałki, który powołał Szymona do szerokiego, 35-osobowego
składu, który wziął udział w przygotowaniach
do mundialu w Rosji. Żurkowski miał okazję
trenować u boku Roberta Lewandowskiego, czy
Grzegorza Krychowiaka podczas zgrupowań
kadry w Juracie i Arłamowie. Ostatecznie jednak nie znalazł się wśród zawodników, powołanych przez selekcjonera na Mistrzostwa Świata
w Rosji. Młodzieżowy reprezentant Polski nie
traktuje tego jednak w kategoriach porażki,
podkreślając, że cieszy go możliwość poznanie
atmosfery panującej w kadrze i trenowania z zawodnikami grającymi w dobrych, europejskich
klubach.

SP 13 wygrywa w finale ogólnopolskiego projektu Drużyna Energii!
Fot. www.druzynaenergii.pl

Z doskonałej strony zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr
13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich
Olimpijczyków w Żorach w ogólnopolskim
projekcie pn. „Drużyna Energii”. W finale
rozgrywanym na stadionie Energa w Gdańsku młodzi żorzanie zajęli pierwsze miejsce, a w klasyfikacji generalnej byli drudzy!
„Drużyna Energii” to sportowo-edukacyjny
ogólnopolski turniej, skierowany do uczniów
klas 6 i 7 szkół podstawowych. Jego głównym
celem było zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej. Pomagali w tym znani sportowcy – ambasadorzy projektu. Aby zakwalifikować
się do programu szkoła musiała przygotować
krótkie filmy, w których prezentowała swój
sportowy charakter, a w następnych miesiącach
uczniowie musieli powtarzać ćwiczenia zaproponowane przez ambasadorów. Na podstawie

nadesłanych filmików oceniali oni precyzję, powtarzalność i technikę wykonanych zadań.
Dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów i uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 żorska placówka najpierw znalazła się
wśród sześciuset szkół biorących udział w projekcie, a następnie awansowała do pierwszej
setki. W lutym, za sprawą wygranej w finale
miesiąca, w Żorach gościli ambasadorzy projektu – Marek Citko, Krzysztof Golonka, Krzysztof Ignaczak i Bartosz Ignacik. Po zmaganiach

konkursowych reprezentanci Żor znaleźli się
wśród pięciu najlepszych drużyn w Polsce.
Wielki finał odbył się 24 maja na stadionie
Energa w Gdańsku. Ambasadorzy, do których
dołączyli Izabela Bełcik i Jarosław Bieniuk,
przygotowali dla młodych sportowców po jednej konkurencji, m.in. utrzymanie piłki nożnej
w powietrzu za pomocą podań czy odbijanie
piłki siatkowej z naprzemiennym leżeniem
przodem. Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr
13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach – Zuzanna Karwowska
i Szymon Gliszczyński wraz z jednym z ambasadorów, Krzysztofem „Igłą” Ignaczakiem, stworzyli bezkonkurencyjną drużynę, odnosząc zwycięstwo w finale! Ostatecznie po zsumowaniu
punktów z całego projektu żorska „13” zajęła
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i zdobyła czek na 7 000 zł.
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