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Z nag³ymi
przypadkami
nadal do szpitala
Od 1 lipca siedziba Pogotowia Ratunkowego znajduje
siê w budynku „NZOZ
na Rondzie” przy Rondzie
Wêgierskim, ale - uwaga
- nie ma tu punktu przyjêæ
pacjentów. Karetki wyje¿d¿aj¹
st¹d do zg³oszonych telefonicznie przypadków.
Chc¹c skorzystaæ z pomocy
lekarskiej w nag³ych przypadkach, nadal nale¿y kierowaæ siê
do Szpitala Miejskiego przy
ul. D¹browskiego, gdzie dzia³a
przyszpitalne ambulatorium, zapewniaj¹ce nocn¹ i œwi¹teczn¹
opiekê medyczn¹. Ambulatorium
przyjmuje pacjentów w sprawach nag³ych, niezagra¿aj¹cych
¿yciu. Czynne jest w godzinach
od 18.00 do 8.00 oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i œwiêta. Do punktu przyjêæ wchodzi siê
od strony by³ego Pogotowia Ratunkowego. Poza godzinami
funkcjonowania ambulatorium,
w ka¿dej chwili w nag³ych przypadkach, pomoc udzielona zostanie nam w samym szpitalu.

INFORMUJEMY

Kup bilet dobowy
Bilet umo¿liwia
wielokrotne przesiadanie siê w obrêbie linii MZK Jastrzêbie, przez ca³¹
dobê od momentu skasowania.
Je¿eli korzystamy z linii zwyk³ych, bilet wa¿ny jest na ca³ym
obszarze dzia³ania MZK, natomiast w przypadku linii ekspresowej E-3 – tylko w granicach
jednego miasta. Koszt takiego
biletu to 5 z³.
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SARI 2011
9 - 11 W R Z E Œ N I A
9 wrzeœnia (pi¹tek)

BIESIADA SHANTOWA

Æwieræ wieku
festiwalu SARI
SARI - Muzyka Œwiata,
bo taki tytu³ nosi teraz
ten jeden z najpopularniejszych festiwali
w regionie, odbêdzie siê
we wrzeœniu po raz 25.
Po raz pierwszy festiwal
zorganizowany zosta³ w 1987
roku. Na scenie Miejskiego
Oœrodka Kultury wyst¹pi³y
wtedy: 4 Refy, Kogoto, Tonam
Synowie, Rycz¹ce Dwudziestki, Ryszard Muzaj, Ugo and
Ufie, Nocna Zmiana Blusa,
Mechanicy Shanty, Krewni
i Znajomi Królika, Keneth Stephens i Bob Lewis. Sari by³o
wówczas œwiêtem shanty, festiwalem wilków morskich.
Teraz Sari dryfuje w kierunku muzyki œwiata – rytmów latynoamerykañskich,
flamenco, muzyki irlandzkiej,
a tak¿e bluesa i rocka. W ci¹gu ostatnich lat Sari goœci³o
wykonawców nale¿¹cych do
czo³ówki polskiej sceny muzycznej, m.in.: Stanis³awa Sojkê, Grzegorza Turnaua, Andrzeja Sikorowskiego, Skaldów, Raz Dwa Trzy, Myslovitz,
T.Love, Ryszarda Rynkowskiego, D¿em, Kasiê Kowalsk¹, Kayah, Annê D¹browsk¹, Krzysztofa Kraw-

wyst¹pi¹:
 BANANA BOAT
 SHANTYMEN
 STARZY WYJADACZE
Miejski Oœrodek Kultury, godz. 19.00; bilety w cenie 15 z³
do nabycia w kasie MOK
10 wrzeœnia (sobota)

MUZYKA ŒWIATA - czêœæ I
Rynek
wyst¹pi¹:
 BALKAN SEVDACH – godz. 17.30
 FASO DJIGUI (Burkina Faso) – godz. 18.30
 NOEL COUTTS (Nowa Zelandia) – godz. 19.30
wstêp wolny
10 wrzeœnia

Scena Na Starówce, godz. 21.00
 WOLNA GRUPA BUKOWINA
bilety w cenie 20 z³ do nabycia w kasie Sceny
11 wrzeœnia (niedziela)

MUZYKA ŒWIATA - czêœæ II
Rynek
wyst¹pi¹:
 SARI SKA BAND – godz. 18.00
 CARRANTUOHILL & GOŒCIE – godz. 19.00
 KUKIZ & PIERSI – godz. 20.30
wstêp wolny
czyka. W ramach festiwalu wystêpowali w ¯orach równie¿ goœcie z Afryki, Czech, Serbii, Niemiec, S³owacji, Wêgier, Hiszpanii, Maroka, Bia³orusi, Ukrainy, Irlandii, Chorwacji i Rumunii.
Dzisiaj SARI jest jednym
z najwa¿niejszych wydarzeñ kulturalnych po³udniowej Polski.

Gospodarzem festiwalu od samego pocz¹tku jest zespó³ Carrantuohill, który razem z goœæmi za ka¿dym razem oferuje
publicznoœci ciekawy i niepowtarzalny program. Dziêki temu
Sari od lat gromadzi spor¹ publicznoœæ i cieszy siê zainteresowaniem mediów.

W W W . S A R I . Z O R Y . P L

¯ory w Unii Sukces ¯or
Europejskiej w rankingu
O wysokich lokatach ¯or
w presti¿owych rankingach
decyduje m.in. zaanga¿owanie miasta w pozyskiwaniu œrodków unijnych na realizacjê projektów, poprawiaj¹cych infrastrukturê miejsk¹ i podnosz¹cych poziom ¿ycia mieszkañców. Ósma
pozycja w rankingu „Rzeczpospolitej” to
nie pierwszy taki sukces miasta. Ukoronowaniem wieloletniego wysi³ku inwestycyjnego ¯or w zakresie przedsiêwziêæ
komunalnych by³o zajêcie w 2009 roku
drugiego miejsca wœród miast na prawach powiatu w rankingu samorz¹dów
pisma „Wspólnota”. W zesz³ym roku, ten
sam magazyn uzna³ ¯ory za najlepsze
miasto na prawach powiatu pod wzglêdem prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej.
Od 2004 roku, to jest od wejœcia Polski do Unii Europejskiej, ¯ory pozyska³y
360 mln z³ unijnych dotacji. Dziêki dofinansowaniu z UE, uda³o siê m.in. zmodernizowaæ budynek, w którym mieœci siê
obecnie „Scena na Starówce” – nowoczesne centrum kulturalne miasta. Fundusze
europejskie umo¿liwi³y te¿ rozbudowê
Szko³y Muzycznej do dwóch budynków,
które tworz¹ spójny, funkcjonalny uk³ad
przestrzenny, spe³niaj¹cy wymagania nowoczesnej placówki edukacyjnej. Pozyskane œrodki pozwoli³y te¿ na przebudowê Drogi Krajowej nr 81 w nowoczesnej
technologii white topping. Realizacja inwestycji przyczyni³a siê do wzrostu komfortu i bezpieczeñstwa jazdy na wa¿nym,
czêsto uczêszczanym szlaku drogowym,
³¹cz¹cym najbardziej zurbanizowan¹,
centraln¹ czêœæ województwa œl¹skiego

samorz¹dów

Nasze miasto zajê³o ósme miejsce
w Polsce wœród miast na prawach powiatu
w „Rankingu Samorz¹dów 2011”. Ranking
opracowany zosta³ po raz siódmy przez
dziennik „Rzeczpospolita” oraz kapitu³ê z³o¿on¹ z wybitnych specjalistów zwi¹zanych
z samorz¹dem.
Kolejny raz okazaliœmy siê najlepsi ze
wszystkich œl¹skich miast. Liderem rankingu zosta³ Poznañ.
Wyró¿nione zosta³y te samorz¹dy, które
najbardziej dbaj¹ o rozwój i jakoœæ ¿ycia przy
jednoczesnym zachowaniu regu³ odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego.
z po³udniem regionu. Œrodki unijne zasili³y te¿
budowê pó³nocnej obwodnicy miasta, u³atwiaj¹cej podró¿ z Pszczyny do Rybnika, która
pozwala na usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez wyeliminowanie go z centrum
i przeniesienie na obrze¿e ¯or. Dziêki wsparciu finansowemu z UE, miasto wprowadzi³o
¯orski System Us³ug Publicznych, umo¿liwiaj¹cy œwiadczenie us³ug publicznych drog¹
elektroniczn¹ i usprawnienie administracji publicznej poprzez obs³ugê pism drog¹ elektroniczn¹. Miasto uruchomi³o tak¿e system e-informacji kulturalnej. Realizowanymi projektami s¹ m.in. system e-informacji turystycznej,
„Przystanek Kultura” – modernizacja Miejskiego Oœrodka Kultury, budowa Miasteczka Westernowego „Twinpigs” i kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej. –
Polska jest stawiana w Unii Europejskiej za
wzór pañstwa cz³onkowskiego dobrze wykorzystuj¹cego fundusze unijne. Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego wdro¿y³o szereg re-

Wiceminister Adam Zdzieb³o. W tyle burmistrz
Mszczonowa, Józef Kurek.

gulacji, które uproœci³y system wdra¿ania
funduszy i uczyni³y go bardziej transparentnym. ¯ory dziêki pozyskiwaniu œrodków europejskich, zgodnie ze swym has³em, spe³niaj¹ marzenia – mówi³ Adam
Zdzieb³o, ¿orzanin, Wiceminister Rozwoju Regionalnego podczas konferencji,
w trakcie której wrêczono nagrody w ostatnim rankingu „Rzeczpospolitej”.

Z³oto dla Carrantuohill
Zespó³ otrzyma³ Z³ot¹ P³ytê za kr¹¿ek „Inis”. Wyró¿nienie wrêczy³ muzykom Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock, gdzie Carrantuohill zagra³ na Scenie Folkowej.
Grupa nagra³a 13 p³yt. „Inis” z 2002 roku zawiera 14 melodii
celtyckich, zaaran¿owanych w rytmie reggae, bluesa, pop i rock`a,
nagranych przy wspó³pracy m.in.: Anny Marii Jopek, Anity Lipnickiej, Stanis³awa Sojki, Kuby Badacha, Fiolki Najdenowicz, Roberta
Kasprzyckiego i Paw³a Kukiza.
Carrantuohill istnieje od 1987 roku. Wielokrotnie goœci³ w Irlandii, sk¹d czerpie inspiracje muzyczne. Grupa wyst¹pi³a m.in. we Francji, Rosji i Niemczech. Zespó³ jest laureatem najbardziej presti¿owej
nagrody Polskiego Przemys³u Fonograficznego – Fryderyk 2006 za
p³ytê „Session Natural Irish & Jazz”. Od pocz¹tku wystêpuje na Festiwalu Woodstock, od 2002 roku wspó³organizuje te¿ jego Scenê

Folkow¹ – w 1998 roku z r¹k Jurka Owsiaka otrzyma³ „Z³otego B¹czka” za najlepsze „krêcenie publicznoœci¹”. W uznaniu za
promocjê miasta w kraju i za granic¹, zespó³ zosta³ wyró¿niony ¿orsk¹
nagrod¹ „Phoenix Sariensis 2002”.
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Skorzystaj z Internetu
 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza poszukuj¹cych
pracy do punktu „Przystanek
Praca”. W czytelni Biblioteki na
os. Pawlikowskiego dostêpne
jest stanowisko internetowe,
z którego bezp³atnie korzystaæ
mog¹ poszukuj¹cy pracy. Mo¿na tu m.in. przejrzeæ strony internetowe, napisaæ i bezp³atnie
wydrukowaæ (z w³asnego pendrive’a, p³yty lub dyskietki)
wszelkiego rodzaju dokumenty.
Poszukuj¹cy pracy maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z poradników
pisania podañ i CV (tak¿e w jêzyku angielskim). Biblioteka
dysponuje równie¿ czasopismami, w których zamieszczane s¹
aktualne oferty pracy za granic¹. Zapraszamy w: poniedzia³ek – od 10.00 do 16.00, od
wtorku do pi¹tku – od 8.00 do
19.00 i w sobotê – od 8.00 do
13.00.
 Biblioteka zaprasza równie¿ osoby powy¿ej 50-tego
roku ¿ycia na indywidualne
warsztaty komputerowe, podczas których mo¿na nabyæ podstawowe umiejêtnoœci w zakresie obs³ugi komputera i programów u¿ytkowych. Zapisywaæ
siê mo¿na osobiœcie w czytelni
Biblioteki, telefonicznie pod nr
32 43 44 584, 43 43 197 wew.
30 lub poczt¹ elektroniczn¹:
czytelnia@mbpzory.pl

Konkurs Mowy Œl¹skiej
¯orskie Centrum Regionalne zaprasza do wziêcia udzia³u w konkursie na najlepszy tekst gwarowy (monolog, scenkê), na nastêpuj¹ce
tematy: widok z mojego okna dawniej i dziœ (dotycz¹cy zmian zachodz¹cych w naszym mieœcie); praca zawodowa moich rodziców
i wypoczynek; moi s¹siedzi dwa domy dalej; uroczystoœci œl¹skie; bery i bojki; te co skacz¹ i fruwaj¹ (o zwierzêtach), lub inny
wybrany przez siebie temat. Autorzy najlepszych tekstów zostan¹ nagrodzeni, a ich prace opublikowane i wydane w formie
ksi¹¿ki. Teksty nale¿y przesy³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres: jadwiga_tabor@op.pl w terminie do 15 wrzeœnia, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, adresem i numerem telefonu.

w w w . e - k u l t u r a . z o r y . p l
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Kapliczka
w Rowniu
jak nowa
Zakoñczony zosta³
remont kapliczki pw.
Najœwiêtszej Marii Panny
w Rowniu.
Kapliczka zosta³a wybudowana w II po³owie XIX wieku.
Rowieñ nale¿a³ wtedy do parafii w Boguszowicach, a mieszkañcy chodzili do koœcio³a oddalonego o 4 kilometry. W latach 50. w kapliczce zaczêto odprawiaæ msze œw. We wnêtrzu
wisi obraz Jana Gajdy „Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii
Panny” z 1856 roku. Artysta jest
znany w ca³ej Polsce, jego prace wisz¹ te¿ w koœciele farnym
w ¯orach, a grób mo¿na odnaleŸæ na zabytkowym cmentarzu
przy ul. Ksiêdza Klimka. W tym
roku obchodzimy setn¹ rocznicê jego œmierci.
Remont kapliczki przy ulicy Rybnickiej rozpocz¹³ siê ju¿
trzy lata temu. Prace prowadzone by³y etapami, pod nadzorem konserwatora zabytków.

Co roku miasto przeznacza³o na
nie oko³o 50 tys z³. W 2008 roku
przeprowadzony zosta³ remont
dachu oraz renowacja i konserwacja wisz¹cego we wnêtrzu
obrazu i ramy. Nastêpnie wymieniono stolarkê okienn¹
i drzwiow¹, wykonan¹ na specjalne zamówienie i odnowiono
fundamenty. Rok temu odby³
siê remont elewacji, odgrzybianie œcian wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz malowanie.
W tym roku kapliczka zosta³a
pomalowana w œrodku, po³o¿ono posadzki z piaskowca, odnowiono polichromie, zdemontowano ogrodzenie i wybrukowano chodnik od frontu. Wokó³
posadzono krzewy g³ogu i berberysu, postawiono te¿ ³aweczki. Ca³oœæ prac remontowych
kosztowa³a 200 tys z³.

Certyfikat FIFA dla boiska
w ¯orach
Boisko na os. Pawlikowskiego, przy ZS nr 6 im.
Polskich Olimpijczyków
uzyska³o certyfikat FIFA
2 Star.
Certyfikat przyzna³a komisja
PZPN, która wnikliwie skontrolowa³a standard wykonania
sztucznej nawierzchni. Badano
m.in.: wysokoœæ odbicia pi³ki
i d³ugoœæ poœlizgu pi³karza. Kontrola wykaza³a, ¿e boisko spe³nia najwy¿sze standardy FIFA
dla tego typu obiektów. Uzyskany certyfikat obowi¹zuje przez
12 miesiêcy i pozwala na organizacjê presti¿owych rozgrywek
sportowych.

D Z I Ê K U J E M Y
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w ¯orach informuje o zakoñczeniu akcji przekazywania 1% podatku dochodowego (PIT)
na konta organizacji po¿ytku publicznego.
W tym roku z tej formy dzielenia siê podatkiem skorzysta³o 21.585 podatników i by³a to liczba o ponad 2.600 wiêksza ni¿ w roku
poprzednim. Równie¿ przekazana kwota by³a wy¿sza od ubieg³orocznej i wynios³a prawie 696.315 z³. To kolejny rok z rzêdu, w którym
mieszkañcy ¯or pobili rekord w iloœci i kwocie przekazywanego podatku. Przypomnijmy, ¿e podatnicy mog¹ przekazywaæ na rzecz OPP
1% podatku nale¿nego z rocznego zeznania PIT. Nie wi¹¿e siê to z ¿adnym obci¹¿eniem. Wystarczy jedynie wskazaæ w zeznaniu rocznym organizacjê po¿ytku publicznego. Resztê za³atwi za podatnika Urz¹d Skarbowy. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przekazywanie kwot organizacjom odbywa siê do koñca lipca danego roku.
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Dziêki tworzonemu
w ¯orach systemowi
e-informacji turystycznej,
zyskamy funkcjonalny i wygodny dostêp
do wiedzy o naszym mieœcie. Zwiedzanie ¯or
stanie siê nie lada atrakcj¹.

Dla najm³odszych
Dwa du¿e, ogólnodostêpne place zabaw powstan¹ do
koñca paŸdziernika przy szko³ach podstawowych nr 1
i 17. Inwestycje zostan¹ zrealizowane w ramach rz¹dowego programu, „Radosna Szko³a”. Ministerstwo Edukacji
Narodowej sfinansuje 50 procent kosztów budowy.
Ka¿dy z placów bêdzie mia³
powierzchniê 500 m2. Na terenie przy SP-17 na os. Powstañców Œl¹skich zamontowany zostanie komplet urz¹dzeñ, w tym
zje¿d¿alnia, pomost, wie¿a z dachem i œcianka wspinaczkowa,
a tak¿e huœtawki. Plac zabaw
przy SP-1 na Kleszczówce wyposa¿ony bêdzie w dwa zestawy sprawnoœciowo-zabawowe
ze zje¿d¿alniami, wie¿yczkami
z dachem, pomostem, tunelem
i wejœciem wspinaczkowym.
Bêd¹ tu te¿ trzy rodzaje huœtawek oraz cztery bujaki na sprê¿ynie. Przy placach zamontowane zostan¹ ³awki, na których
bêd¹ mogli odpocz¹æ rodzice
i opiekunowie, którzy przyprowadz¹ tu swoje pociechy.
Wszystkie przyrz¹dy wykonane
zostan¹ z tworzywa i metalu, by
by³y odporniejsze na warunki atmosferyczne. Teren pod placami zabaw pokryty bêdzie specjaln¹ bezpieczn¹ nawierzchni¹
z p³ytek poliuretanowych, które
zabezpiecz¹ dzieci przed urazami. Ca³kowity koszt budowy obu
placów to 425 tys. z³, z czego tylko po³owa pokryta zostanie z bud¿etu miasta.
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¯ory korzysta³y ju¿ z dotacji
w ramach programu „Radosna
Szko³a” przy budowie placów zabaw przy Zespole Szkó³ nr 6 na
os. Pawlikowskiego i Przedszkolu nr 8 w RogoŸnej. Oprócz przyszkolnych placów zabaw, podlegaj¹cych placówkom, w ¯orach
istnieje te¿ jedenaœcie innych
miejskich placów, utrzymywanych z bud¿etu miasta: dwa na
Kleszczówce (przy ulicach Jarzêbinowej i Wolnoœci), przy Parku
Staromiejskim, w Rowniu przy
ul. Rybnickiej, dwa na os. Pawlikowskiego (miêdzy blokami
2 i 3 oraz 8 i 20), przy ul. Wodzis³awskiej obok OSP, Hali Sportowej, ul. Prawniczej na os. Korfantego, ul. Boryñskiej obok Komendy Policji i na os. Sikorskiego obok bloku nr 19. Za kompleksowe utrzymanie wszystkich
miejskich placów zabaw (renowacje, wywóz piasku, drobne naprawy), miasto p³aci ponad
10 tys. z³ miesiêcznie w okresie
od maja do paŸdziernika. Na pocz¹tku sierpnia miejsca zabaw
dla najm³odszych w ¯orach
skontrolowa³ Sanepid. I tym razem dobrze oceni³ administracjê
placami i utrzymanie urz¹dzeñ.

- Drukowane przewodniki
i mapy s¹ coraz czêœciej uzupe³niane, a nawet zastêpowane
przez ich cyfrowe odpowiedniki
w urz¹dzeniach nawigacyjnych,
smartfonach i tabletach. Zwiedzanie robi siê jeszcze ciekawsze - czytamy w tygodniku Polityka, w art. pt. „Zabytkowa Mozaika” (nr 33 z 10 sierpnia).
- Jak to dzia³a? Zatrzymajmy siê na ¿orskim rynku, by zorientowaæ siê, co warto zobaczyæ. Pomo¿e w tym nasz
smartfon. Ustawmy go poziomo
tak, by kamerka mog³a obj¹æ
okolicê. Oprogramowanie rozpozna, gdzie jesteœmy, odpowiednio to sygnalizuj¹c na mapie miasta, a tak¿e wyœwietli na
ekranie dodatkowe informacje
o miejscach godnych uwagi
w pobli¿u. Mo¿emy je dostaæ
w postaci tekstu, œcie¿ki dŸwiêkowej (nagranej wczeœniej
przez lektora), ale tak¿e w formie klipu wideo, przedstawiaj¹cego zmiany architektoniczne
obiektu na przestrzeni dziejów.
Gdy zainteresujemy siê ocala³ymi fragmentami œredniowiecznych murów miasta, wystarczy
wskazaæ je na mapie, a urz¹dzenie nas tam doprowadzi i nie
omieszka powiadomiæ po drodze o innych ciekawych miejscach.

P

rojekt „Przez ¯ory na
Œl¹sk”: stworzenie sys
temu e-informacji turystycznej przebiega w dwóch etapach. Pierwszy – uruchomienie szeœciu ledowych tablic informacyjnych przy g³ównych
szlakach komunikacyjnych, tj.
przy ulicach: Rybnickiej, Wodzis³awskiej, Pszczyñskiej, Koœciuszki w kierunku na Wis³ê,
DK 81 w kierunku na Katowice
i Alei Jana Paw³a II – zosta³ ju¿
zakoñczony. Realizacja drugiego, tj. wdro¿enie nawigatora
miejskiego zakoñczy siê we
wrzeœniu.
Nawigator umo¿liwi osobom
zaopatrzonym w telefony ko-

mórkowe z zainstalowan¹ nieodp³atnie aplikacj¹ nawigatora,
na poruszanie siê po mieœcie po
wyznaczonych trasach wycieczkowych oraz odczytywanie informacji przypisanych do oznaczonych na nich obiektów - budynków, placów, pomników, itp.
Z nawigatora bêdzie móg³
skorzystaæ ka¿dy, bez wzglêdu
na to, jaki telefon posiada, jednak, w zale¿noœci od posiadanego modelu telefonu, bêdzie
mia³ dostêp do aplikacji w trybie podstawowym lub rozszerzonym.
Aplikacja w trybie podstawowym udostêpnia informacjê
o obiekcie z wykorzystaniem fotokodu (konieczny jest telefon
z aparatem telefonicznym i dostêpem do internetu). Aplikacja
w trybie rozszerzonym identyfikuje obiekt i przypisan¹ do niego informacjê, wykorzystuj¹c
GPS i kompas.

M i a s t o
1. Aby pobraæ bezp³atn¹ aplikacjê do skanowania fotokodów
nale¿y wys³aæ SMS o treœci
ZORY na nr +48 507 67 69 67
lub za pomoc¹ telefonu wejœæ
na stronê zory.2dkod.com i postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹.
Nastêpnie uruchamiamy pobran¹ aplikacjê i skanujemy fotokod telefonem komórkowym.

Obie aplikacje umo¿liwiaj¹
dostêp do informacji na temat
danego obiektu w formie tekstu,
zdjêæ, œcie¿ki dŸwiêkowej, a tak¿e w formie klipu wideo przedstawiaj¹cego historyczne zmiany w architekturze obiektu.
System obejmie 150 punktów na mapie miasta, z których
ka¿dy oznaczony zostanie tabliczk¹ z fotokodem i technicznym opisem obs³ugi. By odczytaæ przypisan¹ danemu miejscu
informacjê wystarczy, gdy ju¿
pobierzemy aplikacjê, uruchomiæ j¹ i sczytaæ fotokod, podchodz¹c do interesuj¹cego nas
obiektu oznaczonego tabliczk¹.
Na ekranie telefonu pojawi siê
tekst i zdjêcia, a tak¿e opcja
umo¿liwiaj¹ca odczytanie informacji przez lektora. W przypadku nawigatora w ¯orach, g³osu
lektorowi u¿yczyli: w polskiej
wersji jêzykowej – Krystyna
Czubówna, angielskiej – lektor
z londyñskiego metra, i niemieckiej – dziennikarz telewizji RTL.
Nawigator pozwoli nam równie¿ na rozpoznanie w³asnej po-

Odkryj
¯ory
zycji na wyœwietlanej na ekranie
telefonu mapie miasta i pod¹¿anie jedn¹ z dwóch zaproponowanych w systemie tras wycieczkowych. Poinformuje nas te¿ o
wystêpuj¹cych w naszej najbli¿szej okolicy atrakcjach i miejscach godnych uwagi, a tak¿e

wska¿e trasê do punktu, który
obraliœmy za cel wêdrówki.
O tym, jak korzystaæ z nawigatora i o ¯orach w „rozszerzonej rzeczywistoœci” przeczytaæ
bêdzie mo¿na na specjalnie uruchomionej stronie

o d k r y j z o r y. p l
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w

k o m ó r c e

2. Wybieramy jêzyk w jakim podana zostanie interesuj¹ca nas
informacja. Odczytujemy informacjê. Jeœli chcielibyœmy us³yszeæ tekst, korzystaj¹c z opcji
LEKTOR, „uruchamiamy g³os”
Krystyny Czubówny - w polskiej
wersji jêzykowej.



k r o k

p o

Po sczytaniu tego fotokodu zostaniesz doprowadzony do strony odkryjzory.pl
Z A P R A S Z A M Y

k r o k u :

3. W opcji

GALERIA obejrzeæ
mo¿emy wiêcej zdjêæ. Wybieraj¹c opcjê video uruchomimy
film, na którym przedstawione
zostan¹ zmiany w architekturze
obiektu. Mo¿emy te¿ wybraæ informacjê na temat projektu EInformacji Turystycznej i nawigatora miejskiego.

4. Jeœli sprawdzamy po³o¿enie
obiektu, na ekranie telefonu
pojawia siê mapa trasy wycieczki
do której zosta³ przypisany i opis
trasy.

5. W systemowej wyszukiwarce mo¿emy te¿ odnaleŸæ na
mapie miasta interesuj¹cy
nas punkt, do którego dotrzemy równie¿ z pomoc¹ nawigatora.

7

Fide et Amore
V Festiwal Twórczoœci Religijnej
Oto program
najbli¿szych koncertów:

Zapraszamy
na pchli targ
w ¯orach
Wyprzeda¿ gara¿owa
to nie tylko okazja
do pozbycia siê zbêdnych
rzeczy i nabycia innych.
Pomys³odawcy zorganizowania wyprzeda¿y na parkingu
przy Parku Cegielnia, podczas
aukcji prowadziæ bêd¹ zbiórki na
cele charytatywne.
Ide¹ „flohmarktu” (niem. –
pchli targ) jest mo¿liwoœæ sprzeda¿y niepotrzebnych ju¿ sprzêtów, które mog¹ przydaæ siê innym oraz dokonania zakupów
ró¿nych rzeczy po atrakcyjnych
cenach. Zamiast trafiæ na œmietnik – przedmioty zalegaj¹ce
w gara¿ach i piwnicach, mog¹
jeszcze komuœ d³ugo pos³u¿yæ.
Organizatorzy wpadli na pomys³, by przy okazji pomóc innym – poprzez zbiórkê rzeczy
i ich licytacjê na rzecz chorych
dzieci.
Inicjatorzy akcji chc¹, by towarzyszy³a jej wspólna zabawa.
Dlatego szukaj¹ zespo³ów, które maj¹ ochotê promowaæ siê
na flohmarktcie. Organizatorzy
zapewniaj¹ sprzêt nag³aœniaj¹cy i scenê. Wyprzeda¿ gara¿owa to równie¿ okazja, by siê
spotkaæ, porozmawiaæ i spêdziæ
czas na œwie¿ym powietrzu.
¯orski flohmarkt, bêdzie odbywaæ siê w ka¿d¹ drug¹ i ostatni¹ niedzielê miesi¹ca od godz.
8.00 na parkingu przy ulicy Folwareckiej, obok si³owni w Parku Cegielnia.
Organizatorzy poszukuj¹
chêtnych do pomocy w organizacji i sponsorów, którzy u¿ycz¹
za darmo lub za niewielk¹ op³at¹
potrzebny sprzêt (namioty, sto³y
itp). Kontakt: 600 608 902.
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 2 wrzeœnia, godz. 19:00, koœció³ pw. Niepokalanego Serca
Najœwiêtszej Maryi Panny
w Rowniu: Antica et moderna –
œpiewy gregoriañskie, muzyka
organowa, dzie³a Petra Ebena
(1929-2007) – František Vaníèek
– organy, Schola Gregoriana
Pragensis, dyrygent -David Eben
 9 wrzeœnia, godz. 19:00, koœció³ pw. œw. Jadwigi Œl¹skiej
w Baranowicach: Pianto della
Madonna – muzyczna opowieœæ
o ¿yciu Matki Jezusa, – Beatriz
Lafont Murcia – sopran, Jan
Èi•máø – lutnista
 16 wrzeœnia, godz. 19:00,
koœció³ Ewangelicko– Augsburski pw. Zbawiciela: Orgelbüchlein – muzyka Jana Sebastiana
Bacha – schola (Joanna Marcinowicz – dyrygent) i organiœci
PSM II st. im. M. Kar-

Tu Radio ¯ory...
Stacja powsta³a prawie trzy lata
temu z inicjatywy uczniów I Liceum im.
Karola Miarki i nauczycielki
Agnieszki Kraiñskiej. Od tamtej
pory dzia³a nieprzerwanie, daww w

³owicza w Katowicach (przygotowanie – Brygida Tomala )
 23 wrzeœnia, godz. 19:00,
koœció³ pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
na os. Sikorskiego: Muzyka
z Jasnej Góry – dzie³a instrumentalne XVII i XVIII w. – Jasnogórski Oktet Dêty, dyrygent
-Marek Pi¹tek
 7 paŸdziernika, godz. 19:00:
koœció³ pw. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika na os. Pawlikowskiego. W ho³dzie Mistrzowi w 35. rocznicê wydania III.
Symfonii pieœni ¿a³osnych – Henryk Miko³aj Górecki – Totus tuus
op. 60 na chór a capella; Amen
op. 35 na chór mieszany; Symfonia pieœni ¿a³osnych op. 36 na
sopran i orkiestrê symfoniczn¹ –
¿orskie zespo³y wokalne: Canticum Novum, Gloria, Pasja, Voce
Segreto), Orkiestra PSM II st. im.
Antoniego i Karola Szafranków
w Rybniku, Gabriela Cio³ek-Sitter – sopran, dyrygent – Massimiliano Caldi

Festiwalowi towarzyszy ogólnopolski konkurs plastyczny
“Uroki przydro¿nych kapliczek
I rodzimych koœcio³ów”. Patronuje mu postaæ nie¿yj¹cego ju¿
¿orskiego malarza i poety Jana
Gajdy, którego 100. rocznicê
œmierci obchodzimy w tym
roku. Opisane prace nale¿y
nadsy³aæ na adres Miejski
Oœrodek Kultury, 44 -240 ¯ory,
ul. Dolne Przedmieœcie 1 – do
14 wrzeœnia. Uroczyste og³oszenie wyników bêdzie mia³o
miejsce 30 wrzeœnia w Scenie
na Starówce.
www.fideetamore.zory.pl

ne po po³udniu, w wakacje takniej pod nazw¹ „Radio Floryda”,
¿e na ¿ywo. Trzon radia stanoobecnie jako „Radio ¯ory”. Od
wi¹ uczniowie liceum, którzy
pocz¹tku swojego istnienia staprzygotowuj¹ audycje autorcja nadaje przez Internet. Zajskie, s¹ równie¿ realizatorzy
muje siê tematyk¹ miejsk¹ i redŸwiêku, administrator i redakgionaln¹, ale i ogólnopolsk¹ jak
tor naczelny. Siedziba stacji
Przystanek Woodstock, a takmieœci siê w budynku Miejskie¿e miêdzynarodow¹, jak Hip
go Oœrodka Kultury, przy ulicy
Hop Kemp. Audycje nadawane
Dolne Przedmieœcie 1.
s¹ codziennie rano i powtarzaw . r a d i o z o r y . p l

I REGIONALNY FESTIWAL KO£OCZA ŒL¥SKIEGO
POD PATRONATEM:
Wiceministra Rozwoju Regionalnego Adama Zdzieb³o
i Prezydenta Miasta ¯ory Waldemara Sochy
11 wrzeœnia - Namiot Lodowiska przy Hali Sportowej, ul. Folwarecka, godz. 14.00 -19.00
W PROGRAMIE:
Wystêpy zespo³ów folklorystycznych oraz konkurs i degustacja ko³ocza.
Prowadzenie festiwalu: Jadwiga Gajewska
ORGANIZATORZY: MOK, MOSIR, MIASTO ¯ORY
Sponsorzy: MOKATE

