
W numerze:
Podłącz się do sieci!
– strona 3.

Żory Be Fashion - pokaz  
mody już 12 lipca
– strona 4.

Półkolonie
– strona 2.

KurierŻorski
Miejski 
Biuletyn 
Informacyjny

ISNN 1507-1685

KurierŻorski
Miejski 
Biuletyn 
Informacyjny

Numer 5 | Czerwiec 2014

Ewa Swoboda  
z awansem na  
Mistrzostwa  
Świata
więcej na stronie 7.



www.zory.plnumer 5 | Czerwiec 20142 3Made in Żory Made in Żory 

Lato w Miasteczku Westernowym  
Twinpigs w Żorach
Flash mob w pierwszą sobotę lipca rozpocznie wakacyjną przygodę w Miasteczku 
Westernowym Twinpigs. Świat Dzikiego Zachodu, pełen interesujących zajęć 
integracyjnych, kulinarnych oraz sportowych, z pewnością stanowi ciekawą  
formę aktywnego wypoczynku dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

Zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą półkolonii 
na stronie www.twinpigs.
zory.pl . Weekendy w żor-
skim Miasteczku Wester-
nowym rozpoczynają się 
już w czwartek koncertem 
z muzyką na żywo. Trady-
cyjnie w każdy piątek na 
głównej ulicy Miasteczka 
– Main Street – mają swo-
je spotkania motocykliści  
z całego województwa. 
Sobotnie wieczorne zaba-
wy pod chmurką, nie tylko  
w stylu country, pozwalają 
na wspólną zabawę w gro-
nie przyjaciół. Z pewnością 

warto zarezerwować sobie 
jeden z lipcowych wieczo-
rów, by zobaczyć unika-
tową wystawę „Ślązacy  
w Teksasie”, która pozwala 
poznać niezwykłą i ciekawą 
historię pierwszych pol-
skich osadników w Stanach 
Zjednoczonych. W sierp-
niowy długi weekend za-
pewniamy nie tylko świetną 
pogodę, ale także ciekawą 
ofertę wieczornych spotkań  
z przyjaciółmi przy muzyce 
lub dobrym kabarecie. 

 www.twinpigs.zory.pl 
Zapraszamy!

Zakaz kąpieli w fontannach miejskich
Żorskie fontanny w upalne dni stają się publicznymi kąpieliskami. W każdej  
z nich można zobaczyć dzieci, które zażywają kąpieli. Zdarzają się też sytuacje, 
kiedy mieszkańcy przychodzą umyć w fontannie swoje psy – zabierają szampony  
i czyszczą nimi czworonogi.

Urząd Miasta Żory informu-
je o zakazie kąpieli w fon-
tannach miejskich. Jakość 
wody wypływająca z fon-
tanny w obiegu zamknię-
tym nie podlega kontroli 
s a n i t a r n o - h i g i e n i c z n e j . 
Kąpiel w fontannach może 
być ryzykowna. Woda nie 
jest poddawana procesom 

dezynfekcji, a występujące 
w niej drobnoustroje mogą 
powodować zmiany skórne 
oraz negatywnie oddziały-
wać na układ pokarmowy 
w przypadku konsumpcji 
takiej wody. Do tego można 
dostać wysypki na skórze, 
mogą też pojawić się symp-
tomy alergii. 

INFORMACJA

Nowe godziny pracy:

• poniedziałki od 7:30 do 17:30
• wtorki, środy, czwartki od 7:30 do 15:30
• piątki od 7:30 do 13:30.

Pozostałe godziny dotyczące przyjmo-
wania stron i wniosków pozostają bez 
zmian.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego w Żorach: 44-240 Żory,  
ul. Dworcowa 7, tel. 32 43 51 740 

Elektroniczna skrzynka podawcza: 
http://epuap.gov.pl; https://pinb.zory.
eboi.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru  
Budowlanego w Żorach informuje, że 
od dnia 1 lipca 2014 r. ulegają zmia-
nie godziny pracy inspektoratu.

Nowoczesne miasto – nowoczesna infrastruktura
   Dobiegł końca projekt 

pn. „Kompleksowe 
uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej  
w Żorach”. Efekty prac  
i podsumowanie projektu 
zostały przedstawione  
w maju br. na konferencji 
prasowej, która odbyła się 
w PWiK Żory z udziałem 
Prezydenta Miasta Żory 
Waldemara Sochy. 

Był to największy projekt 
infrastrukturalny w Żorach  
w zakresie nowoczesnej infra-
struktury wodno-ściekowej. 
Projekt był współfinansowany 
ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Całkowity koszt 
realizacji przedsięwzięcia to 
ponad 191,5 mln zł, z czego po-
nad 106 mln zł stanowiło dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej.

W ramach projektu „Kom-
pleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej  
w Żorach” wykonano:

 116,84 km sieci kanalizacji 
sanitarnej; w tym: 102,76 km 
sieci grawitacyjnej, 14,08 km 
sieci tłocznej,

 26 przepompowni ścieków, 
 8 zbiorników retencyjnych, 
 44,95 km kanalizacji deszczowej,
 15 separatorów,
 58,69 km sieci wodociągowej,
 1 przepompownię wody.

Dzięki kontraktom obejmu-
jącym rozbudowę i moderni-
zację obiektów gospodarki 
wodno-ściekowej Żory uzy-
skały:

 własne źródło wody pitnej, 
dostarczanej ze Stacji Uzdat-
niania Wody do sieci wodo-
ciągowej w dzielnicach Rój, 
Rogoźna i częściowo w dziel-
nicy Śródmieście, o wydajności  
2400 m3/dobę, 

 rozbudowaną o część bio-
logiczną i osadową Oczysz-
czalnię Ścieków, gwarantującą 
oczyszczenie dopływających 
ścieków do wymaganych pa-
rametrów, wraz ze zwiększe-
niem przepustowości obiektu  
do 11 622 m3/dobę. 

Teraz pora na podłączenie 
posesji do nowo wybudowa-
nej sieci kanalizacyjnej! 

W celu spełnienia obowiązku 
podłączenia oraz po otrzymaniu 
od PWiK Żory Sp. z o.o. pisemnej 
informacji o możliwości podłą-
czenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej kolejne kroki do 
wykonania przez mieszkańców  
w celu podłączenia posesji to:
1. Złożenie wniosku o wyda-

nie warunków technicznych 
przyłączenia do kanalizacji. 
Formularz można pobrać ze 
strony internetowej przed-
siębiorstwa bądź otrzymać 

w Punkcie Obsługi Klienta 
PWiK Żory Sp. z o.o.

2. Zgłoszenie terminu wykona-
nia przyłącza. 

3. Wykonanie przyłącza na pod-
stawie wydanych warunków 
technicznych przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej. Prace 
można wykonać we własnym 
zakresie bądź zlecić wyko-
nawcy posiadającemu odpo-
wiednie uprawnienia.

4. Wykonanie pomiaru geo-
dezyjnego (po wykonaniu 
przyłącza, a przed jego zasy-
paniem) i dokonanie odbioru 
przez uprawnionego pracow-
nika PWiK Żory Sp. z o.o.

5. Zawarcie z PWiK Żory Sp. 
z o.o. umowy na odprowa-
dzanie ścieków. 

 Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie 
internetowej:  
www.pwik.zory.pl 

Telefon zaufania
   Przy Instytucie Psychologii 

Zdrowia PTP działa pierwszy 
w Polsce telefon zaufania dla 
osób cierpiących z powodu 
uzależnień behawioralnych, 
tj. uzależnienia od hazardu, 
internetu, seksu, zakupów, 
pracy czy jedzenia.

Konsultacje telefoniczne prowa-
dzą doświadczeni specjaliści In-
stytutu Psychologii Zdrowia PTP, 

przeszkoleni w zakresie proble-
matyki uzależnień behawioral-
nych. Nowy telefon zaufania 801-
889-880 jest czynny codziennie, 
także w weekendy, w godzinach od 
17:00 do 22:00. Więcej informacji 
na: www.psychologia.edu.pl. 

Termin składania prac do 18 lipca 2014 r.
Regulaminy i formularza zgłoszeniowe do pobrania ze strony www.zory.pl

Nagrody:
1 700 zł – I miejsce 
1 300 zł – II miejsce
1 000 zł – III miejsce
500 zł – wyróżnienia

Forma: proza w języku polskim
Objętość: maksymalnie 20 stron znormalizowanego maszynopisu
Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.
Informacji udziela Biuro Doradcy Prezydenta ds. Polityki Promocji i Informacji, 
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pokój 305, tel. 32 43 48 219.

Ilość: maksymalnie 3 zdjęcia (5 w przypadku cyklu)
Rozdzielczość: min. 1600x1200 pix, 300 DPI
Format: min. 13 x 10 cm 

Konkurs fotograficzny 
„Żory w Obiektywie”

Konkurs literacki 
„Żorskie Opowieści”

Ż

Porzucone samochody szpecą miasto
   Nie ma w naszym mieście dzielnicy, w której nie porzucono kiedyś samochodu.

To zadaniem Urzędu Miasta w Żorach jest ich usuwanie. Aby urzędnicy mogli wypełniać je jeszcze lepiej, apelują do Pań-
stwa o pomoc. – Prosimy o znak, gdy widzą Państwo wrak – mówi Anna Ujma, Doradca Prezydenta ds. Polityki Promocji  
i Informacji. W trosce o ochronę środowiska i czystość naszego miasta prosimy o zgłaszanie do Wydziału Spraw Obywa-
telskich informacji o porzuconych pojazdach na terenie naszego miasta.
Kontakt telefoniczny: Krystyna Porwolik: 32 43 48 104; Anna Balcarek:  32 43 48 105

Zgłoszenia można też składać osobiście w Urzędzie Miasta Żory w Wydziale Spraw Obywatelskich – Rejestracja  

Pojazdów, Rynek 9. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc. 
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Pokaz mody z Conrado Moreno 
Po raz drugi Żory zmienią się w tętniącą życiem stolicę mody. Już dziś zapraszamy 
na II edycję Żory Be Fashion. Pokaz mody odbędzie się już 12 lipca o godzinie 
20:00 na Scenie Plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Imprezę 
poprowadzi znany z telewizji prezenter Conrado Moreno.

Uczestnicy będą mieli okazję 
zobaczyć kolekcję Anety Lary-
sy Knap – Folk Design. Kierpce 
na obcasie czy ręcznie wy-
szywane jeansy z folkowymi 
motywami to moda kreowana 
przez projektantkę. Połącze-
nie tradycji z nowoczesnością,  
a przy tym staranne zadbanie  
o funkcjonalność każdego 
stroju są głównymi znakami 
rozpoznawczymi Anety Larysy 
Knap. Artystka nie boi się in-
ności, różnorodności, a swoimi 
projektami wzbudza niesłab-
nące zainteresowanie i zwykłą 
ludzką ciekawość. W pracy nad 
kolejnym elementem odzieży 
nie zapomina o realizowaniu 
zadania, którego podjęła się 
kilka lat temu. „Moją misją jest 
rozpowszechnianie w Polsce 
i na świecie naszych walorów 
kulturowych, trafienie do jak 
najszerszego grona i zaapliko-
wanie zachwytu nad strojem, 
który nie musi być tylko szatą 
dla rodowitych i urodzonych 
górali” – czytamy na oficjalnej 
stronie projektantki. Projekty 
Folk Desing noszą takie osoby 
jak: Stanisław Karpiel Bułecka, 
Iwona Pawlovic, zespół Enej 

znany z „Top Trendy 2013” czy 
Mateusz Ziółko, zwycięzca „Vo-
ice of Poland 2013”.

W dniu pokazu rozstrzy-
gnięty zostanie także konkurs 
modowy „Be Fashion” oraz za-
prezentowane zostaną prace 
dyplomowe młodych projek-
tantów z Wyższej Szkoły Tech-
nicznej z katedry Wzornictwa  
w Katowicach. Po pokazie 
mody zapraszamy na After 
Party w Miasteczku Westerno-
wym Twinpigs. Dla gości zagra 
zespół Ustronsky, odbędzie 
się też pokaz Fire Show. Wstęp 
na After Party jest bezpłatny.  
Zapraszamy! 

To Oni Wypromują Miasto 
Rozstrzygnięto konkurs „Zostań Twarzą Żor”.  Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń 
wybrano siedmiu laureatów. Na liście nazwisk znalazł się m.in. 91-letni Stanisław 
Blaski, sympatyczny senior z dzielnicy Kleszczówka.

A oto pozostałe osoby, które 
nagrodzono w konkursie: Ka-
tarzyna Jasińska-Wilk z rodzi-
ną, Tomasz Kabis, Agnieszka 
Kłósko, Milan Koczar, Andrzej 
Rzeszutko i Marcin Słowiński.

Konkurs pn. „Zostań 
Twarzą Żor” to kolejna akcja  
w ramach kampanii miesz-
kaniowej „Zostań Naszym 
Sąsiadem”. Pracownicy biura 
doradcy prezydenta zapro-
sili do włączenia się w akcję 
wszystkich żorzan. Celem ak-
cji było znalezienie osób, któ-
re własnym wizerunkiem zde-
cydują się promować miasto. 
– Stawiamy na autentyczność. 

Mieszkańcy Żor lub te osoby, 
które planują zamieszkać  
w Żorach, to najlepsi boha-
terowie naszej kampanii, bo 
są autentyczni i naturalni. To 
mieszkańcy – żorzanie bez 
retuszu – mówi Anna Ujma, 
doradca prezydenta ds. poli-
tyki promocji i informacji.

Do końca czerwca laure-
aci będą brali udział w pro-
fesjonalnej sesji zdjęciowej,  
a następnie ich zdjęcia zosta-
ną opublikowane m.in. na bil-
lboardach miejskich i innych 
nośnikach reklamowych. 

Zwycięzcom gratulujemy!  

Wakacje z duchami  
i rycerzami
   Jeżeli Państwa dzieci lubią 

historie o rycerzach lub 
straszne opowieści  
o duchach, to koniecznie 
zapiszcie je na wakacje  
w żorskim muzeum.

Zajęcia będą odbywać 
się w nowej siedzibie Mu-
zeum Miejskiego w Żorach, 
które mieści się w odno-
wionej willi Hearinga przy  
ul. Muzealnej 1/2.

Warsztaty dla najmłod-
szych przewidziano w ter-
minach od 1 do 18 lipca i od 
25 do 29 sierpnia. Zajęcia 
potrwają w godzinach 9-12 
(istnieje możliwość uzgod-
nienia innych godzin). Koszt 
zajęć wynosi 7 zł od uczest-
nika zajęć.

Muzeum Miejskie w Żo-
rach w swojej wakacyjnej 
ofercie ma do zaoferowania 
aż trzy bloki tematyczne 
zajęć. Maluchy będą mogły 
wziąć udział w warsztatach 

pod hasłem „Wakacje z du-
chami”.

Drugi blok zajęć po-
święcony będzie rycerzom. 
Podczas warsztatów muze-
alnych nie zabraknie spo-
tkania z rycerzem, a nawet 
gier i zabaw rycerskich. 
Będzie też można spróbo-
wać swoich sił w szermier-
ce. Dodatkową atrakcją dla 
dzieci będzie możliwość 
zrobienia zdjęcia w stroju 
rycerskim.

Z kolei trzecim blokiem 
warsztatów będzie hasło 
„Śląskie strachy, straszki  
i straszydła”. Dzieci będą po-
znawać m.in.  śląskie legendy.

Zgłoszenia na warsztaty 
muzealne przyjmuje Jadwi-
ga Tabor, kierownik działu 
edukacji z Muzeum Miej-
skiego w Żorach, pod nu-
merem telefonu: 607 036 
779 lub 32/ 43 43 714 bądź 
mailem: jadwigatabor@mu-
zeum.zory.pl. 

Nagroda dla miasta Żory
   Jak wykorzystać i tworzyć 

narzędzia do zarządzania 
zrównoważonym 
rozwojem miasta? 

Władze Żor zostały na-
grodzone „za odważne po-
dejście we wprowadzeniu 
innowacyjnych rozwiązań 
w zarządzaniu miastem”. 
Wyróżniono projekt bez-
płatnej komunikacji miej-
skiej. Nagrodę podczas Kon-
gresu Regionów w Świdnicy 
odebrała Anna Ujma – Do-

radca Prezydenta ds. Poli-
tyki Promocji i Informacji. 
Kapituła wyróżniła jeszcze 
cztery inne miasta. Wśród 
laureatów znalazł się Wał-
brzych, Sopot, Rzeszów  
i Kielce.

Zrównoważony rozwój, 
to rozwój społeczno-go-
spodarczy, w którym nastę-
puje integracja działań go-
spodarczych i społecznych  
z zachowaniem równowa-
gi ekologicznej w celu za-
spokajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywa-
teli zarówno obecnych, jak  
i przyszłych pokoleń. 

 Konkurs zorganizowano  
z inicjatywy firmy doradczej 
PwC i tygodnika „Newsweek 
Polska”.
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ŻORZANKA – EWA SWOBODA 
NAJSZYBSZĄ EUROPEJKĄ 
Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Czwórka Żory EWA SWOBODA 
zdobyła dwa medale podczas rozgrywanych w dniach 30.05 – 1.06.2014 r. 
w stolicy Azerbejdżanu, Baku Kwalifikacji Europy do Igrzysk Olimpijskich 
Młodzieży 2014. 

Mistrzostwo Europy i złoty 
medal zdobyła w swojej ko-
ronnej konkurencji – biegu 
na 100 m. Podczas porannych 
eliminacji była bezkonkuren-
cyjna i uzyskała najlepszy wy-
nik 11,63 s. Bieg finałowy to 
już popis sprinterskich umie-
jętności Ewy i zwycięstwo  
z rezultatem 11,66 s. Druga na 
mecie zawodniczka z Cypru 
uzyskała czas 11,80 s. Pod-
czas uroczystej dekoracji Ewa 
odebrała swój pierwszy, złoty 
medal na międzynarodowych 
zawodach, a na stadionie  
w Baku rozległ się Mazurek 
Dąbrowskiego.

W niedzielę do złota na 
setkę dorzuciła jeszcze sre-
bro na dystansie dwukrot-
nie dłuższym – 200 m. Pod-
opieczna Iwony Krupy przy 
niesprzyjającym wietrze 1,0 
m/s ustanowiła rekord życio-
wy 23,88 s. 

Ewa Swoboda uzyska-
ła kwalifikację do udziału  
w Igrzyskach Olimpijskich 
Młodzieży 2014, które odbę-

dą się od 16 do 26 sierpnia 
tego roku w Nankin (Chiny),  
w dwóch konkurencjach – 
100 i 200 m. Jednocześnie 
będąc juniorką młodszą, 
uzyskała minimum Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki 
do startu w biegu na 100 m 

na Mistrzostwach Świata Ju-
niorów Starszych (18-19 lat), 
które odbędą się w Eugene 
(USA) w dniach 22-27 lipca 
2014 r. Minimum PZLA wy-
nosiło 11,65 s.

Warto dodać, iż polska 
reprezentacja młodych lek-

koatletów zajęła III miejsce 
w klasyfikacji medalowej –  
w zawodach brały udział dru-
żyny z 32 krajów Europy. Ewa 
Swoboda była jedyną polską 
zawodniczką, która zdobyła 
dwa medale. 

Gratulujemy! 

Żorskie siłownie zewnętrzne rosną w siłę!
Pogoda za oknem zwiastuje szybkie przyjście gorącego lata, a my już dzisiaj 
korzystamy z dobrodziejstw natury i próbujemy wszelakich sportów na świeżym 
powietrzu.

Ogromnym sukcesem już od 
kilku lat cieszą się żorskie in-
westycje sportowe, które sta-
wiają na rozwijanie tężyzny 
fizycznej i sprawności rucho-
wej przy użyciu urządzeń na 
obiektach siłowni zewnętrz-
nych. Codziennie rano mija-
my grono wielbicieli, którzy 
spotykają się wcześnie rano, 
aby wspólnie zadbać o kon-
dycję, zdrowie i swoją syl-
wetkę.

Aktualnie w Żorach mamy 
już kilka siłowni zewnętrz-
nych, zwanych również si-
łowniami pod chmurką. In-
westycja, która jako pierwsza 
przyciągnęła amatorów ćwi-
czeń na wolnej przestrzeni, 
była wybudowana przy ulicy 
Folwareckiej 10. Bardzo do-
brze wyposażony kompleks 
różnorodnych urządzeń szyb-
ko zapisał się na stałe jako 
obiekt spotkań i wspólnych 
ćwiczeń. Miejsce zachwyciło 
mieszkańców, którzy chętnie 
z niego korzystają, aby reali-
zować swój plan treningowy, 
albo oddają się prostym, ale 

efektywnym ćwiczeniom fi-
zycznym. Dzięki dogodnej 
lokalizacji oraz stałemu mo-
nitoringowi siłownia służy 
wszystkim jej odwiedzają-
cym. Sukces pierwszej siłow-
ni pozwolił władzom miasta 
podjąć decyzję o budowie 
kolejnych tego typu obiektów 
na osiedlach i w dzielnicach. 

Z siłowni pod chmurką 
można korzystać już w dziel-
nicach: Rowień - Folwarki 
oraz w Rogoźnej, na osiedlu 
Sikorskiego w Parku Cegiel-
nie przy ulicy Folwareckiej. 
W najbliższym czasie urzą-
dzenia na świeżym powie-
trzu staną między innymi 
w dzielnicach Kleszczówka, 
Rój oraz na osiedlach Księcia 
Władysława i Korfantego-
Liczy się przede wszystkim 
ruch, a ruch na świeżym po-
wietrzu to nie tylko przy-
jemność, ale głównie troska  
o własne zdrowie. Dlatego 
też MOSiR zaprasza do za-
poznania się z przygotowa-
nym dla sympatyków siłowni 
wirtualnym trenażerem, któ-

ry przybliży wam wszelkie 
tajemnice poprawnego tre-
ningu. Projekt został zaini-
cjowany w roku 2013, kiedy 
to na wakacyjnej plenerowej 
premierze filmu, zrealizowa-
nego przez profesjonalistę 
w swojej dziedzinie, dowie-
dzieliśmy się, jak korzystać 
z każdego dostępnego urzą-
dzenia. W specjalnej instruk-
tażowej aranżacji Przemy-
sław Owczarek – aktualny 
mistrz Polski w kulturystyce, 
wieloletni dietetyk i trener 
personalny – pokazuje nam, 
jak bez narażania się na kon-
tuzję sięgnąć po zdrowie na 
ogólnodostępnej siłowni 
pod chmurką.

MOSiR, wychodząc na-
przeciw potrzebom żorzan, 
zaprasza wszystkich do za-
poznania się z filmowym 
przedstawieniem poprawnej 
postawy podczas ćwiczeń na 
każdym elemencie siłowni 
zewnętrznej. Powoli wkracza 
okres, w którym zaczynamy 
decydować się na podjęcie 
aktywności ruchowej, a ćwi-

czenia na świeżym powietrzu 
są doskonałym pomysłem 
na rozpoczęcie przygody ze 
wzmacnianiem i rzeźbieniem 
własnego ciała. Poprawa sa-
mopoczucia i spalenie kilku 
zbędnych kalorii gwaranto-
wana! 

 Aby odwiedzić trenażer, 
zapraszamy pod adres 
internetowy portalu 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Żorach: 
http://mosir.zory.pl/
multimedia/wirtualny-
trenazer/

Darmowe warsztaty nauki jazdy na rolkach i rowerach BMX

   Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe 
„Green” oraz Urząd 
Miasta Żory zapraszają 
na darmowe warsztaty 
jazdy na rolkach oraz 
rowerach BMX.  

Najbliższe zajęcia odbędą 
się 28 czerwca  w  godzinach 
od 12:00 do 17:00 w żorskim 
skateparku, przy ul. Folwarec-
kiej.

Warsztaty prowadzone są 
przez wykwalifikowaną ka-
drę instruktorską w składzie: 
Tomasz Kwiecień oraz Patryk 
Gruszka (rolki), Zbigniew Ole-
siński (rower BMX).

Uczestnicy będą mogli 
podczas zajęć nieodpłatnie 
wypożyczyć sprzęt i podszkolić 
swoje umiejętności pod okiem 
doświadczonych instruktorów. 
Dodatkową atrakcją będzie też 
ogromna poducha FLY BAG, na 
której każdy będzie mógł zu-
pełnie za darmo poskakać i po-
ćwiczyć sztuczki. Dla uczestni-
ków zostaną przeprowadzone 
minizawody z nagrodami. 

 Więcej informacji na temat 
Warsztatów Freestyle Skills 
znajdziecie tutaj: 
www.facebook.com/
events/643345102413255 
oraz na www.zory.pl

Mieszkaniec Żor mistrzem Polski  
   Jakub Gogol okazał się 

bezkonkurencyjny podczas 
rozgrywek Indywidualnych 
Mistrzostw Polski  
w Squashu. 

Młody żorzanin pokonał 
aż 22 rywali i zajął pierwsze 
miejsce w kategorii BU11. Re-
prezentant naszego miasta  
w finale walkę stoczył z Alek-
sandrem Fordońskim, jednak 
nie pozostawił żadnej nadziei 
na wygraną swojemu przeciwni-

kowi. Ostateczny wynik meczu 
wyniósł 3:0 (11/5, 11/5, 11/2).

Jakub jest uczniem trze-
ciej klasy Szkoły Podstawowej  
w Kleszczowie. Od najmłod-
szych lat jego wielką pasją jest 
sport. Ma już na swoim koncie 
długą listę udziału w zawo-
dach sportowych, m.in. w pre-
stiżowym Międzynarodowym 
Turnieju Juniorskim Polish Ju-
nior Open w Warszawie.

Trenerem Kuby jest Ro-
bert Olejniczak. źr
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