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Ogłoszenia

Dotychczas osoby, których osiągnię-
cia i praca na różnych płaszczyznach życia 
społecznego zasługiwały na uznanie mo-
gły otrzymać jedną z dwóch miejskich na-
gród – Phoenix Sariensis lub Dobroczyńca 
Roku. Od tego roku nagroda została scalona, 
a Kapituła pod przewodnictwem Prezydenta 
Miasta przyznaje wyłącznie statuetki „Fenik-
sów”. Prestiżowe miejskie nagrody Phoenix 
Sariensis przyznawane są dorocznie insty-
tucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, fir-
mom i osobom szczególnie zasłużonym dla 
miasta Żory lub wyróżniającym się w jego 
promocji w kraju bądź poza jego granicami, 
a także wspierającym - niekoniecznie finan-
sowo - działania z zakresu edukacji i oświaty, 
sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy spo-
łecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób 
niepełnosprawnych oraz organizowania cza-
su wolnego dzieci i młodzieży.

Kapituła zdecydowała się przyznać dwie 
prestiżowe nagrody Phoenix Sariensis 2018. 

Poznaliśmy laureatów prestiżowych nagród 
Phoenix Sariensis 2018

W efektownie udekorowanej sali żor-
skiego kina „Na Starówce”, odbyła się uro-
czysta gala   wręczenia miejskich nagród 
- „Phoenix Sariensis 2018”. W tym roku 
prestiżowe miejskie laury po raz pierwszy 
przyznawane były według nowej formuły. 
Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch 
statuetek. Podczas uroczystości wręczono 
także „Tryptyk Żorski”, czyli nagrodę To-
warzystwa Miłośników Miasta Żory.

Do grona laureatów dołączyła firma JBG-
2 Sp. z o.o. działająca na terenie Podstrefy 
Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej S.A. To doskonale 
znana polska marka o światowym zasięgu, 
która zainwestowała i rozwija się w Żorach, 
gdzie zatrudnia kilkaset osób. Podstawowym 
obszarem działalności firmy jest produkcja 
profesjonalnych urządzeń dla branży retail 
i HoReCa.

Drugim z laureatów zostało Towarzystwo 
Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzie-
ży BALLO. Głównym celem stowarzyszenia, 
obchodzącego w tym roku 15-lecie działal-
ności,   jest wspieranie działań artystycznych 
dziecięcego zespołu tanecznego Wesołe 
Nutki, a także wyszukiwanie i szlifowanie ta-
lentów muzycznych, tanecznych i wokalnych 
wśród dzieci i młodzieży naszego miasta, 
oraz promowanie ich na festiwalach krajo-
wych i zagranicznych.

Podczas gali wręczono także „Tryptyk Żor-
ski”. To nagroda przyznawana przez Towarzy-
stwo Miłośników Miasta  Żory osobom, które 
rozpowszechniają historię miasta, utrwalają 
pamięć o ludziach dla niego zasłużonych, 
kultywują tradycję w zakresie kultury i eduka-
cji regionalnej oraz propagują walory miasta 
i jego zabytki. W tym roku uhonorowana nią 
została Joanna Lojza.

Uroczystość uświetnił występ grupy Alla 
Vienna i chóru Vivid Singers, w programie  
pt. „Queen Symfonicznie“.

Teodozja i Sylwester Szopowie  wzięli 
ślub 25 stycznia 1958 roku w Rogoźnej, skąd 
pochodzi  pani Teodozja. Następnie małżon-
kowie zamieszkali na ojcowiźnie pana Sylwe-
stra w dzielnicy Osiny. Oboje przez całe życie 
ciężko pracowali w swoim gospodarstwie 
rolnym, które było ich jedynym źródłem do-
chodu. Poza pracą angażowali się także w ży-
cie społeczne naszego miasta. Pan Sylwester 
przez wiele lat należał do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osinach, będąc członkiem jej za-
rządu,  a w latach 1961 - 1963 pełniąc funkcję 
jej prezesa. 

Szacowni jubilaci są rówieśnikami, oboje 
w tym roku będą obchodzili 93 urodziny. Pani 
Teodozja z domu Siemianowska urodziła się 
26 maja 1925  r. w Rogoźnej, a pan Sylwester 
5 października 1925 r. w Osinach. Małżonko-
wie wychowali trójkę dzieci - córkę i  dwóch 
synów. Mają siedmioro wnucząt  i dwoje pra-
wnucząt.  

Z okazji 60-lecie zawarcia związku małżeń-
skiego Waldemar Socha, Prezydent Miasta 
Żory przekazał jubilatom gratulacje oraz naj-
lepsze życzenia.  Małżonkowie otrzymali rów-
nież w prezencie kwiaty i kosz podarunkowy. 

Jubilatom serdecznie gratulujemy pięknej 
rocznicy i życzymy dalszych szczęśliwych lat 
przeżytych w zdrowiu, radości i szczęściu.

Razem przez życie od 60 lat! 
Państwo Szopowie 
świętowali 
Diamentowe Gody 

Wyjątkowy jubileusz świętowali Teodo-
zja i Sylwester Szopowie. Mieszkańcy żor-
skiej dzielnicy Osiny obchodzili niedawno 
Diamentowe Gody, czyli 60 rocznicę ślubu.

Program bezpłatnych badań oczu będzie 
realizowany przez dr Adama Cywińskiego, 
prowadzącego Śląski Ośrodek Leczenia Cho-
rób Oczu, mieszczący się przy ul. Dworcowej 
8 w Żorach. Będzie z niego mogło skorzystać 
660 osób zamieszkałych na stałe lub czaso-
wo w Żorach. Darmowe badania przysługują 
osobom, które:
- ukończyły 50 rok życia, jeżeli ostatnie bada-

nie okulistyczne było wykonane minimum 
12 miesięcy wcześniej,

- są chore na cukrzycę lub mają stwierdzoną 
nietolerancję glukozy, jeżeli ich ostatnie 
badanie okulistyczne było wykonane mini-
mum 6 miesięcy wcześniej i wykazało zmia-
ny na dnie oka,

- są chore na cukrzycę lub maja stwierdzoną 
nietolerancją glukozy, a ich ostatnie bada-
nie okulistyczne było wykonane minimum 
12 miesięcy wcześniej. 

Przebadaj swoje oczy za darmo! 
Aż 660 mieszkańców Żor będzie mo-

gło w tym roku skorzystać z darmowych 
badań oczu w ramach programu profilak-
tycznego pn. „Wykrywanie zwyrodnienia 
siatkówki związanego z wiekiem (AMD) 
oraz ocznych powikłań cukrzycy w aspek-
cie ich wykrywalności w oparciu o analizę 
lekarską fotografii barwnej dna oka”. Na przeprowadzenie badań dla miesz-

kańców miasto przeznaczyło w tym roku  
19 998 zł. Badania są wykonywane w Ślą-
skim Ośrodku Leczenia Chorób Oczu, przy  
ul. Dworcowej 8. Ilość bezpłatnych badań 
jest ograniczona i o przyjęciu decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Rejestracja telefoniczna pod  
nr 32  46 96  031 lub 516  896  929, od  ponie-
działku do piątku w godzinach od 10:00 – 17:00.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem 
(AMD) jest chorobą dotyczącą obszaru na 
dnie oka, zwanego plamką. To miejsce od-
powiedzialne za widzenie centralne, które 
potrzebne jest do wykonywania codziennych 
czynności, takich jak np. czytanie, rozpozna-
wanie twarzy, czy znaków drogowych. AMD 
jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty 
osób dorosłych na świecie. Ujawnia się naj-
częściej w wieku 50-60 lat, a po 70 roku życia 
dotyka prawie 30% osób. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.amd.org.pl.

746 Urodziny Miasta Żory rozpoczęły się 
od bajkowego seansu w kinie „Na Starówce”. 
Tuż po nim, najmłodsi zobaczyli przemarsz 
żywych maskotek. Barwny korowód otwie-
rał popularny Żorek wraz z nową miejską 
maskotką - Żorką, dla której był to debiut na 
miejskiej imprezie.

Jak przystało na urodziny, każdy z gości 
mógł spróbować tortu. Pierwsze kawałki 
ukroił i wręczył mieszkańcom Waldemar  
Socha, Prezydent Miasta Żory. Przygotowa-
no też liczne plenerowe atrakcje. 

Żorzanie świętowali 
746 urodziny miasta! 

Setki mieszkańców zawitały na rynek, 
by wspólnie świętować 746 rocznicę nada-
nia Żorom praw miejskich!

Fot. W
. Kurzydem

, U
rząd M

iasta Żory
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Informacje

Chór kościelny „Gloria”, działający przy pa-
rafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żo-
rach, niedawno obchodził jubileusz 20-lecia 
działalności artystycznej. Z tej okazji poseł RP 
Krzysztof Gadowski, wieloletni sympatyk 

Chęć udziału w programie „Z przyszłością 
w Żorach” i zamieszkania w jednym z nowych 
mieszkań czynszowych potwierdziły aż 1622 
osoby. Mogą one same zdecydować, czy 
chcą zamieszkać w już powstających budyn-
kach przy al. Zjednoczonej Europy, czy też 
w mieszkaniach, które zostaną wybudowa-
ne w kolejnych etapach realizacji programu 
przy alei Armii Krajowej oraz przy ul. Okręż-
nej. - Od lat wiedzieliśmy, że jest bardzo duża 
grupa mieszkańców miasta, która nie może 

Z przyszłością w Żorach 
– poznaliśmy przyszłych najemców mieszkań czynszowych

Ponad tysiąc nowych mieszkań powsta-
nie w naszym mieście dzięki innowacyjne-
mu projektowi „Z przyszłością w Żorach”! 
Mieszkania czynszowe to doskonała opcja 
dla tych, którzy marzą o własnym „M”, 
a nie chcą zaciągać kredytu. Najemców, 
którzy zamieszkają w nowych budynkach 
poznaliśmy w sobotę 24 lutego. 

liczyć na otrzymanie mieszkania z puli prze-
znaczonej dla osób w trudnej sytuacji. Nale-
żało podjąć decyzję, aby pomóc tej wielkiej 
grupie mieszkańców miasta. Stąd pomysł, 
żeby ruszyć z kampanią budowy dużej ilości 
mieszkań, aby stworzyć szansę pozostania 
w naszym mieście, a także rozwoju Żor - mówi  
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Ustalenie kolejności prawa do wyboru 
mieszkań odbyło się w sobotę, 24 lutego 
w hali sportowej MOSIR Żory, przy ul. Folwa-
reckiej 10 i trwało kilka godzin. W tym czasie 
wylosowano aż tysiąc osób, które będę miały 
szansę zamieszkać w lokalach powstających 
w ramach programu „Z przyszłością w Żo-
rach”. - Mówiliśmy, że potrzeba 1000 miesz-
kań, ale chętnych jest więcej. Jesteśmy goto-
wi kontynuować program i wybudować tyle 
mieszkań, ile będzie potrzebne. Mamy tereny 
w mieście oraz wypracowane mechanizmy 

finansowania – podkreśla Waldemar Socha.
Całe wydarzenie było transmitowane na 

żywo w Internecie. Wyniki ustalenia kolejno-
ści prawa do wyboru mieszkań czynszowych 
oraz filmowa relacja z wydarzenia znajdują się 
na stronie internetowej www.zory.pl. 

Według ustalonej kolejności osoby zainte-
resowane biorą udział w spotkaniach w sie-
dzibie Zarządu Budynków Miejskich w Żorach 
w wyznaczonym terminie. - Prosimy o zabra-
nie ze sobą dokumentu ze zdjęciem. Należy 
pamiętać, że stawienie się w wyznaczonym 
terminie jest obowiązkowe – informuje Anna 
Ujma, Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, 
Kultury i Sportu.  Podczas wizyty w siedzi-
bie Zarządu Budynków Miejskich w Żorach  
(al. Wojska Polskiego 4a) przyszli najemcy 
mogą wybrać dla siebie konkretne mieszka-
nie czynszowe. 

Wszelkie informacje na temat programu 
„Z przyszłością w Żorach” umieszczane są 
na  stronie internetowej www.zbmzory.pl. 
Telefony kontaktowe w  razie pytań: 512 
612 564 oraz 514 282 626.

Projekt „Mobilni Żorzanie – systemowe roz-
wiązania w zakresie mobilności miejskiej” wyni-
ka z Planu zrównoważonej mobilności miejskiej 
dla miasta Żory, który został przyjęty uchwałą 
Rady Miasta Żory w kwietniu 2017 roku.

W ramach inwestycji, w miejscu obecnego 
dworca autobusowego, zaplanowano budo-
wę centrum przesiadkowego, które będzie 
integrowało transport autobusowy, rowero-
wy i samochodowy w mieście. Wybudowana 
zostanie również droga rowerowa wzdłuż  
al. Jana Pawła II, łącząca centrum miasta, osie-
dla oraz miejsca pracy na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

- Zależy nam na zwiększeniu atrakcyjności 
transportu publicznego dla pasażerów oraz 
na wzroście bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzy-
stów. Celem tej inwestycji jest także rozwój 
infrastruktury zachęcającej do wykorzystania 

W Żorach powstanie nowoczesne 
centrum przesiadkowe

Ponad 5 milionów złotych dofinansowa-
nia pozyskało miasto na budowę nowocze-
snego centrum przesiadkowego przy ul. 
Męczenników Oświęcimskich. Dzięki unijnej 
dotacji powstanie także droga rowerowa.

roweru jako ekologicznego środka komuni-
kacji. Chcemy promować alternatywne wo-
bec samochodu formy przemieszczania się 
po mieście – przyznaje Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  
oś priorytetowa IV Efektywność energetycz-
na, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna: działanie 4.5. Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie: 
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie – RIT.

Całkowita wartość projektu to 8 664 
320,23 zł, z czego dofinansowanie Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wy-
nosi 5 615 139,10 zł.

Prestiżowe odznaczenie dla chóru Gloria!  
Odznakę  „Zasłużony dla Kultury Pol-

skiej” nadaje się osobom wyróżniającym się 
w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury.  To prestiżowe wyróżnienie otrzy-
mał niedawno chór kościelny „Gloria” z Żor! 

amatorskich zespołów chóralnych wniosko-
wał do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego o wręczenie żorskim chórzystom hono-
rowej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Poseł Gadowski wręczył odznakę chórowi 
osobiście w niedzielę 28 stycznia przy okazji 
jego występu podczas pożegnania stajenki 
w parafii pw. św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. 
Prestiżowe odznaczenie otrzymała także dyry-
gentka chóru Salomea Gryman.

Chór kościelny „Gloria” powstał 22 paź-
dziernika 1997 r. przy parafii pw. św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba w Żorach. Początkowo 
opiekunem chóru był ks. prałat Jan Szewczyk, 
a następnie został nim ks. proboszcz Stanisław 
Gańczorz. Pierwszym prezesem chóru był Bo-
gusław Wyrobek, a dyrygentem Ewa Adam-
czyk-Ścibik. Obecnie funkcję prezesa spra-
wuje Maria Kaczmarczyk. Poza występami 
w macierzystej parafii, chór „Gloria” występuje 
także w innych kościołach oraz z sukcesami 
startuje w festiwalach i konkursach.

Fot. Laboratorium
 Architektury

Pod adresem www.zorskieinwestycje.
pl znajduje się najnowsza strona internetowa 
Urzędu Miasta Żory, dedykowana w całości 
inwestycjom realizowanym w naszym mieście. 
Można na niej znaleźć nie tylko kompleksowe 
informacje o już zakończonych oraz trwają-
cych przedsięwzięciach, ale też opisy planowa-
nych inwestycji, których wykonania możemy 
spodziewać się w najbliższym czasie. Osobna 
zakładka poświęcona została też inwesty-
cjom realizowanym na terenach Katowickiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Żorach. 

Warto przypomnieć, że informacje o naj-
ważniejszych wydarzeniach w Żorach zamiesz-
czane są na oficjalnej stronie internetowej mia-
sta pod adresem www.zory.pl.

Skorzystaj z nowej 
strony i poznaj 
miejskie inwestycje! 

Budowa nowoczesnego centrum prze-
siadkowego, stworzenie tężni solankowej 
w Parku Cegielnia, czy też  rozbudowa 
szkoły w dzielnicy Rogoźna to sztandarowe 
inwestycje realizowane w tym roku przez 
Urząd Miasta Żory. Informacje o wszystkich 
ważnych miejskich inwestycjach oraz eta-
pach ich realizacji można śledzić na bieżą-
co na poświęconej im stronie internetowej. 



4 Kurier Żorski  |   numer 02   |  marzec 2018

Edukacja

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera 
Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie i dobrze przygotowuje do egzaminu 

maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań, wspierając proces 
kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół przedmiotowych, zajęć dodatkowych, warsztatów i grup 
artystycznych. Szkoła stwarza też możliwości realizowania się uczniów w działalności charytatywnej i stałej pracy 
w formie wolontariatu. 

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe)

• Klasa o profilu biologiczno-chemicznym (analityczno-badawcza) z elementami dietetyki z rozszerzeniem 
z chemii, biologii i języka angielskiego.  Języki obce: angielski i niemiecki. Zajęcia dodatkowe z analityki 
badawczej, dietetyki oraz wiedzy o żywieniu w nowoczesnym laboratorium chemicznym i biologicznym.

• Klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o spo-
łeczeństwie i języka angielskiego. Języki obce: angielski i francuski. Zajęcia dodatkowe z kryminalistyki 
i dziennikarstwa z fachowcami w tej dziedzinie.

Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Szkoła z 40-letnią tradycją, profesjonalną kadrą pedagogiczną w zakresie  przygotowania zawodowego, 

nowoczesnymi pracowniami oraz wysokimi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach (m.in. uczniowie wielo-
krotnie zdobyli tytuły finalistów i laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej w Poznaniu, Olimpiadzie 
Logistyczno-Spedycyjnej  w Gdańsku, czy Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Euklides”). Uczniowie 
mają możliwość odbycia praktyk m. in. w  Leroy Merlin Żory, Makro Rybnik, Castorama Żory, Urzędzie Miasta Żory, 
Urzędzie Skarbowym w Żorach, hotelach, biurach podróży, studiach fotograficznych, u żorskich i ościennych 
przedsiębiorców, w ramach projektów unijnych oraz według indywidualnych potrzeb ucznia. Opiekę meryto-
ryczną nad uczniami sprawują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego 
w Katowicach. Jest to jedyna szkoła objęta patronatem Żorskiej Izby Gospodarczej. Uczniowie mają możliwość 
wyjazdu na staże zagraniczne i odbywania praktyk np. we Włoszech, Anglii i na Węgrzech. 

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe)

• Technik logistyk z możliwością wyboru zajęć dodatkowych obejmujących elementy logistyki wojskowej z rozszerze-
niem z matematyki i języka angielskiego. Języki obce:  angielski, niemiecki lub rosyjski.

• Technik ekonomista z elementami zarządzania małą firmą z rozszerzeniem z matematyki i wiedzy o społeczeństwie. 
Języki obce: angielski i niemiecki. Istnieje możliwość ukończenia certyfikowanego kursu obsługi kas fiskalnych.

• Technik hotelarstwa z elementami obsługi kelnerskiej z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Języki obce: 
angielski i francuski. Zajęcia dodatkowe z możliwością certyfikacji obsługi kelnerskiej, kursu baristy, sommeliera, ser-
wisu specjalnego oraz zajęcia dodatkowe dla chętnych z języka hiszpańskiego lub włoskiego. 

• Technik obsługi turystycznej z elementami odnowy psychosomatycznej w SPA & Wellness pod patronatem Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Katowicach z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Języki obce: angielski 
i włoski. Zajęcia dodatkowe z możliwością uzyskania certyfikatu: pilota wycieczek, animatora czasu wolnego oraz dla 
chętnych zajęcia z języka hiszpańskiego lub włoskiego.

• Technik fotografii i multimediów - klasa dziennikarsko-filmowa z rozszerzeniem z języka polskiego i języka an-
gielskiego. Języki obce: angielski i rosyjski. Zajęcia dodatkowe z technik filmowania i podstaw tworzenia filmów, 
tworzenia materiałów multimedialnych na potrzeby współczesnych mediów. Istnieje możliwość ukończenia kursu 
operatora dronów. Pracownie multimedialne wyposażone są w nowoczesne drony wykorzystywane do pracy na za-
jęciach z uczniami.

• Technik Eksploatacji  Portów i Terminali - specjalista transportu i spedycji z rozszerzeniem z matematyki i języka 
angielskiego. Języki obce: angielski i niemiecki. Kierunek przygotowuje również indywidualnie chętnych uczniów 
z zakresu obsługi urządzeń ładunkowych - praca w sektorze budowlanym jako operator sprzętu.

Szkoła posiada certyfikat „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. W rankingu Najlepszych Techników 
w Polsce PERSPEKTYWY otrzymała w 2017 Brązową Tarczę zaś w 2018 roku Srebrną Tarczę. Szkoła realizuje liczne 
projekty unijne np.:

• Erasmus+ - Nowe doświadczenia - moją przyszłością. Projekt przewidziany dla technika ekonomisty, techni-
ka logistyka i technika eksploatacji portów i terminali (wyjazdy na staże zagraniczne do Anglii)

• Erasmus+ - Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość. V edycja (przy współpracy z Żorską Izbą Gospodar-
czą) projekt przewidziany dla fototechników, techników obsługi ruchu turystycznego i hotelarzy (wyjazdy na 
staże zagraniczne do Włoch i na Węgry)

• Erasmus+ - Redy, steady, work! Skierowany do uczniów i nauczycieli, dotyczący partnerstwa strategicznego 
i współpracy szkół – Hiszpania, Chorwacja, Luksemburg i Grecja.

Zespół Szkół nr 2 im ks. prof. J. Tischnera w Żorach kształci uczniów II LO i Technikum nr 2. Wszyst-
kie zajęcia w szkole odbywają się w pracowniach zawodowych, chemicznych, biologicznych, kompute-
rowych, multimedialnych, fotograficznych i fototechnicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt. 
W szkole prowadzonych jest aż 9 programów innowacyjnych.

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Żorach

os. Księcia Władysława 28, 44-240 Żory
tel. 32 43 45 366

sekretariat@ckziu.zory.pl
www.ckziu.zory.pl

Technikum nr 3
Szkoła posiada nowoczesne pracownie i sale multimedialne, 

w tym: pracownię przemysłu mody, organizacji reklamy, obsługi 
gości, pracownię gastronomiczną, fryzjerską i sprzedaży. Ucznio-
wie mogą rozwijać się poprzez udział w atrakcyjnych ofertach staży 
zagranicznych, projektach, a także w działających różnego rodzaju 
kołach zainteresowań, takich jak: chór i koło gitarowe, koło węd-
karskie i inne. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpra-
cuje z uczelniami, m.in. z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. 
Szkoła charakteryzuje się wysoką zdawalnością egzaminów zawo-
dowych.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019 (klasy 
maksymalnie 25-osobowe)

• technik przemysłu mody – kreowanie wizerunku
• technik organizacji reklamy -  fotografia i produkcja medialna
• technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka i fitness
• technik usług fryzjerskich – kreowanie wizerunku
• technik handlowiec - small business
• kelner – NOWOŚĆ!

We wszystkich klasach przedmioty rozszerzone: historia i geo-
grafia, przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce, języki obce: 
angielski i francuski, miesięczna praktyka zawodowa w klasie trze-
ciej.

Branżowa Szkoła I Stopnia
Jest to jedyna branżowa szkoła I stopnia w Żorach (dawniej 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1), z szeroką ofertą zawodów. 
Uczniowie w ramach efektywnej nauki zawodu mogą uczestniczyć 
w płatnych praktykach u pracodawcy, ponadto szkoła współpracu-
je z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach, Żorską Izbą Gospodarczą, 
Tenneco Automotive Polska oraz z lokalnymi pracodawcami.  Naj-
lepsi uczniowie po każdym semestrze  otrzymują  stypendia firmy 
Nifco Korea Poland.

Planowane oddziały klasy I 
w roku szkolnym 2018/2019

• fryzjer
• kucharz
• mechanik pojazdów samochodowych
• ślusarz
• mechatronik
• sprzedawca
• piekarz/cukiernik
• magazynier-logistyk – NOWOŚĆ!
w innych zawodach w klasie wielozawodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła pozwala na zdobycie wykształcenia średniego - bezpłat-

nie i zaocznie w 2 lub 3 lata,  bez rezygnacji z pracy i codziennych 
obowiązków. Zajęcia odbywają się co drugi weekend – w soboty 
i niedziele. Dogodna lokalizacja przekłada się na łatwy dojazd, 
a przy szkole znajduje się parking. Absolwenci zasadniczej szkoły 
zawodowej przyjmowani są automatycznie do klasy II.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019 (klasy 
maksymalnie 25-osobowe)

• klasa 1 – semestr pierwszy (absolwenci gimnazjum)
• klasa 2 – semestr trzeci (absolwenci zasadniczej szkoły zawo-
dowej)

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie i geografia, 
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, język obcy: an-
gielski.

Zespół Szkół nr 2 
im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach

ul. Boryńska 2, 44-240 Żory
tel. 32 43 42 076

sekretariat@zs2zory.pl
www.zs2zory.pl

Ucz się w Żorach 
- poznaj ofertę szkół średnich! 
Przed młodymi ludźmi, kończącymi naukę w gimnazjum czas bardzo 
ważnych decyzji, czyli wyboru przyszłej ścieżki kształcenie. Uczniowie, 
którzy nie wiedzą jeszcze jaką szkołę wybrać, powinni wziąć udział 
w Targach Edukacyjnych.
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Edukacja

Najlepsza szkoła techniczna w Żorach, według miesięcznika „Perspektywy”. W rankingu 
z 2017 r. „Budowlanka” otrzymała „Srebrną Tarczę”. Została sklasyfikowana na 23. miejscu na Ślą-
sku. Co roku uczniowie zostają laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budow-
lanych. Zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie jest powyżej średniej krajowej. Szkoła zapewnia uczniom nowoczesną, zmoderni-
zowaną w 2018 r. bazę edukacyjno-techniczną. Kompleksowo wyposażone, certyfikowane pra-
cownie zawodowe cechuje wysoki standard jakości i bezpieczeństwa.

Doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe uczniowie zdobywają w trakcie praktyk 
i staży zagranicznych. Finansowane ze środków unijnych działania potwierdzone są certyfikata-
mi międzynarodowymi oraz dokumentem „Europass Mobilność”.

Szkoła realizuje projekty: „Kariera i kompetencje”, „Profi-Szkoła”, „FRSE- Inwestuj w siebie, in-
westuj w przyszłość”. Współpracuje z instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami: „Lindner”, 
Politechnika Śląska w Gliwicach, Żorska Izba Gospodarcza ŻoRiG. 

Szkoła podejmuje nowe kierunki rozwoju, kreowane przez potrzeby rynku pracy. W związku 
z tym został stworzony nowy zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019: 
• Technik robót wykończeniowych w budownictwie NOWOŚĆ - uczniowie zdobywają 

umiejętności  w zakresie: wykonywanie robót tynkarskich, okładzinowych, podłogowych, 
malarskich i tapeciarskich. Współpraca z firmą „Lindner” gwarantuje certyfikowane szkolenia 
praktyczne i praktyki zawodowe. Firma ta oferuje absolwentom pracę na budowach w Polsce 
i za granicą.

• Technik budownictwa - uczniowie tworzą części składowe projektów budowlanych (rysunek 
architektoniczny i konstrukcyjny; sporządzają dokumentację kosztorysową i przetargową). 
Wykonują roboty zbrojarskie, tynkarskie, murarskie. Współpracują z firmami budowlanymi 
w  regionie. Biorą udział w certyfikowanych szkoleniach praktycznych i praktykach zawodo-
wych. 

• Technik elektryk - uczniowie  projektują, konstruują, montują, utrzymują w ruchu urządze-
nia elektryczne oraz systemy zasilane energią elektryczną. Do szkoły zgłaszają się regionalni 
pracodawcy poszukujący absolwentów. Zapewniają im doskonałe warunki pracy. Zdobyte 
w szkole uprawnienia umożliwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

• Technik geodeta - klasy współpracują z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach i wykładach,  obsługują nowocze-
sne przyrządy geodezyjne oraz wykonują pomiary w terenie przez cały rok, sporządzają mapy 
i plany geodezyjne.

• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – uczniowie zdobywają umiejętności dzięki bogatej ba-
zie technicznej. Pracownie wyposażone są  w tablety graficzne niezbędne w tworzeniu projek-
tów wektorowych, wysokiej jakości monitory, maszyny i urządzenia do profesjonalnego druku 
oraz obróbki zdjęć np. ploter, drukarki, skanery, aparat fotograficzny ze statywem. Przewidzia-
ne są szkolenia w zakresie: druku 3D, animacji 3D oraz zajęcia artystyczne dla informatyków 
i grafików - Art For IT.

• Technik informatyk - uczniowie montują podzespoły komputerowe, konfigurują systemy 
operacyjne Windows, Linux i Windows Serwer. Tworzą strony internetowe z wykorzystaniem 
HTML, CSS, JS, PHP i SQL. Konfigurują i obsługują urządzenia sieciowe, uczestniczą w wyciecz-
kach branżowych do firmy GOODRAM i wykładach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

• Technik mechatronik - nowy sprzęt gwarantuje uczniom zdobywanie umiejętności progra-
mowania sterowników, modelowania w programie AutoCAD, obsługę drukarek 3D. Dydak-
tyczna obrabiarka CNC stanowi nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające uczniom kształcenie 
i przygotowanie się do przyszłej pracy w zawodzie. Przewidziane są dodatkowe szkolenia 
w zakresie obsługi CNC i  „Inżynierii projektowania 2D i 3D”.

• Technik pojazdów samochodowych - uczniowie będą rozwijać umiejętności  praktyczne 
w nowowybudowanej hali diagnostyki pojazdów samochodowych.  Zaplanowano  szkolenia, 
finansowane w ramach środków unijnych - „Zawansowane regulacje geometrii zawieszenia 
pojazdów samochodowych, w tym m.in. tuning samochodu”, „Inżynieria projektowania kom-
puterowego 2D i 3D”.

Przewidywane rozszerzenia od drugiego roku nauki obejmują przedmioty: matematyka, 
fizyka, informatyka i geografia. Wiodącym językiem obcym jest język angielski, który udoskona-
lany jest podczas dodatkowych, zawodowych lekcji języka. Drugi język do wyboru to  francuski 
i niemiecki.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

To nowoczesna szkoła z 95-letnią historią i wyjątkową atmosferą położona w cen-
trum miasta i otwarta na młodych ludzi z pasją -tacy uczniowie będą się tu czuli wyjąt-
kowo. Wyróżnia się innowacyjnością w zakresie kształcenia językowego oraz nowator-
skich metod nauczania. W ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” ze względu na wyniki 
matur i osiągnięcia liceum wielokrotnie uzyskało tytuł Brązowej Szkoły, a w 2016 roku 
Srebrnej Szkoły, znajdując się wśród 40 najlepszych liceów w województwie śląskim. 
Szkoła dysponuje nowoczesnymi pomocami i sprzętami (biofeedback, sita), wykorzy-
stywanymi przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną (terapeuci, psycholog, rewali-
datorzy, neurologopeda). Szkoła realizuje międzynarodowe programy i projekty edu-
kacyjne, w tym wymiany międzynarodowe. 

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019
• Dwujęzyczna politechniczna, akademicka: przedmioty rozszerzone: matematyka, 

informatyka; fizyka lub geografia;  przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, 
fizyka, matematyka stosowana; dodatkowy przedmiot: matematyka stosowana (pro-
gram autorski); języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub 
hiszpański.

• Politechniczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka; dodatko-
wy przedmiot: matematyka stosowana (program autorski); języki obce: angielski oraz 
do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański.

• Prawniczo - dziennikarska: przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza 
o społeczeństwie; dodatkowe przedmioty: logika, edukacja prawna lub zajęcia dzien-
nikarskie; języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub hisz-
pański.

• Dwujęzyczna medyczna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; 
przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, biologia w medycynie, geografia; 
języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański. 

• Przyrodnicza, eksperymentalna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język 
angielski; dodatkowy przedmiot: metoda eksperymentu naukowego w przedmiotach 
przyrodniczych; języki obce: angielski oraz niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański 

• Mistrzostwa sportowego – koszykówka chłopców: przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, język angielski, biologia; języki obce: angielski oraz niemiecki

Technikum nr 4
Technikum nr 4 jest nowopowstałą placówką na żorskim rynku edukacyjnym. Szko-

ła funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy I Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. Nastawione jest na wysoko-
specjalistyczne kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i konkretnych 
pracodawców. Uczniowie technikum korzystają z bogatej bazy zespołu szkół, instytucji 
środowiska lokalnego  i pracodawców. W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodar-
czą najlepsi uczniowie będą uczestniczyli w zagranicznych stażach zawodowych we 
Włoszech, Niemczech i na Węgrzech.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019
• Technik gazownictwa (klasa patronacka) – jedyna w województwie śląskim!

Kwalifikacje zawodowe: 
- organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
- organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych,
Praktyki zawodowe: Polska Spółka Gazownicza. Spółka z o.o. Oddział Zakład Ga-
zowniczy w Zabrzu
Języki obce: angielski oraz do wyboru niemiecki lub hiszpański
Jedyna w województwie śląskim i jedna z kilku w Polsce klasa patronacka Polskiej 
Spółki Gazowniczej. Zapewnia opiekę merytoryczną specjalistów w zakresie ga-
zownictwa, praktyki zawodowe oraz wsparcie Narodowego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego Gazu. W szkole powstanie pracownia sieci gazowych, sfinanso-
wana przez Polską Spółkę Gazownictwa. Oddział w Zabrzu oraz Urząd Miasta w Żo-
rach.

• Technik realizacji nagrań i nagłośnień - jedna z trzech w województwie śląskim, 
jedyna w Subregionie Zachodnim

Kwalifikacje zawodowe:
- realizacja nagrań
- realizacja nagłośnień
Praktyki zawodowe: Miejski Ośrodek Kultury, kino „Na Starówce”, „Radio Żory”, Es-
trada Rybnicka
Języki obce: angielski oraz do wyboru niemiecki lub hiszpański
Współpraca: Państwowa Szkoła Muzyczna w Żorach. Wyższa Szkoła Techniczna 
w Katowicach, Estrada Rybnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

• Technik analityk
Kwalifikacje zawodowe:
- przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycz-
nych
- wykonywanie badań analitycznych
Praktyki zawodowe: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach
Języki obce: angielski oraz do wyboru niemiecki lub hiszpański
Współpraca: Urząd Miasta w Żorach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Immu-
niq. Spółka SA. Żory.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

ul. Powstańców 6, 
44-240 Żory

tel. 32 43 42 933
sekretariatlo@tlen.pl

www.1lo.zory.pl 

Zespół Szkół 
Budowlano-Informatycznych 

im. M. Kopernika
ul. Rybnicka 5, 44-240 Żory

tel. 32 43 42 944
zsbi@poczta.onet.pl 

www.zsbi.pl i www.facebook.com/zsbizory  

Podczas Targów Edukacyjnych, które odbędą się w środę 21 marca zaprezentowana zostanie 
oferta edukacyjna żorskich szkół ponadgimnazjalnych. Będzie można bliżej poznać kierunki kształ-
cenia w następujących szkołach: I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki oraz Technikum nr 
4 (Zespół Szkół Ogólnokształcących); II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera 
oraz Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera); III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta 
oraz Liceum Plastyczne (Zespół Szkół nr 3); Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja 
Kopernika; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Targi będą doskonałą okazją do zapoznania się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez 
żorskie szkoły, ale też do rozmowy z uczniami i nauczycielami, którzy odpowiedzą na wszystkie nur-
tujące gimnazjalistów pytania i pomogą im w wyborze przyszłej szkoły. Wydarzenie odbędzie się 
w godzinach od 8:30–15:00 w siedzibie CKZiU na os. Księcia Władysława 28 w Żorach. Dodatkowo, 
tego samego dnia, we wszystkich żorskich szkołach średnich zaplanowano Dni Otwarte, podczas 
których będzie można lepiej poznać poszczególne placówki, zajrzeć do sal lekcyjnych i pracowni. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą żorskich szkół.
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III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego im. Zbigniewa Herberta

Szkoła posiada bogatą bazę sportową składają-
cą się z dwóch sal gimnastycznych, hali treningowej, 
siłowni, kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Ponad-
to w szkole znajduje się profesjonalne laboratorium 
chemiczne, pracownia fonetyczna, a sale lekcyjne 
wyposażone są w tablice interaktywne bądź ze-
stawy multimedialne. Szkoła osiąga dobre wyniki 
egzaminu maturalnego, a 85% absolwentów konty-
nuuje naukę na uczelniach wyższych. Jest to szkoła 
przyjazna uczniowi co przekłada się na regularne 
wspólne wędrówki po górach, spotkania z przyja-
ciółmi z Klubu Herbertowskich Szkół i współpracę 
z rówieśnikami z całej Europy w ramach programów 
Erasmus+. Siatkarze to aktualni mistrzowie Polski 
Juniorów i brązowi medaliści Mistrzostw Polski Mło-
dzików.

Planowane oddziały klasy I 
w roku szkolnym 2018/2019 

(klasy maksymalnie 25-osobowe)

• Klasa o profilu policyjno–prawnym: przedmio-
ty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, 
przedmioty uzupełniające: podstawy prawa, wie-
dza o Policji, samoobrona, języki obce: angielski, 
francuski lub niemiecki.

• Klasa o profilu  ratownictwo medyczne: przed-
mioty rozszerzone: biologia, chemia, przedmioty 
uzupełniające: pierwsza pomoc przedmedyczna, 
języki obce: angielski, włoski lub niemiecki.

• Klasa o profilu piłka siatkowa mężczyzn (KS „Ja-
strzębski Węgiel”) klasa mistrzostwa sportowego: 
przedmioty rozszerzone: matematyka, język an-
gielski, przedmioty uzupełniające: piłka siatkowa.

Liceum Plastyczne
Liceum plastyczne jest czteroletnią szkołą arty-

styczną przygotowującą do zewnętrznego egzami-
nu maturalnego i kończącą się egzaminem dyplo-
mowym w zawodzie „plastyk”, który uprawnia ucznia 
do wykonywania zawodu ze swojej specjalizacji. 
Umożliwia kontynuowanie edukacji na wszystkich 
kierunkach artystycznych związanych ze sztukami 
pięknymi oraz na kierunkach architektonicznych. 
Zajęcia artystyczne odbywają się w bogato wypo-
sażonych pracowniach: rzeźby, ceramiki, malarstwa, 
fotografii artystycznej oraz projektowania, gdzie 
uczniowie mają do dyspozycji wszelkiego rodzaju 
nowoczesny sprzęt z profesjonalnym oprogramo-
waniem. Szkoła bierze udział w plenerach, wysta-
wach, warsztatach oraz przeglądach artystycznych. 
Uczniowie prezentują swoje prace podczas corocz-
nego wernisażu.

Planowany oddział klasy I 
w roku szkolnym 2018/2019 

(klasy maksymalnie 25-osobowe)

• Fotografia artystyczna (grupa 1)
• Projektowanie graficzne (grupa 2) 
Specjalizacje prowadzone będą w ramach jed-

nego oddziału klasy I.  Przedmioty rozszerzone: hi-
storia sztuki i matematyka. Języki obce: angielski, 
włoski lub francuski lub niemiecki.

Zespół Szkół nr 3 w Żorach 

os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory 
tel. +48 601 165 548
zs3zory@op.pl
www.zs3zory.aplus.pl, 
www.plastykzory.pl 

Ucz się w Żorach 
- poznaj ofertę 
szkół średnich! c.d.

Bar Mleczny został przeniesiony do wyre-
montowanej kamienicy przy ul. Szeptyckiego 
14, ponieważ jego dotychczasowa siedziba 
wymagała generalnego remontu. - Nowa 
siedziba to więcej miejsca dla klientów, ale 
przede wszystkim odpowiednie zaplecze 
dla pracowników Baru Mlecznego, które po-
zwala im na komfortową pracę – powiedział  
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali: Waldemar Socha - Prezydent Miasta 
Żory, Michał Miłek – Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Żory oraz Joachim Gembalczyk 
- Dyrektor Zarządu Budynków Miejskich 
w Żorach. Następnie Prezydent Miasta 
wzniósł symboliczny toast za powodzenie 
Baru Mlecznego kubkiem gorącego kakao. 

Na klientów nowej siedziby „Krówki” cze-
kają jak zwykle uśmiechy zadowolonych 
pracowników niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów, a także klimatyzowana sala 

działa już 
w nowej siedzibie! 
Uroczyste przecięcie wstęgi oraz toast 

wzniesiony… kubkiem kakao rozpoczęły 
nowy rozdział w historii Baru Mlecznego 
„Krówka”. Znany i lubiany żorski lokal, 
prowadzony przez Zakład Aktywności Za-
wodowej „Wspólna Pasja” przeniósł się do 
nowej siedziby przy ulicy Szeptyckiego 14. 

z wnętrzami w nowej aranżacji oraz większą 
powierzchnią do konsumpcji.

W menu żorskiego baru mlecznego nie 
zabraknie oczywiście kulinarnych przebojów 
znanych i lubianych od powstania placówki 
w 2011 r. – Szykujemy też nowości! Do nasze-
go menu wprowadzimy dania wegetariań-
skie – mówi Jerzy Krótki, Dyrektor Zakładu 
Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”.

Bar Mleczny „Krówka” będzie czynny  
7 dni w tygodniu - od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 11:00 – 19:00, a w weekendy 
w godz. 11:00 – 16:00. 

Przypomnijmy, że Bar Mleczny „Krówka” 
od 2011 roku prowadzi   Zakład Aktywności 
Zawodowej Zakład Produkcyjno–Usługowy 
„Wspólna Pasja”.

Bar Mleczny 
„Krówka” 

Platforma zakupowa to specjalny portal, 
przez który prowadzane są postępowania 
zakupowe na towary, usługi i prace budow-
lane o wartości szacowanej poniżej 30 tysię-
cy euro. By z niej skorzystać należy wejść na 
stronę www.platformazakupowa.pl/zory. 
W zakładce „Postępowania” znajduje się wy-

Skorzystaj z platformy zakupowej 
i współpracuj z Urzędem Miasta Żory!  

Przedsiębiorco, chcesz wziąć udział 
w postępowaniu ofertowym, organizo-
wanym przez Gminę Miejską Żory? To 
proste! Wystarczy wejść na internetową 
platformę zakupową i dopisać się do listy 
potencjalnych wykonawców. Każdy, kto 
to zrobi, będzie mógł otrzymywać infor-
macje o zamówieniach zlecanych przez 
miasto i jego jednostki. Zyskuje również 
możliwość składania ofert przez Internet.

kaz zamówień realizowanych aktualnie przez 
miasto i jego jednostki. Można też dołączyć 
do bazy wykonawców, wchodząc w zakładkę 
„Zostań dostawcą”.

Jakie korzyści daje korzystanie z platformy 
zakupowej? To przede wszystkim przejrzy-
stość procesu zakupowego oraz równe trak-
towanie wszystkich oferentów, a dla miasta 
właściwie nieograniczona liczba potencjal-
nych usługodawców, gdyż każdy, kto dopisze 
się do listy może otrzymać zaproszenie do 
złożenia oferty w postępowaniu w dziedzi-
nie, która go interesuje. Dzięki temu platfor-
ma pozwala na oszczędności. To też świetny 
sposób na ograniczenie zużycia papieru, 
gdyż cały proces odbywa się online. Zachę-
camy do korzystania z platformy zakupowej! 

fot. A. Lubszczyk U
M

 Żory
fot. A. Lubszczyk U

M
 Żory
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Muzycy ze Śląska pojechali do Korei Południowej dzięki zapro-
szeniu Ambasady RP w  Seulu, Koreańskiego Ministerstwa Kultury 
oraz  Koreańskiego Komitetu Olimpijskiego. Na co dzień artyści 
mieszkali w wiosce olimpijskiej i w Pjongczang występowali bezpo-
średnio przed zawodami, a także podczas imprez towarzyszących.

Warto zaznaczyć, że jednym z muzyków tworzących „Krzikopę” 
jest Dominik Kalamarz - absolwent Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Żorach.

Absolwent żorskiej szkoły 
na olimpiadzie w Pjongczang!

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Korei Południowej 
odbyło się niezwykłe wydarzenie - Cultural Olympiad. Podczas 
tej imprezy wystąpili artyści pochodzący z  państw biorących 
udział w igrzyskach, w tym śląski zespół folkowy „Krzikopa”.

Trzy lata temu, w styczniu 2015 roku, w Aqu-
arionie pojawił się milionowy klient. Był nim 
Marek Lupa,  regularnie odwiedzający park 
wodny. Natomiast 14 lutego tego roku obiekt 
odnotował kolejny milion gości! Dwumiliono-
wy bilet zakupiła jastrzębianka Karolina Sitek, 
która wraz z córkami Aleksandrą i Weroniką 
odwiedziła Aquarion w walentynkowe przed-
południe. – Zrobiłyśmy sobie tzw. babski dzień. 

Po 6 latach od rozpoczęcia działalności 
Aquarion ugościł swojego dwumilionowe-
go klienta. Okazała się nim mieszkanka 
Jastrzębia-Zdroju, która wybrała się do 
parku wodnego w walentynki.

Dziewczynki ścięły swoje włosy na peruki dla 
chorych dzieci, więc zabrałam je na basen 
w nagrodę – przyznała szczęśliwa klientka.

Karolina Sitek wybrała się do Aquarionu do-
piero po raz drugi w życiu. Dzięki otrzymanej 
nagrodzie, zagości tam jednak jeszcze nie raz. 
Laureatka otrzymała bowiem w prezencie od 
spółki Nowe Miasto, właściciela obiektu, kar-
net do Aquarionu w wysokości 300 zł, kupon 
na 200 zł do wykorzystania w Restauracji Texas 
oraz wejściówki dla 5 osób do Westernowego 
Parku Rozrywki TWINPIGS i Muzeum Ognia.

Przypomnijmy, że kryta pływalnia przy uli-
cy Wodzisławskiej powstała w latach 70. XX 
wieku. Wchodziła w skład kompleksu budyn-

ków Zespołu Szkół Górniczych. Gruntownego 
remontu doczekała się w 1998 roku. Do 2010, 
oprócz basenu, posiadała tylko siłownię. Wtedy 
zapadła decyzja o przebudowie i stworzeniu 
Parku Wodnego Aquarion. Realizacja inwestycji 
trwała 1,5 roku i kosztowała 23,5 mln złotych. 
28 stycznia 2012 pierwsi żorzanie mogli sko-
rzystać z nowoczesnego aquaparku, który od 
początku cieszy się niesłabnącą popularnością.

W lutym 2013 r. Aquarion został kupiony 
przez miejską spółkę Nowe Miasto. W kolej-
nych latach przeprowadzono szereg moder-
nizacji. Oferta aquaparku jest sukcesywnie 
wzbogacana i unowocześniania. Docenili to 
goście obiektu, przełożyło się to też na dodatni 
bilans finansowy, co jest ewenementem w skali 
kraju. Średnio park odwiedza ponad 900 osób 
dziennie!

Park Wodny Aquarion dysponuje base-
nem sportowym oraz częścią rekreacyjną. 
W jej skład wchodzi basen, brodzik dla naj-
młodszych, dwie zjeżdżalnie, dwie małe zjeż-
dżalnie dla dzieci, dwa jacuzzi z wodą pod-
grzewaną oraz jodowo-bromkowe, ługowe 
i solankowe, hydromasaż, bicze wodne, grota 
bujana z gejzerem powietrznym, sauna sucha, 
parowa i na podczerwień (infrared) i studnia 
śniegowa. Klienci mogą również skorzystać 
z siłowni, studia masażu i kosmetyki, zrobić za-
kupy w sklepie sportowym oraz smacznie zjeść 
w Bistro Aquarion. W Aquarionie prowadzona 
jest też gimnastyka dla seniorów, kursy pływa-
nia oraz zajęcia aquaaerobic.

fo
t. 

W
io

le
ta

 K
ur

zy
de

m
 U

M
 Ż

or
y

Aquarion powitał 
dwumilionowego klienta

Podczas imprezy rozgrywanej w Toruniu żorska lekkoatletka 
najpierw świetnie zaprezentowała się w eliminacyjnym biegu na 
200 m, by następnie w finale jeszcze poprawić wynik i z nowym re-
kordem życiowym 25,16 sek. zdobyć srebrny medal! Ten wynik po-
twierdza wielki talent podopiecznej Iwony Krupy, która wcześniej 
m.in. wielokrotnie stawała na podium Mistrzostw Śląska. 

Dobry występ podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów za-
liczyła również Marta Kałmuk, która awansowała do finału biegu 
na 600 m, w którym zajęła piąte miejsce z wynikiem 1:37,53 min. 
Paweł Dzida w finałowym biegu juniorów na 60 m z nowym rekor-
dem życiowym 6,99 sek. zajął 8 miejsce. Wystartował też w konkur-
sie skoku w dal, który zakończył na 7 miejscu z wynikiem 6,65 m. 

Martyna Ziebura Wicemistrzynią 
Polski Juniorek w sprincie! 

Największy sukces w swojej dotychczasowej sporto-
wej przygodzie odniosła Martyna Ziebura, zawodniczka 
UKS „Czwórka” Żory. Młoda biegaczka stanęła na podium  
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów! 
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Tym razem można wybrać spośród dwóch tematów lekcji re-
gionalizmu na żywo: „Powitanie wiosny”  oraz „Zwyczaje związane 
z Wielkanocą”. Uczestnicy warsztatów  wezmą udział w obrzędach 
związanych z topieniem Marzanny i witaniem wiosny - zielonym 
Gaikiem.  W drugim temacie na dzieci czeka wesoła zabawa z za-
jączkiem i barankiem oraz poznanie niektórych zwyczajów, zwią-
zanych z palmą i koszyczkiem wielkanocnym.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.cer-zory.pl.

Jak przegonić zimę, 
a zaprosić wiosnę? 

Za nami czas zimowych ferii oraz zabaw na śniegu. Coraz 
bliżej natomiast wiosna! Z tej okazji Centrum Edukacji Regio-
nalnej zapraszam dzieci i młodzież do Osin, gdzie zawsze moż-
na się doskonale zabawić i miło spędzić czas. 

Dowiedz się podczas lekcji regionalizmu na żywo 


