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Bezpłatne szczepienia będą realizowane 
w ramach miejskiego projektu profilaktycz-
nego pn.  „Organizacja i  wykonanie nieod-
płatnych, profilaktycznych szczepień ochron-
nych przeciwko pneumokokom dla osób po 
65 roku życia, chorujących na  nowotwory 

Bezpłatne szczepienia dla seniorów, 
chorujących na nowotwory

Dbanie o jak najlepszy stan zdrowia 
mieszkańców, to od wielu lat jeden z prio-
rytetów władz naszego miasta. W Żorach 
regularnie przeprowadzane są profilak-
tyczne badania oraz szczepienia, z których 
mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie. Od 
września seniorzy po 65 roku życia, choru-
jący na nowotwory złośliwe będą mogli do-
datkowo zaszczepić się przeciwko pneumo-
kokom i zapobiec groźnym powikłaniom! 

złośliwe zamieszkałych na  terenie miasta 
Żory”. Będzie z nich mogło skorzystać 30 
osób po 65 roku życia, chorujących na no-
wotwory złośliwe. Szczepienia będą wy-
konywane  od 1 września do 30 listopada 
w Poradni „Onko-Dent”, G. L., mieszczącej się 
przy ul. Centralnej 17 w Żorach. Obowiązują 
zapisy telefoniczne pod nr 32 469 04 25. Po-
radnia jest czynna w poniedziałki i czwartki 
w godz. 10:00 - 20:00, wtorki w godz. 11:30 - 
15:30,  środy w godz. 15:30 – 20:00 oraz piątki 
w godz. 8:00 - 21:30. Na szczepienia ochron-
ne dla starszych mieszkańców miasto prze-
znaczy w tym roku 9 000 złotych.

Zakażenie pneumokokami może dotyczyć 
każdego, jednak najczęściej zagraża dzieciom 
od 2 miesiąca do 2 roku życia oraz osobom 

starszym po 65 roku życia. To właśnie w tych 
grupach wiekowych zakażenia mogą mieć 
ciężki przebieg, prowadząc nawet do śmier-
ci. Pneumokoki wywołują takie choroby, jak: 
zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie 
opon mózgowo – rdzeniowych, posocznica 
(sepsa), zapalenie ucha środkowego, zapa-
lenie wsierdzia, otrzewnej i stawów. Wśród 
osób dorosłych na zarażenie pneumokokami 
szczególnie narażeni są  seniorzy po 65 roku 
życia, z chorobą nowotworową, z przewlekły-
mi chorobami układu oddechowego, z  cho-
robami układu krążenia oraz ze  schorzenia-
mi metabolicznymi, takimi jak np. cukrzyca. 
Wśród osób dorosłych powyżej 65 roku życia 
chorujących przewlekle odnotowuje się aż 
pięć razy wyższą zapadalność na inwazyjne 
choroby pneumokokowe, w stosunku do 
grupy zdrowych dorosłych. Ryzyko ciężkiego 
przebiegu zakażeń pneumokokowych pod-
nosi też picie alkoholu oraz palenie tytoniu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem 
rozwoju dziecka, co oznacza, ze objawy nie-
prawidłowego funkcjonowania można za-
obserwować we wszystkich obszarach jego 
życia. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają 
się bardzo wcześnie i widoczne są już przed 
ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Nie-
leczony autyzm może prowadzić do głębokich 
zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wie-
ku. Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróż-
nicowany charakter.

Test STAT jest wystandaryzowanym narzę-
dziem przesiewowym drugiego stopnia, które 
pozwala odróżnić autyzm od innych zaburzeń 
rozwojowych. Powinni go wykonać  rodzice 
dzieci w wieku od 24 - 36 miesięcy, którzy są   
zaniepokojeni ich rozwojem. Badania można 
zrobić bezpłatnie w dniach od 17-21 wrze-
śnia w Terapeutycznym Punkcie Przedszkol-
nym „Zakątek”, mieszczącym się przy ul. Mu-
rarskiej 25 w Żorach. Na wizytę należy umówić 
się telefonicznie pod nr 668 771 886.

Wczesne wykrywanie 
autyzmu u dzieci 
dzięki testowi STAT. 
Można go zrobić za darmo 

Choć autyzm po raz pierwszy został 
opisany już 75 lat temu, to wciąż nie został 
do końca wyjaśniony. Zaburzenia rozwoju 
u dziecka można wcześnie wykryć dzię-
ki specjalistycznemu testowi STAT, który 
pozwala na rozpoznanie autyzmu.   Bez-
płatną diagnozę można uzyskać w działa-
jącym w naszym mieście Terapeutycznym 
Punkcie Przedszkolnym „Zakątek”.

Celem projektu, którego liderem jest mia-
sto Żory a partnerami Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A oraz firma Syntea 
S.A., jest podniesienie jakości kształcenia za-
wodowego i dostosowanie go do potrzeb 
rynku pracy poprzez objęcie wsparciem 135 
uczniów i 12 nauczycieli z Zespołu Szkół Bu-
dowlano-Informatycznych im. M. Kopernika, 
Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. 

Wraz z rozpoczęciem wakacji uczniowie 
trzech żorskich szkół zamienili szkolne ław-
ki na stanowiska pracy w firmach z różnych 
branż, w których odbywają staże zawodowe. 
W pierwszej turze z tej formy poszerzania 
swoich umiejętności skorzystało 45 młodych 
ludzi. W sumie poprzez udział w stażach za-

Młodzież na drodze do kariery! 
Wakacje to dla młodzieży nie tylko czas 

odpoczynku, ale też szansa, by już teraz za-
dbać o swoją przyszłą karierę zawodową. 
Kilkudziesięciu uczniów żorskich szkół wyko-
rzystało letnie miesiące, by odbyć staże zawo-
dowe w firmach z całego regionu, w ramach 
projektu pn. „Kariera i Kompetencje – zwięk-
szenie dopasowania systemu kształcenia za-
wodowego do potrzeb rynku pracy w subre-
gionie zachodnim województwa śląskiego”. 

wodowych, trwających po 150 godzin, nowe 
doświadczenia zdobędzie ponad połowa 
uczestników projektu. Warto dodać, że w ra-
mach projektu dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej młodzież może też skorzy-
stać z dodatkowych zajęć zawodowych, do-
radztwa edukacyjno-zawodowego oraz cieka-
wych szkoleń i kursów, a nauczyciele podnieść 
swoje kompetencje poprzez udział w kursach 
i studiach podyplomowych. Doposażone 
zostały także szkolne pracownie zawodowe, 
w tym m.in. pracownia multimedialna, foto-
graficzna, logistyczna, reklamy czy projekto-
wania odzieży. 

Projekt „Kariera i Kompetencje – zwiększe-
nie dopasowania kształcenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy w subregionie zachod-
nim województwa śląskiego” jest  współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
osi priorytetowej 11., działania 11.2., pod-
działania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawo-
dowego – RIT Subregionu Zachodniego oraz 
środków z budżetu państwa. Łączna wartość 
projektu to 911 010,00 zł, a miasto otrzymało 
na jego realizację dofinansowanie w łącznej 
wysokości 865 459,50 zł.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem 
do głosowania w danej gminie. Osoby po-
siadające stałe zameldowanie z automatu 
znajdują się w rejestrze wyborców w gminie, 
w której są zameldowane i  będą tam mogły 

Chcesz zagłosować w wyborach? 
Sprawdź czy jesteś w rejestrze

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś 
z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowo-
ści na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres 
zamieszkania albo zameldowania?   Upew-
nij się, że jesteś wpisany do rejestru wy-
borców tam, gdzie teraz mieszkasz. Dzięki 
temu będziesz mógł głosować w nadcho-
dzących wyborach samorządowych.

oddać głos. Te osoby, które są zameldowane 
na pobyt czasowy albo w ogóle nie mają mel-
dunku, nie znajdują się w rejestrze wyborców. 
Jeśli nazwiska danej osoby nie ma w rejestrze, 
to nie będzie ona mogła głosować w nadcho-
dzących wyborach samorządowych.

Co należy zrobić, jeśli znajdujemy się w tej 
sytuacji? Wystarczy złożyć wniosek o wpisa-
nie do rejestru wyborców w gminie, w której 
się mieszka. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie www.pkw.gov.pl.

Wybory samorządowe odbędą się 21 paź-
dziernika 2018 roku.
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Wypożycz rower i ruszaj w miasto! 

Wybór sprzętu i wyposażenia zakupionego 
dla jednostek OSP wynikał ze specjalizacji wy-
branych jednostek straży oraz obszaru prowa-
dzenia przez nie działań operacyjnych, a tak-
że z przeprowadzonej wcześniej diagnozy. 
W efekcie nowy sprzęt trafił do OSP Rój, OSP 
Rowień, OSP Żory oraz OSP Kleszczów. W ra-
mach projektu jednostki te doposażono m.in. 

Nowy sprzęt ratowniczy dla żorskich OSP 
Wyposażenie i urządzenia ratownicze, 

niezbędne do fachowego udzielania po-
mocy osobom poszkodowanym w róż-
nego rodzaju zdarzeniach, trafiły do jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z naszego miasta. Sprzęt sfinansowany ze 
środków Fundusz Sprawiedliwości prze-
kazał strażakom Waldemar Socha – Prezy-
dent Miasta Żory.

w lekką przyczepę, namiot pneumatyczny, 
nagrzewnicę do namiotu, parawany do osłony 
miejsca wypadku, średni zestaw hydrauliczny, 
rozpieracze kolumnowe czy podpory do stabi-
lizacji pojazdu.

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownic-
twa, niezbędnych do udzielenia pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu wy-
darzenia został współfinansowany ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość 
całego projektu to 138 936,00 zł, a wysokość 
dofinansowania wyniosła 137 546,64 zł. 
Realizacja zadania ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób 
przyjezdnych, poszerzenie możliwości profe-
sjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem, a także poprawę warunków 
i komfortu pracy strażaków. - Myślę, że wszy-
scy cieszymy się i od dziś możemy czuć się 
bezpieczniej, ponieważ nasi strażacy-ochotni-
cy są lepiej wyposażeni. Z pewnością nauczą 
się też świetnie wykorzystywać ten sprzęt, bo 
przecież nie tylko same urządzenia są waż-
ne, ale i umiejętności - powiedział podczas 
uroczystego przekazania sprzętu Waldemar 
Socha, Prezydent Miasta Żory. - Dziękujemy 
wszystkim osobom, które zaangażowały się 
w doposażenie naszych żorskich służb - dodał.

Po krótkiej uroczystości zgromadzeni go-
ście,  wśród których byli m.in. Krzysztof Krze-
miński z Ministerstwa Sprawiedliwości, Piotr 
Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta oraz 
radni Piotr Huzarewicz i Jacek Miketa, mogli 
z bliska przyjrzeć się także wozowi strażackie-
mu, który w tym roku trafił do OSP Żory. 

Żory są jednym z niewielu miasta w Pol-
sce, które mogą pochwalić się posiadaniem 
średniowiecznych fortyfikacji. Do obecnych 
czasów zachowało się 435 metrów murów 
obronnych, których fragmenty często kryją 
się za budynkami, w podwórkach prywat-
nych nieruchomości. W ostatnich latach Gmi-
na dążyła do tego, by przejąć mury, a następ-
nie umożliwić dostęp do nich mieszkańcom. 
Dzięki projektowi pn. „Renowacja fragmentu 
murów obronnych w Żorach i przeznaczenie 
go na cele kulturalne” będzie to możliwe, 
a w mieście powstanie zupełnie nowa prze-
strzeń publiczna. 

Mury dla kultury! 
Wystartowała kolejna inwestycja

Rozpoczęła się renowacja żorskich mu-
rów obronnych. Zachowane fragmenty 
średniowiecznej fortyfikacji posłużą do 
stworzenia w centrum naszego miasta 
miejsca przeznaczonego na działania kul-
turalne. Na realizację projektu miasto po-
zyskało ponad 1,4 miliona złotych! 

Rozpoczęta w sierpniu  inwestycja zakład 
renowację wpisanych do rejestru zabyt-
ków murów obronnych przy ul. Ogrodowej 
i Bramkowej wraz z wykonaniem przebicia 
przez mur i odtworzeniem suchej fosy oraz 
fragmentu uliczki przymurnej. Powstanie też 
drewniana kładka, pozwalającej na zniwelo-
wanie różnicy poziomu terenu i pokonanie 
suchej fosy. W ramach projektu miasto wzbo-
gaci się w przestrzeń, przeznaczoną na róż-
norodne działania kulturalne i edukacyjne. 
Projekt zagospodarowania terenu stworzyła 
pracownia Perscripta sp. z o.o. Prace już trwa-
ją i zakończą się w lipcu 2019 roku.

Na realizację projektu Gmina Miejska Żory 
otrzymała dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
w wysokości 1 311 866,48 zł oraz dofinanso-
wanie z budżetu państwa w wysokości 154 
337,23 zł.

Budowa wybiegu dla psów okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Każdego dnia wielu 
właścicieli przyprowadza na wygrodzony te-
ren zielony w Parku Cegielnia swoich pupili. To 
miejsce, gdzie psy mogą biegać bez smyczy 
oraz bawić się na ciekawych przeszkodach, 
takich jak specjalne podesty, slalom, koło do 
skoków czy huśtawka.  

Już niedługo z podobnych przestrzeni bę-
dzie można korzystać także na Skwerze Euro-
pejskim na osiedlu Sikorskiego oraz na osie-
dlu Księcia Władysława - nieopodal Szpitala 
Miejskiego, przy al. Zjednoczonej Europy. Oba 
wybiegi dla psów będą wyposażone w takie 
urządzenia, jak m.in.: pochylnie, składane płot-
ki, talerzyki, przeskok, równoważnie, tyczki do 
slalomu czy tunel do przebiegania.

Nowe wybiegi dla psów. 
Zabierz pupila na spacer

Rok temu w Parku Cegielnia powstał 
pierwszy w naszym mieście wybieg dla 
psów. Czworonogi czują się tam jak w domu, 
biegając bez smyczy i bawiąc się na przygo-
towanych specjalnie dla nich przeszkodach. 
Teraz podobne „psie place zabaw” powstają 
w kolejnych punktach miasta. 

Rzucające się w oczy, żółte rowery staną 
w kilkunastu miejscach na terenie miasta. - Będą 
to jednoślady tzw. czwartej generacji, co ozna-
cza, że nie wymagają one stacji dokujących, 
dzięki czemu cały system jest bardzo elastyczny 
i można go odpowiednio modyfikować. Miejsca 
postoju rowerów Urząd Miasta ustali w specjal-
nej aplikacji, a później będzie można zmieniać 
je w zależności od potrzeb mieszkańców, tak 
by rowery stały tam, gdzie są najchętniej wy-
korzystywane – podkreśla Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory.  Rowerami będzie moż-
na jeździć w granicach miasta i zostawiać je na 
wyznaczonych miejscach parkingowych.  Każdy 
rower będzie wyposażony w urządzenie pozwa-
lające na jego bieżącą lokalizację, elektroniczny 
zamek z modułem GPS oraz modułem transmi-

W naszym mieście startuje wypożyczal-
nia rowerów! W Żorach będzie można sko-
rzystać z aż 80 nowoczesnych, miejskich 
jednośladów.

sji danych, zintegrowane światło przednie oraz 
światło tylne zasilane z dynama, opony nie-
ulegające przebiciom, mały przedni bagażnik, 
nóżkę, dzwonek oraz komfortowe, regulowane 
siodełko. Dzięki modułowi GPS kradzież roweru 
nie będzie możliwa.

Wypożyczalnia rowerów będzie czynna 
przez cały sezon, czyli od 1 marca do 30 li-
stopada, zaś samo skorzystanie z niej będzie 
bardzo łatwe. Przez cały proces przeprowadzi 
użytkownika specjalna aplikacja GeoVelo. - 
Z pomocą aplikacji na telefon znajdziemy miej-
sca postoju rowerów, sprawdzimy ile z nich jest 
aktualnie dostępnych, a następnie otworzymy 
zamek roweru i ruszymy na przejażdżkę – mówi 
Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Żory, pełniąca rolę Miejskiego Oficera Rowero-
wego 

Jak skorzystać z rowerów? Na początek nale-
ży ze sklepu Google Play lub AppStore pobrać 
i zainstalować aplikację GeoVelo na smartfonie. 

Następnie należy uruchomić aplikację oraz zasi-
lić konto opłatą aktywacyjną w wysokości 10 zł. 
Później pozostaje tylko odblokowanie roweru 
za pomocą aplikacji i możemy ruszyć w miasto! 
Po zakończeniu przejażdżki rower trzeba odsta-
wić w wyznaczonym miejscu i ręcznie zabloko-
wać zamek oraz pamiętać o zakończeniu jazdy 
w aplikacji. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.geovelo.pl.

Opłata za wypożyczenie roweru będzie wy-
nosiła 1,50 zł za 30 minut, 3 zł za godzinę lub 
9 zł za cały dzień. System oferuje możliwość 
wykupienia abonamentu miesięcznego za 49 zł 
lub rocznego za 199 zł, który pozwala na korzy-
stanie z roweru przez godzinę dwa razy w ciągu 
dnia. - Wprowadzenie wypożyczalni rowerów 
to kolejny krok do tego, by Żory były miastem 
przyjaznym rowerzystom oraz środowisku. Za-
leży nam na tym, by w naszym mieście podró-
żowanie było ekologiczne – zaznacza Walde-
mar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Mia-
sta Żory, pełniąca rolę Miejskiego Oficera Rowe-
rowego
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Bielik (Haliaeetus albicilla) to duży ptak 
z rzędu szponiastych, z rodziny jastrzębiowa-
tych, który żyje do 40 lat. Występuje on w pół-
nocnej części Europy wschodniej i środkowej, 

Podstawowym założeniem listu intencyj-
nego, podpisanego przez Wojciecha Saługę 
– Marszałka Województwa Śląskiego, Walde-
mara Sochę – Prezydenta Miasta Żory oraz 
włodarzy Jastrzębia-Zdroju, Łazisk Górnych, 
Mikołowa, Pawłowic i Czerwionki-Leszczyn, 
jest poprawa dostępności komunikacyjnej na-
szego regionu. List jest potwierdzeniem chęci 

Krystyna Frysz, z domu Bielich, urodziła 
się  24 lipca 1918 roku w Żorach. Wychowała 
się w rodzinnym domu przy ul. Garncarskiej, 
a następnie 5 sierpnia 1939 r., w wieku 21 
lat, wyszła za mąż za żorzanina Ferdynanda 
Jana Frysza. Przez lata małżonkowie miesz-
kali razem w kilku miejscach naszego miasta, 

Wystawa pt. „Ironia 7 dni” składa się z 14 rzeźb, 
przedstawiających nagie ludzkie postacie – sied-
miu mężczyzn i siedem kobiet. Rzeźby wykona-
ne są z aluminium i ustawione w taki sposób, by 
stopniowo zanikały w perspektywie. Każda z nich 
ma ponad 2 metry wysokości i waży około 200 
kilogramów. 

Michał Batkiewicz przedstawił ludzi-maneki-
ny, którzy choć z zewnątrz piękni, a przy tym nie-
mal identyczni, to jednak przepełnieni są ducho-
wą pustką. Autor chciał w ten sposób pokazać 
swoje spojrzenie na współczesny świat, uciekają-
cy od głębokich przeżyć i wzruszeń, a w zamian 
propagujący płytkie życie, skupione na atrakcyj-
nym wyglądzie czy modnych ubraniach. 

Michał Batkiewicz to uznany rzeźbiarz, które-
go monumentalne dzieła przedstawiające głów-
nie tematykę sakralną można podziwiać na całym 
świecie. Urodził się 8 września 1957 r.  w Nowym 
Targu. Jest absolwentem wydziału rzeźby na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta poza 
rzeźbą sakralną zajmuje się również rzeźbami 
kameralnymi i ogrodowymi. Tworzy w drewnie, 
brązie, stali szlachetnej, szkle i kamieniu, wyko-
nując zarówno projekty, jak i realizacje we wła-
snej pracowni Art-Studio Rzeźba Odlewnictwo 
w podkrakowskich Szczyglicach. Artysta czerpie 
swoje inspiracje z natury i codziennej obserwacji. 
W jego rzeźbach bardzo często pojawiają się mo-
tywy zwierzęce oraz przedmiotów codziennego 
użytku.

Wystawa na żorskim rynku została objęta pa-
tronatem Waldemara Sochy - Prezydenta Miasta 
Żory. Jej organizatorem jest Lech Wietrzyk - żor-
ski przedsiębiorca i mecenas sztuki, a sponsorem 
firma HADEX - Bogusław Hanzlik.

Bielik 
pod skrzydłami 
miasta Żory

Przez kolejny rok Żory będą opie-
kowały się Bielikiem - największym 
ptakiem szponiastym północnej Eu-
ropy. Podpisana została nowa umowa 
pomiędzy miastem a Śląskim Ogro-
dem Zoologicznym w Chorzowie, 
gdzie przebywa nasz podopieczny. 

w północnej Azji oraz na wschodnich wybrze-
żach Grenlandii. W Polsce jest nielicznym pta-
kiem lęgowym, widywanym głównie na pół-
nocy i zachodzie kraju. Zamieszkuje większe 
lasy ze starymi drzewami, okolice jezior i sta-
wów lub morskie wybrzeża. Żywi się głównie 
rybami, ale na wolności poluje też czasami na 
ptaki m.in. kaczki, łyski i perkozy, a także zające 
lub gryzonie. 

Przysmaki dla Bielika zamieszkującego cho-
rzowskie zoo już od wielu lat zapewniane są 
dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta 
Żory. W zamian za pomoc w utrzymaniu tego 
majestatycznego ptaka, na płocie wybiegu 
w którym on przebywa, zamieszczona została 
tabliczka promująca nasze miasto, z napisem 
„Bielik pod skrzydłami Miasta Żory”.

Warto dodać, że w naszym kraju Bielik jest 
objęty ochroną gatunkową, a dodatkowo 
w promieniu 500 metrów od jego gniazda 
obowiązuje strefa ochronna. Chroniony jest 
także przepisami Konwencji Waszyngtońskiej, 
zaś dla osobników żyjących w ogrodach zoo-
logicznych prowadzona jest Europejska Księga 
Rodowodowa (ESB).

Zapraszamy do odwiedzenia Bielika w Ślą-
skim Ogrodzie Zoologicznym. Godziny otwar-
cia znajdziecie na stronie  www.zoo.silesia.pl.

Krystyna Frysz 
z Kleszczówki 
ukończyła 100 lat! 

„Dwieście lat niech żyje nam” roz-
brzmiewało podczas urodzinowego przy-
jęcia pani Krystyny Rozalii Frysz. Miesz-
kanka żorskiej dzielnicy Kleszczówka 24 
lipca świętowała swoje 100 urodziny! Ser-
deczne życzenia jubilatce złożył Waldemar 
Socha, Prezydent Miasta Żory. 

Pociągiem do Katowic? 
Gminy współpracują, by odtworzyć połączenie kolejowe

Podjęcie wspólnych działań zmierza-
jących do odtworzenia linii kolejowej na 
trasie Jastrzębie-Zdrój – Katowice było 
tematem spotkania przedstawicieli władz 
miast naszego regionu, które odbyło się 
w Jastrzębiu-Zdroju. Jego efektem jest list 
intencyjny, podpisany m.in. przez Walde-
mara Sochę, Prezydenta Miasta Żory. 

prowadzenia przez gminy wspólnych działań, 
na rzecz odtworzenia linii kolejowej, prze-
biegającej z Jastrzębia-Zdroju do Katowic. 
W spotkaniu zorganizowanym w jastrzębskim 
magistracie wzięli udział także przedstawicie-
le PKP PLK oraz dyrektor Wydziału Komunika-
cji Urzędu Marszałkowskiego. 

Kolejnym krokiem w ramach współpracy 
będzie opracowanie przez zespół roboczy, 
składający się z przedstawicieli wszystkich 
gmin, dokumentu, umożliwiającego stwo-
rzenie wytycznych do stadium wykonalności. 
Zgodnie z założeniami studium wykonalności 
projektu powinno być gotowe w 2022 roku, 
zaś w 2024 roku mogłyby ruszyć połączenia 
kolejowe pomiędzy miastami naszego regio-
nu a stolicą województwa. 

Intryguje 
i przyciąga wzrok 
- nowa wystawa 
na żorskim rynku

„Ironia 7 dni” to tytuł plenerowej wy-
stawy rzeźb autorstwa Michała Batkie-
wicza – światowej sławy krakowskiego 
artysty, którą podziwiać można na rynku 
naszego miasta. Prace artysty już po raz 
czwarty goszczą w Żorach.

zawsze jednak były to okolice centrum Żor. 
Państwo Fryszowie mieli dziewięcioro dzieci 
– dwóch synów oraz siedem córek. Mąż pani 
Krystyny zmarł w 1979 roku, a jubilatka po 
jego śmierci nie wyszła ponownie za mąż.  

 Dostojna jubilatka zajmowała się domem 
i wychowaniem dzieci, a dodatkowo często 
pracowała dorywczo. Kiedy najmłodsze dzie-
ci podrosły, pani Krystyna podjęła stałą pra-
cę, znajdując zatrudnienie m.in. w Zakładach 
Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych 

w Żorach, gdzie pracowała do emerytury.
Pani Krystyna jest pełną optymizmu, sa-

modzielną i sprawną jak na swój wiek oso-
bą. Mimo sędziwego wieku mieszka sama 
w bloku przy ul. Brzozowej w Żorach. W co-
dziennym życiu pomagają jej córki – Ewelina 
Hartman i przede wszystkim Mirosława Ko-
zik, która mieszka na tym samym osiedlu i na 
co dzień opiekuje się matką. 

Setne urodziny pani Krystyna świętowała 
ze swoją liczną rodziną, na którą składa się 20 
wnuków, 25 prawnuków oraz 9 praprawnu-
ków. Wśród zaproszonych gości znalazł się 
także Waldemar Socha, Prezydent Miasta 
Żory, który złożył dostojnej jubilatce serdecz-
nie życzenia oraz wręczył kwiaty i kosz poda-
runkowy. 

Szacownej stulatce życzymy kolejnych lat 
przeżytych w zdrowiu i szczęściu oraz wszel-
kiej pomyślności. 

fot. W
ojtek Żuchow

icz
Fot. U

M
 Żory



5Kurier Żorski  |   numer 07   |  sierpień 2018

Zajęcia Aqua Jogger są organizowane 
w Parku Wodnym Aquarion w każdą nie-
dzielę o godz. 10:30. To jednak nie koniec 
nowości. Miłośnicy pływania przed snem 
mogą „wskoczyć” do Aqaurionu korzysta-
jąc z opcji „wieczornego pływania”. Obo-
wiązuje ona w dni powszednie w godzi-
nach 21:00 – 22:00 i wiąże się z wydatkiem 
zaledwie 6 złotych. Szczegółowe informa-
cje znajdziecie na www.parkwodny.zory.pl. 

Nowości 
w Aquarionie

Bogata oferta Parku Wodnego Aqu-
arion w Żorach została wzbogacona 
o kolejną nowość. Aqua jogger to zaję-
cia z pasami wypornościowymi w wo-
dzie, które pozwalają uczestnikom ćwi-
czyć bez dotykania dna basenu. Jakie to 
daje efekty? Przekonajcie się sami! 

Po doskonałych występach w minionym 
roku, ukoronowanych zdobyciem trzech ty-
tułów Mistrza Śląska 13-latków, także w tym 
roku Jakub Śliwka jest w doskonałej dyspozy-
cji. Młody żorzanin, trenowany przez swojego 
tatę Tomasza, już pierwszego dnia Mistrzostw 
Polski w pływaniu 14-latków w Olsztynie wy-
walczył złoty medal na dystansie 50 metrów 
stylem klasycznym. Dzień później Jakub po-
nownie udowodnił, że w stylu klasycznym nie 
ma sobie równych i triumfował na dystansie 
200 metrów. Trzeci złoty krążek Jakub Śliwka 
wywalczył na 100  metrów klasykiem. Z dobrej 
strony zaprezentowała się też sztafeta dziew-
cząt UKS Salmo Żory. Zawodniczki  w składzie: 
Zuzanna Grzymała, Julia Olma, Weronika 
Fira, Nadia Lala zajęły 6 miejsce w Polsce na 
dystansie 4x200 m stylem dowolnym oraz 
uplasowały się na 8 miejscu w Polsce w konku-
rencji  4x 100 m stylem zmiennym. - Udział za-
wodników w Mistrzostwach Polski 14-latkow 
w Olsztynie okazał się bardzo udany  zarówno 
dla każdego z nich, jak i dla całego klubu Sal-
mo Żory. Dzięki wsparciu finansowemu Urzę-
du Miasta Żory mogliśmy wziąć udział w tak 

Jakub Śliwka i Piotr Zdziebło 
medalistami Mistrzostw Polski w pływaniu!

Fenomenalną formę podczas Mi-
strzostw Polski w pływaniu 14-latków 
zaprezentował Jakub Śliwka. Zawodnik 
UKS Salmo Żory był jedną z największych 
gwiazd rozgrywanej w Olsztynie imprezy, 
zdobywając aż trzy złote medale! Dwa me-
dale Mistrzostw Polski 16-latków wywal-
czył natomiast Piotr Zdziebło! 

prestiżowych zawodach, jakimi są z pewnością 
Mistrzostwa Polski w pływaniu – podkreśla To-
masz Śliwka, trener UKS Salmo Żory. W klasyfi-
kacji medalowej UKS Salmo Żory zajęło 7 miej-
sce na 148 startujących klubów z całego kraju. 

Starsi zawodnicy UKS Salmo Żory rywalizo-
wali w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie odby-
wały się Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów do 
16 lat. Medalową formę zaprezentował Piotr 
Zdziebło, który wywalczył brąz na dystansie 
200 metrów stylem zmiennym, ustanawiając 
przy tym nowy rekord życiowy. Żorzanin jesz-
cze lepiej spisał się w rywalizacji na dystansie 
200 metrów stylem motylkowym, stając na 
drugim stopniu podium i zdobywając tytuł Wi-
cemistrza Polski. 
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W sezonie 2017/2018 Żorska Akademia 
Koszykówki wystawiła do rozgrywek aż 9 
drużyn młodzieżowych oraz jeden zespół 
seniorski, złożony z wychowanków żorskiego 
klubu, który rywalizował w III lidze mężczyzn. 
Warto podkreślić, że wszystkie drużyny mło-
dzieżowe ŻAK Żory zameldowały się w ści-
słych finałach swoich kategorii wiekowych. 
Najlepiej zaprezentowały się męska druży-
na MU-11 oraz żeńska drużyna KU-10, które 
w pokonanym polu zostawiły wszystkich ry-
wali i zdobyły tytuły Mistrzów Śląska! 

Doskonale spisały się także zespoły 
dziewcząt KU-11 oraz chłopców MU-16, któ-
re w swoich kategoriach stanęły na drugim 
stopniu podium, zdobywając srebrne me-
dale. - Także w rozgrywkach seniorów nasza 
młodzież spisała się dobrze, zbierając cenne 
doświadczenie, które na pewno w przyszłości 
zaprocentuje - podkreśla Ludwik Maciejew-
ski, prezes Żorskiej Akademii Koszykówki. 

Na co dzień najczęściej można spotkać go 
biegającego po ścieżkach w żorskich lasach. To 
właśnie tutaj przed niesamowitymi biegowy-
mi wyzwaniami trenuje Andrzej Wereszczak 
– jeden z najlepszych ultramaratończyków 
w Polsce i na świecie, którego wyczyny przy-
prawiają o zawrót głowy. Do licznych sukce-
sów na arenie międzynarodowej żorzanin 
niedawno dopisał kolejny. Andrzej Wereszczak 
nie dał szans rywalom i triumfował w „Ultraba-
latonie”, czyli biegu dookoła jeziora Balaton na 
Węgrzech. By tego dokonać musiał pokonać 
liczącą aż 221 km trasę, prowadzącą głównie 
asfaltową drogą. Warto podkreślić, że miesz-
kaniec Żor finiszował z czasem 23:08:09 godz. 
i jako jedyny zawodnik przekroczył linię mety 
przed upływem doby! Drugi na mecie Bognar 
Akos ukończył zmagania w czasie 24:07:01 
godz.

W przypadku Andrzeja Wereszczak spraw-
dziła się zasada „do trzech razy sztuka”, ponie-
waż był to jego trzeci start w „Ultrabalatonie”. 
W 2016 r. nie ukończył biegu z powodu kon-

Doskonały sezon 
młodzieży z Żorskiej 
Akademii Koszykówki!

Młodzi zawodnicy i zawodniczki Żor-
skiej Akademii Koszykówki po raz kolejny 
potwierdzili, że w naszym mieście nie bra-
kuje sportowych talentów. W minionym 
sezonie drużyny z Żor wywalczyły aż czte-
ry medale Mistrzostw Śląska, dwukrotnie 
stając na najwyższym stopniu podium! 

Biegacz z Żor triumfował w Ultrabalatonie! 
Żorzanin Andrzej Wereszczak po raz 

kolejny udowodnił, że należy do świato-
wej czołówki ultramaratończyków. Repre-
zentant grupy biegowej HRmax Żory jako 
pierwszy Polak triumfował w „Ultrabala-
tonie”, czyli biegu dookoła węgierskiego 
jeziora Balaton.

tuzji. Nad Balaton wrócił rok później i zajął 20 
miejsce w klasyfikacji generalnej. W tym roku 
był już bezkonkurencyjny! 

To niejedyny sukces Andrzeja Weresz-
czaka w ostatnim czasie. Po zwycięstwie na 
Węgrzech biegacz wystartował także w ultra-
maratonie „DG24h” w Dąbrowie Górniczej. 
W ciągu 24 godzin pokonał dystans ponad 233 
km zdecydowanie wygrywając całe zawody!  

Przypomnijmy, że w 2017 roku żorzanin 
ukończył legendarny „Spartathlon”, czyli jeden 
z najtrudniejszych biegów ultramaratońskich 
na świecie, podczas którego zawodnicy mają   
do pokonania mierzącą aż  246 kilometrów tra-
sę z Aten do Sparty. Andrzej Wereszczak ukoń-
czył ten morderczy bieg w doskonałym czasie 
29 godzin 29 minut i 17 sekund.
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 Jakub Śliwka z tatą Tomaszem
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Informacje

Tegoroczna edycja imprezy będzie okazję do 
świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, a jej hasło przewodnie brzmi 
„Festiwal SARI. Kurs na Niepodległość”. Wydarze-
nie zaplanowano na pierwszy wrześniowy week-
end w Parku Cegielnia.  

Na początek mieszkańcy Żor będą mogli 
dowiedzieć się, kto w ostatnim roku w sposób 
szczególny wyróżnił się w naszym mieście w dzie-
dzinach kultury i sportu. W sobotę, 1 września 
o godzinie 17:00 odbędzie się wręczenie Nagród 
Kulturalnych Prezydenta Miasta Żory oraz wy-
różnień i nagród za wysokie wyniki we współ-
zawodnictwie sportowym. Po tej uroczystości 
rozpocznie się zabawa przy doskonałej muzyce. 

Muzyczne gwiazdy na Festiwalu SARI!
Doskonała zabawa przy niezwykle 

różnorodnej muzyce już od ponad trzech 
dekad jest wizytówką Festiwalu SARI. 
Również w tym roku nie zabraknie mu-
zycznych gwiazd, a o niezapomniane wra-
żenia zadbają m.in. popularny raper Miu-
osh oraz kultowy zespół Dżem! 

O czym należy pamiętać wybierając się na 
przejażdżkę rowerem? Jak bezpiecznie poruszać 
się na dwóch kołach po ulicach i ścieżkach rowe-
rowych? Co zrobić, żeby nikt nie ukradł naszego 
jednośladu? Nagranie filmowej odpowiedzi  na 
te i podobne pytania jest zadaniem uczestni-
ków konkursu  pn. „Bezpieczny rower”. Chcąc 
wziąć w nim udział należy nakręcić krótki, trwa-
jący maksymalnie 1,5 minuty spot promujący 
bezpieczne poruszanie  się na rowerze oraz 

Nagraj spot i promuj bezpieczną jazdę na rowerze. 
Startuje konkurs filmowy dla uczniów

Spojrzenie na bezpieczeń-
stwo rowerzystów okiem 
młodych ludzi, to cel konkur-
su filmowego pn. „Bezpiecz-
ny rower”, organizowanego 
przez Urząd Miasta Żory. 
Jeśli lubisz nagrywać filmiki, 
jesteś kreatywny oraz uczysz 
się w żorskiej szkole podsta-
wowej lub ponadpodstawo-

wej, to koniecznie spróbuje swoich sił! Do 
zdobycia są atrakcyjne nagrody.

zabezpieczenie go przed kradzieżą. Konkurs 
jest skierowany do dzieci i młodzieży, uczących 
się w szkołach podstawowych oraz ponadpod-
stawowych na terenie Żor. 

Na autorów najlepszych filmów czekają bony 
podarunkowe do sklepu sportowego o łącznej 
wartości aż 3000 złotych! Uczestnicy będą ry-
walizowali w dwóch kategoriach wiekowych 
– osobno uczniowie „podstawówek” i starsi. Na-
desłane spoty oceni profesjonalne jury, w skład 
którego wejdą: Waldemar Socha - Prezydent 
Miasta Żory, Anna Ujma - Główny Specjalista - 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury 
i Sportu, Jolanta Hrycak - Przewodnicząca Ko-
misji Kultury i Edukacji Rady Miasta Żory, Bożena 
Dąbrowska - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzę-
du Miasta Żory, Grzegorz Grabiec - Komendant 
Miejski Policji w Żorach, Agata Głowacka - Na-
czelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Żorach, Stanisław Ratajczyk 
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach 
oraz Wioleta Kurzydem - pracownik Biura Pro-

Wystartował „Konkurs na film promocyjny 
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” 
organizowany przez Urząd Miasta Żory. Zadaniem 
uczestników konkursu jest nakręcenie krótkie-
go, trwającego nie dłużej niż 1,5 minuty filmu, 
promujący 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Pokaż radość ze 100 lat niepodległości! 
Nagraj krótki film i zdobądź atrakcyjne nagrody

Przypadająca w tym roku 100. rocznica 
odzyskania przez Polską niepodległości to 
dokonała okazja do wspomnień oraz rado-
snego świętowania. W jaki sposób najlepiej 
uczcić tę niezwykłą rocznicę? Jak przez sto 
lat zmienił się nasz kraj i miasto? Co dała 
nam niepodległość i jak korzystamy z niej na 
co dzień? Uwiecznij to na krótkim filmie i wy-
graj nawet 3 tysiące złotych! Termin nadsyła-
nia prac do konkursu organizowanego przez 
Urząd Miasta Żory upływa 28 września.

Jako pierwszy żorską publiczność rozgrzeje 
pochodzący z naszego miasta artysta – Jan Nie-
zbendny, który łączy w swojej twórczości mu-
zykę rockową oraz kabaret. Koncert rozpocznie 
się o godz. 18:00, a po jego zakończeniu scenę 
opanuje hip-hop w najlepszym wydaniu. Wystąpi 
pochodzący z Katowic Miuosh, czyli jeden z naj-
popularniejszych raperów w naszym kraju. 

W niedzielę, 2 września Festiwal SARI wystar-
tuje o godzinie 17:00, a rozpocznie go koncert 
żorskiej kapeli Sari Ska Band. Podczas imprezy 
nie mogło też zabraknąć pomysłodawcy i gospo-
darza Festiwalu SARI, czyli zespołu Carrantuohill. 
Gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiej sceny 
muzycznej, czyli zespół Dżem! Największych 
przebojów grupy będziemy mogli posłuchać od 
godz. 20:00. Wstęp na imprezę jest bezpłatny! 

To jednak nie wszystkie atrakcje w ramach 
„Festiwalu SARI. Kurs na Niepodległość”. Ostat-
nim akcentem będzie tradycyjna Biesiada Szan-
towa, która w piątek, 21 września odbędzie się 
w Domu Kultury w Żorach. Wystąpią m.in.: North 
Cape, The Nierobbers i Voce Segreto.

mocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.
Termin nadsyłania prac upływa 19 paździer-

nika 2018 r. o godz. 12:00.  Filmy nagrane na 
płycie DVD i złożone w zamkniętej kopercie z do-
piskiem: Konkurs na film promocyjny „Bezpiecz-
ny rower” należy składać w Punkcie Informacji 
Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 
44-240 Żory. Do płyty należy dołączyć formularz 
zgłoszeniowy i oświadczenia, stanowiące załącz-
nik do Regulaminu. W przypadku nadesłania 
prac pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu 
Miasta Żory. Warto pamiętać, że każdy uczestnik 
może zgłosić tylko jedną pracę. Przyjmowane 
będą wyłącznie filmy niepublikowane wcześniej 
i w pełni autorskie. Szczegółowe informacje na 
temat warunków udziału w konkursie zawiera 
Regulamin dostępny na stronie www.zory.pl. 

Konkurs organizowany jest w ramach pro-
jektu pn. „Bezpieczny rower w mieście Żory”, 
dofinansowanego w 2018 roku z rządowego 
„Programu ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”,  koordy-
nowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

niepodległości. Spot powinien ukazywać w rado-
sny i pozytywny sposób wyjątkowość tego wy-
darzenia. Konkurs ma charakter otwarty – mogą 
w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Oso-
by niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za 
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Każdy 
z uczestników może zgłosić tylko jeden, wcześniej 
niepublikowany film. 

Prace zgłoszone do konkursu oceni profesjo-
nalne jury, w którego skład wejdą: Waldemar So-
cha – Prezydent Miasta Żory, Anna Ujma – Główny 
Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promo-
cji, Kultury i Sportu, Jolanta Hrycak – Przewodni-
cząca Komisji Kultury i Edukacji Rady Miasta Żory, 
dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan 
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, 
Paweł Smolorz – reżyser i operator kamery, Grze-

gorz Żądło – dziennikarz i Jakub Gola – artysta.
Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyj-

ne nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma 3 000 
zł brutto, za drugie miejsce przewidziano nagrodę 
w wysokości 2 000 zł brutto,  zaś laureat trzeciego 
miejsca otrzyma 1 000 zł brutto. 

Prace konkursowe należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do 28 września 2018 r. do 
godz. 12:00 w Punkcie Informacji Urzędu Miasta 
Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory. Filmy 
powinny być nagrane na płycie DVD i złożone 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na 
film promocyjny 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości Polski”. Do płyty należy dołączyć formularz 
zgłoszeniowy i oświadczenia, stanowiące załącz-
nik do Regulaminu. W przypadku nadesłania prac 
pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Miasta 
Żory. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat warunków 
udziału w konkursie zawiera Regulamin, z któ-
rym można zapoznać się na stronie www.zory.pl.
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Sport

W ciągu dziesięciu dotychczasowych edy-
cji Żorski Bieg Uliczny organizowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stał się 
jedną z największych imprez biegowych 
w naszym regionie. W pierwszym biegu wzię-
ło udział 375 zawodników, a w zeszłorocz-
nej, jubileuszowej odsłonie imprezy aż 1778! 
Łącznie we wszystkich edycjach trasa biegu 
głównego została pokonana aż 10 948 razy.

Jedenasta edycja Żorskiego Biegu Uliczne-
go odbędzie się w niedzielę, 14 października 
i przyniesie kolejne ciekawe zmiany! Pierwszą 
z nich i z pewnością rzucającą się w oczy jest 
nowe logo imprezy. Biegaczy na pewno ucie-
szy fakt, że do zdobycia będą równie warto-
ściowe jak w ubiegłym roku nagrody, a limit 
uczestników zwiększono do 990 osób. Co 
ciekawe, w tym roku dodano kolejne  dwie 

Ulice miasta po raz jedenasty opanują biegacze! 
Trwają zapisy do Żorskiego Biegu Ulicznego

Atestowana, ciekawa i dość wymagają-
ca trasa, atrakcyjne nagrody i możliwość 
startu w aż 15 kategoriach wiekowych 
oraz oczywiście atmosfera prawdziwego 
sportowego święta – już po raz jedena-
sty w naszym mieście odbędzie się Żorski 
Bieg Uliczny na dystansie 10 kilometrów. 
Zapisy już trwają! 

kategorie i tym samym uczestnicy mogą zapi-
sywać się teraz aż do 15 kategorii wiekowych! 

Podczas XI Żorskiego Biegu Ulicznego 
zawodnicy i zawodniczki będą rywalizowali 
w dwóch biegach. Dla początkujących mi-
łośników biegania tradycyjnie już zaplano-
wano „Bieg po zdrowie” na dystansie 2,5 km, 
do którego zapisy będą odbywały się w dniu 
imprezy. Bieg główny  wystartuje punktualnie 
o godz. 12:00 i będzie rozgrywany na iden-
tycznej jak w minionym roku, atestowanej 
trasie o długości 10 km.

Niespodzianką pozostaje nazwisko gościa 
specjalnego ze świata sportu, który w tym 
roku uświetni swoją obecnością Żorski Bieg 
Uliczny. Przypomnijmy, że w poprzednich 
edycjach nasze miasto odwiedzili m.in.  Le-
szek Blanik, Paweł Czapiewski, Paweł Fajdek, 
Kamila Lićwinko, Artur Siódmiak, Adam Ksz-
czot czy Szymon Ziółkowski. 

Już teraz warto wpisać Żorski Bieg Ulicz-
ny w swój terminarz i zarezerwować miejsce 
na liście startowej. Zapisów oraz wpłat moż-
na dokonać przez Internet na stronie www.
mosir.zory.pl. Zapisy internetowe potrwają 
do 7 października lub do wyczerpania limi-

tu miejsc, warto jednak się pospieszyć, po-
nieważ opłata startowa dla osób zapisanych 
do końca września wyniesie tylko 40 zł. W tej 
cenie uczestnicy zawodów otrzymają okolicz-
nościowe koszulki, a po przekroczeniu mety 
także pamiątkowe medale.

Szczegółowe informacje i potrzebne doku-
menty można znaleźć na stronie www.mosir.
zory.pl. Zapraszamy do udział w imprezie 
oraz kibicowania biegaczom!

Najlepsze zawodniczki z całego kontynen-
tu przyjechały do Chorwacji, by rywalizować 
w Mistrzostwach Europy IFMS w Crikvenicy. 
W tym gronie znalazły się dziewczyny z żor-
skiej grupy Eksplozja, które reprezentowały 
nasz kraj w sześciu konkurencjach. 

Mażoretki z Żor zaprezentowały się z do-

Wielki sukces mażoretek Eksplozji na Mistrzostwach Europy!
Mażoretki z zespołu Eksplozja Żory 

podbiły serca jurorów oraz publiczności, 
dwukrotnie stając na podium Mistrzostw 
Europy Mażoretek, rozgrywanych w chor-
wackiej Crikvenicy! 

skonałej strony i zostawiły w pokonany polu 
bardzo silną konkurencję dwukrotnie się-
gając po brązowe medale – w kategoriach: 
mażoretki klasyczne defilada i scena oraz MIX 
seniorki. Świetnie wypadły też w innych kon-
kurencjach, zdobywając 4 miejsce z układem 
miniformacja 2 x baton oraz 7 miejsce w kon-
kurencji  miniformacja seniorki. Na siódmym 
miejscu rywalizację w kategorii 2 x baton solo 
zajęła także solistka - Dżesika Skórska.

Wyjazd zespołu Eksplozja Żory do Chor-
wacji został dofinansowany ze środków Gmi-
ny Miejskiej Żory. 

Fot. Eksplozja Żory

Przez pięć dni na boiskach w Rybniku 
i Żorach toczyła się rywalizacja o zwycięstwo 
w rozgrywkach baseballowych w ramach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Spor-
tach Letnich. O medale walczyło sześć zespo-
łów z pięciu województw, grających syste-
mem „każdy z każdym”. Żorskie „Gepardy” nie 
dały szans rywalom, zdecydowanie zwycię-
żając we wszystkich meczach! Pozwoliło im 
to po raz trzeci z rzędu stanąć na najwyższym 
stopniu podium. Warto podkreślić, że druży-
na z naszego miasta, jako jedyna wystawiła 
mieszany, damsko-męski skład.

Mistrzostwo Polski 
Juniorów Młodszych 
dla żorskich „Gepardów”!

Młodzi zawodnicy BUKS „Gepardów” 
Żory potwierdzili swoją dominację na 
krajowym podwórku, po raz trzeci z rzę-
du zwyciężając w finałach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich.
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