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Aplikacja przypomni 
o wywozie śmieci. 
W Żorach działa 
EcoHarmonogram 

Od marca mieszkańcy Żor mogą ko-
rzystać z aplikacji EcoHarmonogram.  
To bardzo przydatne narzędzie, które po 
zainstalowaniu na telefonie komórkowym 
przypomni o terminie wywozu odpadów, 
poinformuje o zmianie w harmonogramie 
ich odbioru, a także da szybką odpowiedź 
w razie wątpliwości, do jakiego pojemnika 
należy wrzucić dany odpad.

Główną funkcją aplikacji jest zapewnie-
nie mieszkańcom wygodnego dostępu do 
aktualnych harmonogramów odbioru od-
padów komunalnych. Wystarczy podać swój 
adres, a aplikacja przypomni, że zbliża się 
termin odbioru śmieci. Dzięki aplikacji moż-
na też szybko sprawdzić, co wolno, a czego 
nie wolno wrzucać do poszczególnych po-
jemników i worków na odpady. Użytkownik 
może też sprawdzić godziny działania i adres 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) oraz dowiedzieć się, co 
zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki 
wyszukiwarce odpadów zawsze mamy pod 
ręką odpowiedź na pytanie, gdzie należy 
wyrzucić konkretny odpad. 

Skorzystanie z usługi jest bardzo proste! 
EcoHarmonogram jest darmową aplika-
cją do ściągnięcia na systemy operacyjne: 
Android, Windows Phone i Ios.  Wystarczy 
wpisać w sklepie nazwę EcoHarmonogram 
lub pobrać aplikację ze strony internetowej 
www.zory.pl.

Zgodnie z  ordynacją wyborczą Jacka Mi-
ketę w składzie Rady Miasta Żory zastąpił 
kandydat Prawa i  Sprawiedliwości, który 
w okręgu wyborczym nr 3 uzyskał kolejny 
najwyższy wynik, czyli Marcin Gaj. Został on 
zaprzysiężony na radnego podczas sesji Rady 
Miasta Żory w czwartek, 28 marca.

Jacek Miketa, wespół z Kazimierzem 
Dajką oraz Kamilem Owczarkiem pełnił tak-
że funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Mia-
sta Żory. W związku z tym żorscy radni wy-
brali ze swojego grona przedstawiciela, który 
dołączył do Prezydium Rady Miasta. Nowym 
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta wybrany 
został jednogłośnie Piotr Huzarewicz.

Piotr Huzarewicz 
nowym Wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Żory 

Radny Jacek Miketa, pełniący do-
tychczas funkcję Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Żory, złożył mandat 
w związku z objęciem stanowiska Wice-
prezesa Zarządu Funduszu Górnoślą-
skiego. Jego miejsce w   Radzie Miasta 
Żory zajął Marcin Gaj.

Ranking fDi bada rozwój ośrodków miejskich 
na całym świecie, tworząc listę tych, o najwięk-
szym potencjale rozwojowym. Przy tworzeniu 
rankingu pod uwagę brane są m.in. takie czyn-
niki, jak: poziom życia, rozwój ekonomiczny, po-
ziom skomunikowania z resztą kraju czy warunki 
do rozwoju inwestycji. Niedawno opublikowa-
na została kolejna część rankingu - dotycząca 
Polski, w której znalazło się aż dziewięć miast z 
województwa śląskiego. Za „Miasta Przyszłości” 
uznane zostały: Katowice, Chorzów, Sosnowiec, 

Żory wśród miast przyszłości 
w rankingu 
Financial 
Times!

Dziewięć śląskich miast zostało wyróż-
nionych w prestiżowym rankingu „fDi’s 
Polish Cities of the Future 2019/20”, opu-
blikowanym przez „Financial Times”. Sza-
nowany na całym świecie brytyjski dzien-
nik uznał, że właśnie one mają szansę na 
wielki rozwój. W tym zaszczytnym gronie 
znalazły się Żory! 

Gliwice, Tychy, Bielsko-Biała, Mysłowice, Często-
chowa oraz Żory! 

Nasze miasto zostało sklasyfikowane na szó-
stej pozycji w Polsce pod względem efektywno-
ści ekonomicznej – to najwyższa lokata spośród 
wszystkich miast województwa śląskiego! 

- Bardzo nas cieszy, że kompleksowe działa-
nia Żor, nastawione na pozyskiwanie inwestorów 
i budowanie z nimi dobrych, długofalowych rela-
cji są dostrzegane i doceniane na arenie między-
narodowej. To, że Żory znalazły się w czołówce 
rankingu w kategorii efektywność kosztowa, to 
dla nas duże wyróżnienie i mobilizacja do dal-
szej pracy – mówi Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory. - Nasze miasto ma wiele zalet, które 
sprawiają, że warto właśnie tutaj inwestować - to 
między innymi: nowoczesna infrastruktura, do-
skonała lokalizacja i bardzo dobry układ komuni-
kacyjny – podkreśla Waldemar Socha.

Minister Sportu 
i Turystyki 
przyjechał do Żor

Rozwój infrastruktury rekreacyjno-
-sportowej i stworzenie mieszkańcom 
dobrych warunków do aktywności fi-
zycznej to jeden z priorytetów władz 
miasta Żory. Kolejny ważny krok na 
drodze do realizacji tego celu, został po-
stawiony 18 kwietnia. Do naszego mia-
sta przyjechali Witold Bańka - Minister 
Sportu i Turystyki oraz Wojciech Kałuża 
– Wicemarszałek Województwa Śląskie-
go. Głównym celem ich wizyty było pod-
pisanie umów na dofinansowanie dwóch 
ważnych dla Żor inwestycji.

Minister Witold Bańka oraz Wicemarsza-
łek Województwa Wojciech Kałuża spotka-
li się  z władzami Żor, na czele z Danielem  
Wawrzyczkiem – Zastępcą Prezydenta Miasta, 
by podpisać umowy na dofinansowanie budo-
wy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących oraz budowy zaplecza sanitarno-
szatniowego dla hali sportowej przy Zespole 
Szkół nr 3. Obie inwestycje uzyskały dofinanso-
wanie w ramach programu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Sportowa Polska – program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej”.

W ramach projektu pn. „Budowa hali sporto-
wej wraz z zapleczem techniczno-szatniowym 
i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Żorach” istniejący budynek Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki  
w Żorach zostanie rozbudowany o nowy budy-
nek hali sportowej, wraz z zapleczem technicz-
no-szatniowym. Realizacja tej inwestycji plano-
wana jest na lata 2019-2020. Wartość projektu 
to 7 576 000,00 zł, zaś dofinansowanie wynie-
sie 2 500 000,00 zł.

 Równie ważnym dla miasta i jego mieszkań-
ców przedsięwzięciem będzie realizacja projek-
tu pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego 
dla hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole 
Szkół nr 3 w Żorach”. Inwestycja, planowana na 
lata 2019-2020, będzie polegała na rozbudowie 
hali sportowej o zaplecze sanitarno-szatniowe. 
Wartość tego projektu to 950 000,00 zł, a do-
finansowanie wyniesie 475 000,00 zł. Przypo-
mnijmy, że hala przy ZS3 został wybudowana  
w 2016 roku, również dzięki wsparciu ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.
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Geneza Święta Ogniowego sięga tragiczne-
go pożaru z 11 maja 1702 roku, który strawił 
znaczną część miasta. Od tego czasu, co roku 
uliczkami żorskiej Starówki przechodzi trady-
cyjna procesja, rozświetlająca miasto blaskiem 
płonących pochodni.

Obchody Święta Ogniowego odbędą się 
w sobotę, 11 maja. W tym roku rozpoczniemy 
je wyjątkowo wcześnie, bo już o godz. 10:00. 
Głównymi aktorami porannej części uroczy-

Blask pochodni i niezwykła muzyczna 
atrakcja – przed nami 317. Święto Ogniowe!

Uliczki żorskiej Starówki już po raz 
317. rozświetli blask płonących pochod-
ni. W sobotę, 11 maja tysiące mieszkań-
ców oraz gości przyjdą na żorski rynek, 
by wziąć udział w niepowtarzalnej trady-
cji, jaką jest Święto Ogniowe! W tym roku 
przygotowano specjalną atrakcję – wystą-
pi zespół Sound’n’Grace! 

stości będą ci, którzy na co dzień zmagają się 
z ogniem, czyli strażacy. Podczas „Dnia Straża-
ka” będzie można porozmawiać z bohaterami 
na co dzień dbającymi o nasze bezpieczeń-
stwo oraz podziwiać pokazy ich umiejętności, 
a także zobaczyć z bliska nowoczesny wóz stra-
żacki. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci - będą 
żywe maskotki, bezpłatne przejazdy karuzelą 
„Żorzanką” i słodki poczęstunek. Podczas całe-
go wydarzenia będzie też można wziąć udział 
w akcja krwiodawstwa w budynku Urzędu Mia-
sta. Na godzinę 17:30 na żorskim rynku zapla-
nowano natomiast uroczysty apel strażacki.

Główną część Święta Ogniowego rozpocz-
nie msza w kościele pw. św. św. Filipa i Jakuba 
w Żorach, o godzinie  19:30. Następnie tłumy 
mieszkańców i gości przejdą uliczkami starego 
miasta w uroczystej procesji. Niezwykły klimat 

tego wydarzenia podkreślą setki płonących 
pochodni.

Na wszystkich uczestników Święta Ognio-
wego, jak co roku, czekają również ciekawe 
atrakcje towarzyszące, przygotowane przez 
miasto. O godzinie 21:00 na scenie ustawionej 
na żorskim rynku pojawi się niezwykle popu-
larny chór Sound’n’Grace. Artyści wykonują 
nowoczesną muzykę gospel, z elementami ta-
kich gatunków jak: funk, soul czy R&B. Wstęp 
wolny! 

Uroczystościom już po raz siódmy towarzy-
szyły będą sportowe emocje, związane z Żor-
skim Biegiem Ogniowym. Aż 900 biegaczy 
przemierzy trasę o długości 5 km, prowadzącą 
ulicami Starówki. Start i meta biegu znajdują 
się przy ul. ks. Klimka. Rozpoczęcie rywalizacji 
o godz. 22:30. Organizatorami wydarzenia są 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
oraz Grupa Biegowa HRmax Żory.

Zapraszamy do udziału w Święcie Ognio-
wym oraz kibicowania biegaczom!

W ramach programu „Bezpłatne poniedział-
ki dla mieszkańców” z oferty Parku Wodnego 
Aquarion mogą skorzystać mieszkańcy Żor, 
którzy rozpoczną pobyt w obiekcie w godzi-
nach pomiędzy 6:00 a 6:59 oraz pomiędzy 
18:00 a 18:59 w każdy poniedziałek, poza 

W poniedziałki mieszkańcy Żor 
za darmo skorzystają z Aquarionu! 

„Bezpłatne poniedziałki dla mieszkań-
ców!” to program, dzięki któremu żorza-
nie mogą zupełnie za darmo skorzystać 
z ciekawej oferty kulturalnej, sportowej 
i edukacyjnej w naszym mieście. Do listy 
atrakcji objętych programem od 1 kwiet-
nia dołączyły wizyty w Parku Wodnym 
Aquarion!

poniedziałkami, w które wypada dzień usta-
wowo wolny od pracy oraz w trakcie trwania 
przerwy technicznej. Bezpłatne jest korzystanie 
z obiektu przez pierwsze 60  minut i dotyczy 
to jedynie wstępu na basen. W tym czasie do 
dyspozycji mieszkańców są  różne atrakcje, ta-
kie jak: zjeżdżalnie, rwąca rzeka, grota solna, ja-
cuzzi czy sauny. Jeśli wizyta w parku wodny po-
trwa dłużej niż 60 minut, to za dodatkowy czas 
mieszkaniec będzie musiał dopłacić indywidu-
alnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Skorzystanie z programu będzie możliwe 
na podstawie specjalnego biletu, uzyskanego 
w przedziale czasu objętym programem. Nie-

odpłatne wejścia dla mieszkańców nie obejmu-
ją wejść grup zorganizowanych, uczestników 
zajęć ujętych harmonogramem oraz korzysta-
nia z zajęć dodatkowych, takich jak: wszystkie 
formy Aqua Fitness czy zajęcia nauki pływa-
nia (indywidualne lub grupowe). Liczba osób 
korzystających z bezpłatnych wejść do Parku 
Wodnego Aquarion jest ograniczona – w ciągu 
jednej godziny może z niego korzystać maksy-
malnie 250 osób.

- Przypomnijmy, że w ramach programu 
„Bezpłatne poniedziałki dla mieszkańców!”  
żorzanie mogą skorzystać z oferty Studia Dzia-
łań Artystycznym MOK Żory, Muzeum Miej-
skiego w Żorach, hali sportowej MOSiR Żory, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach oraz 
kina „Na Starówce” - mówi Anna Ujma, Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta.

W ciągu minionych 15 lat środki pozyskane 
z Unii Europejskiej przyczyniły się do ogrom-
nych, pozytywnych zmian, jakie zaszły w na-
szym mieście. Nowe drogi, budowa kanalizacji 
w znacznej części miasta, rozbudowane i wy-
remontowane szkoły i przedszkola, z zachwy-
cającą, zupełnie nową siedzibą przedszkola 
w dzielnicy Kleszczówka na czele, remont 
kina „Na Starówce” i budowa Parku Rozrywki 
Twinpigs – to tylko kilka przykładów inwesty-
cji, które realizowane były z udziałem środków 
z Unii Europejskiej. W sumie Urząd Miasta Żory 
i miejskie jednostki pozyskały do tej pory do-
finansowania o łącznej wysokości prawie 220 
milionów złotych! 

W naszym mieście rocznicę wstąpienie Pol-
ski do wspólnoty europejskiej będziemy świę-
towali przez cały maj, jednak główne wydarze-
nia zaplanowano na „Majówkę”. Pod hasłem „15 
lat Polski w Unii Europejskiej” organizowany 

Świętujemy 15 lat Polski w Unii Europejskiej
To jedna w najważniejszych dat w hi-

storii III Rzeczypospolitej Polskiej – 1 maja 
2004 roku Polska stała się członkiem Unii 
Europejskiej. Z okazji 15 rocznicy tego wy-
darzenia w całym kraju odbędzie się wie-
le imprez i uroczystości. Podobnie będzie 
także w Żorach.

będzie Piknik Rodzinny „Majówka” na żorskim 
rynku. Impreza rozpocznie się 1 maja, o godz. 
14:00 od wspólnego odśpiewania „Ody do ra-
dości”. Program wydarzenia:

- godz. 14:00 - 15:00 - występy zespołów ta-
necznych

- godz. 15:00 - 16:30 - sensoplastyka 
- godz. 15:00 - 19:00 - teleturniej „Jaka to me-

lodia” oraz „Quiz Show” 
Zaplanowano też konkursy rodzinne i indy-

widualne z nagrodami, a całość uzupełni strefa 
food trucków z pysznym 
jedzeniem z całego świata.

W ramach świętowania 
15. rocznicy wstąpienia 
Polski do UE odbędzie się 
też „Majówka na Gwar-
kach”. Festyn zaplanowa-
no na sobotę, 25 maja 
o godz. 15:00 na boisku 
przy świetlicy Wyspa. 
W programie: występy 
zespołów ludowych oraz 
wokalnych, strefa zabaw 
dla dzieci, konkursy spor-
towe i animacje.

Ciekawie będzie też 

w bibliotece. W czwartek, 2 maja w godz. 
10:00-17:00 odbędzie się tam „Rodzinny Pik-
nik Europejski”, w trakcie którego przewidziano 
animacje związane tematycznie z wejściem 
Polski do Unii. Otwarta zostanie też wystawa 
pt. „Ojcowie Założyciele UE”.

Do obchodów 15-lecia Polski we wspólno-
cie europejskiej nawiązywał będzie też orga-
nizowany przez Centrum Edukacji Regionalnej 
konkurs z cyklu „Patriotyzm na co dzień i od 
święta”. Szczegóły na grafice. 
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II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera 
Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie, 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 i warsztatowych 
oraz grup artystycznych. 

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. Uczniowie mają moż-
liwość odbycia praktyk m. in. w Leroy Merlin, Makro, Castoramie, Urzędzie Miasta Żory, Urzędzie Skarbowym 
w Żorach, hotelach, biurach podróży, studiach fotograficznych, firmach u żorskich i ościennych przedsiębior-
ców, w ramach projektów unijnych oraz według indywidualnych potrzeb ucznia. Opiekę merytoryczną nad 
uczniami sprawuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach. Jako jedyna w mieście, szkoła objęta jest patronatem Żorskiej Izby Gospodarczej. Uczniowie mają moż-
liwość wyjazdu na staże zagraniczne finansowane ze środków unijnych i odbywania praktyki np. we Włoszech, 
Anglii i na Węgrzech. 

Język angielski jest wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego - niemieckiego, 
francuskiego, rosyjskiego lub włoskiego i języka obcego zawodowego: angielskiego, niemieckiego lub francu-
skiego, realizowane są w grupach. 

Planowane jest otwarcie 8 klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej:
a) w II Liceum Ogólnokształcącym:
• Klasa medialno-prawna (klasa I AG), z elementami kryminalistyki, z rozszerzeniem z języka polskiego, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, 
• Klasa analityczno-badawcza, z elementami dietetyki (klasa I BG) z  rozszerzeniem z  biologii, chemii, języka 

angielskiego.
B ) w Technikum nr 2:
• technik eksploatacji portów i terminali (klasa I DG) – z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego;
• technik ekonomista (klasa I EG) – z rozszerzeniem z matematyki i wiedzy o społeczeństwie;
• technik fotografii i multimediów (klasa I FG) – z rozszerzeniem z języka polskiego i informatyki;
• technik organizacji turystyki (klasa I RG)-  z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego;
• technik logistyk (klasa I LG) –z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego;
• technik hotelarstwa (klasa I TG) – z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego.

Planowane jest także otwarcie 9 klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej :
a) w II Liceum Ogólnokształcącym:
• Klasa medialno-prawna (klasa I A)- z elementami kryminalistyki, z rozszerzeniem z języka polskiego, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, 
• Klasa analityczno-badawcza z elementami dietetyki (klasa I B) z  rozszerzeniem z biologii, chemii, języka 

angielskiego;
• Klasa matematyczno-lingwistyczna  (klasa I C) z rozszerzeniem z matematyki, języka angielskiego i  języka 

francuskiego.
b) 6 klas w Technikum nr 2:
• technik eksploatacji portów i terminali (klasa I P) – z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego;
• technik ekonomista (klasa I E) - z rozszerzeniem z matematyki i wiedzy o społeczeństwie;
• technik fotografii i multimediów (klasa I F) – z rozszerzeniem z języka polskiego i informatyki;
• technik organizacji turystyki (klasa I T) – z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego;
• technik logistyk (klasa I L) –z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego;
• technik hotelarstwa (klasa I H), z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego.

Zespół Szkół nr 2 im ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach kształci uczniów II LO 
i Technikum nr 2. Wszystkie zajęcia odbywają się w pracowniach zawodowych, 
chemicznych, biologicznych, komputerowych, multimedialnych, fotograficznych 
i fototechnicznych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt. W szkole prowadzo-
nych 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, gastronomiczną, fryzjerską i sprzedaży. CKZiU współpracuje 
m.in. Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Szkoła charaktery-
zuje się wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje w zawodzie. Uczniowie mogą rozwijać się poprzez  udział  
w atrakcyjnych ofertach staży zagranicznych i projektach, a także 
w działających w szkole różnego rodzaju kołach zainteresowań.

Planowane oddziały klasy I (klasy maksymalnie 25-osobowe)

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

W technikum po gimnazjum przedmioty rozszerzone to histo-
ria i geografia, języki obce: angielski i francuski, a miesięczna prak-
tyka zawodowa odbywa się w klasie trzeciej.

W technikum po szkole podstawowej przedmiotem rozszerzo-
nym jest  język angielski, a praktyka zawodowa odbywa się w klasie 
trzeciej i czwartej.

Branżowa Szkoła I Stopnia
To jedyna branżowa szkoła I stopnia w Żorach, z szeroką ofertą 

zawodów. Uczniowie w ramach efektywnej nauki zawodu mogą 
uczestniczyć w płatnych praktykach u pracodawcy. Ponadto szkoła 
współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach, Żorską Izbą 
Gospodarczą,  Tenneco Automotive Polska, ZUH Euromot Sp. z o.o., 
Nifco Korea Poland S.A., Hadex  oraz lokalnymi rzemieślnikami.  
Najlepsi uczniowie otrzymują  stypendia firmy Nifco Korea Poland.

Planowane zawody w oddziałach klasy I:
• kucharz
• mechanik pojazdów samochodowych
• ślusarz
• mechatronik
• sprzedawca
• piekarz/cukiernik
• magazynier-logistyk – NOWOŚĆ!
• automatyk – NOWOŚĆ!
• monter stolarki budowalnej – NOWOŚĆ!
• pracownik obsługi hotelowej – NOWOŚĆ!
w innych zawodach w klasie wielozawodowej.

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

płatnie i zaocznie w 2 lub 3 lata dla absolwentów gimnazjum i za-
sadniczej szkoły zawodowej oraz w 4 lata dla absolwentów szkoły 
podstawowej, bez rezygnacji z pracy i codziennych obowiązków. 
Zajęcia odbywają się co drugi weekend. Absolwenci zasadniczej 
szkoły zawodowej przyjmowani są automatycznie do klasy II.

Planowane oddziały klasy I (klasy maksymalnie 25-osobowe)

• klasa 1 – semestr pierwszy (absolwenci gimnazjum i szkoły 
podstawowej)

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

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

Rozwijaj pasje i umiejętności – 

ucz się w Żorach! 
Wybór dalszej ścieżki kształcenia to jedna z pierwszych, tak ważnych de-
cyzji w życiu młodych ludzi, kończących szkołę podstawową i gimnazjum.  
By ułatwić uczniom decyzję, prezentujemy ofertę wszystkich żorskich szkół. 

CKZiU prowadzi nabór do Technikum nr 3 
(4-letniego) i Branżowej Szkoły I Stopnia dla 
absolwentów gimnazjum oraz 5-letniego tech-
nikum i branżowej szkoły dla absolwentów 
szkół podstawowych.
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I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

Nowoczesna szkoła z 95-letnią historią i wyjątkową atmosferą. Wyróżnia się innowacyjnością 
w zakresie kształcenia językowego oraz nowatorskich metod nauczania. Szkoła dysponuje nowo-
czesnymi pomocami  i sprzętami (biofeedback, sita), wykorzystywanymi przez wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną (terapeuci, psycholog, rewalidatorzy, neurologopeda). Szkoła realizuje mię-
dzynarodowe programy i projekty edukacyjne, w tym wymiany międzynarodowe z Niemcami, 
Francją i Czechami.  

Planowane oddziały klas I po szkole podstawowej:
• dwujęzyczna politechniczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka; 

przedmioty nauczane dwujęzycznie: fizyka, geografia, matematyka stosowana; przedmioty uzu-
pełniające: matematyka stosowana (program autorski); pierwszy język obcy, drugi język naucza-
nia: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki, włoski, hiszpański, francuski. 

• dwujęzyczna, lingwistyczno-ekonomiczna z modułem kanadyjskim: przedmioty rozszerzo-
ne: matematyka, geografia, język niemiecki; przedmioty realizowane dwujęzycznie: geografia, 
fizyka, wiedza o społeczeństwie Kanady; przedmioty uzupełniające: wiedza o społeczeństwie 
Kanady; pierwszy język obcy, drugi język nauczania: angielski; drugi język obcy: niemiecki.

• prawniczo – dziennikarska: przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeń-
stwie; przedmioty uzupełniające: edukacja prawna w społeczeństwie obywatelskim; pierwszy 
język obcy: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki, włoski, hiszpański, francuski. 

• dwujęzyczna, medyczna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; przedmioty 
nauczane dwujęzycznie: geografia, fizyka, (moduły programowe- biogeografii oraz fizyki me-
dycznej ); pierwszy język obcy, drugi język nauczania: angielski; drugi język do wyboru: niemiec-
ki, włoski, hiszpański, francuski. 

• przyrodnicza, eksperymentalna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski; 
przedmioty uzupełniające: metoda eksperymentu naukowego w przedmiotach przyrodniczych; 
pierwszy język obcy: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki, włoski, hiszpański, francuski.

Planowane oddziały klas I po gimnazjum:
• dwujęzyczna politechniczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka; 
przedmioty nauczane dwujęzycznie: wiedza o kulturze, matematyka, matematyka stosowana; 
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana (program autorski) , historia i społeczeń-
stwo; pierwszy język obcy i drugi język nauczania: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki, 
włoski, hiszpański, francuski. 

• lingwistyczno-ekonomiczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geogra-
fia; przedmioty uzupełniające: statystyka (program autorski), historia i społeczeństwo; pierwszy 
język obcy: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki, włoski, hiszpański, francuski. 

• dwujęzyczna prawniczo - dziennikarska z modułem kanadyjskim: przedmioty rozszerzone: 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; przedmioty uzupełniające: przyroda, edukacja 
prawna w społeczeństwie obywatelskim, wiedza o społeczeństwie Kanady; przedmioty naucza-
ne dwujęzycznie: geografia, przyroda, wiedza  o społeczeństwie Kanady, wiedza o kulturze; 
pierwszy język obcy, drugi język nauczania: angielski;  drugi język do wyboru: niemiecki, włoski, 
hiszpański, francuski.

• dwujęzyczna, medyczna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; przedmioty 
nauczane dwujęzycznie: matematyka, biologia w medycynie, wiedza o kulturze; przedmioty 
uzupełniające: historia i społeczeństwo, biologia w medycynie; pierwszy język obcy i drugi język 
nauczania: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki, włoski, hiszpański, francuski.

• przyrodnicza, eksperymentalna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski; 
przedmioty uzupełniające: metoda eksperymentu naukowego w przedmiotach przyrodni-
czych, historia i społeczeństwo; pierwszy język obcy: język angielski; drugi język do wyboru: 
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski.

Technikum nr 4 (przy I LO)
Szkoła funkcjonuje w ZSO przy I LO im. Karola Miarki w Żorach. Nastawiona jest na wysokospe-

cjalistyczne kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i konkretnych pracodawców. 
Uczniowie technikum korzystają z bogatej bazy zespołu szkół, instytucji środowiska lokalnego 
i pracodawców. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Żory oraz Polskiej Spółki Gazow-
nictwa uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni projektowania i warsztatów zawodowych. 
W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie uczestniczą w zagranicznych 
stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech. Szkoła wdraża model kształcenia 
dualnego, współpracując z pracodawcami.

Planowane oddziały klas I po szkole podstawowej i gimnazjum:
• Technik gazownictwa -  klasa patronacka, jedyna w województwie śląskim! Dysponuje pra-

cownią sieci gazowych, sfinansowaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Zabrzu oraz 
Urząd Miasta Żory. Kwalifikacje: organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci 
gazowych i instalacji gazowych. Praktyki zawodowe: Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Od-
dział w Zabrzu.

• klasa wielozawodowa - zawody: technik ochrony środowiska i technik analityk
- Technik analityk – kwalifikacje: przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek 

do badań analitycznych, wykonywanie badań analitycznych. Współpraca: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Żorach, Urząd Miasta w Żorach, Uniwersytet Śląski, Politechnika 
Śląska, Immuniq S.A. Praktyki zawodowe: PWiK Żory.

- Technik ochrony środowiska – kwalifikacje: ocena stanu środowiska; planowanie i realiza-
cja zadań w ochronie środowiska. Współpraca: Urząd Miasta w Żorach, Uniwersytet Śląski, Po-
litechnika Śląska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, CLPB. Praktyki zawodowe: 
Urząd Miasta Żory, Komart Sp. z o.o., CLPB Sp. z o.o.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

ul. Powstańców 6, 
44-240 Żory

tel. 32 43 42 933
sekretariatlo@tlen.pl

www.1lo.zory.pl 

III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta

Szkoła posiada bogatą bazę sportową, składającą się z: dwóch sal gimna-
stycznych, hali treningowej, siłowni i kompleksu boisk „Orlik”. Ponadto w szko-
le znajduje się profesjonalne laboratorium chemiczne, pracownia fonetyczna, 
a sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne bądź zestawy multi-
medialne. Szkoła osiąga dobre wyniki egzaminu maturalnego, a 85% absol-
wentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Jest to szkoła przyjazna 
uczniowi, co przekłada się na regularne wspólne wędrówki po górach, spotka-
nia z przyjaciółmi z Klubu Herbertowskich Szkół i współpracę z rówieśnikami 
z całej Europy w ramach programów Erasmus+. 

Planowane oddziały klas I po gimnazjum 
(klasy maksymalnie 25-osobowe)

• Klasa biomedyczna z elementami kosmetologii - przedmioty rozszerzo-
ne: biologia, chemia; przedmioty dodatkowe: ratownictwo medyczne; języki 
obce: angielski, niemiecki/włoski.

• Klasa mundurowa, policyjno – prawna z elementami technik śledczych 
- przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, historia; przedmioty 
dodatkowe: podstawy prawa, wiedza o policji i technikach śledczych, samo-
obrona, musztra; języki obce: angielski, niemiecki/francuski.

• Klasa o profilu menadżersko – podróżniczym - przedmioty rozszerzone: 
geografia oraz do wyboru: biologia, historia, fizyka, język angielski; języki 
obce: angielski, niemiecki/włoski.

• Klasa mistrzostwa sportowego (baseball/softball - BUKS „Gepardy” Żory, 
piłka siatkowa dziewcząt/chłopców - MUKS SARI Żory we współpracy 
z KS „Jastrzębski Węgiel”, piłka nożna chłopców - MKS Żory, piłka ręczna 
dziewcząt - MTS Żory) - przedmioty rozszerzone: j. angielski lub matematyka 
oraz do wyboru: biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, 
geografia; języki obce: angielski, niemiecki/ włoski/francuski/rosyjski.

Planowane oddziały klas I po szkole podstawowej 
(klasy maksymalnie 25-osobowe)

• Klasa biomedyczna z elementami kosmetologii - przedmioty rozszerzone: 
biologia oraz do wyboru: chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, geo-
grafia, j. angielski; przedmioty dodatkowe: ratownictwo medyczne, preparatyka 
laboratoryjna; języki obce: angielski oraz do wyboru: niemiecki lub włoski.

• Klasa mundurowa policyjno – prawna z elementami technik śledczych 
- przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie oraz do wyboru: biolo-
gia, historia, fizyka, geografia, j. angielski; przedmioty dodatkowe: podstawy 
prawa, wiedza o policji i technikach śledczych, samoobrona, musztra; języki 
obce: angielski, niemiecki francuski.

• Klasa mundurowa – strażacka z ratownictwem medycznym - przedmioty 
rozszerzone: chemia oraz do wyboru: biologia, historia, wiedza o społeczeń-
stwie, fizyka, geografia, j. angielski; przedmioty dodatkowe: ratownictwo 
medyczne, edukacja pożarnicza.

• Klasa mistrzostwa sportowego (baseball/softball - BUKS „Gepardy” 
Żory, piłka siatkowa dziewcząt/chłopców - MUKS SARI Żory we współ-
pracy z KS „Jastrzębski Węgiel”, piłka nożna chłopców - MKS Żory, pił-
ka ręczna dziewcząt - MTS Żory) - przedmioty rozszerzone: j. angielski lub 
matematyka oraz do wyboru: biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeń-
stwie, fizyka, geografia; języki obce: angielski, niemiecki/ włoski/francuski/
rosyjski.

Liceum Sztuk Plastycznych
Szkoła artystyczna przygotowująca do zewnętrznego egzaminu matu-

ralnego i kończąca się egzaminem dyplomowym 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 wyposażonych pracowniach: 
rzeźby, ceramiki, malarstwa, fotografii artystycznej oraz projektowania gdzie 
uczniowie mają do dyspozycji wszelkiego rodzaju nowoczesny sprzęt z profe-
sjonalnym oprogramowaniem. Szkoła bierze udział w plenerach, wystawach, 
warsztatach oraz przeglądach artystycznych. Uczniowie prezentują swoje prace 
podczas corocznego wernisażu.

Planowane oddziały klasy I po szkole podstawowej i gimnazjum:
• Projektowanie  graficzne z elementami projektowania gier kompute-

rowych
• Ceramika artystyczna 
• Fotografia artystyczna z elementami reklamy wizualnej

Przedmioty rozszerzone: historia sztuki, matematyka; języki obce: angielski 
oraz niemiecki/włoski/francuski.

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 
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Tegoroczne „Dni Otwarte Funduszy Euro-
pejskich” są wyjątkowe, ponieważ obchodzimy 
15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Z tej okazji w sobotę, 11 maja zaprasza-
my mieszkańców wraz z  dziećmi do odwie-
dzenia Przedszkola nr 4 przy ul. Słonecznej 2. 
W ramach wydarzenia pn. „Odkrywamy świat 
przez zabawę” dorośli będą mogli zwiedzić 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
w przedszkolu na Kleszczówce

Przedszkola nr 4 w żorskiej dzielnicy 
Kleszczówka zostało wielokrotnie doce-
nione przez ekspertów w różnych rankin-
gach i uznawane jest za przykład wzor-
cowego wykorzystania środków z Unii 
Europejskiej. Dlatego placówka została 
włączone w inicjatywę pn. „Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich”. 

zwiedzanie przedszkola (grupa starsza 5-6 lat). 
Prezentacja multimedialna „Przedszkole wczoraj i dziś”

zajęcia w grupach dzieci 
starszych w wieku 5-6 lat. 

Temat: Odkryjmy Montessori 
raz jeszcze.

zajęcia w grupach dzieci 
młodszych w wieku 3-4 lat. 

Temat: Odkryjmy Montessori 
raz jeszcze.

 zajęcia na dachu przedszkola 
z dogoterapii z Agnieszką 

Głowacką oraz zajęcia ruchowe 
z wykorzystaniem metod Klanzy.

 zajęcia na dachu przedszkola 
z dogoterapii z Agnieszką 

Głowacką oraz zajęcia ruchowe 
z wykorzystaniem metod Klanzy.

zwiedzanie przedszkola (grupa młodsza 3-4 lat). 
Prezentacja multimedialna „Przedszkole wczoraj i dziś”.

9:00-9:30

9:30-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00

Program wydarzenia:

nowoczesny budynek przedszkola, a dzieci 
w wieku przedszkolnym wziąć udział w atrak-
cyjnych, bezpłatnych zajęciach. 

Przypomnijmy, że otwarta we wrześniu 
2017 roku siedziba Przedszkola nr 4 w dzielni-
cy Kleszczówka doczekała się wielu wyróżnień 
i nagród. Nowoczesna bryła budynku została 
uznana przez Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich za najlepszy obiekt 2017 roku w katego-
rii budynek oświaty. Przedszkole zwyciężyło 
też w kategorii „Najlepszy ekologiczny budy-
nek sektora publicznego” w konkursie PLGBC 
Green Builing Awards 2018, a także zdobyło 
wyróżnienie dla najlepszych inwestycji w Pol-
sce w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 
2018 r. 

- Historią zacząłem interesować się wraz 
z początkiem nauki w gimnazjum, a w drugiej 
klasie zacząłem brać udział w konkursach. Du-
żym wyzwaniem był dla mnie zeszłoroczny 
konkurs  „Co wiesz o Żorach?”, w którym awan-
sowałem do finału i zająłem 5 miejsce – mówi 
Karol Sobik. - Na początku tego roku szkolnego 
moja nauczycielka, Pani Joanna Lojza, namó-
wiła mnie na udział w konkursie wojewódzkim 
i wtedy też zaczęły się przygotowania. Uczyłem 
się właściwie codziennie, poświęcając na to na-
prawdę wiele czasu – podkreśla uczeń „Miarki”.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Histo-
rii rozgrywany był w trzech etapach. By osią-
gnąć sukces potrzebna była niezwykle rozległa 
wiedza, dotycząca różnych epok historycznych. 
Rywalizacja rozpoczęła się w etapie szkolnym, 
gdzie sprawdzana była wiedza, dotyczące sta-
rożytności i średniowiecza. Najlepsi uczniowie 
zakwalifikowali się do etapu rejonowego, gdzie 
sprawdzano ich wiedzę dotyczącą nowożytno-
ści. Ci, którzy zdobyli co najmniej 85% punktów, 
zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkie-
go. Odpowiadali w nim na pytania dotyczące XIX 

Żorzanin laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Historii! 

Najważniejsze daty, wydarzenie i po-
stacie historyczne od czasów starożytnych 
aż po XIX wiek, nie mają tajemnic przed 
żorzaninem Karolem Sobikiem. Uczeń kla-
sy III gimnazjum w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Karola Miarki w Żorach 
został laureatem Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Historii. 

wieku. – Zakres pytań wykraczał poza to, czego 
uczymy się z podręczników do gimnazjum, dla-
tego korzystałem z książek do liceum, ucząc się 
razem z moim bratem Pawłem. On przygoto-
wywał się do matury, a ja do konkursu – mówi  
Karol Sobik. - Niezwykłym wparciem była też 
dla mnie moja nauczycielka, pani Joanna Lojza, 
która poświęciła mi bardzo dużo czasu i zawsze 
służyła pomocą  - podkreśla młody żorzanin. 

Poświęcony czas i wysiłek nie poszły na mar-
ne. Karol świetnie poradził sobie w etapie wo-
jewódzkim i zdobył tytuł laureata! Warto pod-
kreślić, że aby to osiągnąć trzeba odpowiadać 
na pytania niemal perfekcyjnie i zdobyć ponad 
90% możliwych do uzyskania punktów. 

Laureaci wojewódzkich konkursów przed-
miotowych wzięli udział w uroczystej gali, 
podczas której odebrali pamiątkowe dyplomy 
z rąk śląskiego wicekuratora oświaty - Dariu-
sza Domańskiego. W nagrodę za doskonały 
występ w konkursie, Karol Sobik nie musi przy-
stępować do egzaminu gimnazjalnego z części 
humanistycznej, a także ma pierwszeństwo 
podczas naboru do dowolnie wybranej szkoły 
średniej. - Chcę zostać w „Miarce”, bo mam tutaj 
świetnych nauczycieli i doskonałe możliwości 
do dalszego rozwoju – podkreśla żorzanin. - 
Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie Pani Joan-
nie Lojzie i mojemu bratu Pawłowi. Bez nich ten 
sukces nie byłby możliwy – dodaje. 

Serdecznie gratulujemy Karolowi doskona-
łego wyniki i życzymy dalszych sukcesów! 

Doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe 
nabywane są w trakcie praktyk w  pobliskich zakładach 
pracy i staży zagranicznych. Co roku uczniowie szkoły 
zostają laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Budowlanych, a w konkursach informatycznych, 
elektrycznych, mechanicznych i mechatronicznych 
zajmują wysokie lokaty. Zdawalność egzaminów matu-
ralnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie jest powyżej średniej krajowej.

Szkoła współpracuje z instytucjami naukowymi 
i przedsiębiorstwami takimi jak: firma „Lindner”, Politech-
nika Śląska w Gliwicach, Żorska Izba Gospodarcza czy 
AutoZłom Żory.  

Obecnie w szkole realizowane są projekty unijne 
pozwalające na podnoszenie swoich kompetencji i zdo-
bywanie nowych umiejętności: „Kariera i kompetencje”, 
„Profi-Szkoła”, „FRSE- Inwestuj w siebie, inwestuj w przy-
szłość”, „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na 
terenie miasta Żory”. W ramach projektów uczniowie 
korzystają z kursów komputerowych i graficznych, do-
skonalących projektowanie 2D  i  3D, obsługi drukarek 
3D, obrabiarek i frezarek CNC oraz tuningu samochodów.

Planowane oddziały klasy I dla absolwentów 
szkoły podstawowej i gimnazjum: 

• Technik robót wykończeniowych w budownictwie 
- współpraca z firmą „Lindner” gwarantuje certyfiko-
wane szkolenia praktyczne i praktyki zawodowe. Fir-
ma oferuje również pracę dla absolwentów.

• Technik budownictwa - uczniowie tworzą części 
składowe projektów budowlanych; wykonują roboty 
zbrojarskie, tynkarskie, murarskie oraz współpracują 
z firmami budowlanymi i biorą udział w certyfikowa-
nych szkoleniach. 

• Technik elektryk - uczniowie  projektują, konstruują, 
montują, utrzymują w ruchu urządzenia elektryczne 
oraz systemy zasilane energią elektryczną.

• Technik geodeta - klasy współpracują z Wydziałem 
Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Uczniowie obsługują nowoczesne przyrządy geode-
zyjne oraz wykonują pomiary w terenie, sporządzają 
mapy i plany geodezyjne.

• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - pracownie 
wyposażone są w tablety graficzne, wysokiej jakości 
monitory, maszyny i urządzenia do profesjonalnego 
druku oraz obróbki zdjęć. 

• Technik informatyk - uczniowie montują podzespo-
ły komputerowe, konfigurują systemy operacyjne, 
tworzą strony internetowe, konfigurują i obsługują 
urządzenia sieciowe.

• Technik mechatronik – nowoczesne wyposażenie 
pracowni gwarantuje uczniom zdobywanie umiejęt-
ności programowania sterowników, modelowania 
w programie AutoCAD, obsługę frezarek, obrabiarek 
i drukarek 3D. 

• Technik pojazdów samochodowych - uczniowie roz-
wijają umiejętności praktyczne w nowej, profesjonal-
nej hali diagnostyki pojazdów samochodowych. 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, infor-
matyka, geografia oraz  j. angielski, który jest jednocze-
śnie wiodącym językiem obcym w szkole. Drugi język 
obcy to  francuski lub niemiecki, którego poziom dosto-
sowany jest do poziomu uczniów.

Szkoła zapewnia uczniom nowoczesną, 
zmodernizowaną w 2018 r. bazę edukacyj-
no-techniczną: kompleksowo wyposażo-
ne, certyfikowane pracownie zawodowe 
i warsztaty, które cechuje wysoki standard 
jakości i bezpieczeństwa. 

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  

Rozwijaj pasje i umiejętności 
– ucz się w Żorach! c.d.
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Projekt pn. „Kochaj – nie odrzucaj” miał 
na celu z jednej strony uwrażliwienie osa-
dzonych, którzy uchylali się od płacenia ali-
mentów na swoje dzieci, a z drugiej – terapię 
dzieci z głęboką niepełnosprawnością oraz 
codzienną pomoc fizyczną oraz mentalną. 
Program zakończył się sukcesem. - Emocje, 
jakie towarzyszyły mi podczas tego progra-
mu na pewno zapamiętam, nie da się przejść 
obojętnie obok tego, co się wydarzyło - 
wspominał Tomasz Nessing, który obecnie 
pracuje w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Żorach. 

Podczas realizacji projektu powstały zdję-
cia, które zaprezentowane zostaną w ramach 
wystawy pt. „Pierwsze: Nie odrzucaj”. Foto-
grafie Tomasza Nessinga można oglądać 
w Galerii Na Piętrze w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Żorach do 15 czerwca. Wernisaż 
wystawy i spotkanie z autorem zaplanowano 
na  piątek, 17 maja o godz. 18:00. Wystawa 
organizowana jest w ramach obchodów XXI 
Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Wstęp wolny. 

Pierwsze: 
Nie odrzucaj

Nieudawane relacje, szczerość i praw-
dę ukazują fotografie Tomasza Nessinga 
powstałe podczas projektu „Kochaj – nie 
odrzucaj”, który był wspólną inicjatywą 
wychowawców Zakładu Karnego w Ja-
strzębiu-Zdroju i terapeutów OREW w Żo-
rach. Niezwykłe zdjęcia można oglądać 
w żorskiej bibliotece.Rywalami ŻAK-a były czołowe drużyny 

w swoich województwach, jednak to młodzi 
koszykarze z Żor przystępowali do turnieju 
w roli faworyta. Drużyna rocznika 2007 jest 
nie tylko aktualnym Mistrzem Śląska, ale też 
od dwóch sezonów nie przegrała żadnego 
meczu w wojewódzkich rozgrywkach!  

Żorzanie nie zawiedli oczekiwań, prezen-
tując doskonałą formę. - Od pierwszego me-
czu nasi zawodnicy narzucili przeciwnikom 

Żorska Akademia Koszykówki 
wygrywa XIV Bydgoszcz Cup! 

Koszykówkę w najlepszym wydaniu 
zaprezentowali zawodnicy Żorskiej Aka-
demii Koszykówki z  rocznik 2007 podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki XIV 
Bydgoszcz Cup. Młodzi żorzanie nie dali ry-
walom żadnych szans i z kompletem zwy-
cięstw triumfowali w prestiżowym turnieju. 

bardzo trudne warunki, wygrywając kolejno 
wszystkie mecze – relacjonuje Tomasz Ten-
delski, Wiceprezes ŻAK Żory. Żorzanie z kwit-
kiem odprawili kolejno: AK Młode Żubry 
Białystok (93:54), King BC Szczecin (100:28), 
Twarde Pierniki Toruń (76:41), Basket Piła 
(119:30) oraz UKS Basket Regnum Bydgoszcz 
(139:15). 

Dzięki świetnie grze zawodnicy ŻAK Żory 
nie tylko triumfowali w XIV Bydgoszcz Cup, 
ale też zgarnęli większość wyróżnień indywi-
dualnych.

Przypomnijmy, że Żorska Akademia Ko-
szykówki prowadzi ciągły nabór chłopców 
i dziewcząt z roczników 2007 i młodszych. 
Więcej informacji pod adresem biuro@zakzo-
ry.pl oraz pod nr tel. 792 784 152.

Grota solna to nowa atrakcja przygotowa-
na dla klientów Aquarionu. Na miejscu jest 
już  12 ton soli, którą sprowadzono prosto 
z Morza Martwego i Pakistanu. Jej wyjątko-
we właściwości pomagają w leczeniu chorób 
układu oddechowego. Inhalacje specjalną 
solą pozytywnie wpływają także na pracę 
serca i spowalniają starzenie się skóry. Aby 
wzmocnić efekty w grocie zainstalowano 

Najzdrowsze powietrze na Śląsku? 
Odwiedź Aquarion! 

Ból gardła, katar i zapalenie zatok - to 
jedne z najczęstszych chorób wywołanych 
smogiem. Od niedawna w naszym mieście 
można korzystać ze  specjalnych inhalacji 
niwelujących negatywne skutki zanie-
czyszczenia powietrza. Wystarczy odwie-
dzić Park Wodny Aquarion.

również jonizatory i mini tężnię solankową.  
- Powietrze w naszej grocie solnej jest nie tylko 
krystalicznie czyste, ale także bardzo zdrowe. 
Wszystko dzięki wysokiemu stężeniu jodu, 
a także wapnia i magnezu - mówi Edyta Oberaj, 
 dyrektorka Parku Wodnego Aquarion. 

Wizyta w grocie polecana jest także wszyst-
kim zestresowanym, zmęczonym i przepraco-
wanym. Generator mgły, muzyka relaksacyjna 
i terapia kolorami pomogą ukoić skołatane 
nerwy i zregenerować siły. 

Nowa atrakcja nie jest dodatkowo płatna - 
z groty solnej mogą korzystać wszyscy posia-
dacze biletu wstępu do Parku Wodnego. Aby 
w pełni skorzystać ze wszystkich atrakcji Aqu-
arionu, do cennika wprowadzony został bilet 
3-godzinny.

Turniej Finałowy o Mistrzostwo Śląska 
dziewcząt rocznika 2007 i młodszych, rozgry-
wany był w żorskiej hali MOSiR. Zawodniczki 
MTS Żory w pierwszym meczu pewnie poko-
nały Polonię MOSiR Łaziska Górne 11:6. Na-
stępnie 23:5 wygrały z MKS Ustroń, a w swoim 
ostatnim spotkaniu, 11:5 rozprawiły się z ze-
społem UKS Start Pietrowice Wielkie. Komplet 
zwycięstw zapewnił podopiecznym trenera 
Bartłomieja Dudy tytuł Mistrzyń Śląska! 

Zawodniczki MTS Żory zostały także na-
grodzone indywidualnie. Najlepszą piłkarką 
całego turnieju wybrana została Emilia Sta-
rościak. Za najlepszą zawodniczkę zespołu 
MTS Żory uznano Milenę Kądzielę, zaś w kla-
syfikacji strzelców turnieju triumfowała zdo-
bywczyni aż 17 bramek - Zuzanna Okoń.

Piłkarki ręczne 
MTS Żory 
najlepsze na Śląsku!

Ogromny sukces na początku swojej 
sportowej przygody odniosły najmłod-
sze zawodniczki Miejskiego Towarzystwa 
Sportowego Żory. Piłkarki ręczne z roczni-
ka 2007 zostały Mistrzyniami Śląska! 

Prosimy mieszkańców Żor o wypełnienie  
druku  zgłoszenia dotyczącego posiadane-

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków? Zgłoś je do urzędu miasta

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nakłada na gminy obowiązek pro-
wadzenia ewidencji zbiorników bezodpływo-
wych oraz przydomowych oczyszczalni ście-
ków, w które wyposażone są nieruchomości 
na ich terenie. W związku z tym zwracamy się 
do mieszkańców z prośbą o zgłoszenie posia-
dania szambu lub oczyszczalni.

go zbiornika bezodpływowego (szamba) 
lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 
a następnie dostarczenie go do Urzędu Mia-
sta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25. W przy-
padku nie złożenia wskazanego zgłoszenia 
Prezydent Miasta Żory będzie zobowiązany 
do przeprowadzenia kontroli nieruchomo-
ści w celu weryfikacji powyższych danych. 
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie  
www.zory.pl, w zakładce Eko-Żory.
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