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Wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia 
wychowawczego (500+), świadczenia Dobry 
Start (300+), świadczeń rodzinnych oraz świad-
czenia z  funduszu alimentacyjnego można 
składać już od 1 lipca 2019 r. w formie elek-
tronicznej. Drogą elektroniczną wnioski moż-
na składać korzystając z:

- elektronicznej skrzynki podawczej na 
Platformie Usług Administracji Publicznej   
ePUAP www.epuap.gov.pl,

- portalu informacyjno-usługowego Emp@tia 
www.empatia.mrpips.gov.pl,

- stron internetowych banków,  spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych 
i  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (do-
tyczy tylko   świadczenia wychowawczego 
i świadczenia Dobry Start),

Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. wnioski 
o  powyższe świadczenia można złożyć w  for-
mie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń 
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Żorach, mieszczącym się w pokoju 102 

Terminy składania wniosków 
o świadczenia z MOPS w 2019 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Żorach informuje, że wnioski na nowy 
okres zasiłkowy można składać od 1 lipca 
drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w for-
mie tradycyjnej. 

w siedzibie Urzędu Miasta Żory, przy Rynku 9. 
    Formularze wniosków i  oświadczeń nie-
zbędnych do ustalenia prawa do świadczeń 
można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych  
lub na stronie www.mops.zory.bip.net.pl, 
w  zakładce Dział Świadczeń Rodzinnych/For-
mularze do pobrania.

UWAGA! Od 1 lipca 2019 roku świadcze-
nie wychowawcze będzie przysługiwało na 
nowych zasadach, czyli na wszystkie dzieci  
do 18 roku życia, bez względu na dochody 
uzyskiwane przez rodzinę.

Wszelkie informacje można uzyskać telefo-
nicznie:
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 

oraz świadczenie Dobry Start: 32 43 48 183, 
139, 178, 181, 182;

- świadczenie wychowawcze: 32 43 48 183, 
179, 180, 190, 192, 193.
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w okre-
sie od 2 września do 31 grudnia 2019 r. będzie 
czynny:

- poniedziałek, czwartek – od 7:30 do 15:30,
- wtorek, czwartek – od 12:00 do 15:30,
- piątek – nieczynne. 

Finansowane przez Urząd Miasta Żory badania 
rozpoczęły się jeszcze przez zakończeniem roku 
szkolnego 2018/2019. Objęci nimi zostali ucznio-
wie klas II szkół podstawowych z  żorskich szkół. 
Dzieci, które nie zostały dotychczas zbadane, będą 
mogły skorzystać z  bezpłatnych badań podczas 
nauki w klasie trzeciej. 

Profilaktyczne badania, prowadzone przez Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. „Szkol-
-Med”, wykonywane są za pomocą profesjonalne-
go audiometru. Po zbadaniu uczniów, każdy z nich 
otrzymuje informację o wynikach oraz ewentual-
nych dalszych działaniach, które należy podjąć. 
Dzięki temu rodzice dzieci, u których wyniki wska-
zują na podejrzenie występowania wad słuchu, 
mają możliwość szybkiej reakcji i   zapewnienia  
dla swoich pociech dalszego leczenia.

Szczegółowych informacji o programie udziela 
Maria Kasiorowska, kierownik NZOZ Spółka Cywil-
na „Szkol-Med”, pod nr. tel. 502 539 870.

Miasto finansuje 
badania słuchu 
dla uczniów

Niemal 700 dzieci z  naszego miasta 
skorzysta w  tym roku z  profilaktycznych 
badań słuchu w  ramach miejskiego pro-
gramu pn. „Badania przesiewowe słuchu 
uczniów klas drugich szkół podstawowych 
z terenu miasta Żory”.

Profil zaufany to rodzaj podpisu elektronicz-
nego, który można użyć do podpisywania podań 
i  wniosków składanych do podmiotów publicz-
nych przez Internet. Profil zawiera dane, które jed-
noznacznie identyfikują jego posiadacza, takie jak: 
imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz nu-
mer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, 
aby nikt poza jego właścicielem nie mógł go użyć. 
Dzięki temu każda osoba, która posiada profil za-
ufany i go użyje, jest wiarygodna.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe 
online? Załóż profil zaufany! 

Profil zaufany to bardzo przydat-
ne narzędzie, dzięki któremu możesz  
potwierdzać swoją tożsamość w Internecie  
oraz składać podpis zaufany. Wniosek 
o  bezpłatne założenie profilu zaufanego 
należy złożyć przez Internet, zaś auten-
tyczność danych od niedawna można  
potwierdzać w Urzędzie Miasta Żory. 

Za pomocą profilu zaufanego można potwier-
dzić swoją tożsamość w sieci oraz podpisać wnio-
sek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 
Daje on możliwość sprawdzenia przez Internet 
m.in.: swoich punktów karnych, danych w  Reje-
strze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL, 
tego czy nasz dowód osobisty został unieważnio-
ny oraz danych medycznych w Internetowym Kon-
cie Pacjenta (IKP) na www.pacjent.gov.pl. 

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia 
z domu, jeśli posiadamy konto w systemie banku 
lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na po-
twierdzanie profilu zaufanego albo mamy kwalifi-
kowany podpis elektroniczny. Można także złożyć 

wniosek o założenie profilu przez stronę interne-
tową www.pz.gov.pl, a  następnie potwierdzić 
poprawność danych w punkcie potwierdzającym. 
Od niedawna taki punkt działa w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Pol-
skiego 25 (parter). By zweryfikować dane urzędnik 
poprosi mieszkańca o okazanie dokumentu tożsa-
mości, a następnie wydrukuje złożony przez niego 
wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Punkt potwierdzania profili zaufanych został 
uruchomiony w  ramch projektu pn. „E-Żory - 
zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicz-
nych na terenie Miasta Żory”, dofinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej. 

Projekt dofinansowany z  Europejskiego Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.

- Ilość bezpowrotnie zużytej wody w rozlicze-
niach ilości odprowadzanych ścieków uwzględ-
niona zostanie wyłącznie w  przypadkach,  
gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest 
na podstawie dodatkowego wodomierza za-
instalowanego na koszt odbiorcy – podkreśla 

Niższe opłaty za wodę bezpowrotnie zużytą tylko z osobnym wodomierzem
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-

cji Żory Sp. z  o.o  informuje,  że mieszkańcy,  
którzy chcą, aby w rozliczeniach ilości odpro-
wadzanych ścieków uwzględniona została 
ilość wody bezpowrotnie zużytej np. do pod-
lewania ogródka czy napełniania basenu, 
muszą posiadać dodatkowy wodomierz. 

Michał Pieczonka – Prezes PWiK Żory Sp. z  o.o. 
W  związku z  tym rozliczanie wody bezpowrotnie 
zużytej w  tym m.in. pobranej do napełniania 
basenów odbywać się będzie na wyżej wymienio-
nych zasadach, zgodnie z treścią § 5 ust.6 Regula-
minu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
uchwalonego na podstawie art.19 ustawy z  dnia 
07.06.2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę 
i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaopinio-
wanego przez Państwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie, a  przyjętego na mocy uchwały  
nr 78/V/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 lutego 2019 r.

Warto wspomnieć, że obecnie Przedsiębior-

stwo Wodociągów i  Kanalizacji Żory Sp. z  o. o. 
prowadzi prace związane z  budową sieci wodo-
ciągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycje 
realizowane są na następujących ulicach: Skrzecz-
kowicka, Bażancia, Lasoki, Jesionek, Żniwna, Gli-
niana, Dożynkowa, Rubinowa, Strefowa, Pańskie 
Łąki, Jagodowa, Wiklinowa, Żurawinowa, Gór-
nicza, Powstańców Śląskich 10-12, Powstańców 
Śląskich w  rejonie przychodni Elmed, os. Paw-
likowskiego przy ul. Boryńskiej (pawilony han-
dlowe) i Wodzisławska w rejonie budynku nr 88.  
Natomiast na ul. Męczenników Oświęcimskich 
trwa rozbudowa sieci ciepłowniczej. 
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Już w lipcu, w zupełnie nowej formule startu-
je Żorski Budżet Obywatelski 2020 (ŻBO). Miesz-
kańcy miasta będą mogli zgłaszać projekty 
ogólnomiejskie oraz dzielnicowe, a te z nich, 
które zdobędą uznanie żorzan i zagłosuje na nie 
najwięcej osób zostaną zrealizowane w  2020 
roku. Łącznie do dyspozycji mieszkańców bę-
dzie 1 750 000,00 zł, w  tym 250 000,00 zł na 
projekty ogólnomiejskie oraz 1  500  000,00 zł 
na projekty dzielnicowe, czyli po 100 000 zł dla 
każdej z dzielnic. 

Projekty do Żorskiego Budżetu Obywatel-
skiego 2020 będzie można zgłaszać od 20 lipca 
do 2 sierpnia 2019r. w następujący sposób:

-  formie papierowej w  Biurze Podawczym 
Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Woj-
ska Polskiego 25, w godzinach urzędowania 
lub listownie na adres Urzędu; o dacie złoże-
nia wniosku w  terminie decyduje data jego 
doręczenia przez operatora pocztowego do 
siedziby Urzędu;

Decydujemy razem!  
Żorski Budżet Obywatelski 2020

Na jakie działania na terenie Żor warto 
przeznaczyć 1 750 000 złotych? O tym za-
decydują mieszkańcy, biorąc udział w Żor-
skim Budżecie Obywatelskim 2020! 

- w formie elektronicznej za pośrednictwem de-
dykowanej platformy pn. „E-Żory”, dostępnej 
pod adresem www.zory-ekonsultacje.eboi.pl 
- w przypadku osób, którym rodzaj niepełno-
sprawności uniemożliwia złożenie wniosku - 
za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po 
uprzednim kontakcie telefonicznym z  Urzę-
dem Miasta Żory.
Wzór formularza do złożenia w formie papie-

rowej będzie dostępny na stronie internetowej 
www.zory.pl, w Strefie Mieszkańca, w zakładce 
„Budżet Obywatelski”. Formularz będzie można 
otrzymać także w  Biurze Podawczym Urzędu 
Miasta Żory, w godzinach pracy Urzędu Miasta. 
Do złożenia formularza w formie elektronicznej 
konieczne jest natomiast założenie konta na 
platformie www.zory.eboi.pl. Po zalogowaniu 
wystarczy kliknąć „Zgłoś inicjatywę”. Z  pomocą 
tego samego konta będzie można wziąć udział 
w głosowaniu na projekty, które zostaną skiero-
wane do realizacji. 

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden pro-
jekt dzielnicowy oraz jeden projekt ogólno-
miejski. Co ważne, do zgłaszania w ramach ŻBO 
projektów dzielnicowych uprawnieni są tylko 

mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek. 
Dla zgłoszenia projektu ogólnomiejskiego jest 
wymagana lista poparcia z  podpisami co naj-
mniej 10 mieszkańców Żor, zaś w  przypadku 
projektu dzielnicowego taka lista nie jest ko-
nieczna. 

Zgłaszając projekt należy opisać na czym 
będzie on polegał, gdzie miałby zostać zrealizo-
wany oraz oszacować jego koszty. Do wniosku 
można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub 
inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym 
przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. W  okre-
śleniu wartości projektu pomoże cennik miejski 
pn. „Zaprojektuj miasto”, z którym będzie można 
zapoznać się na stronie www.zory.pl oraz przy 
ul. Boryńskiej, gdzie zostanie wyklejony w  for-
mie muralu przy Komendzie Miejskiej Policji. 

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną pod-
dane ocenie w  zakresie spełniania wymogów 
formalnych, zgodności z obowiązującymi prze-
pisami prawa oraz wykonalności technicznej. Po 
ocenie, dokonanej przez Zespół Weryfikujący, 
wyniki zostaną opublikowane na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Żory www.zory.pl oraz 
na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”. Wszyst-
kie projekty, które zostaną ocenione pozytywnie 
wezmą udział w głosowaniu.

Szczegółowe informacje na stronach www.
zory.pl oraz www.zory-ekonsultacje.eboi.pl.

Na taką wiadomość mieszkańcy Żor czekali 
od dawna. Urząd Miasta Żory otrzymał w czerw-
cu decyzję o dofinansowaniu w wysokości aż  13 
153 015,14 zł dla projektu pn. „W trosce o ślą-
skie dziedzictwo - renowacja Zespołu Parkowo-
-Pałacowego w  Żorach”, złożonego w  ramach 
procedury konkursowej do VIII osi priorytetowej 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój za-
sobów kultury  Programu Operacyjnego Infra-
struktura  i Środowisko  na lata 2014-2020.  

- Dzięki wsparciu ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na-
kładom finansowym z  budżetu miasta prze-
prowadzone zostaną kompleksowe działania, 
polegające na renowacji zabytkowego pałacu 

Zespół Parkowo-Pałacowy 
w Baranowicach odzyska dawny blask! 

Architektoniczna perełka Żor znów bę-
dzie zachwycała! Nasze miasto pozyskało 
ponad 13 milionów złotych dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej na renowację Zespo-
łu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach.

z XVII wieku oraz zagospodarowaniu jego oto-
czenia i  parku. Inwestycja, której łączny koszt 
oszacowano na ponad 19 milionów złotych 
pozwoli na uratowanie przed zniszczeniem nie-
powtarzalnego obiektu, stanowiącego wyjątko-
wy przykład architektury pałacowej na terenie 
Żor i  tej części województwa śląskiego - mówi 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. Pałac 
zostanie odrestaurowany od fundamentów aż 
po dach, przy zachowaniu jego pierwotnego 
układu architektonicznego. Efekty prac będą 
widoczne zarówno na zewnątrz, gdzie podczas 
remontu elewacji odtworzone zostaną histo-
ryczne detale oraz stolarka drzwiowa i okienna, 
jak i w środku, gdzie zaplanowano m.in. rekon-
strukcję pochodzących z  około 1900 roku po-
lichromii. Mieszkańcy będą mogli także wybrać 
się na spacer do przylegającego do pałacu par-
ku w  stylu angielskim, który również przejdzie 
metamorfozę. Pojawią się w  nim nowe ścieżki 
spacerowe, mostki oraz mała architektura. W ra-

mach projektu planowany jest także remont ko-
mina i lodowni oraz oświetlenie całego terenu.

Po renowacji pałac w  Baranowicach ma 
szansę stać się ważnym ośrodkiem na mapie 
Polski. W  budynku przewidziano część z  wie-
lofunkcyjnymi salami działań artystycznych, 
część gastronomiczną oraz część wystawienni-
czą - Obiekt wraz z  parkiem będzie przyciągał 
zarówno mieszkańców najbliższej okolicy, jak 
i  całego Śląska. Chcemy, by stał się miejscem 
atrakcyjnym dla turystów i  artystów z  Polski 
i zagranicy. Ważną część jego działalności będą 
stanowiły wydarzenia podejmowane we współ-
pracy z  instytucjami z miast partnerskich Żor - 
mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Promocji, Kultury i  Sportu. Pełna oferta pałacu 
przeznaczona będzie dla wszystkich mieszkań-
ców regionu, z  uwzględnieniem organizacji 
pozarządowych, grup artystycznych oraz śro-
dowisk biznesowych. 

Pałac w  Żorach-Baranowicach jest wpisany 
do rejestru zabytków Województwa Śląskie-
go. W  trakcie swojej długiej historii pełnił róż-
ne funkcje, w  tym m.in. ośrodka wczasowego 
i szkoły. W 2008 roku pałac przejęty został przez 
Gminę Miejską Żory. 

Jubileuszowa uroczystość była okazją, by 
przypomnieć historię i dotychczasowe osiągnię-
cia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w  Żorach. 
W  sentymentalną podróż po minionych latach 
zabrała gości Anna Ujma - Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Żory ds. Promocji, Kultury i Sportu, 

Od 20 lat z potrzeby serca pomagają dzieciom
Uroczystą galą w  żorskim Domu Kul-

tury uczczono 20-lecie działalności Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom w  Żorach. 
W ciągu ostatnich dwóch dekad organiza-
cja pomogła setkom młodych mieszkań-
ców naszego miasta, w szczególności tym 
z  ubogich rodzin, chorym oraz specjalnej 
troski, pamiętając przy tym także o samot-
nych matkach i rodzinach wielodzietnych. 

w Żorach. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba-
li Łukasz Zimończyk oraz Mariusz Bogaczyk.

Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom w  Żorach zostało założone 
w 1999 r. przez Jana Sochę. Początkowo nazywa-
ło się Stowarzyszenie Pomocy Polskim Dzieciom 
na Wschodzie i  było pokłosiem „Formacji Unitas 
- Jedność”, czyli niezależnego, apolitycznego, 
świeckiego Stowarzyszenia - Ruch ku cywilizacji, 
miłości i pokoju. Od trzech lat siedziba organiza-
cji mieści się przy ul. Dworcowej, gdzie prowa-
dzone są zajęcia warsztatowe, nakierowane na 
rozwój zainteresowań podopiecznych stowarzy-
szenia, ale także szeroko rozumianą integrację 
i edukację.

która zaprosiła do rozmowy prezesów stowarzy-
szenia. O  jego działalności na przestrzeni kolej-
nych lat opowiedzieli: obecna prezes Katarzyna 
Tyrtania oraz byli prezesi Ludwik Wróbel i Au-
gustyna Paszenda-Kapa, a także syn założyciela 
stowarzyszenia - Waldemar Socha, Prezydent 
Miasta Żory. 

Punktem kulminacyjnym wieczoru było wrę-
czenie przez Jacka Świerkockiego - Radnego 
Sejmiku Województwa Śląskiego i Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Społecznych, Waldemara Sochę 
- Prezydenta Miasta Żory oraz Piotra Kosztyłę - 
Przewodniczącego Rady Miasta Złotej Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskie-
go dla władz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
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Po awarii fragmentu płyty wiaduktu, w wyni-
ku której w jezdni powstawała dziura, wykona-
na została szczegółowa ekspertyza sprawdzają-
ca stan techniczny całego wiaduktu. Wykazała 
ona, że płyta żelbetowa jest w złym stanie i ko-
nieczna jest jej całkowita wymiana. Dlatego też 
w najbliższym czasie przeprowadzony zostanie 
remont, podczas którego wzmocniona zostanie 
m.in. stalowa konstrukcja obiektu oraz podpory. 

Przebudowa wiaduktu będzie odbywała się 
w dwóch etapach i zgodnie z planem powinna 
potrwać do końca kwietnia 2020 roku. Najpierw 
remontowany będzie jeden pas ruchu, a  na-
stępnie drugi – w  tym czasie samochody oso-
bowe i  komunikacja autobusowa będą mogły  
korzystać z  wiaduktu, ale ruch na nim będzie 
odbywał się wahadłowo. Podczas przebudowy 
wiadukt będzie natomiast zamknięty dla ru-

Rusza remont wiaduktu 
na ul. Nowopszczyńskiej

Na utrudnienia w  ruchu będą musieli 
przygotować się wszyscy, którzy w najbliż-
szych miesiącach wybiorą się samochodem 
z  naszego miasta w  kierunku Pszczyny. 
W  lipcu rozpocznie się przebudowa wia-
duktu na ul. Nowopszczyńskiej w Żorach.

chu pojazdów ciężaro-
wych, dla których zorga-
nizowany zostanie objazd 
innymi drogami.

Realizacja inwestycji 
rozpocznie się na przeło-
mie lipca i sierpnia i wtedy 
też zaczną obowiązywać 
objazdy dla samochodów 
ciężarowych. Objazd wy-
znaczony został droga-
mi krajowymi i  prowadzi 
przez Tychy oraz Mikołów. 
- Lokalni przedsiębiorcy, 
których działalność wiąże 
się z  przejazdami samochodami ciężarowymi 
mogą zgłaszać się do Wydziału Infrastruktu-
ry Miejskiej i  Inwestycji Urzędu Miasta Żory  
pod nr tel. 32 43 48 258. Każde takie zgłoszenie 
będzie rozpatrywane indywidualnie, by znaleźć 
najlepsze możliwe rozwiązanie – mówi Anna 
Ujma, Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, 
Kultury i Sportu. 

Koszt przebudowy wiaduktu na ul. Nowopsz-

czyńskiej wyniesie 6 915 046,69 zł. Warto pod-
kreślić, ze na realizację projektu pn. „Przebu-
dowa wiaduktu w  ciągu ul. Nowopszczyńskiej 
w  Żorach” miasto pozyskało dofinansowa-
nie z  Ministerstwa Infrastruktury ze środków  
rezerwy ogólnej, utworzonej z przeznaczeniem  
na dofinansowanie inwestycji na drogach pu-
blicznych powiatowych, wojewódzkich i krajo-
wych w granicach miast na prawach powiatu.

Konkurs „Inwestycja Roku” jest organizo-
wany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieru-
chomościami, a  jego celem jest wyłonienie 
i  nagrodzenie inwestycji odznaczających się 
szczególnymi walorami w takich obszarach jak: 

ZBM Żory laureatem 
konkursu „Inwestycja Roku”

W  zasobie mieszkaniowym naszego 
miasta nie ma już ani jednego budynku 
ogrzewanego piecem węglowym! To efekt 
inwestycji realizowanych przez Zarząd Bu-
dynków Miejskich w Żorach. Za proekolo-
giczne działania żorski ZBM otrzymał na-
grodę „Inwestycja Roku 2019”.

energooszczędność, zagospodarowanie urba-
nistyczne, funkcjonalność i użyteczność. 

Wśród najlepszych tegorocznych realizacji 
znalazł się projekt pn. „Likwidacja kotła węglo-
wego wraz z budową przyłącza ciepłownicze-
go”, zgłoszony przez ZBM w  Żorach. Kapituła 
Konkursu doceniła realizację inwestycji i przy-
znała Zarządowi Budynków Miejskich trzecie 
miejsce w kategorii „obiekty proekologiczne”. 

Zgłoszona przez żorski ZBM inwestycja 
polegała na likwidacji kotłowni węglowej, za-
silającej kompleks budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Kolejowej 9 i  11. 
W tym celu wykonano 452 metry przyłącza cie-
płowniczego, w tym przejście pod rzeką Rudą. 
Przyłącze zostało poprowadzone z  miejskiej 
sieci ciepłowniczej, a  jego budowa pozwoliła 
podłączyć do sieci aż 64 mieszkania. - Inwe-
stycja stanowiła ostatni etap wieloletniego 
procesu likwidacji źródeł ciepła opalanych 
węglem. Obecnie w  zasobie mieszkaniowym 
Gminy Żory nie ma żadnej kotłowni, ani indy-
widualnego kotła lub pieca węglowego - mówi 
Joachim Gembalczyk, Dyrektor Zarządu Bu-
dynków Miejskich. Zadanie zostało zrealizo-
wane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

W  odnowionej świetlicy Miejskiego Ośrodka 
Kultury „Wyspa” w  Roju, utworzona została pla-
cówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
Realizowany jest tam projekt pn. „Rajski Zaką-
tek: Szansa na lepszy start!”, skierowany do osób 
mieszkających na os. Gwarków i na terenach przy-
ległych. Mogą w nim wziąć udział dzieci w wieku 
7-18 lat (uczestnictwo w zajęciach placówki) oraz 
ich rodzice i  opiekunowie (pomoc prawna, psy-
chologiczna, logopedyczna i  ogólnorozwojowe 
warsztaty grupowe).

Co zrobić, by wziąć udział w projekcie?  
Należy spełnić co najmniej jeden z poniższych 

Dołącz do „Rajskiego Zakątka”! 
Trwa rekrutacja na bezpłatne zajęcia 

Bezpłatne lekcje języków obcych, zajęcia 
kreatywne i ruchowe, a także pomoc logope-
dy, to tylko część oferty, z której można sko-
rzystać w ramach projektu pn. „Rajski Zaką-
tek: Szansa na lepszy start!”, realizowanego 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. 

warunków:
- korzystanie ze świadczeń z  pomocy społecz-

nej; 
- dochód na osobę w  rodzinie  nie przekracza 

528 zł netto (na rękę);
- zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej 

(tylko w  przypadku, gdy rodzic/opiekun bę-
dzie brał udział w zajęciach);

- dziecko/podopieczny przebywa w  pieczy za-
stępczej;

- wobec dziecka/podopiecznego zastosowano 
sądowe środki zapobiegania i zwalczania de-
moralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą 
z dnia 26 października 1982 r.;

- dziecko jest osobą z niepełnosprawnością; 
- w rodzinie jest inne dziecko z niepełnospraw-

nością i co najmniej jeden z rodziców lub opie-
kunów nie pracuje ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dzieckiem z  niepeł-

nosprawnością (tylko w  przypadku, gdy ro-
dzic/opiekun będzie brał udział w zajęciach);

- zakwalifikowanie do III profilu pomocy, zgod-
nie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy 
(tylko w  przypadku, gdy rodzic/opiekun bę-
dzie brał udział w zajęciach); 

- dziecko korzysta z  Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa (bezpłatne obiady 
w szkole).
Rekrutacja trwa do 15 września! Chętnych 

prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej 
do Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Dolne Przed-
mieście 1, 44-240 Żory. Ankieta  i regulamin są do-
stępne na stronie www.mok.zory.pl, w zakładce 
projekty - Rajski Zakątek.

Więcej informacji: tel. 32 434 24 36 wewn. 19 
oraz pod adresem e-mail: rajskizakatek@mok.
zory.pl

Projekt „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!” 
otrzymał dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Trasa objazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony na czas 
remontu wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej 935 ul. Nowopszczyńskiej w Żorach.
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Placówka rozpocznie swoją działalność  
od września 2019 roku i  będzie mogła przy-

Finał impre-
zy tradycyjnie już 
rozpoczął się od 
wręczenia nagród 
dla zwycięzców 
i  uczestników eta-
pu drużynowego, 
który rozegrany 
został wcześniej. 
Nagrodę główną,  
czyli Puchar Pre-

Żory nie mają przed nią tajemnic! 
Daria Najberg z tytułem Omnibusa Żorskiego

Już po raz 42. młodzi mieszkańcy nasze-
go miasta rywalizowali o  tytuł Omnibusa 
Żorskiego w konkursie pn. „Co wiesz o Żo-
rach?”, organizowanym przez Towarzystwo 
Miłośników Miasta Żory. W tym roku w zma-
ganiach wzięli uczniowie z 9 żorskich szkół. 

zydenta Miasta Żory wręczył osobiście  
Waldemar Socha w  towarzystwie Marii  
Pałuchowskiej, Prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Miasta Żory. W  rywalizacji drużynowej 
najlepszy okazał się zespół Gimnazjum nr 1 
pod opieką Joanny Lojzy. 

Do drugiego etapu, czyli rywalizacji o tytuł 
Omnibusa Żorskiego zakwalifikowało się 10 
uczniów, którzy indywidualnie zdobyli najwięk-
szą liczbę punktów w pierwszym etapie. Wśród 
finalistów znaleźli się: Olivier Glos-Krawczyk, 
Wiktor Trzecina i Jan Neugebauer z Gimna-
zjum nr 1, Oliwia Baumgart, Daria Najberg 
i  Konstancja Gdala ze Szkoły Podstawowej  
nr 17, Oskar Kędzierski i Joanna Solak ze Szko-
ły Podstawowej nr 16, Hanna Szmit ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 oraz Natalia Gawliczek  

ze Szkoły Podstawowej nr 1. Finał 42. edy-
cji konkursu rozgrywany był w  wypełnio-
nej publicznością sali teatralnej Miejskie-
go Ośrodka Kultury w  Żorach, a  wśród 
kibiców zasiedli m.in. Waldemar Socha – 
Prezydent Miasta Żory, Daniel Wawrzyczek 
 – Zastępca Prezydenta Miasta,  Jacek  
Świerkocki - Radny Sejmiku  Województwa 
Śląskiego i  Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Społecznych,  Lucjan Buchalik - Dyrektor  
Muzeum Miejskiego oraz Stanisław Ratajczyk 
 - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

W  II etapie finaliści kolejno odpowiadali  
na pytania w 10 kategoriach, wykazują się wie-
dzą o  żorskich zabytkach, znanych żorzanach, 
ważnych wydarzeniach historycznych itp.  
Do ścisłego finału przeszli: Wiktor Trzecina, 
Hanna Szmit, Daria Najberg i Jan Neugebau-
er. Ostatecznie rywalizację zwyciężyła Daria 
Najberg ze Szkoły Podstawowej nr 17, która 
w nagrodę otrzymała tytuł „Omnibusa Żorskie-
go”, ceramiczny medal Omnibusa oraz laptopa. 

Nauki przyrodnicze to specjalność uczniów SP 
16. Swoje wysokie umiejętności i  ogromną wie-
dzę regularnie potwierdzają na ogólnopolskiej 
arenie. Sukcesy młodzieży to efekt świetnej pra-
cy nauczycieli, korzystających z możliwości, jakie 
stwarza im nowoczesne Laboratorium Nauki. 
– Pracownia powstała w  naszej szkole trzy lata 
temu, dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu 
władz miasta. Dzięki temu udało się pozyskać 
dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Powstanie Laboratorium Nauki było 
impulsem, który dał młodzieży szansę na rozwija-
nie swoich pasji i zainteresowań z zakresu fizyki, 
chemii czy biologii – mówi Grażyna Piwowar-
czyk, nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej 

W nowoczesnej pracowni 
szkolą mistrzów chemii i biologii

Liczne tytuły finalistów w  ogólnopol-
skich i wojewódzkich konkursach z biologii, 
chemii oraz ekologii – to sukcesy osiągnię-
te w  ostatnim czasie przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 16 z  Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Marii Konopnickiej w  Żorach. 
Wśród młodych mistrzów nauk przyrodni-
czych szczególnie wyróżnia się uczeń III kla-
sy gimnazjum – Daniel Ściana. nr 16. – Mamy wielu zdolnych uczniów. Wraz z in-

nymi nauczycielami staramy się rozpalać w nich 
zainteresowanie nauką oraz poświęcać im czas,  
a to później przynosi efekty w postaci doskona-
łych wyników w konkursach – dodaje. 

Dzięki ciekawym lekcjom w szkolnej pracowni 
wielu uczniów zainteresowało się naukami przy-
rodniczymi i z nimi wiąże swoją przyszłość. Jedną 
z takich osób jest Daniel Ściana. – Eksperymenty 
wykonywane na lekcjach sprawiły, że już od po-
czątku pierwszej klasy gimnazjum zainteresowa-
łem się chemią. Pamiętam, że wrażenie zrobiło 
na mnie doświadczenie, w którym w wyniku re-
akcji mieliśmy otrzymać wodorotlenek miedzi (II)  
- mówi młody żorzanin. 

W  roku szkolnym 2018/2019 Daniel wziął 
udział w  Wojewódzkim Konkursie Przedmio-

towym z  Chemii. Jako jedyny reprezentant Żor 
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. – 
Pytania znacznie wykraczały poza materiał, któ-
rego uczymy się w szkole. Sięgałem więc po inne 
książki, które pomogły mi w  przygotowaniach. 
Szczególnie trudne były obliczenia – mówi Daniel 
Ściana. W  przygotowaniach uczniowi pomagała 
Grażyna Piwowarczyk, która podczas licznych do-
datkowych zajęć wyjaśniała młodemu pasjonato-
wi chemii interesujące go zagadnienia. – Mamy 
bardzo dobrych nauczycieli, którzy się nami inte-
resują i starają się udzielić odpowiedzi na każde 
nasze pytanie – podkreśla Daniel Ściana. W fina-
łowym etapie konkursu żorzanin spisał się bardzo 
dobrze uzyskując tytuł finalisty! 

W kończącym się roku szkolnym Daniel Ściana 
odniósł także sukcesy w konkursach związanych 
z ekologią. Najpierw został finalistą Turnieju Wie-
dzy Ekologicznej XXVI „Tygodnia Ziemi”, w którym 
zajął 5 miejsce w województwie, a następnie się-
gnął po tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego „Eko-Planeta” (6 miejsce w  kraju 
w kategorii „Junior”).  W konkursie „Eko-Planeta” 
świetnie zaprezentowali się także inni ucznio-
wie SP 16. W  tej samej kategorii tuż za swoim 
kolegą, bo na 7 miejscu uplasowała się Wiktoria  
Orzechowska. Natomiast w  kategorii „Adept”, 
skierowanej do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawo-
wych, miejsca 5-7 zajęły kolejno: Martyna Wituła,  
Kamila Obrycka oraz Klaudia Frydrych.

Nabór do żłobka Fundacji Caritas
Fundacja Caritas ogłasza nabór dzieci do 

żłobka. Do nowej placówki przyjmowane 
będą maluchy w wieku od 1,5 roku do 3 lat.

jąć 15 dzieci. Nowy żłobek będzie mieścił się 
w  budynku Ochronki dla dzieci przedszkol-
nych przy parafii pw. św. św. Filipa i  Jakuba, 
przy ul. Garncarskiej 16a w  Żorach - wejście 
od strony parkingu, obok księgarni św. Jacka. 

Placówka będzie czynna od poniedziałku  
do piątku w godzinach 6:30-16:30. Koszt po-
bytu dziecka w  żłobku to 500 zł miesięcznie.  
    Zapisy do żłobka przyjmowane będą 
w  jego siedzibie w  godzinach 7:30-15:30. 
Szczegółowe informacje pod numerem  
tel. 32 434 21 51.

Firma ZO Eurobau Sp. z o.o. do której nale-
ży nieruchomość przy ul. Sosnowej w Żorach, 
gdzie składowane są odpady,   w  kwietniu br. 
zobowiązała się zająć ich utylizacją. Spółka  
w  oficjalnym oświadczeniu zadeklarowała, że 
dołoży wszelkich starań, aby problem z odpa-
dami zalegającymi na naczepach na terenie 

Nielegalne odpady są wywożone z Kleszczowa
Trwa wywóz odpadów chemicznych, niele-

galnie składowanych na jednej z posesji przy 
ul. Sosnowej w Żorach. Specjalistyczna firma 
wywiozła już kilkadziesiąt ton odpadów.

nieruchomości przy ul. Sosnowej został jak naj-
szybciej rozwiązany. W  ostatnich tygodniach 
podjęto działania w tym zakresie.

Pierwsze 4 tony odpadów znajdujących się 
w beczkach oraz pojemnikach typy mauzer zo-
stały zabrane z nieruchomości przy ul. Sosno-
wej w piątek, 31 maja. Następne ponad 50 ton 
odpadów wywieziono na przełomie czerwca  
i lipca.

Wywozem odpadów zajmuje się spe-
cjalistyczna firma PARDI Sp. z  o.o., która do-

starcza je do spalarni w  Dąbrowie Górniczej  
oraz do Zakładu Robót Sanitarnych „Sanator – 
bis” Sp. z o.o. w Zgierzu.

Z informacji uzyskanych od firmy ZO Euro-
bau Sp. z o.o. wynika, że na jej zlecenie w ko-
lejnych tygodniach będą odbywały się dalsze 
transporty odpadów chemicznych do wyspe-
cjalizowanej spalarni. 

Zgodnie z  ustaleniami z  Urzędem Miasta  
w  Żorach, wywóz odpadów odbywa się  
na zlecenie i  koszt właściciela nieruchomości, 
na której znajdują się te odpady. Gmina Żory 
nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
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Nie macie pomysłu na spędzenie gorących, 
wolnych dni? Polecamy „Kierunek Śmieszek”! 
Właśnie pod takim hasłem MOSIR ponownie  za-
prasza mieszkańców do skorzystania z  oferty 
kąpieliska i wypożyczalni, zlokalizowanych przy 
ul. Rybnej. Kąpielisko będzie otwarte aż do 31 
sierpnia w  godzinach 9:30-18:30. Warto pa-
miętać, że „Śmieszek” to nie tylko wodne i  sło-
neczne kąpieli, ale także sportowa rozrywka 
dzięki wypożyczalni sprzętu pływającego. 

W  tym roku kompleks, którym zarządza 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach po-
nownie posiada status kąpieliska. Tym samym 

Do Amerykańskiego Parku Rozrywki 
TWINPIGS najlepiej wybrać się z  całą rodziną, 
ponieważ oferuje on atrakcje dla gości w każ-
dym wieku. Tutaj dobrze bawią się zarówno 
maluchy, jak i rodzice. Każdy voucher upoważ-
nia do jednorazowego wejścia maksymalnie  
5 osób. Z  ponad 50 atrakcji TWINPIGS miesz-
kańcy mogą skorzystać bezpłatnie we wszyst-
kie sierpniowe poniedziałki. 

Bezpłatne 
poniedziałki 
dla mieszkańców 
w TWINPIGS! 

Amerykański Park Rozrywki TWINPIGS 
otwiera bramy dla wszystkich żorzan! Od 1  
do 31 sierpnia, w każdy poniedziałek od go-
dziny 13:00 mieszkańcy będą mogli za darmo 
skorzystać z atrakcji Parku! Wystarczy zacho-
wać voucher wydrukowany w  tym numerze 
Kuriera Żorskiego i pokazać go przy wejściu. 

MOSiR dokonuje bieżącej oceny jakości wody, 
wyznacza strefy dla umiejących i  nie umieją-
cych pływać, wydziela brodzik dla dzieci, a tak-
że zatrudnia odpowiednia ilość ratowników. Na 
kąpielisku można bezpiecznie pływać i w zorga-
nizowany sposób wypoczywać nad wodą. Dla 
plażowiczów przygotowano dwie piaszczyste 
plaże o powierzchni około 2 500 m2 z ławkami 

i przebieralniami. 
Dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich 

wypoczywających na „Śmieszku” w tym roku na 
terenie kompleksu uruchomiony został nowy 
całodobowy monitoring oraz nowe nocne 
oświetlenie terenu miejskimi latarniami. Przez 
całe wakacje czynny jest także punkt gastro-
nomiczny serwujący lody, napoje, kawę i  inne 
smakołyki. 

Poza atrakcjami kąpieliska funkcjonuje także 
wypożyczalnia sprzętu wodnego. Można w niej 
wypożyczyć, cieszące się dużą popularnością 
w  poprzednich latach, kajaki oraz deski sup, 
a także kolejne nowe rowerki wodne. Wytrawni 
żeglarze mogą również wypożyczyć wielofunk-
cyjną łódź wiosłową i  wykorzystać ją jako ża-
glówkę lub windsurfing.

W  ramach „Akcji Lato” na terenie kąpieliska 
odbędzie się kilka imprez sportowo-rekreacyj-
nych pod hasłem „Kierunek Śmieszek”, a  wśród 
nich zabawy, konkursy, turnieje plażowe oraz 
regaty kajakowe.

Nowy sezon na „Śmieszku”! 
Czas na relaks nad wodą

Można już korzystać z oferty kąpieliska 
„Śmieszek” oraz wypożyczalni sprzętu 
pływającego, prowadzonych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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Halowa mistrzyni Europy pokonała dystans 
100 m w czasie 11,18 sekundy i pewnie zwycię-
żyła. Na bieżni „Kotła Czarownic” wychowanka 
UKS Czwórki Żory osiągnęła drugi najlepszy 
czas w  dotychczasowej karierze. Pozwoliło jej 
to nie tylko poprawić rekord Memoriału Kuso-
cińskiego, należący dotychczas do Ireny Sze-
wińskiej (11,22 sek.) ale także ustanowić nowy 
rekord Polski do lat 23! Podopieczna Iwony Kru-
py pobiegła o  0,01 sekundy szybciej niż Irena 
Szewińska w 1968 r. i Jolanta Janota w 1986 r. 

Ewa Swoboda 
z nowym rekordem 
Polski U23

Ewa Swoboda świetnie spisała się pod-
czas rozgrywanego na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie Memoriału Janusza Kusociń-
skiego. Żorzanka pokazała wysoką formę 
i ustanowiła nowy rekord Polski do lat 23! 

„Diablak Beskid Extreme Triathlon”  
to prawdziwe ekstremalne sportowe wyzwa-
nie – 3,8 km pływania w Jeziorze Żywieckim,  
180 km jazdy na rowerze i  na koniec 44 

Sabina Bartecka 
pierwszą Polką na mecie 
Diablak Beskid 
Extreme Triathlon!

Żorzanka Sabina Bartecka jako pierwsza 
Polka w  historii ukończyła najtrudniejszy 
z rozgrywanych w naszym kraju triathlonów, 
czyli „Diablak Beskid Extreme Triathlon”!  
Pobiła przy tym rekord niezwykle wyma-
gającej trasy, kończącej się podbiegiem  
na szczyt Babiej Góry, zwanej „Diablakiem”. 

km biegu, z  metą na szczycie Babiej Góry.  
Do tego jedna z największych w Europie sum 
przewyższeń, wynosząca aż 6  200 metrów! 
Nic dziwnego, że na metę w  wyznaczonym 
limicie czasu udaje się dotrzeć nielicznym. 
W  tym roku wyzwanie podjęła żorzanka  
Sabina Bartecka. 

Reprezentantka klubu HRmax Żory roz-
poczęła rywalizację o godzinie 4:00 od prze-
płynięcia Jeziora Żywieckiego - od zapory 
do plaży miejskiej przy ośrodku żeglarskim 
Politechniki Krakowskiej. Żorzanka dotarła  
do brzegu jako druga kobieta, przebrała się 
w różowy strój (ulubiony kolor naszej mistrzy-
ni, prowadzącej bloga pn. Różowe TRI), wsia-
dła na rower i  rozpoczęła zmagania z  liczącą 
aż 180 km trasą. Rywalizacja na rowerach 
składała się z  dwóch pętli, po 90 km każda, 
z podjazdem na Kubalonkę i Salmopol. O tym, 
jak wymagająca była trasa najlepiej świadczy 
łączna suma wzniesień wynosząca aż 3 200 m! 

Po zejściu z  roweru Sabina Bartecka z ży-
wieckiego rynku wyruszyła na biegową trasę, 
liczącą około 44 kilometrów. Na 32 kilometrze 
dogoniła wyprzedzającą ją dotychczas Joan-
nę Rumińską-Pietrzyk i o godzinie 20:15 jako 
pierwsza kobieta zameldowała się na szczy-
cie Babiej Góry, na wysokość 1 725 m n.p.m.! 
Cała trasę triatlonu żorzanka pokonała w  16 
godzin i 15 minut i tym samym o ponad go-
dzinę poprawiła ustanowiony przed rokiem 
rekord trasy, należący do jedynej dotychczas 
kobiety na mecie, Melanie Friscourt z Francji. 

Podczas rozgrywanych w  Gliwicach Mi-
strzostw Śląska Open Kacper Milbrant zdo-
był aż 5 medali! Po najcenniejszy, złoty krążek 
wychowanek UKS Salmo Żory sięgnął na dy-
stansie 200 m stylem dowolnym w kategorii 
16-18 lat. Zdobył tym samym tytuł Mistrza 
Śląska w tej kategorii wiekowej! Świetny wy-
nik uzyskany przez Kacpra pozwolił mu także 
stanąć na trzecim stopniu podium w katego-
rii OPEN. Żorzanin doskonale zaprezentował 
się również w wyścigu na 100 m stylem do-
wolnym, podczas któ-
rego wywalczył srebrny 
medal w  kategorii 16-
18 lat oraz brąz w kate-
gorii OPEN. Natomiast 
na dystansie 50 m sty-
lem dowolnym Kacper 
zajął trzecie miejsce 
w  kategorii 16-18 lat, 
dokładając do kolekcji 
kolejny brązowy medal 
Mistrzostw Śląska.

Kacper Milbrant 
na co dzień uczy się 
w  Szkole Mistrzostwa 

Podczas walki na trasie biegnącej z Krakowa 
do Bukowiny Tatrzańskiej kolarski peleton prze-
jedzie przez kilkaset miejscowości. Czołowym 
kolarzom świata ponownie będziemy  mogli ki-
bicować także w Żorach. To jednak nie wszystko 
– każdy chętny może włączyć się w organizację 
tej niezwykłej imprezy, zostać wolontariuszem 
i zdobyć ciekawe doświadczenia.

Czołowi kolarze świata będą rywalizowa-
li w  76. Tour de Pologne od 3 do 9 sierpnia. 
Żory znalazły się na trasie 3 etapu wyścigu,  
który rozpocznie się pod Stadionem Śląskim 
w  Chorzowie, a  zakończy w  Zabrzu. Odbędzie 
się on w poniedziałek, 5 sierpnia i będzie liczył 
155,5 kilometra. Peleton wjedzie do naszego 
miasta od strony Szczejkowic, zmierzając w kie-
runku Jastrzębia-Zdroju. 

Ponieważ wyścig kolarski jest ogromnym 
przedsięwzięciem organizacyjnym Urząd Mia-
sta Żory poszukuje wolontariuszy chętnych  
do pomocy przy zabezpieczeniu trasy. Ich praca 
będzie polegała na pomocy w zatrzymaniu ruchu 
na mniejszych skrzyżowaniach oraz przy wlotach 
ulic. Wszystkie osoby pełnoletnie zainteresowa-
nie wolontariatem mogą kontaktować się z Wy-
działem Infrastruktury Miejskiej i  Inwestycji pod 
numerem 608  018  676. Każdy z  wolontariuszy 
zostanie ubezpieczony oraz otrzyma pamiątko-
wą koszulkę Tour de Pologne.

Spotkania dla osób zainteresowanych wo-
lontariatem będą odbywały się w  każdy lip-
cowy poniedziałek w godzinach 15:30-16:30 
w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska 
Polskiego 25, pokój nr 3 na parterze. Zaprasza-
my do współpracy!

Żorzanin mistrzem 
Śląska i Małopolski w pływaniu! 

Świetną formę prezentuje w  tym se-
zonie żorzanin Kacper Milbrant! Pływak 
reprezentujący KS AZS AWF Katowice 
w  ostatnich tygodniach wywalczył tytuły 
Mistrza Śląska oraz Mistrza Małopolski!

Sportowego w Oświęcimiu, która w tym roku 
po raz kolejny wywalczyła tytuł najlepszej 
szkoły sportowej w Polsce. Pozwoliło to mło-
demu żorzaninowi wziąć udział także w  Mi-
strzostwach Województwa Małopolskiego, 
które rozegrane zostały właśnie w  tym mie-
ście. Podczas tej imprezy podopieczny tre-
nera Przemysława Ptaszyńskiego potwier-
dził wysoką dyspozycję, ponownie stając  
na najwyższym stopniu podium! Kacper 
nie dał szans rywalom i  sięgnął po tytuł Mi-
strza  Małopolski na dystansie 200 m stylem 
dowolnym.  Dla młodego pływaka był to 
ostatni sprawdzian przed najważniejszą im-
prezą tego sezonu, czyli lipcowymi Mistrzo-
stwami Polski.

Tour de Pologne 
ponownie przejedzie 
przez Żory! Zostań 
wolontariuszem i pomóż 
w organizacji wyścigu 

Czołowi kolarze świata już po raz kolej-
ny będą ścigali się ulicami Żor! Nasze miasto 
znalazło się na trasie 76. Tour de Pologne. Naj-
ważniejsza kolarska impreza w naszym kraju, 
podczas której zawodnicy pokonają ponad 
1000 km, odbędzie się od 3 do 9 sierpnia.
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