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Nie podawaj nikomu swojego hasła do konta bankowego, e-maila czy
profili społecznościowych oraz zmieniaj je raz w miesiącu. 

 
 
Pamiętaj, że podejrzane maile, linki czy SMS-y mogą zawierać wirusa.
Używaj oprogramowania antywirusowego, wtyczek do przeglądarki 
i firewalla.
 

 

Przy płaceniu kartą kredytową zwracaj uwagę czy połączenie
internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane dane nie zostaną
wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, PESEL i numer konta
podawaj tylko sprawdzonym witrynom. Nikomu nie podawaj numerów
kart płatniczych oraz kodów PIN. 

 

Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków, a na stronę sklepu 
wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki. Można w ten sposób
uniknąć stron podszywających się pod legalnie działające sklepy.

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu
Miasta Żory ze środków przeznaczonych na ten cel

z budżetu państwa

Zadaniem uczestników konkursu pn. 
„Zielone hasło dla Żor”, który ogłoszony 
został na miejskim Facebooku, było umiesz-
czenie pod postem konkursowym komenta-
rza zawierającego filmik, na którym uczestnik 
wystąpi przed kamerą w jakimkolwiek zielo-
nym miejscu w  Żorach (np. w  swoim ogro-
dzie, w parku, w  lesie itp.) i przedstawi swój 
pomysł na zielone hasło dla Żor. W  odpo-
wiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło  
28 filmów z różnymi pomysłowymi hasłami. 
Po obejrzeniu wszystkich zgłoszeń, komisja 
konkursowa wyłoniła trzy najlepsze.

- Stworzenie angażującego spotu, który 
nie będzie pomijany w  pierwszych sekun-
dach filmu w  social mediach to wielkie wy-
zwanie. Który z autorów spotu sprostał temu 
trudnemu zadaniu? W  jednogłośnej ocenie 
jury są to trzy osoby: Dariusz Lipka, Marcin 
Stabla oraz Marta Noga - kolejność nie jest 

Wkręć się w zielone Żory! 
Mamy nowe hasło promujące miasto

Zieleń w  mieście jest niezwykle waż-
ne! Władze Żor starają się o nią dbać oraz 
wspierają mieszkańców w  realizacji róż-
nych proekologicznych inicjatyw. By te 
działania były spójne Miasto za pośrednic-
twem Facebooka ogłosiło konkurs na zie-
lone hasło dla Żor. Zwyciężyła propozycja 
Dariusza Lipki – „Wkręć się w zielone Żory”.

przypadkowa. Dariusz Lipka to niewątpliwy 
zwycięzca konkursu. Jest to reżyser kreatyw-
ny, dowcipny, mogący pochwalić się orygi-
nalnym pomysłem. W spocie oprócz tego, że 
jest operatorem kamery, to możemy zoba-
czyć go w roli głównego bohatera, niemalże 
kaskadera – mówi Anna Ujma, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu. 

- Było zabawnie, ale i magicznie. Wszystko 
za sprawą Marcina Stabli. Jego spot zachwy-
ca piękną scenerią. Film działa na emocje, jest 
wręcz hipnotyzujący. Jury doceniło film także 
za technikę wykonania. Produkcję nakręcono 
m.in. z użyciem drona. Ten spot został nakrę-
cony od serca dla serca. Zarówno u Dariusza 

Lipki, jak i Marcina Stabli warto zwrócić uwa-
gę na dobór muzyki - idealny. Na podium 
znalazła się także produkcja autorstwa Marty 
Nogi. Autorka stworzyła obraz przyjemny dla 
oka. Jest to film wywołujący u widza uśmiech 
na twarzy. Jako jury doceniliśmy prostotę 
przekazu, ale i  grę aktorską czworonoga – 
podsumowuje w  imieniu jury Anna Ujma, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta.

Uroczyste wręczenie nagród przez Walde-
mara Sochę, Prezydenta Miasta Żory odbyło 
się w  siedzibie Urzędu Miasta Żory. Za zwy-
cięstwo w  konkursie Dariusz Lipka otrzy-
mał nagrodę pieniężną w  wysokości 1000 
zł oraz voucher o wartości 500 zł na zakupy 
w  Centrum Ogrodniczym Limba w  Żorach. 
Za zajęcia drugiego miejsca Marcin Stabla 
otrzymał nagrodę w  wysokości  500 zł oraz 
voucher o wartości 500 zł na zakupy w Cen-
trum Ogrodniczym Limba w  Żorach. Marta 
Noga, która zajęła trzecie miejsce w nagrodę 
otrzymała  200 zł oraz voucher o  wartości 
300 zł na zakupy w sklepie stacjonarnym lub 
internetowym Green House Poland.

Sponsorem nagród pieniężnych jest KA-
PADORA Sp. z o.o.

Sponsorami voucherów są Centrum 
Ogrodnicze Limba w Żorach oraz Green Ho-
use Poland.

Oficjalnie zielonym hasłem miasta Żory 
staje się pomysł Dariusza Lipki - „Wkręć się 
w  zielone Żory”. Zwycięskie filmy można 
obejrzeć na www.zory.pl. 

Twarzą akcji współorganizowanej przez 
Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach 
i Urząd Miasta Żory został mistrz sportów 
ekstremalnych Dawid Godziek. Zawod-
nik światowej czołówki MTB oraz BMX dirt 
wystąpił w filmie promującym bezpieczne 
korzystanie ze skateparków, który można 
obejrzeć na www.zory.pl.

Impreza zaplanowana na terenie żorskie-
go skateparku z uwagi na padający deszcz 
została przeniesiona do namiotu lodowiska 
MOSiR Żory. Tam przedstawiciele Wydziału 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach przypomnieli młodym adep-
tom sportów ekstremalnych o  zasadach 
bezpieczeństwa i  konieczności używania 
kasków oraz ochraniaczy. Następnie odbyły 
się warsztaty jazdy na hulajnogach z  cyklu 
Extreme City oraz ciekawe konkursy z  na-

Na skateparku najważniejsze jest bezpieczeństwo! 
Zobacz spot edukacyjny z Dawidem Godźkiem 

O  tym, jak ważne jest bezpieczeństwo 
podczas korzystania ze skateparku można 
było przekonać się podczas inauguracji 
akcji pn. „Bezpieczny Sk8park”. Kampania 
edukacyjno-informacyjna zainicjowana 
przez Urząd Miasta Żory we współpracy 
z  Komendą Wojewódzką Policji w  Kato-
wicach objęła swoim zasięgiem ponad 20 
miast w całym województwie śląskim.

grodami, prowadzone przez Policjantów, 
których tematem było bezpieczeństwo.

Imprezę zakończył przejazd na rolkach 
ulicami miasta, czyli pierwszy w tym sezonie 
w Polsce Nightskating. W imprezie organi-
zowanej przez Stowarzyszenie Kulturalno-
-Sportowe „Green” oraz Miasto Żory wzięło 
udział około setki miłośników rolek z nasze-
go miasta i okolic.

- Każdego dnia widzimy, że żorski ska-
tepark cieszy się ogromną popularnością. 
Niestety coraz częściej otrzymujemy także 
informacje, że dochodzi tam do niebez-
piecznych zachowań. Chcemy dotrzeć do 
osób, które nie wiedzą jak prawidłowo ko-
rzystać ze skateparku i pokazać im te pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa. Zależy 
nam na uświadomieniu rodziców małych 
dzieci, że skatepark to nie jest dla nich miej-
sce zabaw – podkreśla prowadząca imprezę 
Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Mia-
sta ds. Promocji, Kultury i  Sportu. – Miasto 
podejmuje działania, by poprawić bezpie-
czeństwo użytkowników skateparku. Na 
jego terenie pojawiły się już banery i  na-
klejki przypominające o  zasadach bezpie-
czeństwa, a  w  połowie sierpnia skatepark 
zostanie ogrodzony barierkami. Wierzymy 

też w siłę edukacji, dlatego współorganizu-
jemy kampanię Bezpieczny Sk8park – doda-
ła Anna Ujma.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Waldemar Socha – Prezydent Miasta 
Żory.
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Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców pro-
jekty zostaną poddanie ocenie, składającej się z 3 
etapów. Oceniana będzie zgodność z wymogami 
formalnymi,  przepisami prawa oraz wykonalność 
techniczna. Po zakończeniu oceny, wszystkie 
projekty wraz z  wynikami ocen i  uzasadnienia-
mi tych negatywnych zostaną opublikowane na 
stronie internetowej www.zory.pl, na platformie 
zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miasta Żory. Następnie miesz-
kańcy będą mogli odwołać się od ewentualnych 
negatywnych ocen. Po przeprowadzeniu całej 
procedury opublikowana zostanie lista projek-
tów, na które można zagłosować. 

Głosowanie zaplanowano na wrzesień, a do-
kładną datę podamy m.in. na www.zory.pl. Bę-
dzie mógł w nim wziąć udział każdy mieszkaniec 
Żor, oddając 1 głos na wybrany projekt. Można 

Trwa Żorski Budżet Obywatelski 2021! 
Weź udział w głosowaniu

Zakończył się etap składania wnio-
sków do Żorskiego Budżetu Obywa-
telskie 2021. Pomysły zgłoszone przez 
mieszkańców zostaną teraz ocenione 
przez Komisję Weryfikującą, a  następ-
nie trafią pod głosowanie mieszkań-
ców, którzy zdecydują, jakie inwestycje 
zostaną zrealizowane. 

będzie zagłosować tradycyjnie na formularzu pa-
pierowym lub przez Internet, przez platformę do-
stępną pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl.

Głosowania papierowe będzie odbywało się 
w  punktach głosowania, znajdujących się przy 
wejściach w siedzibach Urzędu Miasta Żory przy 
Rynku 9 i  Alei Wojska Polskiego 25, które będą 
działały w godzinach otwarcia Urzędu Miasta. 

Trwa procedura ŻBO 2021, a  w  tym samym 
czasie realizowane są inwestycje z  zeszłorocz-
nej edycji budżetu obywatelskiego. Powstała 
już m.in. Zielona Aleja, czyli zasadzono rośliny 
wzdłuż Al. Ottona Sterna, stworzono wybieg dla 
psów na os. Powstańców Śląskich oraz zamonto-
wano progi zwalniające na ul. Wodnej. Dla wielu 
inwestycji trwają natomiast procedury przetar-
gowe oraz prace projektowe – dotyczy to m.in. 
zadania ogólnomiejskiego, czyli Żorskiego Ogro-
du Społecznościowego. 

Miasto podejmuje też działania związane 
z  innym projektem, który w budżecie obywatel-

skim poparli mieszkańcy. Mowa o  przebudowie 
basenu w  Roju. - Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego wyraził zgodę na podzielenie 
przedmiotu zamówienia na dwa oddzielne po-
stępowania przetargowe – na projekt oraz usługi 
budowlane. Ogłoszono już przetarg na zaprojek-
towanie, uzyskanie niezbędnych decyzji admini-
stracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
dla przebudowy kąpieliska w  Żorach-Roju. Spo-
dziewamy się, że w tej formule przetargi zostaną 
rozstrzygnięte, a  cała inwestycja zrealizowana 
w  terminie – mówi Anna Ujma, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta. 

Przypomnijmy, że na projekt pn. „Ośrodek re-
kreacyjny w  Żorach-Roju: przestrzeń wypoczyn-
ku, rekreacji i  integracji mieszkańców” miasto 
pozyskało dofinansowanie w  wysokości 4 120 
994,65 zł z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz 484 822,90 zł z budżetu pań-
stwa. Główną funkcją zrewitalizowanego obiek-
tu będzie kąpielisko, a  dodatkowo odnowione 
zostaną także: korty do tenisa ziemnego, boisko 
do siatkówki plażowej wraz ze stalową trybuną 
zewnętrzną, znajdująca się na terenie ośrodka 
zieleń oraz wchodzące w  jego skład budynki 
techniczne.

Projekt „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji miesz-
kańców” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypomnijmy, że Miasto Żory otrzymało 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  wysokości aż 13 153 015,14 
zł na realizację projektu pn.  „W trosce o śląskie 
dziedzictwo - renowacja Zespołu Parkowo-Pa-
łacowego w Żorach”.

Podczas uroczystego podpisania umowy na 
wykonanie renowacji Pałacu w  Baranowicach 
historię obiektu przybliżył zebranym Jan De-
lowicz z  Muzeum Miejskiego w  Żorach. Po II 
wojnie światowej Pałac pełnił funkcję ośrodka 
rekreacyjno-wypoczynkowego huty „Kościusz-
ko”. Następnie od 1952 roku  do początku lat 90. 
XX w. znajdowała się tam szkoła podstawowa. 
Po jej przeniesieniu w  inne miejsce, pałac zo-
stał sprzedany i miał kilku właścicieli. - Gmina 
widząc, że Pałac popada w  ruinę odkupiła go 
i  czyniła wieloletnie starania, żeby doszło do 
jego modernizacji. Był to długi i trudny proces. 
Dziś dobrnęliśmy do szczęśliwego początku 
faktycznej renowacji tego obiektu. Mam na-
dzieję, że niedługo będziemy mogli spotkać się 

Umowa z wykonawcą podpisana! 
Startuje renowacja Pałacu w Baranowicach

To kolejny duży krok do przywrócenia 
dawnej świetności Zespołowi Parkowo-
-Pałacowemu w  Baranowicach. We wto-
rek, 14 lipca uroczyście podpisana została 
umowa z  wybranym w  procedurze prze-
targowej wykonawcą inwestycji, którym 
zostało konsorcjum firm  ARS LONGA Kon-
serwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytko-
wych J.D.M. Mazur, Sp. J z  Krakowa oraz 
Wodpol Sp. z o.o.  z Żywca.

znów w  pięknie odnowionym Pałacu, a  także 
w  sąsiadującym z  nim parku. Chcemy w  tym 
miejscu stworzyć centrum rekreacji i  wypo-
czynku dla całego miasta – powiedział podczas 
podpisania umowy Waldemar Socha, Prezy-
dent Miasta Żory.

W ramach projektu pn.  „W trosce o śląskie 
dziedzictwo - renowacja Zespołu Parkowo-Pa-
łacowego w Żorach” przeprowadzone zostaną 
kompleksowe działania, polegające na reno-
wacji zabytkowego pałacu z  XVII wieku oraz 
zagospodarowaniu jego otoczenia i  znajdu-
jącego się przy nim parku w stylu angielskim, 
z licznymi starymi drzewami i pomnikami przy-

rody. Inwestycja, której łączny koszt oszacowa-
no na ponad 19 milionów złotych pozwoli na 
uratowanie przed zniszczeniem niepowtarzal-
nego obiektu, stanowiącego wyjątkowy przy-
kład architektury pałacowej na terenie Żor i tej 
części województwa śląskiego. Pałac zostanie 
odrestaurowany od fundamentów aż po dach, 
przy zachowaniu jego pierwotnego układu ar-
chitektonicznego. Efekty prac będą widoczne 
zarówno na zewnątrz, gdzie podczas remon-
tu elewacji odtworzone zostaną historyczne 
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.

- Minęło 30 lat od kiedy po raz ostatni 
uczniowie szkoły podstawowej biegali po kory-
tarzach tego obiektu i grali w piłkę w parku. 30 
lat te pokolenia, które wychowały się tutaj cze-
kają na to, żeby móc wrócić z nostalgią do tego 
obiektu. Mam nadzieję, że dzięki staraniom 
Urzędu Miasta, Pana Prezydenta i radnych ten 
obiekt osiągnie swoją świetność. Społeczność 
Baranowic czeka na to i mam nadzieję, że wszy-
scy będą się cieszyć tym miejscem   - mówił 
Krzysztof Mentlik, radny Rady Miasta Żory.

Projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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- Połączenie tego historycznego obiektu 
z  ciekawą architekturą wnętrz tworzy nietuzin-
kowe miejsce na mapie kulturalnej miasta. Dzięki 
doskonałemu wielofunkcyjnemu zapleczu, daje 
możliwość swobodnego korzystania ze zbiorów 
dostępnych w  jednym miejscu i  przestrzeń na 
organizowanie różnorodnych form komunika-
cji społecznej. Przeznaczona jednocześnie dla 
dorosłych, młodzieży oraz dzieci ma charakter 
„biblioteki rodzinnej”, do której – ze względu na 
zasobne zbiory, dostęp do nowych technolo-
gii, uczestnictwo w  wydarzeniach kulturalnych 
i edukacyjnych, możliwość uzyskania różnorod-
nych informacji oraz wydłużone godziny otwar-
cia – warto pokonać nawet większą odległość, co 
przy bezpłatnej w  naszym mieście komunikacji 

Biblioteka w Żorach 
otwiera drzwi nowej siedziby

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 
im. Ottona Sterna już we wrześniu roz-
pocznie działalność w  nowej siedzibie, 
którą jest zrewitalizowany budynek daw-
nego młyna, zlokalizowany przy ulicy Ryb-
nickiej 6-8 w samym centrum miasta. 

miejskiej nie stanowi problemu – mówi Alek-
sandra Zawalska-Hawel, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Żorach.

Dyrektor oraz pracownicy żorskiej biblioteki 
zapraszają mieszkańców na otwarcie nowej sie-
dziby i  wydarzenia towarzyszące w  dniach 12 
i 13 września 2020 r. - Weekend otwarcia pełen 
będzie wyjątkowych spotkań, niepowtarzalnych 
dyskusji, różnorodnych zajęć i niespodzianek, co 
gwarantuje doskonałe spędzenie czasu w nowej 
przestrzeni – zapewnia Aleksandra Zawalska-
-Hawel.

Wśród pisarzy swój udział zapowiedzieli „zna-
ni i  lubiani”, a wśród nich m.in. Sylwia Chutnik, 
Katarzyna Kubisiowska, Szczepan Twardoch, 
Mikołaj Łoziński i  Andrzej Franaszek. Będzie 
można posłuchać dyskusji m.in. „trzech tenorów 
literaturoznawstwa” - profesorów Czaplińskie-
go, Koziołka i  Sławka. Młodsi czytelnicy zaś 
będą mieli możliwość bezpośredniego spotka-
nia z  autorami takich książek jak: „Mania Skło-
dowska” (Jakub Skwosz), „Proszę mnie przytulić” 

(Przemysław Wechterowicz) czy „Tiramisu z tru-
skawkami” (Joanna Jagiełło). 

Uroczyste otwarcie drzwi biblioteki w  obec-
ności władz miasta i zaproszonych gości nastąpi 
w sobotę, 12 września o godz. 12:00. Natomiast 
całość zakończy w  niedzielę wieczorem wyjąt-
kowy, emocjonalny koncert pt. „Z nadzieją przez 
życie” w wykonaniu Alony Szostak, utalentowa-
nej i nagradzanej aktorki Teatru Rozrywki w Cho-
rzowie oraz Teatru Polskiego w  Poznaniu, która 
w czterech językach zaśpiewa piosenki o miłości, 
samotności, spełnieniu, tęsknocie i nadziei. 

Pełny i  aktualny program wydarzenia oraz 
dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 
www.mbpzory.pl. Zaplanowana forma oraz za-
kres impreza może ulec zmianie, w zależności od 
aktualnej sytuacji epidemicznej.

By pomóc w  planowaniu bez obaw po-
dróży i  wakacji na platformie dostępne są 
w  czasie rzeczywistym informacje na temat 
sytuacji na granicach, dostępnych środków 
transportu, ograniczeń dotyczących podró-
żowania, środków w  zakresie zdrowia pu-
blicznego i bezpieczeństwa, takich jak utrzy-
mywanie dystansu fizycznego lub noszenie 
masek ochronnych, a także inne praktyczne 
informacje dla podróżnych. 

Platforma „Re-open EU” powinna być 
głównym punktem odniesienia dla osób 
podróżujących w  UE, ponieważ gromadzi 
w  jednym miejscu aktualne informacje od 
Komisji i  państw członkowskich. Narzędzie 
to umożliwia przeglądanie informacji doty-
czących poszczególnych państw członkow-
skich UE za pomocą interaktywnej mapy, 
zawierającej aktualne informacje na temat 
obowiązujących środków krajowych, a także 
praktyczne porady dla osób odwiedzających 
dany kraj. Platforma jest dostępna pod adre-
sem reopen.europa.eu/pl.

Wybierasz się 
za granicę? 
Odwiedź platformę 
„Re-open EU”

Komisja Europejska uruchomiła plat-
formę internetową „Re-open EU”, która za-
wiera podstawowe informacje umożliwia-
jące bezpieczne wznowienie swobodnego 
przepływu osób i turystyki w całej Europie. 
Dowiemy się dzięki niej jakie są realia na 
granicach pomiędzy poszczególnymi pań-
stwami i  jak wygląda sytuacja epidemicz-
na w różnych zakątkach Unii Europejskiej.

Węże strażackie, radiotelefony, specjalistyczne 
ubrania, prądownice czy aparat powietrzny to tyl-
ko część nowego sprzętu, który już niedługo trafi 
do żorskich jednostek OSP dzięki środkom z Fun-
duszu Sprawiedliwości. Nasze miasto pozyskało na 
ten cel dofinansowanie w wysokości 47 668,50 zł. 
Łączna wartość projektu to 48 150 zł, a pozostała 
część środków pochodzi z budżetu Miasta Żory.

Warto podkreślić, że z dofinansowania skorzy-
stają strażacy ze wszystkich jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej działających w  Żorach, czyli: OSP 
Kleszczów, OSP Osiny, OSP Rogoźna, OSP Rowień, 
OSP Rój oraz OSP Żory.

Na potrzeby OSP Kleszczów zakupione zosta-

Strażacy ochotnicy 
dostaną nowy sprzęt

Strażacy z sześciu jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, działających w  naszym 
mieście, otrzymają nowe wyposażenie! 
Sprzęt potrzebny do codziennej pracy na 
rzecz lokalnej społeczności zostanie zaku-
piony dzięki dofinansowaniu pozyskanemu 
przez miasto z Funduszu Sprawiedliwości.

ną: dwa radiotelefony, prądownica niskociśnie-
niowa oraz węże strażackie. Strażacy z  OSP Osiny 
otrzymają kompletne ubranie specjalistyczne oraz 
hełm i buty. Na wyposażeniu OSP Rogoźna znajdą 
się niedługo: opryskiwacz plecakowy, prądowni-
ca uniwersalna, detektor wielogazowy oraz nowe 
węże. Do strażaków ochotników z  OSP Rowień 
trafią natomiast: zasysacz liniowy, kosz ssawny, 
specjalistyczne latarki, linki ratownicze, szelki ase-
kuracyjne i pas strażacki. Jednostka OSP Rój dzięki 
dofinansowaniu będzie mogła korzystać z nowego 
aparatu powietrznego z  maską, parawanu wodo-
odpornego oraz hydronetki plecakowej. Strażacy 
z OSP Żory otrzymają: zestaw elektronarzędzi, de-
tektor napięcia prądu przemiennego, osłony nóg 
do pracy z piłą łańcuchową, hełmy ochronne oraz 
cztery radiotelefony.

Zakup sprzętu dla żorskich jednostek OSP 
współfinansowano ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości.

 www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Na zlecenie Urzędu Miasta Żory badania dla 
żorzan przeprowadzało będzie Śląskie Centrum 
Leczenia Oczu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 
11 w Żorach. Miasto przeznaczyło na ten cel 10 000 
zł.  Planowane jest przebadanie 200 osób, mieszka-
jących na stałe lub czasowo w Żorach, które:

- ukończyły 50 lat życia, jeżeli ostatnie badanie 

Skorzystaj z bezpłatnych badań oczu 
W  tym roku ponownie aż 200 mieszkań-

ców naszego miasta będzie mogło skorzystać 
z darmowych badań wykrywania zwyrodnie-
nia siatkówki związanego z  wiekiem (AMD) 
oraz ocznych powikłań cukrzycy w  aspekcie 
ich wykrywalności w oparciu o analizę lekar-
ską fotografii barwnej dna oka.

okulistyczne było wykonane 12 miesięcy wstecz,
- chorych na cukrzycę lub stwierdzoną nietoleran-

cją glukozy, jeżeli ostatnie badanie okulistyczne 
było wykonane 6 miesięcy wstecz i  wykazało 
zmiany na dnie oka,

- chorych na cukrzycę lub ze stwierdzoną nietole-
rancją glukozy, jeżeli ostanie badanie okulistycz-
ne było wykonane 12 miesięcy wstecz.
Z  badań można będzie skorzystać bezpłatnie 

w  siedzibie Śląskiego Centrum Leczenia Oczu Sp. 
z  o.o. przy ul. Okrężnej 11 w  terminie do 30 listo-
pada. Należy jednak wcześniej zarejestrować się 
telefonicznie pod numerem 32 46 96 031 lub 
516  896  929. Rejestracja czynna   od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8:00 – 20:00.
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- Miodu jest mniej także w pasiekach prywat-
nych. Mało słońca, zimna wiosna i deszcze zrobiły 
swoje. Gdy jest ciepło, rośliny bardziej kwitną, 
a  pszczoły pracują wydajniej – tłumaczy Alek-
sander Sładczyk, opiekun miejskiej pasieki.

Miód jest na razie symbolicznym miejskim ga-
dżetem, będzie można go wygrać w konkursach 
ogłaszanych przez MOK na Facebooku i Instagra-
mie. Wiele osób, pyta, czy żorski miód można ku-
pić? - Nasza pasieka jest młoda i musimy dać jej 
nieco czasu na rozrost. Przy większej ilości miodu 
niewykluczone, że część zbiorów będzie mogła 
trafić do chętnych osób prywatnych w  drodze 
kupna – wyjaśnia Elżbieta Koczar.

 Drugi zbiór miodu powinien przynieść miód 
lipowy.  Natomiast z  powodu zbyt małej ilości 
późnokwitnących roślin, zbioru jesiennego się 
nie spodziewamy - dodaje Aleksander Sładczyk.

Za nami 
pierwsze zbiory 
miejskiego miodu! 

Miejski Ośrodek Kultury w  Żorach ze-
brał pierwszy miód z  miejskiej pasieki 
przy ul. Powstańców! Miód wielokwiatowy 
udało się rozlać do kilkudziesięciu słoików 
średniej wielkości i  tyluż mniejszych.  To 
pierwsze zbiory, ale ten rok z uwagi na ka-
pryśną pogodę nie będzie zbyt obfity. 

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? 
Przede wszystkim należy założyć kompo-
stownik, a następnie zgłosić fakt  jego posia-
dania i kompostowania w nim bioodpadów, 
składając w Urzędzie Miasta Żory deklarację 
o  wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi z  uwzględnieniem 
wyliczenia ulgi (obecnie obowiązujący druk 
deklaracji o  wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, dostępny 
jest w Urzędzie Miasta i na www.zory.pl). 

Kompostownik zakładamy od wiosny do 
jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miej-
sce przeznaczone na kompostownik powin-
no być osłonięte od wiatru i zacienione oraz 
nieco wzniesione, aby deszcze nie zalewał 
powstającego kompostu. Gotowy kompo-
stownik ogrodowy  można kupić w  sklepie 
lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się 
zwłaszcza w  małych ogrodach, a  także na 
nieruchomościach gdzie nie powstają duże 
ilości bioodpadów. Drewniany kompostow-

Ulga za prowadzenie 
przydomowego kompostownika

Od 1 września właściciele budynków 
jednorodzinnymi będą mogli otrzy-
mać  ulgę  w  opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeśli zdecydu-
ją się na kompostowanie bioodpadów 
w przydomowych kompostownikach.  Wy-
sokość ulgi została ustalona na 1,00 zł za 
każdego mieszkańca miesięcznie. 

nik o budowie ażurowej można wykonać sa-
modzielnie z  desek lub zaimpregnowanych 
belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp 
powietrza do warstw kompostu.

Kompostować można liście, trawę, obier-
ki warzyw i  owoców (za wyjątkiem cytruso-
wych), a nawet fragmenty tektury (np. z wy-
tłoczek po jajkach), skorupki jaj, sianko czy 
ściółkę zwierząt domowych np. chomików. 
Nie należy wrzucać do kompostownika mię-
sa, ryb, gotowanej żywności, popiołu węglo-
wego, odchodów zwierząt itp. Co miesiąc na-
leży przemieszać zawartość kompostownika 
w celu dostarczenia powietrza oraz dotarcia 
mikroorganizmów do wszystkich warstw 
kompostu. 

Ważne! Kompostowanie odpadów niesie 
za sobą szereg korzyści, natomiast uzyskany 
kompost posiada wiele cennych właściwości:

- pomaga w  poprawie struktury gleby, 
wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzy-
manie odpowiedniej wilgotności oraz de-
likatnie hamuje wzrost chwastów,

- stanowi bogactwo różnorodnych składni-
ków odżywczych,

- stymuluje glebę do wytwarzania poży-
tecznych bakterii i  grzybów rozkładają-
cych materię organiczną,

- zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy 
chemiczne.

GraVity Off to kapela grająca alternatywny 
rock, której stylistyka plasuje się gdzieś po-
między Tides From Nebula a  COMĄ. Jednak 
jak przyznają sami muzycy, przyświeca im 
cel znalezienia własnego stylu i  brzmienia. 
Zespół tworzy piątka muzyków: Tomasz Stę-
pień - wokal, Dariusz Burtan - gitara, Maciej 
Lesisz - perkusja, Piotr Piechaczek - gitara 
oraz Marcin Bania - gitara basowa. Choć na 
swoim koncie mają już wygrane w lokalnych 
przeglądach to dopiero zwycięstwo w  An-
tyfeście Antyradia 2020 otwiera przed nimi 
nowe możliwości pokazania się szerokiej rze-
szy fanów muzyki rockowej w całej Polsce.

Do tegorocznej edycji Antyfestu Antyra-
dia zgłosiło się ponad 350 zespołów rocko-
wych. Trzydzieści z nich uzyskało nominacje 

Żorski zespół GraVity Off 
zwycięzcą Antyfestu Antyradia 2020! 

Pochodzący z  naszego miasta zespół 
GraVity Off został zwycięzcą tegoroczne-
go Antyfestu Antyradia - największego 
w  Polsce przeglądu rockowych talentów! 
Oprócz pamiątkowej statuetki „Złotej 
Kosy”, nagrodą w konkursie był występ na 
26. Pol’and’Rock Festival - Najpiękniejszej 
Domówce Świata, nagranie profesjonalnej 
płyty w Izabelin Studio oraz promocja na 
antenie Antyradia - największej rockowej 
stacji w Polsce.

redakcji Antyradia. Do finału przeszło pięć 
kapel, które zostały wyłonione w głosowaniu 
internetowym. Musiały zaprezentować swoje 
umiejętności koncertowe podczas nagrań 
studyjnych. Zwycięzcę wyłoniło jury, obradu-
jące w składzie: Marcin Bąkiewicz (dyrektor 
muzyczny Antyradia), Wiesław Weiss (redak-
tor naczelny magazynu „Teraz Rock”) oraz An-
drzej Puczyński (muzyk, producent i prezes 
zarządu ZPAV).  

Celem Antyfestu Antyradia organizowa-
nego od 2009 roku jest promocja nieznanych 
szerokiej publiczności artystów grających 
muzykę gitarową. Statuetka „Złota Kosa” po-
wstała w  hołdzie zmarłemu dziennikarzowi 
Antyradia – Januszowi „Kosie” Kosińskiemu 
– wielkiemu orędownikowi promowania pol-
skiej muzyki.

Fot. D
om

inik M
alik

Jakub Gola jest mieszkańcem Żor, dobrze 
znanym miejscowej publiczności jako aktor 
spektakli teatralnych. Swój aktorski talent rozwi-
jał podczas zajęć teatralnych w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Żorach pod czujnym okiem Anety 
Antosiak. 

Kuba jest absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Le-
ona Schillera w  Łodzi. Został laureatem Grand 
Prix dla zespołu za spektakl „Przebudzenie 
wiosny” oraz nagrody Związku Artystów Scen 
Polskich – „Deski scenicznej” za wyrazistą oso-
bowość aktorską na 36. Festiwalu Szkół Teatral-
nych w Łodzi. 16 grudnia 2019 roku w siedzibie 
ZASP-u  w Warszawie odebrał Nagrodę im. An-
drzeja Nardellego za najlepszy debiut aktorski 
w  teatrach dramatycznych w  sezonie 2018/19, 
przyznawaną przez Sekcję Krytyków Teatralnych 
ZASP. Była to nagroda za rolę Alexandra w spek-
taklu „Fanny i  Alexander” Ingmara Bergmana 
w  reżyserii Justyny Celedy w  Teatrze Współ-
czesnym w  Szczecinie. Dotychczas mogliśmy 
oglądać go także w  filmach fabularnych (m.in. 
w „Monumencie” w reż. Jagody Szelc) i serialach 
(„Ojciec Mateusz”, „O mnie się nie martw”).

Żorzanin zagrał 
w serialu Netflixa

Jakub Gola, młody aktor pochodzący 
z  Żor, zagrał jedną z  drugoplanowych ról 
w serialu produkcji Netflixa pn. „W głębi lasu” 
na podstawie powieści Harlana Cobena.
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W  tym roku aż 86 sportowców, trenerów 
i  działaczy otrzymało od Waldemara Sochy 
- Prezydenta Miasta Żory nagrody za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym. 
Najliczniejszą grupę wśród nagrodzonych 
stanowili młodzi zawodnicy i  zawodniczki 
z Żorskiej Akademii Koszykówki. Nagrodzeni 
zostali: Maja Warakomska, Milena Szałaj, 
Judyta Pych, Alicja Molska, Oliwia Malcher-
czyk, Magda Herba, Wiktoria Heda, Kinga 
Gwiaździńska, Sandra Brzegowy, Weroni-
ka Bińkowska, Miłosz Żebrowski, Kacper 
Wojciechowski, Bartłomiej Szady, Paweł 
Sitek, Jakub Pietrzak, Dominik Pastuszka, 
Piotr Palczewski, Sebastian Michalczuk, 
Jakub Merda, Maciej Łatka, Mateusz Kru-
kowski, Piotr Golc, Maksymilian Tekla, 
Paweł Śliwiński, Maciej Skrok-Wolski, Se-
weryn Nowak, Jacek Nowak, Paweł Macie-
jewski, Milan Kaczorek, Kamil Janus, Filip 
Chlebiej, Stanisław Witkiewicz, Radosław 
Bojarowicz, Nikodem Nowak, Błażej Ten-
delski, Paweł Juraszek, Maja Paszka, Lena 
Nowakowska, Liliana Narwojsz, Marta Ma-
kuła. W gronie nagrodzonych znaleźli się też 
trenerzy tego klubu: Ludwik Maciejewski, 
Katarzyna Maciejewska i Patryk Gąsior. 

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć pił-

Miasto wspiera sportowców! 
Przyznano nagrody i stypendia sportowe

Nagrody, medale oraz wywiady w  bły-
sku fleszy to jedna - ta najbardziej widocz-
na dla kibiców - część życia sportowców. 
Drugą jest ciężka, codzienna praca na tre-
ningach oraz liczne wyrzeczenia. Docenia-
jąc wysiłek żorskich sportowców, miasto 
wspiera najlepszych z nich przyznając na-
grody oraz stypendia sportowe. 

karek ręcznych MTS-u Żory. Nagrody sporto-
we Prezydenta Miasta Żory odebrały: Monika 
Gruca, Sandra Matusik, Marta Redlecka, 
Zuzanna Mikosz, Marta Wołczyk, Karolina 
Jaworska i Daria Justka wraz ze swoim tre-
nerem Bartłomiejem Dudą.

W  tym roku nagrodzony został także An-
drzej Wereszczak - wybitny biegacz długo-
dystansowy z klubu HRmax Żory. Laureatem 
nagrody został również Marek Komorowski 
– wicemistrz polski juniorów w siatkówce, re-
prezentujący Jastrzębski Węgiel. 

Nie zabrakło reprezentantów sportów wal-
ki. Nagrodzeni zostali karatecy z KSW „Shogun 
Żory”: Kamil Szewiczek, Szymon Kieczka, 
Miłosz Myszkowski, Kacper Żesławski, Ja-
kub Lis, Wojciech Mańka i Hanna Sobczyk 
oraz ich trener Dariusz Kudyk. W  gronie 
laureatów znalazły się także judoczki: Han-
na Kwaśniewska reprezentująca Kejza Team 
Rybnik oraz Mika Karolina, zawodniczka KS 
Polonii Rybnik.

Nagrody sportowe trafiły także do pływa-
ków. Otrzymali je: reprezentujący UKS „SAL-
MO” Żory Igor Pergół oraz trener tego klubu 
Tomasz Śliwka, a  także wychowankowie 
tego klubu, obecnie startujący w innych bar-
wach - Jakub Śliwka i Weronika Fira („Sikret” 
Gliwice) oraz Kacper Milbrant (AZS AWF Ka-
towice).

Kolejną grupę laureatów nagród spor-
towych stanowili lekkoatleci UKS „Czwórki” 
Żory, w  składzie: Bartosz Wuwer, Marianna 
Kotulska, Marta Kałmuk, Magda Czajkow-
ska, Zuzanna Wyppich, Martyna Ziebura 
i Mariusz Syzdek. Nagrodzona została także 

odpowiadająca za liczne sukcesy zawodnik 
trenerka tego klubu Iwona Krupa. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się też 
przedstawiciele mniej popularnych sportów. 
Nagrodę otrzymał instruktor sekcji modelar-
skiej MOSiR Żory Jan Pietrzykowski i  jego 
podopieczni: Bartosz Guziuk, Tymoteusz 
Możdżanowski i  Miłosz Tomecki. Laureata-
mi nagród zostali też zawodnicy futbolu sto-
łowego z Foosball Club Żory: Karina Zwierko, 
Natalia Czarnula, Marek Zwierko, Mateusz 
Błatoń, Mateusz Wolny i Sebastian Tyszkie-
wicz. 

Oprócz nagród, corocznie przyznawane są 
też stypendia sportowe dla najlepszych za-
wodników. W tym roku przyznano już stypen-
dia całoroczne dla reprezentantów sportów 
indywidualnych oraz stypendia na I półrocze 
w  sportach drużynowych. Teraz rozdzielone 
zostały stypendia na II półrocze – otrzymało 
je 32 sportowców. W tym gronie znalazły się: 
judoczka Karolina Mika i  siatkarka Domini-
ka Pierzchała. Stypendia otrzymali też ba-
seballiści oraz softballistki BUKS „Gepardów” 
Żory: Maksymilian Serwotka, Dawid Korze-
kwa, Dominik Grzecicha, Kacper Blacha, 
Ariel Rainko, Marcin Padoł, Artur Rosół, 
Zając Patryk, Patryk Weżgowiec, Klaudia 
Wróblewska, Julia Kirsanow, Maria Rosół, 
Wiktoria Łężna, Paulina Kozłowska, Wik-
toria Korykora, Zuzanna Smęder i Martyna 
Jarzyna. W  gronie stypendystów nie mogło 
też zabraknąć piłkarek ręcznych MTS Żory: 
Karoliny Jaworskiej, Darii Justki, Zuzanny 
Mikosz, Natalii Koss, Aleksandry Maziarek, 
Igi Barskiej, Marty Redleckiej, Klaudii Pie-
lesz, Aleksandry Stuchlik,  Marty Wołczyk, 
Sandry Matusik i Hanny Jakubowskiej. 

Wszystkim nagrodzonym sportowcom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ustawa z  31 lipca 2019 r. o  powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę 
i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego spisu rolnego oraz 
zakres, formę i tryb prac związanych z przygo-
towaniem i opracowaniem wyników spisu. Spis 
rolny będzie prowadzony w  gospodarstwach 
rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach 
indywidualnych), osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o go-
spodarstwach rolnych poprzez:

- samospis na stronie internetowej GUS (stat.
gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

- odpowiedzi w  wywiadzie telefonicznym 
przeprowadzanym przez rachmistrza tele-
fonicznego,

- odpowiedzi w  wywiadzie bezpośrednim 
przeprowadzanym przez rachmistrza te-

We wrześniu 
rozpocznie się Spis Rolny 

Najbliższy Powszechny Spis Rolny 
przeprowadzony będzie w całej Polsce od  
1 września do 30 listopada 2020 r.

renowego, który odwiedzi gospodarstwo 
rolne.

W spisie rolnym będą zbierane dane, doty-
czące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem 
rolnym, położenia gospodarstwa na obsza-
rach o  ograniczeniach naturalnych, osobowo-
ści prawnej, typu własności użytków rolnych, 
produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych 
gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, 
powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów 
mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt 
gospodarskich według grup wiekowo-użyt-
kowych, rodzaju budynków gospodarskich, 
a  także wkładu pracy w  gospodarstwo rolne 
użytkownika i  członków jego gospodarstwa 
domowego oraz pracowników najemnych.

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. 
Przekazane informacje są agregowane, tak by 
nie była możliwa identyfikacja poszczególnych 
osób i gospodarstw rolnych. Ich analiza pozwo-
li na zaplanowanie środków finansowych na 
inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Więcej informacji na www.spisrolny.gov.pl

Związek Subregionu Zachodniego z  sie-
dzibą w  Rybniku przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
organizuje w  Krainie Górnej Odry cykl dni 
otwartych mających na celu bezpłatne udo-
stępnienie najciekawszych atrakcji w  regio-
nie. Podczas dni otwartych będą odbywały 
się bezpłatne animacje dla dzieci, warsztaty 
tematyczne, wypożyczenia sprzętów, opro-
wadzania z  przewodnikami, koncerty czy 
kino samochodowe. 

W  czwartek, 20 sierpnia Dni Otwarte 
odbędą się w  Muzeum Miejskim w  Żorach! 
Szczegółowe informacje o  akcji oraz link do 
zapisów na wydarzenia można znaleźć pod 
adresem www.subregion.pl. 

Poznaj 
Krainę Górnej Odry 
podczas Dni Otwartych! 

Kraina Górnej Odry to nowa marka na 
turystycznej mapie Polski. Pod tą nazwą 
nasz region promuje się jako miejsce peł-
ne atrakcji, w którym warto spędzić wolny 
czas. Część z  tych atrakcji będzie można 
bliżej poznać zupełnie za darmo, podczas 
Dni Otwartych w Krainie Górnej Odry! 
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To będzie doskonała szansa, żeby spraw-
dzić swoje sportowe umiejętności. Na uczest-
ników II Żorskiego Cross Triathlonu – Śmieszek 
2020 czeka dystans 1/8 Ironmana, czyli 500 
metrów pływania, licząca 22 km trasa rowero-
wa po leśnych duktach oraz bieg wśród drzew 
i stawów na dystansie 5 km. Impreza organizo-
wana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Żorach oraz Klub Sportowy HRmax Żory od-
będzie się w sobotę, 12 września. 

Doskonała lokalizacja nad kąpieliskiem 
Śmieszek, w  otoczeniu malowniczych lasów 
oraz przy parku rozrywki Twinpigs sprawią, 
że zawody będą wspaniałą przygodą dla wy-
trawnych zawodników i amatorów oraz wido-
wiskiem pełnym wrażeń dla rodzinnie dopin-
gujących kibiców. 

Zapisy już się rozpoczęły i  trwają do  
9 września, a  koszt opłaty wpisowej to 
80 zł. Zapisywać można się poprzez for-

Trwają zapisy do II Żorskiego 
Cross Triathlonu – Śmieszek 2020

Jeśli lubicie bieganie, pływanie i  jazdę 
na rowerze oraz szukacie nowych spor-
towych wyzwań, to nie możecie ominąć 
tego wydarzenia! Już po raz drugi w  na-
szym mieście odbędzie się Żorski Cross 
Triathlon „Śmieszek 2020”.

mularz elektroniczny dostępny na stronie  
www.mosir.zory.pl. Na najlepszych zawodni-
ków czekają nagrody finansowe oraz puchary, 
a  wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe 
medale oraz gadżety. 

Po raz kolejny fani jazdy na rolkach, desko-
rolce i  hulajnodze będą mogli wziąć udział 
w  bezpłatnych  warsztatach szkoleniowych 
pn. „Extreme City”, organizowanych przez 
Stowarzyszenie Sportowe „Extreme Live For 
Ride” przy współpracy z MOSiR Żory.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą odby-
wały się w każdy piątek sierpnia w godzinach 
16:00 – 19:00, an terenie skateparku przy 
ul. Folwareckiej w Żorach. Instruktorzy prze-
każą potrzebną wiedzę, nauczą oraz będą 
doskonalić umiejętności uczestników. Każdy 
chętny otrzyma cenne wskazówki dotyczące 
techniki jazdy, bądź wykonywania poszcze-
gólnych trików. Udział w  zajęciach jest bez-
płatny! Szczegóły na www.mosir.zory.pl.

X Turniej Piłki Nożnej im. Darka Budnio-
ka odbędzie się w naszym mieście od 19-22 
sierpnia. Będzie rozgrywany na boisku ze 

Rolki, deska 
i hulajnoga w akcji 
– odjechane wakacje 
w Żorach! 

Jak wykonać widowiskowe skoki, fli-
py, slidy i  grindy na  rolkach, deskorolce 
czy hulajnodze? Tych skomplikowanie 
brzmiących ewolucji będzie można na-
uczyć się odwiedzając podczas wakacji 
skatepark w Parku Cegielnia! 

Po raz dziesiąty zagrają 
by uczcić pamięć Darka Budnioka

Co roku najzdolniejsi młodzi piłkarze 
z  naszego regionu przyjeżdżają do Żor, 
by wziąć udział w Turniej Piłki Nożnej im. 
Darka Budnioka. W tym roku odbędzie się 
już dziesiąta edycja impreza, której celem 
jest uczczenie pamięci Darka Budnioka - 
pasjonata futbolu i  wychowawcy dzieci 
i młodzieży, związanego z klubem KS Żory.

sztuczną nawierzchnią przy SP 13, Stadionie 
MOSiR Żory oraz boisku Polaris Żory. - Turniej 
imienia Darka Budnioka jest wyrazem sza-
cunku wobec człowieka, który zarażał innych 
miłością do sportu, a w szczególności do piłki 
nożnej – podkreślają organizatorzy. W  tym 
roku turniej rozgrywany będzie w  aż ośmiu 
kategoriach wiekowych w formule jedno lub 
dwudniowej. O  puchary ufundowane przez 
Prezydenta Miasta Żory rywalizowało będzie 
ponad 50 drużyn.

Głównym organizatorem imprezy jest 
Klub Sportowy Kleszczów, wspierany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, 
Szkołę Podstawową nr 13 Mistrzostwa Spor-
towego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach 
i  Międzyosiedlowy Klub Sportowy Polaris 
Żory.

Honorowy patronat nad X Turniejem Piłki 
Nożnej im. Darka Budnioka objęli Waldemar 
Socha - Prezydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła 
 – Przewodniczący Rady Miasta Żory oraz  
Andrzej Paulus - Prezes ŚLZPN Podokrę-
gu Rybnik. Turniej organizowany jest przy 
wsparciu finansowym Urzędu Miasta Żory.  

Harmonogram rozgrywek dostępny jest 
na stronie www.kleszczow.futbolowo.pl

PON WT ŚR CZW PT SO ND

11:00 - 14:00
SIEWIERZ

16:00 - 19:00
MIERZĘCICE

11:00 - 14:00
SOSNOWIEC

16:00 - 19:00
OLKUSZ

11:00 - 14:00
OŚWIĘCIM

16:00 - 19:00
CHEŁMEK

11:00 - 14:00
SŁAWKÓW
RACIBÓRZ

11:00 - 14:00
TYCHY

FREETIME:)

11:00 - 14:00
OLKUSZ

16:00 - 19:00
DĄBROWA GÓRN.

RACIBÓRZ SŁAWKÓW

CHELMEK SIEWIERZ
OLKUSZ SOSNOWIEC
DĄBROWA GÓRNICZA 
TYCHY   OŚWIĘCIM 

LIPIEC LIPIEC
11:00 - 14:00

SIEWIERZ

16:00 - 19:00
MIERZĘCICE

11:00 - 14:00
SOSNOWIEC

16:00 - 19:00
OLKUSZ

11:00 - 14:00
OŚWIĘCIM

16:00 - 19:00
CHEŁMEK

11:00 - 14:00
SŁAWKÓW
RACIBÓRZ

16:00 - 19:00
JASTRZĘBIE ZD.

11:00 - 14:00
TYCHY

16:00 - 19:00
ŻORY

11:00 - 14:00
OLKUSZ

16:00 - 19:00
DĄBROWA GÓRN.

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

LIVE FO  IDE

   E X T R E M E
LIVE FOR RIDEORGANIZATOR SPONSOR

PATRONAT HONOROWYCITY

1 LIPCA - 31 SIERPNIA 2020
NAJWIEKSZY PROJEKT SZKOLENIOWY W EUROPIE NA SKATEPARKACH

16:00 - 19:00
JASTRZĘBIE ZD.

PARTNER WSPARCIE

FREETIME:)

FREETIME:)

,Dostępne są nie tylko dwa baseny - spor-
towy i  rekreacyjny, ale także strefa SPA z  ja-
cuzzi i saunami.   - Okres zamknięcia obiektu 
wykorzystaliśmy na konserwację urządzeń, 
prace remontowe i  kompleksową dezynfek-
cję - wyjaśnia Edyta Oberaj, manager Aqu-
arionu. Kiedy tylko baseny otrzymały zielone 
światło od rządu, na Aquarionie rozpoczęły 
się przygotowania do ponownego otwarcia. - 
Zaczęliśmy od napuszczenia wody, następnie 
woda była uzdatniana i ogrzewana. Ostatnim 
etapem było wysłanie próbek do badań labo-

Park Wodny Aquarion jest już otwarty
Po przymusowej przerwie spowodowa-

nej pandemią koronawirusa, basen w Żo-
rach jest już otwarty. Miłośnicy pływania 
mogą korzystać z  Aquarionu codziennie 
w godzinach od 6:00 do 22:00.

ratoryjnych - wylicza Edyta Oberaj.  
W  związku z  wytycznymi rządu na base-

nie wprowadzono kilka prostych zasad. Na 
torze mogą przebywać równocześnie 4 oso-
by, a w saunie 2 osoby. Ograniczenia dotyczą 
tylko obcych osób, rodzina może korzystać 
z  trakcji wspólnie, bez limitów. Na terenie 
basenu pojawiły się dodatkowe stacje do de-
zynfekcji rąk. - Basen to obiekt, na którym za-
wsze obowiązywały bardzo wysokie wymogi 
sanitarne. Regularna dezynfekcja wszystkich 
powierzchni to na Aquarionie standard, 
o który dbamy ze szczególną uwagą - wyja-
śnia managerka. - Park Wodny w  Żorach to 
dobry wybór, jeśli stawiacie na bezpieczną 
zabawę - dodaje. 
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Informacje

- Żory City Art Festival ma na celu promowanie młodych talentów. 
Podczas festiwalu mieszkańcy Żor i okolic będą mogli poznać miasto 
z innej perspektywy. Zaplanowano wiele atrakcji, począwszy od cie-
kawych prezentacji, przez warsztaty z profesjonalistami w branży ko-
smetycznej, wystawy młodych talentów, a skończywszy na koncertach 
niesamowitych artystów – mówi pomysłodawca i dyrektor festiwalu 
Mateusz Łada. 

Impreza odbędzie się 29 i  30 sierpnia w  kilku punktach naszego 
miasta. Na uczestników festiwalu czekały będą mapki, na których będą 
mogli zbierać naklejki za udział w wydarzeniach. Dla najbardziej aktyw-
nych przewidziane są nagrody. 

Lista wszystkich atrakcji oraz harmonogram wydarzenia zostaną 
opublikowane na fanpage’u Żory City Art 2020 na portalu Facebooku. 

Patronat nad wydarzeniem objął Waldemar Socha, Prezydent Mia-
sta Żory. 

Żory City Art 2020
To będzie zupełnie nowe wydarzenie na kulturalnej mapie 

naszego miasta! Podczas dwudniowego festiwalu  Żory City Art 
2020  będziemy mogli poznać twórczość młodych, utalentowa-
nych artystów z naszego miasta i regionu. 

Animatorzy Twinpigs codziennie o godz. 14:00 i 15:00 wcielają 
się w  role sprawiedliwego szeryfa, wrażliwej seniority, bogatego 
bankiera i zachłannych bandytów. Pierwszy pokaz nosi tytuł „Rabu-
sie w pociągu” i rozgrywa się w Strefie Leśnej przy kolejce wąsko-
torowej. Akcja drugiego show pn. „Napad na bank” przenosi się na 
westernową uliczkę. To tam dochodzi do pojedynku rewolwerow-
ców i spektakularnego pościgu. Oba pokazy są świetną rozrywką 
zarówno dla  dorosłych, jak i dla najmłodszych gości.  

„Napad na bank” i „Rabusie w pociągu” to nie jedyne animacje, 
które odbywają się w Parku Rozrywki w Żorach. Przez cały dzień 
organizowane są pokazy żonglerki, warsztaty z  tańca hula, zaba-
wy kreatywne i wspólne puszczanie olbrzymich baniek. To idealna 
rozrywka dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Warto przypomnieć, że 
w Twinpigs goście mogą korzystać z ponad 50 atrakcji, w tym m.in. 
Młyńskiego Koła, parków linowych, Wahadła Montezumy i kulto-
wego Tajemniczego Podziemia. Dzieci chętnie odwiedzają zagrodę 
ze zwierzętami, w której mieszkają m.in. daniele, kozy i barany. 

Szczegółowe informacje na www.twinpigs.zory.pl. 

Weź udział 
w napadzie na bank!

Konie, wystrzały z rewolwerów, kowboje i rabusie - do 
programu atrakcji oferowanych przez Amerykański Park 
Rozrywki Twinpigs w Żorach wróciły pokazy!

BALONIKU
      nasz malutki…

LETNIE WARSZTATY
MUZEALNE

sierpień 2020

Piątki:  11.00–13.00

Więcej informacji: www.muzeum.zory.pl
facebook: muzeum.miejskie.zory

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Miejsce postoju mammobusu:  
 
 
 

 
Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Instytutu Onkologii: 

ŻŻOORRYY  ––  RRYYNNEEKK  ((pprrzzyy  UUrrzzęęddzziiee  MMiiaassttaa))  
18 września w godz.: 8.30-15.30 

21, 22 września w godz.: 10.00-17.00 
 

ZAPISY NA BADANIE pod nr tel.: 784 067 503 
w godz.: 10.00-15.00 

  
 
 


