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Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie 
mieszkańcom Żor aplikowania o  dofinansowa-
nie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. W  punkcie jest możliwość złożenia 
oraz skonsultowania wniosku o dofinansowanie 
w ramach Programu. 

Punkt obsługiwany jest przez pracowników 
Zespołu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Żory 

W Żorach działa punkt konsultacyjny 
programu „Czyste Powietrze”

2 lipca br. w  Urzędzie Miasta Żory 
uruchomiony został Punkt Konsultacyj-
ny Rządowego Programu Priorytetowe-
go „Czyste Powietrze”.

i mieści się w Urzędzie Miasta Żory przy Rynku 9 
– wejście C, I piętro, pokój 103. Punkt czynny jest 
w następujących godzinach: 

- poniedziałki: 14:00 – 17:00
- wtorki, środy, czwartki: 13:30 – 15:30
- piątki: 13:00 – 14:00. 
- Mam nadzieję, że funkcjonowanie punktu 

zachęci mieszkańców do skorzystania z  dofi-
nansowania m.in. do wymiany kotłów czy prze-
prowadzenia prac termomodernizacyjnych, 
co przyczyni się do poprawy jakości powietrza 
w  naszym mieście – podkreśla Waldemar So-
cha, Prezydent Miasta Żory. 

W  ramach programu Dobry Start rodzice 
i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazo-
we wsparcie w wysokości 300 zł na zakup pod-
ręczników i artykułów szkolnych. Wnioski można 
składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie 
online:

• przez serwisy bankowości elektronicznej tych 
banków, które udostępniły taką możliwość,

• na portalu PUE ZUS, 
• na portalu Emp@tia.
Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przy-

znawaniem i  wypłatą świadczeń zajmuje się 
ZUS. Dlatego wszystkie informacje o  złożonym 
wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu 
PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego 
profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodziel-
nie przez Internet lub z pomocą pracownika ZUS 
- w placówce, podczas e-wizyty lub w czasie dy-
żuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto ban-
kowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie 

Wnioski o świadczenie Dobry Start (300 plus) 
składamy wyłącznie elektronicznie

Od 1 lipca do 30 listopada można skła-
dać wnioski o  świadczenie z  rządowego 
programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od 
tego roku przyznawaniem i  wypłatą tych 
świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski moż-
na złożyć wyłącznie elektronicznie – za 
pomocą portalu Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS, bankowości elektro-
nicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia 
trafią wyłącznie na rachunki bankowe. 

realizowana:
• do 30 września 2021 r. – na podstawie wnio-

sków złożonych do końca sierpnia,
• w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

– na podstawie wniosków składanych od 
września. 

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku 
o świadczenie z programu Dobry Start przez ro-
dziców, opiekunów prawnych oraz osoby spra-
wujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udo-
stępniono intuicyjny kreator wniosków. Kreator 
krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek 
przez proces uzupełniania wymaganych danych 
i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała 
wsparcia w  złożeniu wniosku o  świadczenie 
z programu Dobry Start może liczyć na pracow-
ników ZUS. Pomoc można uzyskać:

• na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 
22 02 w  dni robocze (pn.–pt.) w  godz. 8.00 
–15.00 

• w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS 
w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 
pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za 
pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

• we wszystkich placówkach ZUS  oraz pod-
czas e-wizyty w ZUS,

• w trakcie dyżurów pracowników ZUS w sie-
dzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Pol-
skiej i KRUS.

Więcej informacji na www.zus.pl.

Po zmianie przepisów wszystkie aktywne 
ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uzyskały 
formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie 
już wniosków o  domówienie elektronicznej 
formy karty, a  każdy posiadacz aktywnej karty 
(niezależnie, czy posiadał ją w  formie tradycyj-
nej, elektronicznej czy w obu) może wyświetlić 
ją w  aplikacji mObywatel. Rodzice i  małżonko-
wie rodziców będą mogli też wyświetlać karty 
pozostałych członków rodziny (tak jak w  apli-
kacji mKDR). Aplikacja mKDR została zamknięta 
z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji 
mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały 
pozostać przy kartach tradycyjnych. 

Jednocześnie informujemy, że obecnie opła-
ta za wydanie duplikatu i za domówienie trady-
cyjnej formy karty wynosi 10,00 zł. Więcej infor-
macji nt. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
można znaleźć na stronie www.gov.pl.

Zmiany dotyczące 
ogólnopolskich 
Kart Dużej Rodziny

Każda aktywna Karta Dużej Rodziny 
ma teraz formę elektroniczną. To efekt 
niedawnej zmiany przepisów. Oznacza 
to, że każdy posiadacz karty może zawsze 
mieć ją przy sobie i wyświetlić w telefonie 
w aplikacji mObywatel. 

Mając na względzie trudną sytuację życiową, 
a  niejednokrotnie również i  materialną, rodzin 
wychowujących niepełnosprawne dzieci, Rada 
Miasta Żory zdecydowała o ich wsparciu poprzez 
ustanowienie świadczenia rewalidacyjnego. 
Świadczenie o  wysokości do  500 zł miesięcznie 
jest wypłacane rodzicom dzieci z  orzeczeniem 

Wsparcie finansowe dla rodziców dzieci 
z ciężką niepełnosprawnością do 3 roku życia

Przypominamy, że mieszkający w Żorach 
rodzice dzieci z  niepełnosprawnościami, 
mogą liczyć na finansowe wsparcie Miasta 
Żory poprzez wypłatę świadczenia rewali-
dacyjnego. Wnioski w tej sprawie przyjmuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

o niepełnosprawności do 36 miesiąca życia.
Działanie ma wspierać rodziny mieszkające 

w naszym mieście (pobyt stały), które wychowują 
dziecko z ciężką niepełnosprawnością intelektual-
ną, ciężką nieuleczaną chorobą zagrażającą życiu, 
powstałe w  prenatalnym okresie rozwoju, pod-
czas porodu lub zdiagnozowane do ukończenia 3. 
roku życia. Rozpoznanie musi być potwierdzone 
przez lekarza posiadającego specjalizację II stop-
nia lub tytuł specjalisty w  dziedzinie położnic-
twa i  ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 
Wsparcie finansowe ma przyczynić się do popra-
wy warunków życia tych rodzin, a tym samym do 

zwiększenia ich integracji społecznej i  zawodo-
wej.

Rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie 
prawni mogą składać wnioski o  wypłatę świad-
czenia w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
- Dział Świadczeń Rodzinnych (ul. Wodzisławska 1, 
telefon  32 43 29 161 lub 32 43 29 162). Świad-
czenia nie przysługują rodzicom, jeśli dziecko 
znajduje się pod opieką prawną lub faktyczną in-
nej osoby, a w przypadku złożenia wniosków od-
rębnie przez oboje rodziców dziecka, świadczenie 
przysługuje temu z rodziców, który sprawuje fak-
tyczną opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie rewalidacyjne wypłacane jest 
jako refundacja wydatków poniesionych na dziec-
ko z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilita-
cyjnego, płatne specjalistyczne badania i  wizyty 
lekarskie, zakup leków, zajęcia rehabilitacyjne.

Punkt zapisów osobistych od 1 lipca dzia-
ła w  budynku administracji Szpitala Miej-
skiego w Żorach, który położony jest w ogro-
dzie szpitalnym - dojście i wjazd od strony izby 
przyjęć. Punkt jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Od lipca zapisy osobiste 
na szczepienie 
przeciwko COVID-19 
w żorskim szpitalu

Zmieniła się lokalizacja punktu zapi-
sów osobistych na szczepienia przeciwko 
COVID-19. Od 1 lipca zapisy są prowadzo-
ne w żorskim szpitalu, a nie jak dotychczas 
w hali Zespołu Szkół nr 1 w Żorach.
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Podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta 
Żory prezydent Waldemar Socha przedstawił 
Raport o stanie Gminy Miejskiej Żory za 2020 
rok, opowiadając przy tym o  różnych aspek-
tach funkcjonowania miasta w trudnym, pan-
demicznym roku 2020. Następnie odbyła się 
dyskusja nad raportem a także głosowanie nad 
wotum zaufania. W jego wyniku Waldemar So-
cha otrzymał wotum zaufania. 

Kolejną częścią sesji absolutoryjnej było 
przedstawienie przez Prezydenta sprawozda-
nia z wykonania budżetu za 2020 rok. Podczas 
prezentacji Waldemar Socha przedstawił naj-
ważniejsze wskaźniki ekonomiczne rozwoju 
miasta, a  także zestawił je z  innymi miastami 

Absolutorium oraz wotum zaufania 
dla Prezydenta Waldemara Sochy

W  czwartek, 24 czerwca żorscy radni 
głosowali nad uchwałą w  sprawie udzie-
lenia Prezydentowi Miasta Żory absoluto-
rium z  tytułu wykonania budżetu miasta 
za 2020 rok.  Sesja absolutoryjna Rady 
Miasta Żory odbyła się w kinie „Na Starów-
ce”. Wynik głosowania jest pozytywny dla 
Prezydenta Miasta Żory.

naszego województwa. 
W  głosowaniu nad udzieleniem Prezyden-

towi absolutorium udział wzięło 20 radnych. 
16 z  nich głosowało „za”, co przy 4 głosach 
wstrzymujących się oznacza, że radni   zaak-
ceptowali wykonanie budżetu Żor za 2020 rok 

przez Prezydenta Waldemar Sochę, a  tym sa-
mym otrzymał on absolutorium. Warto dodać, 
że także Regionalna Izba Obrachunkowa pozy-
tywnie oceniła przedłożone sprawozdanie bu-
dżetowe za 2020 rok. Udzielenie absolutorium 
oznacza stwierdzenie prawidłowości działania 
finansowego organu wykonawczego (w  tym 
przypadku prezydenta miasta) w  określonym 
przedziale czasowym. 

Raport o  stanie Gminy Miejskiej Żory za 
2020 rok jest dostępny na www.zory.pl.

Ogromna inwestycja poprawi komunikację 
w rejonie dworca PKP w Żorach 

Nowoczesny wiadukt oraz bezkolizyjne 
skrzyżowanie powstaną w Żorach w miej-
scu przejazdu kolejowego przy ul. Dwor-
cowej. Nowa inwestycja ma na celu popra-
wę układu komunikacyjnego miasta oraz 
zapewnienie bezpiecznych i  wygodnych 
warunków do przemieszczania się.

Inwestycja obejmuje przebudowę ist-
niejącego skrzyżowania ulic Dworcowej, 

realizowane będzie przez firmę NDI S.A. z So-
potu w  formule „zaprojektuj i wybuduj”, po-
legającej na sporządzeniu przez generalnego 
wykonawcę dokumentacji projektowej, a na-
stępnie uzyskaniu pozwolenia na budowę 
oraz wykonaniu samych robót budowlanych.

Całkowita wartość inwestycji szacowa-
na jest na 23 907 102,40 zł, z czego 11 180 
969,97 zł pochodzi z  budżetu Gminy Miej-
skiej Żory, a pozostałe środki wniesie PKP PLK 
S.A. Planowany termin zakończenia tej inwe-
stycji to 30 czerwca 2023 r.

Celem konkursu jest uczczenie 750. roczni-
cy nadania lokacji miastu Żory, poprzez wyło-
nienie najlepszego projektu muralu, nawiązu-
jącego do historii Miasta. Następnie zostanie 
on zrealizowany na ścianie obecnie remonto-
wanej, zabytkowej kamienicy, przy ul. Pszczyń-
skiej 9 (wymiary w załączniku do regulaminu). 
Mural powinien inspirować się bogatą historią 
miasta, a  zarazem nawiązywać do współcze-
snego oblicza Żor. Co ważne, samo wykonanie 
muralu na ścianie budynku nie jest przedmio-
tem konkursu. Uczestnik będzie mógł jednak 
ubiegać się o  wykonawstwo na odrębnych 

Konkurs na pierwszy żorski mural 
z okazji 750. Urodzin Miasta Żory! 

Stań się częścią historii miasta! Urząd 
Miasta Żory ogłasza konkurs na projekt 
pierwszego miejskiego muralu pod ha-
słem „750-lecie miasta Żory. 1272-2022”, 
który następnie ozdobi ścianę jednej z żor-
skich kamienic. Prace można składać do 
20 sierpnia, a  autor najlepszego projektu 
otrzyma nagrodę w wysokości aż 10 000 zł!

zasadach.
Konkurs na projekt muralu ma charakter 

otwarty i  ogólnopolski, a  udział w  nim jest 
bezpłatny. W  konkursie mogą wziąć udział 
wyłącznie osoby pełnoletnie. Zaproszenie do 
konkursu jest w  sposób szczególny kierowa-
ne do dyplomowanych artystów plastyków, 
studentów lub absolwentów uczelni plastycz-
nych oraz artystów tworzących murale. Każdy 
uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

- Projekt swoim charakterem i  tematyką 
powinien w  kreatywny i  nieszablonowy spo-
sób poruszać zagadnienia związane z  bogatą 
historią Żor , a także nawiązywać do współcze-
snego oblicza miasta. Powinien być artystycz-
ną interpretacją historii miasta, które jak sym-
boliczny feniks z popiołów, zawsze odradzało 
się na nowo. Zetknięcie się z  bogatą historią 
Żor będzie nie lada wyzwaniem dla artystów 
sztuki muralu i  z  pewnością zaowocuje pięk-
nymi pracami – mówi Adrian Lubszczyk, kie-

rownik Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Żory.

Projekt muralu wraz z  kartą zgłoszeniową 
należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie 
do 20 sierpnia 2021r., do godz. 14:00 w jeden 
z następujących sposobów:

- bezpośrednio do Biura Promocji, Kultury 
i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 
Żory   (w  zamkniętej kopercie z  dopiskiem 
„Konkurs na mural”), 

- pocztą na adres: Biuro Promocji, Kultury 
i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 
Żory -  z dopiskiem „Konkurs na mural”, 

- przesłać w  wersji elektronicznej na adres: 
bpks@um.zory.pl, w  tytule wiadomości 
wpisując „Konkurs na mural”. W przypadku 
zgłoszenia elektronicznego, do projektu 
należy załączyć skan podpisanej karty zgło-
szeniowej.
O zgłoszeniu projektu w terminie decyduje 

data wpływu do Biura Promocji, Kultury i Spor-
tu lub na adres email: bpks@um.zory.pl

Autor najlepszego projektu otrzyma nagro-
dę finansową w wysokości aż 10 000 złotych.

Szczegółowe informacje zawiera regu-
lamin konkursu, zamieszczony na stronie  
www.zory.pl.

Fabrycznej, Mikołowskiej i  Leśnej na skrzy-
żowanie bezkolizyjne w  formie ronda oraz 
przebudowę okolicznych chodników i  ście-
żek rowerowych. Nad linią kolejową po-
wstanie wiadukt wraz z wyniesieniem nowej 
drogi. Pojawią się także schody zewnętrzne, 
łączące wiadukt z chodnikami oraz windy dla 
osób z trudnościami w poruszaniu się, w tym 
z  niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie 
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Przeszedłeś COVID-19? Wróć do zdrowia 
z Pracownią Rehabilitacyjną „WERWA”

Wiele z osób, które zachorowały na COVID-19 i są ozdrowieńcami, jeszcze przez 
długi czas boryka się ze skutkami przebytej choroby. Najlepszym sposobem, by 
wrócić do formy są odpowiednio dobrane zabiegi rehabilitacyjne. Taką propo-
zycję dla żorzan przygotowana Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”, związana 
z ZAZ „Wspólna Pasja”.

Pracownia Rehabilitacyjna „WERWA”, miesz-
cząca się w Żorach przy ul. Bażanciej 40 zaprasza 
ozdrowieńców do skorzystania z  indywidualnie 
dobranych zabiegów, których celem jest zniwe-
lowanie pochorobowych powikłań związanych 
z wydolnością krążeniowo-oddechową, osłabie-
niem siły mięśniowej oraz pogorszeniem ogólnej 
wydolności fizycznej. Zabiegi są płatne i indywi-
dualnie dobierane przez rehabilitanta. 

Więcej informacji pod numerem telefonu:   
32  435 80 04 wew. 27.

Opieka zastępcza to prawdziwa praca 
z misją - niełatwa, lecz dająca ogromne po-
czucie satysfakcji. - Tworząc rodzinę zastęp-
czą, stajesz się darem dla innych. Rodzina 
zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu 
możliwość wzrastania w warunkach maksy-
malnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi 
ona alternatywę dla domów dziecka – mówi 
Weronika Cębrzyna, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

Rodziną zastępczą może zostać małżeń-
stwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza 

Rodzice zastępczy pilnie poszukiwani! 
Stwórz dziecku prawdziwy dom

Każde dziecko ma prawo wychowywać 
się w kochającym i bezpiecznym domu. Jeśli 
jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu 
odpowiedniej opieki, to zapewnia mu się cza-
sowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Wła-
śnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastęp-
czej. W  naszym mieście potrzebni są ludzie, 
którzy są gotowi podjąć się tego zadania!

sprawowana jest czasowo. Rodzice zastęp-
czy otrzymują pomoc finansową na pokry-
cie kosztów utrzymania dziecka – maksy-
malnie 1 131,00 zł miesięcznie na każde 
dziecko. Mogą również liczyć na pomoc 
i wsparcie ze strony pracowników Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.  

Stworzenie rodziny zastępczej może być 
pierwszym krokiem do stworzenia w  przy-
szłości zawodowej rodziny zastępczej. Jed-
no z  rodziców zastępczych posiada wtedy 
status pracownika, a wychowywanie dzieci 
staje się pracą zawodową. 

Możesz zostać rodziną zastępczą, jeśli 
spełniasz poniższe warunki: 

- masz stałe miejsce zamieszkania na tery-
torium Polski,

- korzystasz w  pełni z  praw cywilnych 
i obywatelskich, 

- nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, 

Asp.szt Tomasz Chromik
Dzielnicowy rejonu: os. Ks. Władysława (bloki 7-8 i 11-18), Al. 
Zjednoczonej Europy, ul. Wodzisławska (1-3 oraz parzyste 
nr od 2 do 6, a także od nr 10 do nr 16), ul. Boryńska (nie-
parzyste od nr 1 do 41 i parzyste od nr 2 do 38), PU-4, PU-6, 
Al. Wojska Polskiego (nieparzyste od nr 1 do 31, parzyste 
od nr 2 do 28), Al. Niepodległości, ul. Folwarecka (1 oraz nr 
nieparzyste od 5 do 9 i parzyste od nr 2 do 10). 
telefon komórkowy: 723 645 967
telefon stacjonarny: 47 85 533 66

Asp.szt. Krzysztof Starowicz
Dzielnicowy rejonu: os. Ks. Władysława (bloki 1-6 i 9-10 w obrębie 
ul. Dąbrowskiego), Al. Zjednoczonej Europy, Wodzisławska (nr pa-
rzyste od 16 do 30 i nieparzyste od 3A do 11), pasaż Trakt Piastow-

ski, PU-1, PU-2, PU-3, PU-5 oraz os. 700-lecia, ul. 3 Maja (nieparzyste 
od nr 33 do 63), Park Cegielnia, ul. Rybnicka (nieparzyste od nr 1 do 

23), ul. Folwarecka 3.
telefon komórkowy: 723 646 315
telefon stacjonarny: 47 85 533 66

Porada dzielnicowego: Seniorze, Twój dom to Twoja twierdza - za-
bezpiecz go przed wyjazdem na urlop. Powiedz stop włamywaczom i  nie 
pozwól, aby wakacje zamieniły się w koszmar. Poproś sąsiada lub bliskich, 
aby w czasie nieobecności zajęli się Twoim domem.

Porada dzielnicowego: Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je jak najszybciej w do-
wolnym banku! Nie pozwól, aby ktoś ukradł Twoją tożsamość. Niestety przestępcy 
często wykorzystują skradzione lub utracone dokumenty np. w celu wyłudzenia po-
życzek i kredytów.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku ro-
dzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego 
oraz wnioski o  ustalenie prawa do świad-
czeń z  funduszu alimentacyjnego na okres 
2021/2022 można składać:

- od 1 lipca 2021 roku w formie elektro-
nicznej, np. za pomocą systemu telein-

Terminy składania wniosków 
o świadczenia z MOPS na okres 2021/2022

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

- nie jesteś chory na chorobę uniemożli-
wiającą opiekę nad dzieckiem, 

- masz odpowiednie warunki mieszkanio-
we,

- posiadasz stałe źródło utrzymania, 
- uzyskasz pozytywną opinię ośrodka po-

mocy społecznej właściwego dla twoje-
go miejsca zamieszkania. 

Każdy z  kandydatów na rodzica zastęp-
czego musi odbyć stosowne szkolenie oraz 
uzyskać zaświadczenie potwierdzające 
ukończenie szkolenia, spełnianie warunków 
wymienionych powyżej oraz posiadanie 
predyspozycji i motywacji do sprawowania 
rodziny zastępczej. 

Zastanawiasz się nad stworzeniem ro-
dziny zastępczej? Masz wątpliwości, czy 
możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym po-
radzisz? A może już wiesz, że tego właśnie 
chcesz? Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Żorach ul. Ks. Prze-
mysława 2, tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30 - 15:30. 

formatycznego ePUAP, Emp@tia;
- od 1 sierpnia 2021 roku w formie papie-

rowej, np. osobiście w  siedzibie Działu 
Świadczeń Rodzinnych MOPS Żory, przy 
ul. Wodzisławskiej 1, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu się (tel. 32 43 
29  162), albo pisemnie drogą pocztową 
na ww. adres.
Jednocześnie informujemy, że przyzna-

nie świadczeń uzależnione jest od wysoko-
ści dochodu uzyskiwanego przez rodzinę. 
Kryterium dochodowe uprawniające do 

zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 
674,00 zł na osobę, a jeżeli dziecko będące 
członkiem rodziny legitymuje się orzecze-
niem o  niepełnosprawności 764,00 zł na 
osobę. Natomiast kryterium dochodowe 
uprawniające do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. 
W przypadku przekroczenia wymienionych 
kryteriów dochodowych istnieje możliwość 
otrzymania świadczenia w  niższej wysoko-
ści, tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysłu-
gującym świadczeniem, a kwotą o którą zo-
stało przekroczone kryterium dochodowe.

Formularze wniosków i  oświad-
czeń niezbędnych do ustalenia prawa 
do świadczeń można pobrać na stronie  
mopszory.bip.net.pl.
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Restauracja „Oberyba” to zupełnie nowy 
lokal, a zarazem powrót do korzeni, ponieważ 
restauracja serwująca   wykwintne potrawy 
wegetariańskie oraz rybne działa w  kom-
pleksowo wyremontowanym, nowoczesnym 
i  przytulnym lokalu przy ul. św. Augustyna 
Biskupa 38, czyli w  pierwszej siedzibie Baru 
Mlecznego „Krówka”. W  oficjalnym otwarciu 
lokali wzięli udział przedstawiciele władz mia-
sta, na czele z Waldemarem Sochą – Prezy-
dentem Miasta Żory oraz Piotrem Kosztyłą 
– Przewodniczącym Rady Miasta Żory a także 
zaproszeni goście. Wśród nich była Marta 
Rowicka – pomysłodawczyni nazwy nowej 
restauracji, która wybrana została w głosowa-
niu internautów.  

- Gdy dziesięć lat temu otwieraliśmy w tym 
miejscu Bar Mleczny „Krówka” towarzyszyła 
nam niepewność, czy ten pomysł przyjmie 

Restauracja „Oberyba” już otwarta! 
Spróbuj pysznych ryb oraz dań wegetariańskich  

Piękne i nowoczesne wnętrze oraz nie-
zwykle bogate menu, pełne pysznych dań 
wegetariańskich i  rybnych, to największe 
atuty Restauracji „Oberyba”. Elegancki 
lokal, prowadzony przez Zakład Aktyw-
ności Zawodowej „Wspólna Pasja” jest już 
otwarty i czeka na gości! 

się w  Żorach. Dziś wiemy już, że okazał się 
ogromnym sukcesem. Tak wielkim, że ko-
nieczne było przeniesienie go do większe-
go lokalu. Teraz, po generalnym remoncie 
i  przebudowie wracamy w  to samo miejsce 
z  nowym pomysłem – Restauracją „Obery-
ba”. Wierzę, że także to miejsce podbije serca 
żorzan i  będzie kolejnym sukcesem Zakładu 

Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” – po-
wiedział Waldemar Socha, Prezydent Miasta 
Żory. - Mieszkańcy oczekują, żeby w  Żorach 
było coraz więcej interesujących miejsc, gdzie 
można zjeść coś dobrego w  miłym miejscu. 
Mam nadzieję, że „Oberyba” spełni te ocze-
kiwania. Tym bardziej, że jest to restauracja 
prowadzona przez Zakład Aktywności Zawo-
dowej, w  której gro pracowników to osoby 
z  niepełnosprawnościami. Myślę, że miesz-
kańcy również to będą doceniali – dodał Pre-
zydent Żor. 

Uroczystego przecięcia wstęgi i  tym sa-
mym otwarcia nowej restauracji dokonali 
Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 
Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Anita Wawoczny – Dyrektor ZAZ „Wspól-
na Pasja”. Po nim nastąpiła degustacja -  a za-
razem ostatni test dla załogi przed otwarciem 
lokalu dla gości - która wypadła znakomicie! 

Restauracja „Oberyba” działa siedem dni 
w  tygodniu, niedziela - czwartek w  godz. 
13:00 - 21:00 oraz piątek - sobota w  godz. 
13:00 - 22:00. Rezerwacje stolików pod nr 
telefonu 32 72 31  397.  Menu dostępne na 
stronie: www.oberyba.wspolnapasja.org.

Konkurs „Lady D. Województwa Śląskiego 
im. Krystyny Bochenek” organizowany jest 
od 2002 roku z  inicjatywy Senatora Marka 
Plury. Wyróżnienia są przyznawane paniom, 
które pomimo zmagania się z własną niepeł-
nosprawnością wnoszą istotny wkład w róż-
nych obszarach życia społecznego. 

Mariola Wilczek, pomimo swojej cho-
roby jest aktywna zawodowo i  codziennie 
niesie pomoc potrzebującym, pełniąc funk-
cję Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żorach. Prywatnie jest 
mężatką i  matką czwórki dorosłych dzieci, 
zmagającą się ze stwardnieniem rozsianym. 

W imieniu Kapituły Konkursu pamiątkowy 
dyplom oraz kwiaty wręczył Tomasz Jaku-
biec – doradca Senatora Marka Plury. Laure-
atka otrzymała również kwiaty i pamiątkowy 
grawerton z  rąk Daniela Wawrzyczka, Za-
stępcy Prezydenta Miasta Żory, który podzię-
kował jej za szlachetne serce i  otwartość na 
drugiego człowieka oraz życzył zdrowia i siły 
do dalszych działań. 

Żorzanka 
zdobywczynią 
tytułu Lady D.

Mariola Wilczek, tegoroczna „Lady 
D.”, pomimo swojej choroby jest ak-
tywna zawodowo i  niesie pomoc po-
trzebującym. Prestiżowe wyróżnienie 
żorzanka odebrała w siedzibie Urzędu 
Miasta Żory.  

W  gronie jubilatów obchodzących w  tym 
roku 60. rocznicę ślubu znalazły się cztery pary: 
Irena i  Zygmunt Baronowie,   Władysława 
i  Władysław Dudkowie, Teresa i  Zygmunt 
Spałkowie oraz Edeltraud i  Stanisław Waw-
rzaszkowie.

Z kolei Złote Gody, czyli 50. rocznicę ślubu, 
świętowało 36 par: Elżbieta i  Henryk Cięcia-
łowie, Krystyna i Janusz Dziubińscy, Danuta 
i  Apoloniusz Fabowie, Maria i  Kazimierz Fi-
lipiakowie, Wiesława i  Stanisław Fukałowie, 
Lidia i Józef Gawędowie, Helena i Stanisław 
Kapowie, Krystyna i  Sylwester Kaczmarczy-
kowie, Teresa i  Jerzy Kosarscy, Maria i  Mie-
czysław Krajewscy, Barbara i Bolesław Krobi-
szowie, Maria i Wiesław Lisewscy, Stanisława 
i  Fryderyk Lukaszczykowie, Zofia i  Jan Mły-
narczukowie, Emilia i Wacław Rochalscy, Jani-
na i Roman Rucińscy, Cecylia i Tadeusz Sput-
kowie, Marcelina i  Kazimierz Szkołdowie, 
Zofia i  Henryk Świerkoccy, Czesława i  Jerzy 
Wiaterowie, Stanisława i Czesław Wojdowie, 
Elżbieta i Józef Byczkowie, Krystyna i Ludwik 
Hołyńscy, Irena i  Roman Jakimów, Krysty-
na i  Emil Kajzerkowie, Natalia i  Franciszek 
Klajowie, Krystyna i  Marian Klimczakowie, 

Małżonkowie z Żor 
świętowali piękne jubileusze 

Waldemar Socha - Prezydent Miasta 
Żory spotkał się z  parami małżeńskimi 
świętującymi 50. i 60. rocznicę ślubu. Pod-
czas uroczystości jubilaci otrzymali Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznawane przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Jolanta i   Krystian Pawlaszczykowie, Halina 
i Ryszard Płoneczkowie, Walentyna i Florian 
Radoniowie, Irena i  Stanisław Rawscy, Zofia 
i  Borysław Sikorscy, Helena i  Henryk Skow-
ronowie, Jadwiga i  Józef Sobikowie, Ewa 
i Jan Szafrańcowie oraz Jadwiga i Kazimierz 
Wojciechowscy. Uroczystość odbyła się w  sali 
konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żorach i przebiegła w podniosłej, serdecznej 
atmosferze. Wszyscy jubilaci świętujący Złote 
Gody otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie - odznaczenie o  kształcie stylizo-
wanej, sześciopromiennej gwiazdy z  dwiema 
srebrzonymi różami i  napisem „za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Ponadto Prezydent Wal-
demar Socha wręczył żorskim parom listy gra-
tulacyjne oraz bukiety róż. Następnie wspólnie 
odśpiewano jubilatom „100 lat”. Swoimi wystę-
pami uroczystość uświetnili: kwartet smyczko-
wy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
w Żorach, a także Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Osiny”, który przypomniał jubilatom popularne 
śląskie melodie.

Podczas tego wyjątkowego spotkania Wal-
demar Socha podkreślał rolę, jaką jubilaci 
odegrali w  budowaniu dzisiejszej Polski i  Żor 
oraz podziękował za ich pracę, energię i  zaan-
gażowanie. Podkreślał również, że miasto i jego 
mieszkańcy potrzebują mądrości oraz doświad-
czenia życiowego zacnych jubilatów.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięk-
nych rocznic i życzymy wiele szczęścia, zdrowia 
i radości na dalsze wspólne lata życia!
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Stworzony przez prawdziwego pasjonata 
kajakarstwa przewodnik pn. „Z  nurtem Rudy” 
jest  bardzo przydatnym narzędziem do organi-
zacji weekendowych wypraw po rzece Rudzie. 
To  pierwsza publikacja, która całościowo opi-
suje Rudę - od jej źródlisk w okolicach Alei Jana 
Pawła II w Żorach, aż do ujścia do Odry, we wsi 
Turze w gminie Kuźnia Raciborska.

Żorzanin napisał pierwszy 
przewodnik po rzece Rudzie

Nie trzeba wyjeżdżać daleko, by wybrać 
się na bardzo ciekawy spływ kajakowy. 
Świetną przygodę można przeżyć na rzece 
Rudzie! Warto przy tym skorzystać z nowe-
go wydawnictwa – przewodnika pn. „Z nur-
tem Rudy”. To publikacja napisana przez 
żorskiego wodniaka, instruktora kajakar-
stwa Polskiego Związku Kajakowego i mu-
zyka zespołu MuzyKajaka - Piotra Krówkę. 

Piotr Krówka opisuje szlak wodny  z  per-
spektywy wody i kajakarza. Dla wybierających 
się na spływ z  pewnością pomocne okażą się 
zamieszczone w  przewodniku mapy, opisy 
przenosek i  miejsc niebezpiecznych, udoku-
mentowane zdjęciami. - Ruda to szlak bardzo 
ciekawy i urokliwy. Szlak liczący długości 53 km 
został podzielony na 5 etapów. Każdy etap zo-
stał kilkukrotnie spłynięty, szczegółowo opisa-
ny oraz udokumentowany – mówi autor prze-
wodnika. 

Przewodnik posiada bogatą bibliografię, 
można w  nim znaleźć informacje na temat 
świata roślin i zwierząt występujących w okoli-
cach Rudy, jak i garść informacji na temat histo-
rii turystyki kajakowej po rzece Rudzie, związa-
nej z  90 Harcerską Drużyną Wodną, działającą 

od lat 70. do 90. XX wieku w Żorach, a obecnie 
reaktywowaną. 

Wydawnictwo powstało dzięki zaangażo-
waniu muzyków z zespołu MuzyKajaka oraz ich 
przyjaciół i uczniów Gimnazjum nr 4 w Żorach, 
z którymi autor wspólnie przemierzał szlak ka-
jakowy Rudy. Publikacja została wydana dzię-
ki pomocy finansowej Miasta Żory. Autorowi 
przewodnika oraz licznemu gronu żorskich ka-
jakarzy zależy, by mieszkańcy Żor odkryli Rudę 
nie tylko jako rzekę na którą można popatrzeć, 
ale również jako szlak kajakowy, który można 
przepłynąć. 

„Z  nurtem Rudy” to pierwsza część opo-
wieści o „żorskich rzekach”. Autor pracuje już 
nad przewodnikiem po drugiej żorskiej rzece - 
Pszczynce, z której nurtem można dopłynąć do 
Gdańska. - Żory ze względu na swoje położenie 
są jedynym miastem w Polsce, z którego szlaka-
mi Rudy i Odry oraz Pyszczynki i Wisły można 
bezpośrednio dopłynąć do Bałtyku. Takiego 
położenia nie ma Rybnik, Kraków, Wrocław czy 
Warszawa – mówi Piotr Krówka. 

Ponad 10 hektarów Twinpigs podzielono na 
tematyczne strefy nawiązujące do historii i kultu-
ry zza oceanu. Odkrywanie Ameryki rozpoczyna 
się wraz z  Kolumbem, przy zacumowanym tuż 
przy wejściu do parku legendarnym statku Santa 
Maria. Dalej na gości czeka hawajska plaża, sta-
cja kosmiczna i meksykańska hacjenda. W strefie 
leśnej można poznać ciekawostki związane z ży-

W Twinpigs zapłacisz bonem turystycznym!
Amerykański Park Rozrywki Twinpigs 

zaprasza całe rodziny do wspólnej zaba-
wy! Za wstęp do parku rozrywki można 
zapłacić także bonem turystycznym. 

ciem rdzennych Amerykanów, a  gry kreatyw-
ne zapewnią doskonałą zabawę całej rodzinie. 
Prócz parków linowych, wielowymiarowych kin, 
gier w  technologii rozszerzonej rzeczywistości 
i karuzel, Twinpigs pełny jest także miejsc pikni-
kowych, zacisznych zakątków, w których można 
złapać oddech i doskonale wypocząć.

W  Twinpigs świetnie bawią się zarówno 
dzieciaki w  wieku szkolnym, jak i  maluchy. Na 
najmłodszych gości czekają m.in. figloraje, dmu-
chańce i zagroda ze zwierzętami. Przed przyjaz-
dem do Twinpigs nie trzeba sprawdzać prognozy 

Dla dzieci i  młodzieży Miejska Biblioteka 
Publiczna w  Żorach przygotowała wakacyjne 
propozycje. Zajęcia są bezpłatne, lecz obowią-
zują zapisy! Szczegóły w poniższym harmono-
gramie:

STREFA DZIECI
• Mała Akademia Rozrywki 3.08-6.08, godz. 

13:00-15:00 / wiek 7-10
• Zaczarowany ołówek - każda środa w  lipcu 

i sierpniu, godz. 14:00 /wiek 7+
• Zabawy Sensoryczne 05.08, godzina 17:00 / 

wiek do 3 lat z opiekunami
Zapisy w Strefie Dzieci: strefadzieci@mbpzory.pl 
/ tel. 32) 43 44 584, 43 43 197 wew. 24.

STREFA MŁODYCH 
• Wakacje z  pasją lipiec-sierpień w  godz. 
13:30-15:00 / wiek 13+, w tym:  

• Zgrane wtorki - spotkania z grami planszo-
wymi i nie tylko, Środy DIY i KoMix czwartki 
Zapisy w Informacji – Recepcji: informacja@

mbpzory.pl / tel. 32 43 43 197, 32 43 44 584.
Działania biblioteki w  okresie wakacji sku-

piają się nie tylko na atrakcjach dla dzieci i mło-

Spędź wakacje kreatywnie w Bibliotece
Wakacje to świetny czas na odkrywanie 

nowych pasji i  rozwijanie swoich zainte-
resowań. Jeśli letnie miesiące spędzacie 
w  Żorach, lub znajdziecie chwilę pomię-
dzy wyjazdami, koniecznie zajrzyjcie do 
biblioteki!

dzieży. Przygotowano również intrygujące 
propozycje dla dorosłych. Warto zainteresować 
się projektem „MyśLEM więc jestem. Czy Sta-
nisław Lem był wizjonerem?” przybliżającym 
sylwetkę tego wybitnego pisarza, wizjonera 
i innowatora. Realizacja projektu obejmie m.in.: 

• 5 sierpnia, godz. 18:00 Wernisaż wystawy 
fotografii Artura Rychlickiego. Wystawa po-
trwa do 4 września.

• 13 sierpnia, godz. 20:00 - 22:00 Kino pod 
gwiazdą Solaris BD+14 45 99
Kino w plenerze przybliży twórczość Stani-
sława Lema za pośrednictwem filmu Steve-
na Soderberga „Solaris”. 

• 14 sierpnia, godz.  10:00 - 20:00 Planeta-
rium pod planetą PIRX BD+14 45596 b. 
Gwiezdny seans w mobilnym planetarium. 

• 19 sierpnia  „Kosmiczne opowieści”
Spotkanie inspirowane twórczością Stani-
sława Lema, którą przedstawi Karol Wójcic-
ki, pasjonat nocnego nieba, popularyzator 
astronomii. Będzie możliwość obserwacji 
nieba w poszukiwaniu gwiazdy SOLARIS. 
Spotkanie z udziałem tłumacza PJM.

• 27 sierpnia, godz. 18:00 - 20:00 - Houston, 
mamy probLEM. Wizje (ciemnej) przyszłości 
Stanisława Lema. 
Dyskusja z  udziałem dr hab. prof. UAM 
Agnieszki Gajewskiej (autorki monografii 

„Zagłada i  gwiazdy. Przeszłość w  prozie 
Stanisława Lema”) i Marka Oramusa (autora 
pierwszej po śmierci Stanisława Lema książ-
ki „Bogowie Lema”. Spotkanie z  udziałem 
tłumacza PJM.
Projekt realizowany będzie do grudnia 

2021 r. O wydarzeniach planowanych w kolej-
nych miesiącach można przeczytać na stronie:  
www.mbpzory.pl

Projekt „MyśLEM więc jestem. Czy Stanisław 
Lem był wizjonerem?” dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

pogody - w miasteczku zabawa trwa przez cały 
sezon. W upalne dni dzieci szaleją na parkach li-
nowych w strefie leśnej, a podczas deszczu oglą-
dają filmy w technologii 360 stopni. 

Skorzystajcie z  bonu turystycznego, by za-
płacić nim za pobyt w Parku Rozrywki Twinpigs. 
Jak to zrobić? Wystarczy podjeść do specjalnie 
oznakowanej kasy, gdzie można uzyskać pomoc 
w  dopełnieniu formalności. Bonem turystycz-
nym można zapłacić za bilety całej rodziny. W pa-
kiecie, który można opłacić bonem znajduje się 
także voucher (50 zł) do wykorzystania w punk-
tach gastronomicznych na terenie Parku. Uwaga, 
to już ostatnie lato podczas którego można sko-
rzystać z bonu!

Uwaga! 
W okresie wakacyjnym obowiązują 

zmienione godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek:  08:00-16:00
Wtorek – Piątek:  08:00-20:00

Sobota:  12:00-20:00
Niedziela:  nieczynne 
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W  rozegranym w  Sosnowcu Finale Woje-
wódzkim Igrzysk Dzieci i Młodzieży, drużyna 
z  Żor, złożona z  uczniów żorskiej trzynastki 
i jednocześnie zawodników MKS Żory z rocz-
ników 2008/2009 pokazała charakter i umie-
jętności, strzelając aż 15 bramek i tracąc przy 
tym tylko 3. Po drodze do finału żorzanie zo-

Piłkarskie sukcesy uczniów SP 13! 
Szkoła Podstawowa nr 13 w  Żorach 

z  oddziałami sportowymi i  mistrzostwa 
sportowego im. Polskich Olimpijczyków 
zdominowała piłkarskie rozgrywki na Ślą-
sku! Najpierw tytuł mistrzowski wywal-
czyli chłopcy, a  następnie ich osiągnięcie 
wyrównały dziewczęta, które również 
zdobyły tytuł Mistrzyń Śląska! 

stawili w pokonanym polu SMS GKS Jastrzę-
bie-Zdrój i SMS Rekord Bielsko-Biała. 

W  turnieju finałowym żorska drużyna, 
prowadzona przez trenerów Pawła Rybi-
cę i  Wojciecha Gancarczyka wyprzedziła 
zespoły: SMS Ruch Chorzów, SMS Ruch Ra-
dzionków, UKS Łazy oraz SP 40 Sosnowiec. 
Tym samym chłopcy wywalczyli Mistrzostwo 
Śląska Szkół Podstawowych! Niepokonana 
drużyna, złożona z uczniów klas 6 i 7 wystą-
piła w składzie: M. Włodarczyk, M. Rutkow-
ski, J. Kostuch, K. Biały, N. Oleksy, M. Kwa-
śniewski, J. Włoch, M. Braun oraz Z. Burzan. 

Sukces chłopców zainspirował dziewczęta 
z  SP 13. W  wojewódzkim finale piłki nożnej 

dziewcząt zmierzyły się zespoły z  Żor, Do-
bieszowic, Gliwic, Częstochowy i  Rydułtów. 
Uczennice żorskiej SP 13, na co dzień trenu-
jące piłkę ręczną w MTS Żory i  wzmocnione 
Zosią Burzan - zawodniczką MKS Żory, okaza-
ły się niepokonane w całym turnieju,  zdoby-
wając aż 24 bramki i tracąc przy tym tylko 7! 

Podopieczne Pawła Rybicy i  Marty Ba-
sek najpierw wygrały 4:2 z SP Dobieszowice, 
następnie zremisowały 3:3 z  SP Gliwice po 
czym rozgromiły SP Częstochowa 7:1 i  SP 
Rydułtowy aż 10:1. Dzięki temu uczennice SP 
13 zdobyły tytuł najlepszej szkoły na Śląsku 
w piłkę nożną! Zwycięska drużyna wystąpiła 
w składzie: Emilia Kwiatoń, Maria Rozmary-
nowska, Sandra Barańska, Laura Matlak, 
Maja Gliwińska i Zosia Burzan.

Prestiżowa seria zawodów triathlonowych 
Garmin Iron Triathlon w miniony weekend 
zawitała do Skierniewic. Dla Sabiny Bartec-
kiej była to szansa na sportowy rewanż po 
słabszym niż zakładała występie podczas 
Challenge Gdańsk. Planem na te zawody  był 
wynik poniżej 5 godzin. 

Żorzanka świetnie zaczęła swój start i po 
1,9 km pływania wyszła z wody jako 2. zawod-
niczka. Na prowadzenie w klasyfikacji kobiet 
wyszła podczas drugiej z 4 pętli rowerowych 
i nie oddała go już do końca, pokonując przy 
tym na rowerze 90 km i przebiegając dystans 
półmaratonu, czyli 21,1 km. Cały czas zwięk-
szała dystans nad rywalkami, ostatecznie 

Sabina Bartecka triumfuje 
w Garmin Iron Trianthlon! 

Zawody Garmin Iron Triathlon w Skier-
niewicach były prawdziwym popisem Sa-
biny Barteckiej! Żorzanka jako pierwsza 
kobieta minęła linię mety na dystansie ½ 
Iron Man, ustanawiając przy tym nowy, 
imponujący rekord życiowy! 

wbiegając na metę z czasem 4:50:27 godz., 
co oznacza poprawienie jej rekordu życiowe-
go o niewiarygodne 35 minut! 

- Kiedy zobaczyłam szarfę na mecie i wie-
działam już, że jestem pierwsza, nogi ugięły 
się pode mną, a łzy płynęły jedna za drugą... 
klęczałam i  ryczałam jak dziecko – opisu-
je swoją reakcje na facebookowym profilu  
Sabina Bartecka.  

Podczas Otwartych Mistrzostw Rybnika 
Dzieci w  judo z  pewnością żadnemu z  za-
wodników nie brakowało motywacji, by po-
kazać się z jak najlepszej strony. Zadbali o to 
organizatorzy, którzy zaprosili na tę imprezę 
niekwestionowane gwiazdy judo. Młodzi 
sportowcy odbierali medale i  dyplomy od 
brązowej medalistki Mistrzostw Świata Ju-
lii Kowalczyk, mogli zapozować do zdjęcia 
z  piątym zawodnikiem Igrzysk Olimpijskich 
w  Londynie 2012 - Pawłem Zagrodnikiem, 

Żorzanie najlepsi w Otwartych 
Mistrzostwach Rybnika Dzieci w judo

Drużyna WKS Olympic.Gym Żory wy-
grała klasyfikację drużynową Otwartych 
Mistrzostw Rybnika Dzieci w judo! Podczas 
zawodów młodzi sportowcy mogli nie tyl-
ko sprawdzić się w starciu z rówieśnikami, 
ale też poznać swoich sportowych idoli. 

czy na macie słuchać uwag legendarnego 
trenera Tadeusza Kowalewskiego! 

Taka motywacja doskonale wpłynęła na 
zawodników WKS Olympic.Gym Żory! Złote 
medale wywalczyli: Lena Zdziebło, Mile-
na Ignacy, Kacper Tetla, Piotr Wawrzacz, 
Janek Lepczyński i  Radek Kondracki. Na 
drugim stopniu podium, ze srebrnymi meda-
lami stawali: Kalina Kokot, Krysia Ucherek, 
Wiktor Lepszy-Bayaraa i  Wojtek Mański. 
Brązowe krążki otrzymali natomiast: Karoli-
na Kondracka, Kuba Dziki i Kuba Truchel. 

Ogrom pracy włożonej w treningi, wyma-
gający przeciwnicy pokonani w  zaciętych 
walkach, łzy, ambicja i  zaciśnięte zęby – to 
wszystko zaowocowało pięknym pucharem 
za I miejsce w klasyfikacji zespołowej dla WKS 
Olympic.Gym Żory!

Żorzanin Jakub Frączek na co dzień jest 
uczniem w Technikum nr 2 im. ks. prof. Józe-
fa Tischnera w  Żorach, na kierunku technik 
eksploatacji portów i  terminali. Marzy jednak 
o  tym, by swoją przyszłość związać ze spor-
tem. Dwa lata temu zainteresował się sporta-
mi siłowymi i rozpoczął regularne treningi. Od 
wakacji minionego roku skupia się na trójboju 
siłowym i już teraz może pochwalić się w tym 
sporcie znaczącymi sukcesami. 

Pierwszymi zawodami Jakuba były III 
Otwarte Mistrzostwa Polski w  Trójboju Siło-
wym Classic Raw, Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
Raw Federacji WPC Polska, rozegrane w  2020 
roku we Wrocławiu. W trójboju siłowym młody 
żorzanin zaliczył 170 kg w  przysiadzie, 102,5 
kg w wyciskaniu leżąc oraz 190 kg w martwym 
ciągu. Takie wyniki pozwoliły mu zająć trzecie 
miejsce w  kategorii nastolatków i  wrócić do 
domu z brązowym medalem Mistrzostw Polski! 

Świetny występ był dla młodego adepta 
sportów siłowych motywacją do dalszych, cięż-
kich treningów i podnoszenia coraz większych 
ciężarów. Pozwolił mu też rozpocząć treningi 
pod okiem instruktorów z wrocławskiego klu-
bu Podsztangą.pl, dzięki czemu zyskał dostęp 
do fachowych porad i planów treningowych.

Profesjonalne przygotowania sprawiły, że 
forma Jakuba bardzo szybko rosła. Potwier-
dzeniem tego był występ nastolatka podczas 
Mistrzostw Świata Federacji WPA w  trójboju 
siłowym i wyciskaniu sztangi leżąc, rozgrywa-
nych w  Pabianicach. Żorzanin, występujący 
w  kategorii 16-17-latków do 100 kg, wykonał 
przysiad ze sztangą ważącą aż 190 kg, a  na-
stępnie wycisnął leżąc 117,5 kg oraz wyrwał 
w martwym ciągu 215 kg, nie dając szans kon-
kurentom. Tym samym, z  łącznym wynikiem 
522,5 kg, nie tylko zdobył tytuł Mistrza Świata, 
ale także ustanowił rekord Polski WPA w kate-
gorii nastolatków w wieku 16-17 lat, do 100 kg. 

Wielkie sukcesy 
młodego siłacza z Żor

Choć sporty siłowe trenuje dopiero 
od dwóch lat, to na swoim koncie ma już 
spektakularne sukcesy! Jakub Frączek 
to przyszłość trójboju siłowego nie tylko 
w Żorach, ale i w skali ogólnokrajowej. Już 
teraz 17-letni żorzanin może poszczycić 
się tytułem Mistrza Świata!
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Zegarek, biżuteria, obrączka ślubna, dokumenty, listy, zdjęcia - po wojnie, w de-
pozytach obozów koncentracyjnych zostało wiele osobistych rzeczy więźniów, 
zagrabionych przez nazistów. Arolsen Archives to organizacja, której misją jest ich 
zwrócenie rodzinom ofiar. W ramach kampanii „Stolen Memory” na żorskim rynku 
odbywa się organizowana przez nią we współpracy z MOK Żory wystawa o  tym 
samym tytule, która ma pomóc w dotarciu do rodzin ofiar i zwróceniach im tych 
osobistych rzeczy. 

 To jedna z  tych wystaw, którą powinien zobaczyć każdy. Na żorskim Rynku 
przez dwa miesiące mieszkańcy mogą zapoznać się z ekspozycją, której zadaniem 
jest próba odnalezienia krewnych ofiar obozów koncentracyjnych. Niektóre z tych 
poszukiwań zakończyły się sukcesem. Takim sukcesem jest historia poszukiwań 
rodziny Wilhelma Winklera, urodzonego 26 kwietnia 1916 roku w  Szerokiej. To 
jego rodziny szukała niemiecka organizacja, by zwrócić im osobiste rzeczy, zegarek 
kieszonkowy na łańcuszku pozostawiony w  depozycie obozu koncentracyjnego 
w Neuengamme. Winkler był jedną z pięciu tysięcy poszukiwanych osób – jedyną, 
która urodziła się tak blisko Żor.

- Cała historia odnalezienia rodziny Wilhelma jest bardzo poruszająca. Można 
powiedzieć, że bohater wydarzenia sam odnalazł drogę do domu - mówi Elżbieta 
Koczar z MOK w Żorach, której udało się odnaleźć rodzinę Winklera i skontaktować 
ją z Arolsen Archives. – Liczymy, że dzięki tej inicjatywie uda nam się dotrzeć do 
kolejnych rodzin, które do dziś nie poznały wojennych losów swoich krewnych. Im 
skuteczniej nagłośnimy fakt, że wciąż są poszukiwani krewni ofiar obozów koncen-
tracyjnych tym większe jest prawdopodobieństwo na kolejne sukcesy – dodaje.

Zapraszamy na żorski Rynek. Wystawa trwa do 26 sierpnia. 

- wyjątkowa wystawa na żorskim rynku 

Jubileuszowy Festiwal Fide et Amore 
z dotacją Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Niezwykle interesujący artyści z Polski, 
Rosji, Libanu i  Francji wystąpią podczas 
koncertów ukazujących bogactwo i wielo-
barwność religijnych tradycji w ramach Fe-
stiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amo-
re. W  tym roku żorski festiwal odbędzie 
się po raz piętnasty i jak zawsze dostarczy 
publiczności wielu artystycznych i ducho-
wych przeżyć. 

Tegoroczna, jubileuszowa edycja festi-
walu pod wymownym tytułem „Odbuduj-
my wspólnotę”, została dofinansowana 
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Wydarzeniu trady-
cyjnie towarzyszyć będzie VII konferencja 
naukowa nt. „Kosmiczna symfonia – świat 

Związek Gmin i  Powiatów Subregionu Za-
chodniego Województwa Śląskiego z  siedzibą 
w  Rybniku, zarządzający marką turystyczną 
Kraina Górnej Odry wraz z   Śląską Organizacją 
Turystyczną serdecznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców i turystów do udziału w akcji pro-
mocyjnej zachęcającej do odwiedzania najlep-
szych atrakcji w  województwie śląskim.  Akcja 
trwa od 15 lipca, a jej zasady są bardzo proste - 
wystarczy odwiedzić 5 atrakcji turystycznych lub 
1 obiekt noclegowy na co najmniej jedną noc.

i  muzyka wg. św. Hildegardy z  Biogen 
(1098 – 1179)”. 

Występom towarzyszyć będą odwo-
łania do tradycji judaistycznych, do mu-
zycznych korzeni chrześcijaństwa, do 
twórczości związanej z  tradycją wschod-
nią, nie zabraknie także pereł muzyki wie-
logłosowej - zarówno kościoła katolickie-
go, jak i ewangelicko-augsburskiego. 

Szczegółowy program festiwalu, któ-
ry zaplanowany jest na sierpień i  wrze-
sień 2021 roku, można znaleźć na stronie 
www.fideetamore.zory.pl.

Wygraj spływ kajakowy, 
zwiedzając Krainę Górnej Odry! 

Wakacje w pełni, pogoda dopisuje – to 
idealny czas, by lepiej poznać Krainę Gór-
nej Odry! Trwa akcja promocyjna, zachę-
cająca do odwiedzania najlepszych atrak-
cji naszego regionu. Każdy, kto weźmie w 
niej udział może wygrać bezpłatny spływ 
kajakowy niezwykle malowniczymi rzeka-
mi - Odrą i Rudą!

Co trzeba zrobić?
1. Odebrać lub pobrać książeczkę turysty (do-

stępna na stronie krainagornejodry.travel) 
2. Zebrać pieczątki w  wymienionych atrak-

cjach turystycznych lub jednym obiekcie 
noclegowym 

3. Odebrać voucher w jednym z Punktów Infor-
macji Turystycznej: 
a) Regionalny Punkt Informacji Krainy Górnej 

Odry Halo! Rybnik (ul. Jana III Sobieskiego, 
44-200 Rybnik), 

b) Punkt Informacji Turystycznej na Zamku 
Piastowskim w Raciborzu (ul. Zamkowa 2, 
47-400 Racibórz), 

c) Punkt Informacji Turystycznej w Wodzisła-
wiu Śląskim (ul. Styczyńskiego 2, 44-300 
Wodzisław Śląski), 

d) Punkt Informacji Turystycznej w  Żorach 
(ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory). 

Lista atrakcji, które biorą udział w akcji: 
1. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej 

w Rudach
2. Park Linowy Stacyjkowo
3. Zamek Piastowski w Raciborzu
4. Muzeum Miejskie w Żorach
5. Muzeum Ognia w Żorach
6. FlyPark Radlin
7. Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”
8. Wrotka Music Caffe Club
9. Mobilna wypożyczalnia kajaków Pagajos
10. Przystań Kajakowo-Rowerowa Aktywni
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu 
12. Centrum Sportów Wodnych BIG BLUE
13. Kajakomania – spływy kajakowe Rudą
14. Ośrodek rekreacyjny „Balaton” 
15. Twinpigs - Amerykański Park Rozrywki
...oraz wszystkie obiekty noclegowe na tere-

nie Krainy!
Gdzie wykorzystać voucher? 

• Przystań Kajakowo-Rowerowa Aktywni, 
ul. ks. Emila Szramka 11, 44-292 Rybnik,  
www.aktywni.net.pl, tel. 692 458 188

• Spływy kajakowe Pagajos, www.pagajos.pl, 
tel. 577 743 410
Więcej informacji nt. akcji promocyjnej 

oraz regulamin konkursu dostępny na stronie  
krainagornejodry.travel.


