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Wiele chorób, zwłaszcza w  swoim początkowym stadium roz-
woju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profi-
laktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i  uniknąć 
długotrwałego i nie zawsze skutecznego leczenia, które jest konse-
kwencją zbyt późnej diagnozy. 

Każdy uprawniony do udziału w  programie może skorzystać 
z  pakietu badań diagnostycznych w  punkcie, który będzie reali-
zował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do 
placówki z dowodem osobistym. Listę punktów można znaleźć na 
stronie pacjent.gov.pl. 

 „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycz-
nych w formie trzech pakietów dedykowanych oddzielnie dla ko-
biet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Aby skorzystać z badań należy:
1) zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stro-

nie pacjent.gov.pl; 
2) wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS; 
3) po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet ba-

dań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni 
roboczych); 

4) wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w pla-
cówce, która realizuje program; 

5) sprawdzić wyniki badań w placówce, w której wykonano ba-
dania. 

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), 
może uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem 
infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.  

Zadbaj o zdrowie! 
Skorzystaj z programu 
Profilaktyka 40 PLUS

„Profilaktyka 40 PLUS”, to nowy program, którego celem 
jest profilaktyczna diagnostyka w zakresie najczęściej wy-
stępujących problemów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 
40. roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego 
pakietu badań diagnostycznych.

Opieka wytchnieniowa to element sys-
temu pomocy społecznej. Jej istotą jest za-
pewnienie opieki osobie niesamodzielnej, 
dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od 
codziennych obowiązków czy też załatwić 
sprawy życia codziennego. Świadczenie re-
alizowane jest ze środków Funduszu Solidar-
nościowego.

Pomoc w  tej formie realizowana jest 

Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością? 
Skorzystaj z opieki wytchnieniowej

W Żorach opiekunowie osób z niepeł-
nosprawnościami mogą  uzyskać pomoc 
w formie opieki wytchnieniowej. To cza-
sowa opieka nad osobą niesamodzielną, 
świadczona przez wykwalifikowane oso-
by, która pozwala opiekunowi np. spokoj-
nie załatwić sprawy życia codziennego. 

w  Żorach od 2020 r. Usługi opiekuńcze 
świadczone są w  miejscu zamieszkania 
osoby z niepełnosprawnością. Program kie-
rowany jest do członków rodzin lub opieku-
nów, którzy wymagają wsparcia w  postaci 
doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad:

a) dziećmi z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności i mającym wskazania do:
- konieczności stałej lub długotrwa-

łej opieki lub pomocy innej osoby 
w  związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji,

- konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

b) osobami ze znacznym stopniem nie-

pełnosprawności lub orzeczeniami rów-
noważnymi.

Usługa opieki wytchnieniowej jest przy-
znawana na podstawie Karty zgłoszenia do 
programu.Polega na pomocy w: poruszaniu 
się i  przemieszczaniu, pielęgnacji, zapew-
nieniu przygotowania i  podania posiłków, 
higieny osobistej i kontroli czynności fizjolo-
gicznych, czystości w  miejscu przebywania. 
Usługa jest bezpłatna. 

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć 
wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żorach, ul. Boryńska 13 - budy-
nek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Osoby 
zainteresowane tą forma pomocy, spełniają-
ce kryteria proszone są o kontakt pod nr tel. 
32 43 57 840 wew. 23, 26 lub 27. Osoby , któ-
re nie zostaną zakwalifikowane w bieżącym 
roku zostaną umieszczone na liście rezerwo-
wej i  uwzględnione w  realizacji programu 
w 2022 r.

- Zapraszamy do korzystania z  usług 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 
Prowadzimy doradztwo w zakresie rozwo-
ju firm, w tym w zakresie B+R. W paździer-
niku i  listopadzie planujemy liczne wy-
darzenia dla przedsiębiorców m.in. lunch 
biznesowy pn. „Fundusze Europejskie 
w  nowej perspektywie”, szkolenia Micro-

ARP S.A. wspiera przedsiębiorczość w Żorach
Żorska Agencja Rozwoju Przedsiębior-

czości S.A. stawia na wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości, realizując liczne dzia-
łania, wpierające merytorycznie i  finan-
sowo firmy oraz osoby, które chcą rozpo-
cząć własną działalność gospodarczą. 

soft Excel i Lean Management – mówi  Na-
talia Figiel, Prezes Zarządu ARP S.A.  

 Obecnie ARP S.A. realizuje projekt pn. 
„Subregionalny Inkubator Przedsiębior-
czości – Niebieski StartUp”, dofinansowy 
ze środków Unii Europejskiej w  ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt skie-
rowany jest do osób, które nie ukończyły 
jeszcze 30 roku życia i mieszkają na tere-
nie Subregionu Zachodniego Wojewódz-
twa Śląskiego.  Uczestnicy projektu, za-
kładając własne działalności gospodarcze 
otrzymują wsparcie finansowe:

na zakupy inwestycyjne (do 23 050 zł), 
wsparcie pomostowe na opłatę ZUS, 

czynszu, innych ważnych dla działania fir-
my opłat (do 2600 zł/miesiąc przez 6-12 
miesięcy), 

zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, 
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem 

w trakcie szkoleń. 
ARP S.A. prowadzi też usługi doradcze, 

pomoc w  zakresie finansowania rozwoju 
firmy i optymalizacji kosztów, a także  po-
szukiwania partnerów biznesowych czy 
pośrednictwa pracy.  Realizuje też projek-
ty wspierające zatrudnienie (staże, szkole-
nia, zatrudnienie subsydiowane). Więcej 
informacji na stronie www.arpsa.pl. 
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Na początku wręczone zostały Nagrody 
Kulturalne Prezydenta Miasta Żory. Przy-
znawane są one dorocznie za całokształt 
osiągnięć w  dziedzinie kultury tym oso-
bom, instytucjom i  organizacjom, które 
działają na terenie Żor, na rzecz naszych 
mieszkańców. Piękne, ręcznie wykonane 
statuetki, których motywem przewod-
nim jest lira, wręczane są w  czterech ka-
tegoriach: Twórczość artystyczna, Upo-
wszechnianie kultury, Ochrona kultury 
oraz Młodzi twórcy. Wnioski oceniała po-
wołana przez Prezydenta Miasta Komisja 
w  składzie: Jolanta Hrycak – Przewodni-
cząca Komisji Kultury, Sportu i  Młodzieży 
Rady Miasta Żory, Przemysław Smyczek 
- Naczelnik Wydziału Kultury i  Promocji 
Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, Stanisław 
Ratajczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Żorach oraz Adrian Lubszczyk – 
Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Żory. 

Do nagrody w  kategorii twórczość ar-
tystyczna nominowani byli: duet Gabriela 
Becla i Zbigniew Tomecki, Przemysław Kar-
bowski, Anna Flaga oraz Zespół SĄSTĄD. 
Nagrodę Kulturalną otrzymała Anna Fla-
ga - absolwentka Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, 
gdzie otrzymała dyplom z  wyróżnieniem, 
a od niedawna także posiadaczka stopnia 
doktora ASP w  dyscyplinie artystycznej 
sztuki piękne. Anna Flaga jest też członki-
nią Związku Polskich Artystów Plastyków, 
kuratorką licznych wystaw sztuki, stypen-
dystką Ministra Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Marszałka Województwa 
Śląskiego. Na swoim koncie ma wiele wy-
staw indywidualnych i zbiorowych, zarów-
no w  Polsce, jak i  za granicą. O  nagrodę 
dla artystki wnioskowało Muzeum Miejskie 
w Żorach. 

W  kategorii upowszechniania kultury 
nominowani byli: Grzegorz Granek, Danu-
ta Pyrek, Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury 
„KANTATA”, Ireneusz Stajer, Michał Gajda 
oraz Maria Kożuch. Zwycięzcą został Grze-
gorz Granek – członek zarządów Żorskiego 
Towarzystwa Kulturalnego „Kontrapunkt” 
oraz Żorskiego Stowarzyszenia Edukacyj-
no-Kulturalnego, w  ramach których pro-
wadzi szereg inicjatyw mających na celu 
upowszechnianie i  ochronę kultury oraz 
dziedzictwa kulturowego a także edukację 
kulturalną. Grzegorz Granek jest organiza-
torem warsztatów dla dzieci i  młodzieży, 
spotkań autorskich z artystami, koncertów 
charytatywnych, przedsięwzięć teatralno-
-kabaretowych, a  także różnego rodzaju 
projektów muzycznych. Jest też współ-
organizatorem konkursów regionalnych 
oraz Międzynarodowego Festiwal VOICIN-
GERS. Wniosek złożył Miejski Ośrodek Kul-
tury w Żorach. 

W  kategorii ochrona kultury triumfo-
wała Joanna Zygmund - Kipka, od wielu lat 

Poznaliśmy laureatów nagród miejskich 
Phoenix Sariensis oraz Nagród Kulturalnych

To była wyjątkowa, bo podwójnie 
prestiżowa gala wręczenia nagród miej-
skich. W  żorskim kinie „Na Starówce” 
Waldemar Socha – Prezydent Miasta 
Żory wręczył nagrody Phoenix Sariensis 
oraz Nagrody Kulturalne. 

zaangażowana w  pielęgnowanie śląskiej 
tradycji i kultury.  To uczestniczka i  inicja-
torka niezliczonej ilości projektów o zasię-
gu regionalnym oraz ponadregionalnym. 
Posiada ogromną wiedzę w zakresie daw-
nych śląskich zwyczajów i  obrzędów, któ-
rą chętnie dzieli się z  uczestnikami lekcji 
regionalizmu na żywo - prowadzi je już 
od 14 lat w Centrum Edukacji Regionalnej 
w  Żorach. Laureatka aktywnie działa też 
w Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Osiny. 
O  nagrodzenie Joanny Zygmund - Kipki 
wnioskował Miejski Ośrodek Kultury w Żo-
rach.

W  tym roku nie przyznano nagrody 
w  kategorii młodzi twórcy. Prowadzący 
galę Adrian Lubszczyk w imieniu całej Ko-
misji przekazał natomiast wyrazy uznania 
dla nominowanego w tej kategorii Zespo-
łu Edukacyjno-Terapeutycznego z Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Żorach. Podkreślił, 
że przesłana prezentacja talentów mło-
dych artystów bardzo poruszyła wszyst-
kich członków Komisji.

oraz Kia, wytwarzane z  wykorzystaniem 
najnowszych dostępnych technologii. Nif-
co to jeden z  największych pracodawców 
w  Żorach, zatrudniający obecnie około 
tysiąca pracowników.  Laureat od wie-
lu lat aktywnie współpracuje z  Miastem, 
miejskimi instytucjami i  licznymi żorski-
mi organizacjami pozarządowymi w  tym 
ze  Stowarzyszeniem Dzieci Matki Teresy 
w  Żorach. Od 2013 roku funduje stypen-
dia dla najzdolniejszych uczniów Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 
w Żorach. Jest także partnerem takich wy-
darzeń jak m.in. Jarmark Świąteczny, Żor-
ski Bieg Uliczny, Festiwal SARI czy Żorska 
Wiosna Młodości. Współpracuje również 
z  żorskimi firmami, by wspierać lokalną 
przedsiębiorczość. 

Do grona laureatów dołączyła także 
firma Primo Profile Poland sp. z o.o. Jest 
ona częścią międzynarodowej grupy firm 
o charakterze produkcyjnym i handlowym. 
Przedsiębiorstwo działa w  Polsce od 1993 
roku,  a w 1998 roku uruchomiło w Żorach 
pierwszą halę produkcyjną. W  kolejnych 
latach rozrastało się, budując w  naszym 
mieście nowe hale i  otwierając kolejne 
linie produkcyjne. Obecnie firma zatrud-
nia około 130 osób. Głównym obszarem 

Emocje rosły – podczas drugiej części 
gali wręczano bowiem najbardziej presti-
żowe miejskie laury.  Phoenix Sariensis to 
nagroda o długiej tradycji oraz wspaniałym 
gronie laureatów. W tym roku już po raz 22. 
Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory 
wręczył statuetki symbolizujące feniksa 
tym, którzy cieszą się w  naszym mieście 
największym prestiżem. Przypomnijmy, że 
nagrody „Phoenix Sarienis” przyznawane 
są dorocznie instytucjom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, firmom i osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla miasta Żory lub wy-
różniającym się w  jego promocji w  kraju 
bądź poza jego granicami, a także wspie-
rającym - niekoniecznie finansowo - dzia-
łania z  zakresu edukacji i  oświaty, sportu, 
ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecz-
nej i  ochrony zdrowia, wspierania osób 
niepełnosprawnych oraz organizowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kapituła nagrody, pod przewodnic-
twem Waldemara Sochy – Prezydenta 
Miasta Żory zdecydowała o  przyznaniu 
dwóch nagród „Phoenix Sariensis 2021”. 
Pierwszym z laureatów została firma Nifco 
Korea Poland sp. z  o.o. To polski oddział 
międzynarodowej firmy, który został utwo-
rzony w  2010 roku. Produktami firmy są 
plastikowe części stanowiące wyposażenie 
wnętrz samochodów dla marek Hyundai 

jej działalności jest projektowanie, pro-
dukcja oraz sprzedaż wyrobów z  tworzyw 
sztucznych dla przemysłu oraz odbiorców 
indywidualnych - głównie w  Europie, ale 
również i w innych częściach świata. Swoje 
produkty firma Primo Profile Poland kieru-
je do klientów z różnych branż, m.in. takich 
jak: budownictwo, chłodnictwo, przemysł 
samochodowy, systemy wentylacyjne, że-
glarstwo oraz branża medyczna. 

Uroczysta gala była też okazją do wy-
różnienia laureata Nagrody Honorowej 
Phoenix Sarienis – Księdza Prałata Stani-
sława Gańczorza. Ksiądz Gańczorz przy-
jął święcenia kapłańskie w  1979 roku, zaś 
w 2003 roku związał się z Żorami – to wtedy 
otrzymał dekret proboszczowski do parafii 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żo-
rach. Przez lata pełnił funkcję dziekana 
dekanatu żorskiego. Był bardzo zaangażo-
wany w działalność charytatywną, eduka-
cyjną oraz artystyczną w naszym mieście. 

Uroczystej gali tradycyjnie już towa-
rzyszyły występy artystyczne. Goście mo-
gli obejrzeć przepiękne taneczne popisy 
w  wykonaniu duetu Karolina Lenarcik 
i  Karol Mental, a  następnie w  niezapo-
mnianą muzyczną podróż zabierał ich ze-
spół Zuza Pycia & SUGARFREE, który za-
prezentował największe polskie i światowe 
przeboje. 
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Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 
to inicjatywa wytyczająca nowe trendy 
w  budownictwie, promująca najlepsze 
modernizacje i  budowy. Konkurs nagra-
dza inwestorów, wykonawców i projektan-
tów za konkretną realizację jako wspólne 
dzieło trzech podmiotów. Celem konkursu 
jest wyłonienie przedsięwzięć budowla-
nych: modernizacji oraz nowych obiektów 
w przestrzeni urbanistycznej ukończonych 
w  danym roku, wyróżniających się szcze-
gólnymi walorami jakościowymi, funkcjo-
nalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

W  Jubileuszowej 25. edycji Konkursu 
udział wzięło ponad 470 inwestycji z całej 
Polski, a 87 zakwalifikowało się do finału. 

Biblioteka w Żorach z tytułem 
„Modernizacja Roku 2020”! 

Podczas uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w  Warszawie ogłoszono 
zwycięzców trwającego od 1996 roku 
konkursu na najlepsze inwestycje bu-
dowlane „Modernizacja Roku & Budowa 
XXI wieku”. Miasto Żory, jako inwestor 
otrzymały nagrodę główną „Moderni-
zacja Roku 2020” za budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Ottona Sterna! 

- Jury Konkursu 
nagradza perfek-
cyjne wykonanie, 
przemyślane pro-
jekty i  świadome 
inwestycje. Dla 
nas, organiza-
torów i  jurorów, 
liczą się inwe-
stycje z  ideą, po-

traktowane z  szacunkiem dla osiągnięć 
poprzednich pokoleń oraz środowiska na-
turalnego – podkreślają organizatorzy.

Obiekty oceniano wg. następujących 
kategorii „Modernizacja Roku”: drogi 
i  mosty; edukacja i  szkolnictwo; elewacje 
i  termorenowacje; nowoczesne biblioteki 
i  sanktuaria kultury; przestrzenie ziele-
ni; obiekty sportu i  rekreacji; użyteczność 
publiczna; zabytki; rewitalizacja obszarów 
i  przestrzeni; małe jest piękne; ochrony 
środowiska.

W  kategorii „nowoczesne biblioteki 
i  sanktuaria kultury” bezkonkurencyjna 
okazała się Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Ottona Sterna w  Żorach! W  imieniu 

Miasta Żory nagrody odebrali: Aleksandra 
Zawalska-Hawel – Dyrektor MBP w  Żo-
rach oraz Adrian Lubszczyk – Kierownik 
Biura Promocji, Kultury i  Sportu. Nagro-
dzeni zostali:

Inwestor: Gmina Miejska Żory
Wykonawca: BEN-BUD Janusz Benisz 
Projektant: Pracownia Projektowa Im-

puls arch. Dariusz Zniszczoł 
Przypomnijmy, że nowa siedziba biblio-

teki powstała w  ramach projektu „Kolej 
przedsiębiorczości – rewitalizacja obiek-
tów i  przestrzeni dworca PKP i  dawnego 
Młyna Elektrycznego w  Żorach – etap II 
Spółdzielnia Kultury”, który otrzymał do-
finansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Budynek, w którym obecnie mieści się 
żorska biblioteka zachwyca funkcjonal-
nością i  innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Dawny budynek młyna elektrycznego 
stał się nowoczesną siedzibą biblioteki 
z  doskonale wyposażoną czytelnią prasy, 
wypożyczalnią dla dzieci, młodzieży i  do-
rosłych, świetnie zaopatrzonym działem 
multimediów, pracownią dla twórców, 
a także wielofunkcyjną salą konferencyjną 
czy studiem nagraniowym.

Znamy wyniki Żorskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2022. Głosami mieszkańców 
do realizacji w 2022 roku zostały skierowa-
ne dwa projekty, których łączna wartość to  
ponad 2 miliony złotych! Żorzanie oddali 
w  sumie 5  240 głosów, z  których ważne 
były 4 922. To najwyższa frekwencja w hi-
storii Żorskiego Budżetu Obywatelskiego! 
Warto podkreślić, że 2122 głosy oddano 
przez Internet, poprzez nowy, uproszczony 
system do głosowania.

Zdecydowanym zwycięzcą został pro-

Mieszkańcy zdecydowali! Znamy wyniki 
Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

W przyszłym roku w Żorach powsta-
nie hala do gry w tenisa, a przestrzeń wo-
kół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 
na os. Pawlikowskiego zostanie pięknie 
zagospodarowana – tak zdecydowali 
mieszkańcy, biorący udział w  głosowa-
niu w  ramach Żorskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2022! W głosowaniu wzięło 
udział ponad 5 tysięcy żorzan! 

jekt  pn. „Żorska Strefa Tenisa”, zgłoszony 
przez Andrzeja Mazura. Oddano na niego 
aż 2 112 ważnych głosów , czyli 42,9%.  Żor-
ska Strefa Tenisa powstanie w  centrum 
miasta, obok miejskiej hali przy ul. Folwa-
reckiej. Projekt  zakłada budowę komplek-
su trzech krytych kortów tenisowych (3 
hale pięcio-łukowe stalowe, z nowoczesną 
nawierzchnią dywanową typu TOP SLI-
DE, efektywnym systemem ogrzewania 
oraz   oświetleniem częściowo natural-
nym przez zastosowanie membran świa-
tło-przepuszczalnych) wraz z  przyległym 
budynkiem zaplecza szatniowego. Strefa 
Tenisa z 3 kortami w krytej hali wraz z sys-
temem ogrzewania, ale i  otwieranymi 
bocznymi częściami hal na okres letni, jest 
przewidziana jako całoroczny kompleks, 
w którym będzie można zapoznać się dys-
cyplina jaką jest tenis, uczyć się techniki 
uderzeń oraz doskonalić swoje umiejęt-

ności gry dla wszystkich niezależnie od 
wieku.

Głosami mieszkańców do realizacji 
skierowany został także projekt pn. „Przy-
jazne zagospodarowanie terenów wo-
kół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 
na  Osiedlu Pawlikowskiego”, zgłoszony 
przez Agnieszkę Maroszek. Projekt ten 
otrzymał 773 ważne głosy, a polega na za-
gospodarowaniu terenów wokół budyn-
ków Szkoły Podstawowej nr 13 poprzez 
uporządkowanie terenu, nasadzenie roślin 
wieloletnich i zamontowanie ławek parko-
wych. Dzięki środkom z ŻBO 2022 ucznio-
wie zyskają przyjazne otoczenie i miejsce 
do spędzania przerw oraz czasu poza lek-
cjami. Również rodzice uczniów znajdą tu 
miłe miejsce do odpoczynku w oczekiwa-
niu na swoje pociechy. Wzrośnie estetyka 
budynków szkoły, które niedawno zyskały 
już nową elewację. Zagospodarowany te-
ren będzie miejscem relaksu dla miesz-
kańców Osiedla Pawlikowskiego.

Szczegółowe wyniki i  opisy zwycię-
skich projektów można znaleźć na stronie  
www.zory.pl.

W  ramach ŻBO 2021 mieszkańcy wy-
brali do realizacji trzy projekty. Jednym 
z  nich był zgłoszony przez Sławomira Ta-
gowskiego projekt pn. „Budowa kortu do 
gry w padel w celu reaktywacji terenu by-
łego boiska do siatkówki przy hali sporto-
wej MOSiR Żory”. Teraz oświetlony kort do 
gry w padel, zlokalizowany przy ul. Folwa-

Pierwszy w Żorach 
kort do gry w padel już otwarty!

Można już korzystać z  pierwszego 
w  Żorach kortu do gry w  padel! Nowy 
obiekt, wybudowany dzięki środkom 
z  Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 
został oficjalnie otwarty. 

reckiej 10 jest już gotowy!
W  uroczystym otwarciu wzięli udział: 

pomysłodawca a  zarazem prezes Padel 
Team „Rozwijamy padel w  Polsce” –  Sła-
womir Tagowski, przedstawiciele Rady 
Miasta w  Żorach - Andrzej Lis  i Krzysztof 
Mentlik, Kierownik Biura Promocji, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miasta w Żorach – Ad-
rian Lubszczyk  oraz Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Żorach 
– Marek Utrata.W ramach otwarcia odbyła 
się prezentacja zasad gry oraz pokazowy 
mecz w wykonaniu profesjonalistów. Chęt-

ni mogli też zagrać z zawodowcami i zapo-
znać się z zasadami funkcjonowania kortu. 

Administratorem obiektu jest  MOSiR 
Żory, który zaprasza do skorzystania z kor-
tu siedem dni w tygodniu, w godz. 10:00 
– 20:00. Dodatkowo w hali sportowej MO-
SiR można wypożyczyć rakiety i piłeczki do 
gry. Do końca 2021 roku można korzystać 
z  kortu i  wypożyczalni  bezpłatnie. Rezer-
wacji kortu oraz sprzętu należy doko-
nać   w hali pod numerem telefonu 32 43 
41 172 wew. 10.

Od nowego roku MOSiR planuje uru-
chomienie szkółki gry w  padel dla dzieci 
i  dorosłych. Zasady gry, informacja padel 
w  „pigułce”, regulamin kortu oraz zdję-
cia z  budowy kortu dostępne na  stronie  
www.mosir.zory.pl.
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Wybory do rad dzielnic po raz pierw-
szy w innym niż dotychczas trybie 

Konieczność zastosowania trybu szcze-
gólnego wyborów spowodowana jest 
ciągle obowiązującymi nas prawnie obo-
strzeniami i  zasadami bezpieczeństwa, 
związanymi z  zagrożeniem epidemiolo-
gicznym, a tym samym  troską o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców i mieszka-
nek Żor. 

Co oznacza tryb szczególny?
Po raz pierwszy wybory do rad dziel-

nic nie odbędą się na otwartym zebraniu 
mieszkańców dzielnicy. Mieszkaniec dziel-
nicy chcąc wziąć udział w głosowaniu po-
winien udać się do lokalu wyborczego we 
wskazanym miejscu i  czasie, okazać ko-
misji dokument potwierdzający jego toż-
samość oraz dokonać wpisu na listę osób 
głosujących (podając swoje imię, nazwi-
sko oraz adres zamieszkania). Mieszkań-
cowi wpisanemu na listę komisja wyda 
kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią 
Urzędu Miasta z  wpisanymi w  kolejności 
alfabetycznej nazwiskami kandydatów 
oraz poinformuje o  sposobie głosowania. 
Po zagłosowaniu mieszkaniec wrzuci kar-
tę do zaplombowanej urny. Po zakończo-
nym głosowaniu komisja otworzy urnę 
i przystąpi do liczenia głosów. Po ustaleniu 
wyników głosowania, zostaną one wywie-
szone na drzwiach lokalu wyborczego.

 Zgłaszanie kandydatów na członka 
Rady Dzielnicy

By przygotować karty do głosowania, 
konieczne jest zgłoszenie kandydatów 
do rady dzielnicy z wyprzedzeniem. Zgło-
szenia dla każdej z  dzielnic należy doko-
nać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta 
Żory, najpóźniej na 12 dni przed zaplano-
waną datą wyborów w dzielnicy. Zgłosze-
nie musi zawierać: imię, nazwisko, adres 
i  podpis osoby lub osób zgłaszających 
kandydata, a także imię, nazwisko, adres 
zamieszkania oraz zgodę na kandydo-
wanie potwierdzoną  podpisem samego 
kandydata. Kandydata na członka rady 
dzielnicy może zgłosić każdy uprawniony 
do głosowania. Formularze zgłoszenia bę-
dzie można pobrać ze strony bip.zory.pl 
oraz w Biurze Rady Miasta, Urząd Miasta 
Żory, Rynek 9, pokój 211. 

Lista kandydatów na członków rady 
dzielnicy, po jej formalnej weryfikacji zo-
stanie zamieszczona w  Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta oraz prze-

Działaj na rzecz lokalnej społeczności! 
Weź udział w wyborach do rady dzielnicy

Prezydent Miasta Żory, zarządzeniem 
z 18 października 2021 roku ogłosił wybo-
ry członków rad jednostek pomocniczych 
gminy, czyli rad dzielnic. W tym roku wy-
bory te odbędą się w trybie szczególnym. 

słana do Zarządu Dzielnicy celem podania 
jej do publicznej wiadomości poprzez roz-
plakatowanie na terenie dzielnicy najpóź-
niej 7 dni przed planowanym terminem 
wyborów.

Dla przeprowadzenia wyborów Prezy-
dent powoła komisję wyborczą w składzie 
3-5 osób, w tym  1 wskazanej przez Zarząd 
Dzielnicy, w  której przeprowadza się wy-
bory. Należy pamiętać, że członek komisji 
nie może kandydować do rady dzielnicy. 

Uprawnieni do głosowania   
Głosować może każdy  mieszkaniec 

dzielnicy stale zamieszkujący na jej tere-
nie, który :

- najpóźniej w dniu głosowania ukończył 
18 rok życia, 

-  jest obywatelem  polskim  lub obywa-
telem Unii Europejskiej niebędącym 
obywatelem   polskim. 

Prawa wybierania nie ma osoba pozba-
wiona praw publicznych prawomocnym 
orzeczeniem sądu; osoba pozbawiona 
praw wyborczych prawomocnym orzecze-
niem Trybunału Stanu oraz osoba ubez-
własnowolniona prawomocnym orzecze-
niem sądu.

Kandydat na członka Rady Dzielnicy
Do  rady dzielnicy może zostać wybrany 

każdy mieszkaniec uprawniony do głoso-
wania.

Poniżej zamieszamy tabelę z  informa-
cjami o  miejscach, datach i  godzinach 
przeprowadzenia wyborów  w poszczegól-
nych Dzielnicach miasta.

Lp. Nazwa jednostki 
pomocniczej

Termin i godziny   
wyborów Miejsce wyborów

1 Śródmieście 18.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00

Szkoła Podstawowa nr 3
(budynek  nr 2)

2 Sikorskiego 18.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  MOK - Klub „Wisus”

3 Baranowice 18.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Zespół  Szkolno - Przedszkolny nr 5

4 Księcia Władysława 19.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Szkoła Podstawowa nr 4

5 Powstańców Ślą-
skich

19.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Szkoła Podstawowa nr 17

6 Rogoźna 19.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8

7 Osiny 26.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  MOK - Świetlica Osiny

8 Zachód 26.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  

Szkoła Podstawowa nr 3
(budynek nr 1)

9 Pawlikowskiego 26.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Szkoła Podstawowa nr 13

10 Kleszczówka 29.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

11 700-lecia Żor 29.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Szkoła Podstawowa nr  3

12 Korfantego 29.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Szkoła Podstawowa nr  16

13 Rój 30.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11

14 Rowień – Folwarki 30.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00 MOK - Świetlica Rowień

15 Kleszczów 30.11.2021 r.
godz. 17:00 – 19:00 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6

Co zyskuję 
działając 
w Radzie 
Dzielnicy?

Praca w Radzie Dzielnicy to realny wpływ na 
życie Miasta, w którym mieszkam oraz na to, jak 
będzie wyglądała i funkcjonowała w przyszłości 
moja mała ojczyzna. To także możliwość lep-
szego poznania mieszkańców swojej dzielnicy 
i  działania dla wspólnego dobra oraz ogromna 
satysfakcja z robienia czegoś dla innych.

Poprzez pracę dla Dzielnicy można re-
alizować swoje pomysły, zarówno w  ob-
szarze inwestycyjnym, jak i  kulturalnym 
czy sportowym np. przez organizację 
ciekawych imprez i wydarzeń, czy wycie-
czek. To także okazja do pomocy potrze-
bującym z mojego sąsiedztwa.
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- Mieszkańcy Żor pokazali, jak ważna jest 
dla nich zieleń i przyroda, wybierając w Żor-
skim Budżecie Obywatelskim 2021 projekt pn. 
„Zazielenić Żory”. Jego realizacja zbiega się 
w  tym roku z  obchodami Światowego Dnia 
Drzewa. W ramach tego projektu w paździer-
niku i  listopadzie we wszystkich dzielnicach 
naszego miasta zasadzonych zostanie w su-
mie aż tysiąc nowych drzew – mówi Walde-
mar Socha, Prezydent Miasta Żory. 

W duchu hasła promującego  nasze mia-
sto - „Wkręć się w zielone Żory” - zachęcamy 
żorzan do przyłączenia się do ogólnopolskiej 
akcji sadzenia drzew z  okazji Światowego 
Dnia Drzewa poprzez nasadzenie tej jesieni 

Uczcij z nami Światowy Dzień Drzewa! 
Ogłaszamy konkurs na najpiękniejsze drzewo w Żorach

Corocznie, 10 października obcho-
dzony jest Światowy Dzień Drzewa. To 
międzynarodowa akcja sadzenia drzew, 
której celem jest wzrost świadomości 
ekologicznej społeczeństw. Zachęcamy 
mieszkańców do włączenie się w tę ini-
cjatywę, a  uczniów żorskich szkół pod-
stawowych oraz ponadpodstawowych 
także do udziału w konkursie pn. „Naj-
piękniejsze drzewo w Żorach”. 

choć jednego nowego drzewka na własnej 
posesji. 

Zapraszamy też do udziału w  konkursie 
pn. „Najpiękniejsze drzewo w  Żorach”, orga-
nizowanym przez  Wydział Inżynierii Środo-
wiska Urzędu Miasta Żory. Jego celem jest 
wzbudzenie wrażliwości na piękno przyrody, 
podniesienie świadomości ekologicznej, mo-
tywacja do ruchu na świeżym powietrzu oraz 
integracja rodzin poprzez wspólne działanie 
dzieci i  dorosłych.  Zadaniem uczestników 
konkursu jest znalezienie i  zaprezentowanie 
najpiękniejszego ich zdaniem drzewa w  Żo-
rach – do konkursu można zgłosić drzewo, 
które nie jest objęte formą ochrony przyrody 
jako pomnik przyrody. Listę pomników przy-
rody można znaleźć na www.zory.pl.

Konkurs organizowany jest w trzech kate-
goriach: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 
4-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponad-
podstawowe. Dozwolona jest pomoc osób 
dorosłych.

Praca powinna zostać przygotowana 
w  formie maksymalnie 5 stron A4, zawiera-
jących co najmniej: zdjęcie drzewa (maksy-

malnie 3 fotografie); wskazanie obwodu pnia/
pni na wysokości 130 cm; lokalizację drzewa 
(mapka, adres, rejon w  którym rośnie, nr 
działki lub współrzędne geograficzne); ga-
tunek drzewa; cechy szczególne drzewa (np. 
rozmiar, wyróżnianie się w swoim otoczeniu, 
obecność gniazd, dziupli, inne walory przy-
rodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne 
lub krajobrazowe) oraz uzasadnienie swojego 
wyboru.

Prace wraz z  kartą zgłoszeniową należy 
składać w terminie do 5 listopada:

- bezpośrednio w biurze podawczym Urzę-
du Miasta Żory, Rynek 9, 44-  240 Żory   
(z  dopiskiem „KONKURS: NAJPIĘKNIEJ-
SZE DRZEWO W ŻORACH”),

- pocztą na adres: Wydział Inżynierii Środo-
wiska, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 
Żory (z  dopiskiem „KONKURS: NAJPIĘK-
NIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”),

- w  wersji elektronicznej na adres: is@
um.zory.pl, w tytule wiadomości wpisując 
„KONKURS: NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO 
W  ŻORACH”. W  przypadku zgłoszenia 
elektronicznego, do projektu należy załą-
czyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej.
Nagrodą w  konkursie są bony zakupowe 

do sklepu Decathlon o wartości 500 zł, 300 zł 
oraz 100 zł . Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie www.zory.pl.

Gdzie szukać pomocy  w czasie kryzysu psychicznego? 
• Na stronie www.zory.pl znajduje się przewodnik informujący o lokalnie do-

stępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji za-
wodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Żorach na swojej stronie  
www.pppzory.pl zamieszcza informacje o wszelkich formach pomocy dzie-
ciom, a także ciekawe artykuły oraz webinar poświęcony depresji. Poradnia 
prowadzi też konsultacje i wsparcie dla dzieci poprzez różne formy terapii. 
Na terenie placówki prowadzona jest szkoła dla rodziców w formule warsz-
tatowej. 

• Na stronie internetowej nzozsyriusz.pl zostały umieszczone informacje na 
temat Ośrodka Metodyczno-Terapeutycznego Syriusz oraz placówek po-
wiązanych (przedszkole terapeutyczne Syriusz, szkoła terapeutyczna Sy-
riusz). Placówka świadczy usługi w  zakresie psychiatrii dzieci i  młodzieży, 
psychiatrii, psychologii klinicznej.

• Forum Przeciwko Depresji udziela pomocy i wsparcia osobom zmagającym się 
z problemem depresji. Szczegóły na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl 

• Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji - 22 594 91 00 (czynny 
w każdą środę i czwartek w godz. 17:00 – 19:00, koszt połączenia jak na nu-
mer stacjonarny wg taryfy operatora)

• Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - 116 123(po-
niedziałek-piątek, w godz. 14:00 - 22:00, połączenie bezpłatne)

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 
h na dobę, połączenie bezpłatne)

• Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 
- 800 080 222 

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne
Problemy psychiczne dotykają coraz większej liczby osób - nie tylko 

dorosłych, ale też dzieci i młodzieży. Wysokie tempo życia, brak czasu 
na odpoczynek oraz stres sprawiają, że cierpi nie tylko nasze zdrowie 
fizyczne, ale i psychiczne. 

Mł.asp. Mariusz Małek
Dzielnicowy rejonu Rowień – Folwarki, dzielnicy Zachód do 
Ronda Knurowskiego, ulic: Szczejkowickiej, Rybnickiej (nr 
parzyste od 48 i nieparzyste od 25), 3 Maja (do nr 31), Folwa-
reckiej (od numeru 11), al. Wojska Polskiego (od nr 30 do 52 
i nr nieparzyste od 33 do 51), części dzielnicy Rogoźna od ul. 
Zbożowej do Rolniczej  (od nr 35), ul. Gajowej, Wodzisław-
skiej (parzyste od nr 34 do 152, nieparzyste od nr 85 do 105).
telefon komórkowy: 723 654 827
telefon stacjonarny: 47 85 533 66

Mł.asp. Tomasz Grochowina
Dzielnicowy rejonu Śródmieścia i Starego Miasta, ulic: Górnego 
i Dolnego Przedmieścia, Męczenników Oświęcimskich, Muzeal-

nej, Kościuszki (do nr 27), Stodolnej, Smutnej, Centralnej (do nr 4), 
Dworcowej, Stawowej, Nad Rudą, Pszczyńskiej (do DK-81), Kolejowej, 
Katowickiej 1 oraz Stodolnej 2, a także Wodociągowej, Rybnickiej (nr 

parzyste do 46A), Kleszczówki (od ul. Mikołowskiej, nr nieparzyste do 
DK-81 i lasu Gichta).

telefon komórkowy: 723 646 302
telefon stacjonarny: 47 85 533 65

Porada dzielnicowego: Nie klikaj w  podejrzane linki! Żadna instytu-
cja finansowa nigdy nie prosi swoich klientów o weryfikacyjne logowanie 
się do swoich serwisów. Nie instaluj proponowanych przez konsultantów 
aplikacji i nie dokonuj żadnych przelewów za pomocą wysyłanych linków.

Porada dzielnicowego: Uważaj na firmy, które proponują niższe rachun-
ki za prąd, gaz lub telefon. Nie dopytując o szczegóły i nie czytając z uwa-
gą dokumentów możesz nieświadomie zerwać obecną umową i ponieść 
dotkliwe straty finansowe. Niestety wiele takich firm działa nieuczciwie. 
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Sport

W  tym roku nagrodzonych w  dziedzinie 
sportu było rekordowo dużo – nagrody z rąk 
Waldemara Sochy – Prezydenta Miasta Żory 
oraz Jolanty Hrycak – Przewodniczącej Ko-
misji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Miasta 
Żory odebrało w sumie aż 115 osób w tym 11 
trenerów, 6 działaczy sportowych oraz 98 
sportowców. 

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli dyscypliny, która ma w  na-
szym mieście duże tradycje oraz wielu fa-
nów, czyli piłki ręcznej. Nagrody otrzymały 
zawodniczki Towarzystwa Sportowego Po-
goń 1922 Żory: Wiktoria Budzisławska, Julia 
Pędziwiatr, Monika Gruca, Iga Barska, Wik-
toria Herrmann, Karolina Jaworska, Natalia 
Kowalska, Justyna Wołoch, Magda Stępień, 
Julia Pastuszka, Aleksandra Maziarek oraz 
Natalia Koss, a  także trenerka tego klubu 
Agnieszka Gawron i  jego prezes Mirosław 
Szczurek. 

Nagrodzone zostały też piłkarki ręczne 
Miejskiego Towarzystwa Sportowego Żory: 
Bożena Pietrzak, Sandra Matusik, Marta 
Wołczyk, Klaudia Zizulewska, Aleksandra 
Stuchlik, Nicola Romanowska, Karolina 
Kanicka, Patrycja Ciura, Marta Redlecka, 
Klaudia Pielesz, Wiktoria Kosmowska, Da-
ria Justka oraz ich trener Bartłomiej Duda, 
a także działacz tego klubu Daniel Asztem-
borski. 

Historyczny sukces odniosły w  kwietniu 
tego roku siatkarki MUKS Sari Żory, które 
wywalczyły awans do 2 ligi ogólnopolskiej! 
W  imieniu zawodniczek, które w  czasie 
rozdania nagród rozgrywały mecz nagro-
dy odebrał prezes zarządu MUKS Sari Żory 
Krzysztof Biodrowicz. Nagrodzone zostały 
następujące zawodniczki: Paulina Jamrozik, 
Zofia Człowiek, Tetiana Berbeha, Patrycja 
Konsek-Badura, Marta Chłopik, Oliwia Bio-
drowicz, Lucyna Fedyczkowska, Katarzyna 
Hajska, Gabriela Durczyński, Karolina Pu-
czok, Ewa Zbrzeźna, Dominika Zbirowska, 
Anna Wrzeszcz, Angelika Strządała, Sylwia 
Mazur oraz trener, który poprowadził dziew-
czyny do awansu czyli Paweł Wrzeszcz. 

Wyróżnieni zostali także inni przedsta-
wiciele siatkówki: środkowa zespołu BKS 
BOSTIK Bielsko-Biała - Dominika Pierzcha-
ła oraz zawodnicy KS Jastrzębski Węgiel: 
Aleksander Piksa, Karol Cieślik i Marek Ko-
morowski, a także trenera tego klubu Dawid 
Hołda. 

Nasze miasto może pochwalić się wielo-
ma utalentowanymi, młodymi pływakami, 
którzy mają już na koncie liczne sukcesy. 
Nagrody otrzymali reprezentanci klubu UKS 
„SALMO” Żory: Igor Pergół, Urszula Śliwka 
i Olivier Kosmala oraz ich trener, a zarazem 
prezes klubu Krzysztof Kretek. Wśród na-
grodzonych są też reprezentanci Klubu Pły-
wackiego „SIKRET” Gliwice: Weronika Fira, 
Jakub Śliwka oraz trener Tomasz Śliwka.  

Najlepsi sportowcy oraz niestrudzeni rowerzyści 
nagrodzeni podczas Jarmarku Władysławowskiego

Po rocznej przerwie w naszym mieście 
zorganizowano XVIII Jarmark Włady-
sławowski. W tym roku był on nie tylko 
okazją do wspólnej zabawy przy muzyce, 
ale też areną wręczenia Nagród Sporto-
wych Prezydenta Miasta Żory, a także na-
gród dla najlepszych żorzan w rywalizacji 
o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 

Laureatem został reprezentujący WKS Śląsk 
Wrocław Piotr Zdziebło i  pływająca w  bar-
wach Uczniowskiego Klubu Pływackiego 
Unia Oświęcim Nadia Lala. Nagrodzono też 
pływaków WKS Olympic.Gym Żory: Dobra-
wę Klabuhn, Hannę Barską, Krystynę Uche-
rek i Magdalenę Byczek oraz ich trenera Se-
bastiana Hudźca. 

Wśród żorzan mamy też utalentowa-
nych przedstawicieli sportów walki. Nagrody 
odebrali karatecy KSW Shogun Żory: Han-
na Sobczyk, Kamil Szewieczek, Jakub Lis, 
Dominik Chabrzyk i Kacper Żesławski oraz 
trener i  prezes tego klubu Dariusz Kudyk. 
Laureatem został też przedstawiciel judo - 
Adrian Stefański.

Z rąk Prezydenta Miasta nagrody odebrali 
też prawdziwi siłacze - mistrz świata w  wy-
ciskania sztangi leżąc Sebastiana Niedzie-
la oraz mistrza świata w  trójboju siłowym 
wśród nastolatków Jakub Frączek.

Żory już od lat są bardzo ważnym ośrod-
kiem na mapie rozwoju baseballu i softbal-
lu w  Polsce. Dlatego nagrodzeni zostali re-
prezentanci BUKS Gepardów Żory: Gabriel 
Wilichnowski, Kacper Wawoczny, Miłosz 
Bednarz, Maksymilian Herc, Aleksander 
Jończyk, Zuzanna Jończyk, Adrian Mań-
dok, Oskar Pych, Mikołaj Sawczuk, Milena 
Stoszko, Stanisław Strumiński, Kamil To-
masik, Marcel Słomian, Nikodem Spólny, 
Kajetan Kruczek, Konrad Wiśniewski, Mak-
symilian Urbanek, Szymon Królik, Natalia 
Ciarcińska i  Justyna Ostarek. Nagrodzeni 
zostali też trenerzy tego klubu: Marcin Padoł 
i  Arkadiusz Żurkowski oraz działacze Ma-
riusz Szczygieł i Barbara Kozłowska. 

Nagrodę otrzymał piłkarz MKS Żory Kac-
per Biały oraz koszykarz Gliwickiego To-
warzystwa Koszykówki S.A.: Maciej Łatka. 
Nagrody trafił też do zasłużonych działaczy 
sportowych – działacza klubu KS Kleszczów 
a zarazem trenera piłki nożnej Mieczysława 
Jakubowskiego oraz wieloletniego działa-
cza sportowego, związanego z żorskimi klu-
bami i MOSiR Żory - Romana Gawrona. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się też Mi-
strzyni Polski w kolarstwie górskim Adrian-

na Broda ze Stowarzyszenia MTB Pressing 
Team oraz brązowy medalista drużynowych 
mistrzostw polski squashu Robert Olejni-
czak, reprezentant Stowarzyszenia S4S Squ-
ash For Silesia Bytom.

Nagrody otrzymali także biegacze na 
dystansach ultramaratońskich, zawodnicy 
klubu HRmax Żory – Andrzej Wereszczak 
i Andrzej Zielińskie oraz zawodniczka, a za-
razem prezes tego klubu Ewa Kałus. Wyróż-
niona została także czołowa polska triathlo-
nistka – Sabina Bartecka. 

Wśród laureatów znaleźli się też lekko-
atleci UKS „Czwórki” Żory: Marta Kałmuk, 
Michał Wróbel, Damian Kania, Cyprian Bril-
la, Szymon Drabik, Martyna Ziebura, Zu-
zanna Wyppich, Patrycja Stępka oraz Mag-
da Czajkowska. 

Po wręczeniu nagród sportowych przy-
szła pora na nagrodzenie najlepszych rowe-
rzystów, biorących udział w rywalizacji o Pu-
char Rowerowej Stolicy Polski. W  tym roku 
dla naszego miasta kilometry kręciło 471 
aktywnych uczestników, którzy przejechali 
łącznie prawie 88 tysięcy kilometrów! Dało 
to Żorom 18 miejsce w  Polsce, a  na Śląsku 
byliśmy najlepsi! 

Najaktywniejszymi rowerzystkami w  Żo-
rach okazały się: Anna Fiałkiewicz, któ-
ra przejechała aż 2657,98 km,  Maria Szul 
(2357,61 km) oraz Anna Lennert (1654,02 km). 
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce po raz 
drugi z rzędu zdobył Józef Szul, który w tym 
roku wykręcił okrągłe 4000 km! Drugie miej-
sce należy do Macieja Fiałkiewicza (3204,41 
km),  a  trzecie miejsce zajął Marian Olejni-
czak (3124,43 km). Nagrody dla uczestników 
ufundowali Urząd Miasta Żory oraz sklep 
Decathlon  Żory.  

Wszystkich uczniów z  naszego miasta 
zaprosiliśmy do kręcenia kilometrów dla 
Żor i  jednocześnie na konto swojej szkoły. 
Placówką, która zdobyła tytuł „Najbardziej 
Rowerowej Szkoły w  Żorach” jest Szkoła 
Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi 
w Żorach, na której koncie znalazło się aż 13 
243,51 km!
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Dofinansowanie dotyczy projektu pn. 
„Wirtualna Strefa Kultury”, który ma na 
celu podniesienie kompetencji cyfrowych 
społeczności lokalnej i kadry kultury oraz 
doposażenie MOK-u  w  sprzęt niezbędny 
do prowadzenia edukacji i animacji on-li-
ne. „Wirtualna Strefa Kultury”  rozszerzy 
ofertę MOK-u o działania przeprowadzane 
w przestrzeni cyfrowej. Planuje się umoż-
liwienie odbycia wirtualnego spaceru po 
Domu Kultury, jego placówkach i  trwa-
jących wystawach, a  także stworzenie 
mobilnego studia filmowego i  otwartej 
pracowni podcastów. Pozyskana dotacja 
umożliwi realizację oferty dostępnej dla 
osób ze szczególnymi potrzebami w  za-
kresie dostępności cyfrowej i  informacyj-
no-komunikacyjnej.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów 
kultury” finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 3.2 „Inno-
wacyjne rozwiązania na  rzecz aktywizacji 
cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych. Zadaniem uczest-
ników jest stworzenie „mapy myśli”, czyli 
notatki graficznej dotyczącej III Powsta-
nia Śląskiego. Honorowy patronat nad 
konkursem sprawują Dyrektor Oddziału 
IPN w  Katowicach dr Andrzej Sznajder, 
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Piotr 
Kosztyła. 

Regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie www.cer-zory.pl. 

Konkurs na mapę myśli o III Powstaniu Śląskim
W tym roku obchodzimy 100. roczni-

cę III Powstania Śląskiego. Z  tej okazji 
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach 
zaprasza dzieci do udziału w wojewódz-
kim konkursie historyczno-plastycznym 
pt. „Mapa myśli – III Powstanie Śląskie”, 
organizowanym w ramach projektu „Pa-
triotyzm na co dzień i od święta – jesień”. 

Miejski Ośrodek 
Kultury z dotacją 
z Unii Europejskiej 
na rzecz aktywizacji 
cyfrowej.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło 
beneficjentów konkursu grantowego 
w projekcie „Konwersja cyfrowa domów 
kultury”. Na liście znalazł się Miejski 
Ośrodek Kultury w Żorach, który na po-
nad 1200 złożonych wniosków, zajął 76 
miejsce i otrzyma dotację w wysokości 
160 800 złotych!

Głównym celem wizyty francuskiej de-
legacji w  naszym mieście było przygoto-
wanie i  prezentacja wystawy dzieł sztuki 
artystów z  Montceau-les-Mines oraz kon-
tynuacja współpracy pomiędzy naszymi 
miastami na gruncie samorządowym 
i  kulturalnym. Do Żor, oprócz samych ar-
tystów przyjechali także zastępca 
Mera, odpowiedzialna za Wydział 
Kultury i  Partnerstwa Jocelyne 
Buchalik oraz pracująca w  Wy-
dziale Kultury Charlotte Lavigne. 

Momentem kulminacyjnym 
wizyty partnerskiej był werni-
saż wystawy, który odbył się 
w  siedzibie Muzeum Miejskiego 
w Żorach. Podczas wernisażu za-
prezentowane zostały prace ar-
tystów z Francji oraz wystawa hi-
storyczna pt. „Polacy w  Zagłębiu 
Górniczym Montceau Les Mines 
1919–1939”. Nie zabrakło także po-
dziękowań, prezentów i okazji do 
wymiany kulturowych i artystycz-
nych doświadczeń. 

- Nasza współpraca z  Montceau-les-
-Mines trwa już 15 lat i jest to partnerstwo, 
które najbardziej nam się udało. Nie tylko 
nawiązaliśmy relacje na szczeblu władz sa-
morządowych, czy współpracę kulturalną, 
ale także – a może przede wszystkim – na-
wiązały się prawdziwe przyjaźnie pomię-
dzy mieszkańcami Żor i Montceau-les-Mi-
nes. Bardzo się cieszymy, że ta współpraca 
jest tak owocna i mamy nadzieję, że nasi 
goście zabiorą do Francji same pozytywne 

W Żorach gościli artyści 
z francuskiego miasta partnerskiego

Już od 15 lat trwa partnerska współ-
praca pomiędzy Żorami a  francuskim 
miastem Montceau-les-Mines. Tym ra-
zem w  ramach partnerstwa w  naszym 
mieście gościła grupa artystów z  Fran-
cji, która zaprezentowała swoje prace 
w Muzeum Miejskim w Żorach.

wspomnienia z  Żor i  będą chcieli jeszcze 
nas odwiedzić – podkreślał podczas wer-
nisażu wystawy Waldemar Socha, Prezy-
dent Miasta Żory.

Na wystawie w  Muzeum Miejskim za-
prezentowane zostały prace artystów 
z Burgundii tworzących w różnych techni-
kach malarskich, graficznych, fotograficz-
nych i  rzeźbiarskich (rzeźby z  kamienia, 
terakoty, odlewy z  brązu, ceramika) oraz 
sztukę interdyscyplinarną – połączenie fo-
tografii z poezją. Prezentowane były dzieła 
następujących artystów: Jean-Claude Bli-
gny, Marie-Thérèse Bolletot, Stéphanie 

Bucher, Christine Caron-Coutaudier, Ala-
in Chanliau, Christian Dejeux, Jean-Louis 
Ducerf, Jacqueline Gaumet, Mireille Ka-
zmine, Pierrette Lafarge, Julien Lemo-
usy, Jean-Paul Longin, Nicole Pernette, 
Patrick Torres, Gérard Lauvoisard, Hen-
ri Mauguin, Sylvie Kierchowski, Stefan 
Brancher, Norbert Prost, Brigitte Cha-
poix, Sophie Khalfoune i Daniel Meunier, 
Lionel Souci i Pascal Vaussanvin. Kurato-
rem wystawy była dr Anna Flaga.


