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Na mocy umowy, podpisanej przez Wal-
demara Sochę – Prezydenta Miasta Żory 
oraz reprezentujących firmę Primo Profile 
Poland sp. z  o.o. członków zarządu Bartło-
mieja Baudlera i Marcina Śliża laureat miej-
skiej nagrody Phoenix Sariensis 2021 obo-
wiązał się do wsparcia uchodźców z Ukrainy 
kwotą aż 180 000,00 zł. Środki te posłużą do 
udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, 
którzy przybyli na teren Rzeczypospolitej 
Polskiej  z  terytorium Ukrainy w  związku 
z  działaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego Państwa lub udzielenia 

Primo Profile i Sekonix 
wspierają uchodźców z Ukrainy

Wsparcie w  wysokości aż 180  tys. zł 
przekaże uchodźcom z  Ukrainy żorska 
firma Primo Profile Poland sp. z  o.o. 
Natomiast koreańska firma Sekonix 
Poland Sp. z  o.o. przekazała przebywa-
jącym w  naszym mieście uchodźcom 
niezwykle potrzebne dary, takie jak 
ręczniki oraz sprzęt komputerowy. 

takiej pomocy obywatelom Ukrainy bezpo-
średnio na terytorium Ukrainy. 

- Po wybuchu wojny w  Ukrainie, wielu 
naszych pracowników postanowiło pomóc 
uchodźcom z  tego kraju. Jako firma także 
chcieliśmy udzielić im wsparcia i  zastana-
wialiśmy się, w jaki sposób zrobić to najsku-
teczniej. Zależało nam, żeby działać lokalnie 
i  dlatego nawiązaliśmy współpracę z  Mia-
stem – mówi Bartłomiej Baudler, członek 
zarządu Primo Profile Poland sp. z o.o. Nad 
tym, by przekazane przez firmę środki tra-
fiły tam, gdzie są naprawdę potrzebne, bę-
dzie czuwał Urząd Miasta Żory.

Firma Sekonix zakupiła natomiast  i prze-
kazała aż 500 sztuk ręczników oraz 10 kom-
puterów wraz z  myszkami, klawiaturami 
i  słuchawkami, które posłużą uchodźcom 
z  Ukrainy m.in. do poszukiwania pracy czy 
zdalnej nauki. Podarunki na ręce Waldema-
ra Sochy - Prezydenta Miasta Żory przekazał 

Kim Chunho – Prezes firmy Sekonix Poland 
Sp. z  o.o. Podarowane artykuły trafią do 
miejsc, w  których zostaną najlepiej wyko-
rzystane, a więc tych, w których Miasto za-
pewniło obywatelom Ukrainy noclegi i  wy-
żywienie: ośrodka w  Żorach-Roju, obiektu 
w  Baranowicach oraz do Parku Rozrywki 
Twinpigs. 

Spotkania Prezydenta Waldemara Sochy 
z  jubilatami mają w  naszym mieście długą 
tradycją i są doskonałym sposobem na wyróż-
nienie żorskich małżeństw, świętujących Złote 
Gody i  dalsze, imponujące rocznice małżeń-
skiego stażu. - Chciałbym Wam podziękować 
za to, co zrobiliście dla rodzin, miasta i kraju. 
To wy poświęciliście na to swoją energię, swo-
ją pracę – od najmłodszych lat. To dzięki Wa-
szym staraniom i pracy żyjemy w kraju, który 
się rozwija i pięknieje. Za to, w imieniu wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta, składam 
wyrazy uznania i wdzięczności.  Jesteście waż-
ną częścią naszej społeczności. Potrzebujemy 
Waszej mądrości, doświadczenia życiowego 
i  doradztwa - powiedział podczas spotkania 
Prezydent Żor, a  następnie złożył jubilatom 
życzenia zdrowia, pogody ducha oraz optymi-
zmu.

Małżeństwa na medal! Prezydent Miasta spotkał się 
z parami świętującymi 50. i 60.  rocznicę ślubu

Wyjątkowe okazje wymają szczegól-
nego uczczenia, dlatego też w  pięknie 
udekorowanej sali  domu przyjęć „Arka-
dia” zorganizowano spotkanie, na które 
Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory 
zaprosił pary małżeńskie, który w  ostat-
nim czasie świętowały 50. oraz 60. roczni-
cę ślubu. Podczas uroczystości zacni ju-
bilaci otrzymali Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy zaproszeni na uroczystość jubilaci 
otrzymali z rąk Waldemara Sochy listy gratu-
lacyjne, piękne kwiaty oraz kosze podarunko-
we, a  pary świętujące 50. rocznicę zawarcia 
ślubu zostały także odznaczone Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym za-
szczytnym wyróżnieniem uhonorowanych 
zostało 41 par małżeńskich: Marianna Bogu-
sław Białowowie, Barbara i Wenecjusz Biazi-
kowie, Krystyna i Ryszard Bieliccy, Kazimiera 
i  Andrzej Bilowie, Danuta i  Jacek Boratyń-
scy, Bogumiła i Stefan Chełmeccy, Gertruda 
i  Jan Dworokowie, Teresa i  Jan Dźwierzyń-
scy, Halina i Piotr Gawliczkowie, Otylia i Jó-
zef Grymanowie, Władysława i  Stanisław 
Hajdukowie, Kazimiera i Edward Hałasowie, 
Weronika i  Bogdan Jędrzejkowie, Barbara 
i Stefan Jurcabowie, Maria i Karol Kałusowie, 
Teodora i Wiktor Kaniowie, Salomea i Robert 
Karwotowie, Ludgarda i Stefan Kempni, Kry-
styna i  Władysław Kędzierscy, Stanisława 
i Mieczysław Łukasikowie, Teresa i Tadeusz 
Machoczkowie, Anna i  Jan Nagórni, Mał-
gorzata i Jan Niziołkowie, Janina i Wiesław 
Obarowie, Julia i  Tadeusz Orłowscy, Teresa 
i Józef Paszkowscy, Róża i Józef Pawlasowie, 
Anna i  Janusz Płaczkowie, Dorota i  Broni-
sław Polokowie, Genowefa i  Zdzisław Przy-
byłowie, Halina i  Jan Rerychowie, Krysty-
na i  Józef Ritau, Jadwiga i  Lucjan Różyccy, 

Krystyna i  Jerzy Szczepkowscy, Ilona i  Jan 
Szymczykowie, Danuta i Szczepan Ślesińscy, 
Małgorzata i  Bogdan Ślezionowie, Aniela 
i Stefan Śliwowie, Władysława i Karol Tłucz-
kiewiczowie, Halina i Sergiusz Tużańscy oraz 
Stefania i Alojzy Ziółkowscy.

W  gronie jubilatów obchodzących w  tym 
roku Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę 
ślubu znalazło się natomiast sześć par: Maria 
i Józef  Bańczykowie, Róża i Józef Dzidowie, 
Maria i Alojzy Kempni, Elżbieta i Antoni Pary-
szowie, Teresa i Jan Szałkowscy oraz Krysty-
na i Herbert Szpitalni.

Uroczystość występami artystycznymi 
uświetnili kwartet smyczkowy Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w  Żorach oraz 
Zespół Ludowy Pieśni i  Tańca „Osiny”, który 
od wielu lat towarzyszy jubilatom podczas 
uroczystych spotkań z  Prezydentem Miasta, 
przypominając im popularne śląskie melodie.  

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięk-
nych rocznic i życzymy wiele szczęścia, zdro-
wia i radości na dalsze wspólne lata życia!

Zachęcamy pary, które w  najbliższym 
czasie będą świętowały 50., 60. i 65. roczni-
cę ślubu do zgłaszania się do Urzędu Sta-
nu Cywilnego, mieszczącego się w siedzi-
bie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9, tel. 
32 43 48 126/127, e-mail: usc@um.zory.pl.

 Od 11 maja wnioski o  wypłatę 300 
zł dla obywateli Ukrainy, którzy przeby-
wają na terenie Żor w  związku z  kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, są przyjmowane Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 
Księcia Przemysława 2.

Wnioski można składać w dni robo-
cze od poniedziałku do piątku w  go-
dzinach 8:00 – 10:00.

Wniosek o 300 zł 
dla uchodźców 
złóż w MOPS Żory

Co zrobić, 
by nie spotkać na swej drodze dzika?

• Unikaj zarośli i łąk z dala od zabudowań, 
szczególnie po zmroku.

• Nie dokarmiaj dzikich zwierząt! Nie wyrzu-
caj żywności w miejscach do tego nieprze-

Dziki w mieście – co zrobić, gdy je spotkamy?
„Dzik jest dziki, dzik jest zły” ? Choć 

kojarzą się głównie z lasem, to od kilku 
lat obserwujemy wzrost populacji dzików 
oraz wchodzenie przez nie na tereny miej-
skie. Ich obecność w pobliżu zabudowań 
wynika m.in. z rozrastania się aglomeracji, 
a także nieświadomego wabienia zwierząt 
pozostawianiem odpadków przez ludzi.

znaczonych.
• Zabezpiecz pojemniki oraz worki na śmie-

ci przed dostępem zwierzyny.
• Uporządkuj swoją działkę, zbieraj opadłe 

owoce i warzywa, dbaj by trawa była sko-
szona, a gęste zarośla usunięte.

• Gdy zajdzie taka konieczność zastosuj przy 
ogrodzeniu posesji dostępne na rynku 
środki odstraszające.
Pozbycie się zwierząt z miasta nie jest pro-

ste. Koła łowieckie nie mogą prowadzić po-
lowań poza obszarem obwodów łowieckich. 
Tereny podlegające wyłączeniu z  polowań 
przez Wojewodę Śląskiego stają się dla zwie-
rzyny „bezpiecznym schronieniem”. W poro-

zumieniu z miastem koła łowieckie podejmu-
ją szereg działań mających na celu eliminację 
problemu (wzmożone dyżury myśliwych w 
okresie wzrostu płodów rolnych, edukacja 
mieszkańców, a nawet przekazywanie miesz-
kańcom certyfikowanych środków odstrasza-
jących dziki).

Jak zachować się w sytuacji, 
kiedy spotkamy się z dzikiem „oko w oko”?
• Pamiętaj, że dzik to naprawdę dzikie zwie-

rzę, którego zachowania nie można prze-
widzieć.

• Nie panikuj i po cichu się oddal.
• Nie podchodź, nie strasz, nie dokarmiaj.
• Zachowaj szczególną ostrożność, gdy spo-

tkasz lochę z młodymi. Dziki nie są agre-
sywnez natury, atakują gdy czują się zagro-
żone lub są ranne.
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Każdy z mieszkańców Żor może złożyć 
swój projekt do Żorskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2023 (ŻBO2023) w  terminie 
do 30 czerwca 2022 r. W tym roku ponow-
nie zgłaszać można tylko  projekty ogól-
nomiejskie, czyli takie, które skierowane 
są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa 
wartość zgłaszanego projektu musi wyno-
sić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie 
nie może przekraczać kwoty przeznaczo-
nej na ŻBO2023 czyli 2 200 000 zł. Miesz-
kańcy mogą zgłaszać zarówno projekty 
„miękkie”, jak i  inwestycyjne, pamiętając, 
że te ostatnie muszą być zlokalizowane na 
terenach należących do miasta. Własność 
poszczególnych działek można sprawdzić 
na www.geoportal.zory.pl.

Każdy mieszkaniec może zgłosić  je-
den projekt, a zgłoszenia przyjmowane są 
w następujący sposób:

1) listownie na adres: Urząd Miasta Żory, 
Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, 
z adnotacją „Żorski Budżet Obywatel-
ski” lub „ŻBO”

2) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Mia-
sta Żory przy Rynku 9 lub Al. Wojska 
Polskiego 25, 

Twój pomysł może zmienić miasto! 
Startuje Żorski Budżet Obywatelski 2023

Chcesz mieć realny wpływ na to, co 
dzieje się w  naszym mieście? Masz po-
mysł na inwestycję lub działania, które 
warto zrealizować? Jeśli tak, to weź udział 
w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2023. 

3) elektronicznie na platformie zory-
-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym 
formularz projektu zgłoszony elek-
tronicznie  musi zawierać  wszyst-
kie  wymagane załączniki, w  postaci 
skanów lub zdjęć oryginałów doku-
mentów,

4) w  przypadku osób, którym rodzaj 
niepełnosprawności lub stan zdrowia 
uniemożliwia złożenie wniosku - za 
pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, 
po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym z Urzędem Miasta.

Aby zgłosić projekt wymagana jest  li-
sta z podpisami poparcia co najmniej 50 
mieszkańców Żor. Wzór formularza do 
złożenia w  formie papierowej oraz wzór 
listy poparcia są dostępne w Urzędzie Mia-
sta Żory w godzinach jego pracy. Można je 
też pobrać ze strony www.zory.pl.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak 
najdokładniej opisać zgłaszaną propozy-
cję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, 
lokalizacja) oraz podać możliwie dokład-
ny kosztorys – stworzony w oparciu o za-
pytania do firm, koszty podobnych reali-
zacji w  Żorach lub innych miasta itp. Nie 
wolno przy tym wskazywać, że inwestycja 
musi zostać zrealizowana przez zakup 
sprzętu konkretnej marki czy wykonana 

przez konkretnego wykonawcę.   Należy 
też pamiętać o podziale kosztów na te do-
tyczące działań inwestycyjnych i  działań 
„miękkich”. Dodatkowo zgłaszający wnio-
sek musi podać  szacowane koszty  eks-
ploatacyjne zgłaszanej inwestycji w  5 
kolejnych latach. W  kosztorysie należy 
zawrzeć wszystkie koszty tzn. wziąć pod 
uwagę konieczność wykonania projektu, 
uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy 
utrzymania zgłaszanego przedsięwzię-
cia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczą-
ce wykonalności technicznej czy sposobu 
przygotowania kosztorysu zachęcamy do 
kontaktu z  pracownikami  Wydziału In-
westycji (pod adresem in@um.zory.pl lub 
numerem telefonu  32 43 48  275  i  32 43 
48  276) oraz  Wydziału Infrastruktury 
Miejskiej Urzędu Miasta Żory  (pod adre-
sem imi@um.zory.pl lub numerem telefo-
nu 32 43 48 272 albo 32 43 48 290).

Do wniosku można także dodać mapy, 
szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które 
pomogą w  jak najlepszym przedstawie-
niu zgłaszanego pomysłu. Należy także 
podać dane kontaktowe osoby zgłasza-
jącej. W  przypadku problemów z  wypeł-
nieniem wniosku można zgłosić się do 
pracowników Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na 
adres wpks@um.zory.pl lub telefonicznie 
pod nr 32 43 48 176.

O  terminach i  szczegółach dalszych 
etapów będziemy informowali na bieżą-
co m.in. na miejskiej stronie interneto-
wej  www.zory.pl,  na profilu facebooko-
wym Miasto Żory, w BIP oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miasta.

By wziąć udział w  zabawie wystarczą 
rower i  smartfon. W  tym drugim instalu-
jemy darmową aplikację pn. „Aktywne 
Miasta”, w  której dołączamy do rywaliza-
cji „Rowerowa Stolica Polski – czerwiec 
2022”. Następnie wybieramy Żory jako 
miasto, dla którego będziemy zbierać 
przejechane kilometry. Pamiętajmy o uru-
chomieniu aplikacji przed rozpoczęciem 
jazdy!

Wszystkie miasta mają równe szanse 
– niezależnie od wielkości i  liczby miesz-
kańców – ponieważ łączna liczba przeje-
chanych kilometrów jest dzielona przez 
liczbę mieszkańców. Jeżeli chcemy dodat-

Żory walczą o tytuł Rowerowej Stolicy Polski!
Trwa walka o  tytuł najbardziej rowe-

rowego miasta w  Polsce. W  tegorocznej 
edycji Rowerowej Stolicy Polski  udział za-
powiedziało aż 56 miast. Na najlepszych 
uczestników czekają nagrody rzeczowe!

kowo rywalizować w mniejszych grupach, 
wystarczy wyszukać te istniejące i  się do 
nich zapisać lub zaproponować własną. 
Osoby, które brały udział w oficjalnym tre-
ningu, nie muszą ponownie zapisywać się 
do rywalizacji. Do prawidłowego działa-
nia aplikacji niezbędne jest umożliwienie 
jej działania w  tle oraz wyłączenia trybu 
oszczędzania baterii w telefonie.

W trakcie tegorocznego treningu, który 
trwał od 21 kwietnia do 21 maja, rowerzyści 
z całej Polski wykręcili rekordowe 3,2 mln 
kilometrów! Ale prawdziwa rywalizacja do-
piero się zaczęła! Zagrzewać Was do walki 
o nagrody będzie ambasador tegorocznej 
edycji RSP polski kolarz szosowy Marek 
Leśniewski - olimpijczyk, multimedalista 
i propagator aktywnego trybu życia. 

Uczestnicy, którzy wykręcą dla Żor 
najwięcej kilometrów otrzymają pamiąt-
kowe statuetki oraz nagrody rzeczowe! 

Upominki od Miasta Żory trafią do trzech 
najlepszych rowerzystów i rowerzystek.

Organizator akcji – miasto Bydgoszcz 
– poza Pucharem dla zwycięskiego mia-
sta i  stacjami naprawy rowerów dla naj-
lepszych trzech miast, przygotował rów-
nież wyróżnienia indywidualne: vouchery 
w wysokości 1 tys., 1,5 tys. i  2 tys. zł do cen-
trumrowerowe.pl oraz zestawy kosmety-
ków od Fale Loki Koki. 

Zachęcamy również wszystkich 
uczniów z Żor do walki o tytuł „Najbardziej 
Rowerowej Szkoły w Żorach”. Szkoła, któ-
ra po zakończonej akcji na swoim koncie 
będzie miała największą ilość przejecha-
nych kilometrów, otrzyma pamiątkową 
statuetkę. Aby przyłączyć się do rywalizacji 
szkół należy w  aplikacji Aktywne Miasta, 
wybrać miasto: ŻORY, rodzaj grupy: SZKO-
ŁY, a następnie z listy wybrać nazwę swojej 
szkoły i kliknąć DOŁĄCZ.

Dzięki inicjatywie Henryka Oszka - pomy-
słodawcy projektu wybranego przez miesz-
kańców Żor do realizacji w ramach Żorskiego 
Budżetu Obywatelskiego, przy stawie ERG 
powstało miejsce idealne do wypoczynku i re-
kreacji. Na mieszkańców czekają tutaj ławecz-
ki parkowe oraz nowoczesna altana wyposa-
żona w  stoły i  ławki. Jest również ogrodzony 
plac zabaw, siłownia pod chmurką i  miejsce 

Obierz kierunek na „Przystanek Zachód” 
– nową przestrzeń wypoczynkową w Żorach

Wyjątkowa i  atrakcyjna przestrzeń 
wypoczynkowa dla mieszkańców zo-
stała stworzona w  okolicy stawu ERG 
w dzielnicy Zachód. To idealne miejsce, 
aby zrobić sobie przerwę w trakcie spa-
cerów i rowerowych przejażdżek. Każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie!

na ognisko! A to wszystko w otoczeniu drzew 
i w sąsiedztwie malowniczego stawu ERG.

„Przystanek Zachód” znajduje się za remizą 
Państwowej Straży Pożarnej w Żorach - moż-
na tam dojechać utwardzoną drogą od strony 
ul. Ogniowej. Osoby, które zechcą odwiedzić 
nową żorską strefę wypoczynku samocho-
dem, mogą skorzystać z  parkingu, znajdują-
cego się tuż obok.
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Szkoła Podstawowa nr 4 w  Żorach zo-
stała pierwszą szkołą w  Polsce noszącą imię 
Otylii Jędrzejczak.  Patronka, pełniąca obec-
nie funkcję prezesa Polskiego Związku Pły-
wackiego wzięła udział w  uroczystościach 
związanych z tym jakże ważnym dla szkolnej 
społeczności wydarzeniem. Przypomnijmy, 
że Otylia Jędrzejczak to mistrzyni olimpijska, 
dwukrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mi-
strzyni Europy na długim basenie oraz trzy-
krotna rekordzistka świata.

- Wybierając imię dla szkoły, kierowaliśmy 
się przekonaniem, iż patron powinien repre-
zentować wartości ważne dla wychowania 
młodego pokolenia. Ponadto istotne było dla 
nas, aby wybrany został sportowiec, ponie-
waż nasza placówka jest szkołą z oddziałami 
sportowymi i  mistrzostwa sportowego. Wy-
bór pani Otylii Jędrzejczak na patrona szkoły 
to dla naszej społeczności duża nobilitacja. 
Jej postawa życiowa, wytrwałość, upór w dą-
żeniu do celu, pracowitość oraz dokonania 
sportowe stanowią znakomity wzór do naśla-
dowania. Z  pewnością jej obecność w  życiu 
szkoły będzie zachęcać uczniów i  ich rodzi-
ców do życiowej aktywności, kreatywności, 
do stawiania sobie celów i wyzwań, a także do 
realizacji zamierzeń oraz spełniania marzeń 
– powiedziała otwierając uroczystość Anna 

SP 4 w Żorach pierwszą w Polsce 
szkołą imienia Otylii Jędrzejczak

4 czerwca 2022 roku na zawsze przej-
dzie do historii Szkoły Podstawowej nr 4 
z oddziałami sportowymi i mistrzostwa 
sportowego w  Żorach. Właśnie tego 
dnia szkoła zyskała patronkę – nadano 
jej imię najbardziej utytułowanej pol-
skiej pływaczki, Otylii Jędrzejczak! 

Gawełczyk-Kretek, 
dyrektor SP4. 

Cała uroczy-
stość przebiegała 
w  podniosłej i  ser-
decznej atmosfe-
rze. Najpierw od-
śpiewano hymn 
państwowy, a  na-
stępnie odbyła się 
prezentacja no-
wego szkolnego 

sztandaru i ślubowanie uczniów. Po nim głos 
zabrali zaproszeni goście. 

- Nadanie imienia szkole to moment prze-
łomowy. Oznacza, że szkoła wybrała swój 
kierunek. Wybrała to, na kim chce się wzo-
rować, kogo chce naśladować. Ta szkoła ma 
profil sportowy, więc nie przypadkiem wy-
brała wielką sportsmenkę, Mistrzynię Świa-
ta, Olimpijską, Europy. Zapewne wybraliście 
właśnie ją, bo to dla Was wzór, chcielibyście 
również osiągać takie sukcesy. Może też mieć 
takie życie. Życie wymagające, bo Pani Otylia 
z pewnością wie, że nie tylko talent jest waż-
ny, ale to także wielka praca, samozaparcie, 
wiele wyrzeczeń. Wy, uczniowie tej szkoły 
musicie o tym pamiętać - żeby coś Wam się 
w  życiu udało, żebyście odnieśli sukces na 
miarę, którą sami sobie wyznaczycie, musicie 
umieć rozwijać swoje talenty i wiele nad sobą 
pracować. Niech nowy patron będzie dla Was 
inspiracją – powiedział Waldemar Socha, Pre-
zydent Miasta Żory. 

Na końcu, jako „wisienka na torcie” głos 
zabrała sama patronka. Podczas przemówie-

nia Otylia Jędrzejczak nie kryła wzruszenia.  
– Jestem dumna, że szkoła została nazwana 
moim imieniem. To bardzo duże wyróżnienie 
dla sportowca. To duże wyróżnienie dla każde-
go człowieka, kiedy wiesz, że wartości, którymi 
kierujesz się w życiu, cele które sobie wyzna-
czasz są motywacją dla innych – podkreślała 
Otylia Jędrzejczak. - Kiedy kończyłam swoją 
karierę sportową marzyłam, żeby przekazy-
wać wiedzę, doświadczenie i żeby pokazywać 
jak piękną dziedziną życia jest sport. Jak sport 
uczy wygrywać, przegrywać, podejmować wy-
zwania, nie poddawać się, kiedy jest ciężko. To 
sport nauczył mnie, że nie zawsze wygrywa-
my, ale zawsze możemy być najlepsi – najlepsi 
w  tym, jak postępujemy w  życiu. Moje hasło 
przewodnie brzmi „zostań mistrzem życia”. 
Jestem przekonana, że tutaj wielu uczniów to 
przyszli mistrzowie sportu i życia – powiedziała 
była doskonała pływaczka. 

– Nadanie imienia szkole to dla mnie wiel-
kie wyróżnienie. Obiecuję jak najczęściej prze-
bywać w  szkole i  wspierać ją w  dążeniu do 
realizacji celów. Jestem dumna i  szczęśliwa, 
że przykład mojej osoby będzie wzorem do 
naśladowania przez uczniów i mam nadzieję, 
że Was nie zawiodę do ostatnich dni moje-
go życia, że będę mogła być dla Was zawsze 
przykładem – dodała nowa patronka SP 4. 

Po przemówieniach przyszedł czas na pro-
gram artystyczny, a  w   nim m.in. utrzymany 
w  humorystycznej formie teleturniej „1 z  10” 
z  Otylią Jędrzejczak w  roli głównej. Następ-
nie zaproszeni goście przeszli do szkoły, gdzie 
odsłonięto tablicę pamiątkową, w specjalnym 
kąciku poświęconym patronce. Był także tort  
w  kształcie basenu oraz oczywiście pamiąt-
kowe zdjęcia i  autografy. Dla najmłodszych, 
z  okazji uroczystości nadania szkole imienia, 
przygotowano festyn z licznymi atrakcjami na 
świeżym powietrzu. 

Na osiedlu Pawlikowskiego powstał 
niezwykły ogród! Stworzyli go mieszkańcy 

Pomysł zrodził się trzy lata temu. 
Grupa sąsiadów z  osiedla Pawli-
kowskiego w  Żorach postanowiła 
zagospodarować przestrzeń pomię-
dzy blokami 7 i  8, tworząc skalniak 
w kształcie mapy Polski, z biało-czer-
wonymi kwiatami oraz figurą orła. Od 
tego czasu niezwykły ogród bardzo 
się rozwinął, a  dziś zachwyca i  przy-
ciąga obserwatorów nawet z  odle-
głych zakątków.

Szachownica z  kompletem figur, orzeł 
z  rozpostartymi skrzydłami, konie, żyrafy, 
a nawet smok! To wszystko możemy zoba-
czyć w  magicznym ogrodzie stworzonym 
przez mieszkańców osiedla Pawlikowskiego 
w Żorach, pomiędzy blokami o numerach 7 
i 8. Niezwykłe zielone rzeźby tworzą z krze-
wów oraz pielęgnują mieszkańcy bloku nr 7: 
Czesław Tomala, Jan Kopacz, Jerzy Błusz-
ko, Marian Harasiuk oraz Jan Staniszewski. 

Wszyscy mężczyźni są już na emerytu-
rze i wolny czas poświęcają m.in. na dbanie 

Istniejący budynek na os. Pawlikow-
skiego zostanie przystosowany dla potrzeb 
uczniów i  nauczycieli Zespołu Szkół Spe-
cjalnych. Powstanie winda przeznaczona 
do korzystania przez osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. Wyremonto-
wane zostaną piętro budynku, klatki scho-

Zespół Szkół Specjalnych zyska nowoczesną siedzibę! 
W dawnym budynku żorskiej biblioteki 

na os. Pawlikowskiego powstaje nowocze-
sna siedziba Zespołu Szkół Specjalnych, 
w  pełni przystosowana dla potrzeb osób 
z  niepełnosprawnościami, także tych po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Inwestycja, której zakończenie planowane 
jest w sierpniu tego roku, obejmuje prze-
budowę istniejącego budynku oraz dobu-
dowę nowej części wraz z łącznikiem. 

o ogród i jego ulepszanie. Ich ostatnim dzie-
łem jest szachownica z  kompletem figur. 
To niezwykle pracochłonne zajęcie – odpo-
wiednie przycięcie jednej większej figury 
np. konia może zająć nawet 20 godzin. Takie 
kompleksowe przycięcia trzeba powtarzać 
dwa razy w roku, a poza tym ogród wymaga 
regularnego podlewania i koszenia. 

Panowie nie próżnują także zimą – to 
wtedy powstają metalowe konstrukcje, 
w  oparciu o  które następnie tworzone są 
„żywe” rzeźby. Jak zapewniają mieszkańcy 
os. Pawlikowskiego pomysłów i  zapału im 
nie brakuje, więc możemy spodziewać się, 
że w  przyszłości zaskoczą nas kolejnymi 
pięknymi dziełami!

dowe oraz toalety. Dobudowana zostanie 
także klatka schodowa wraz z dodatkowy-
mi pomieszczeniami. Planowana jest też 
wymiana grzejników, instalacji elektrycz-
nej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i  tele-
informatycznej. Ściany zewnętrzne i dach 
zostaną ocieplone. 

W  ramach projektu do istniejącego 
obiektu dobudowany zostanie dwukon-
dygnacyjny budynek, w  którym powsta-
nie wyczekiwana przez szkolną społecz-
ność sala gimnastyczna wraz z zapleczem, 
składającym się z dwóch szatni z łazienka-
mi i prysznicami, magazynu sprzętu spor-
towego, pokoju dla nauczycieli z  łazienką 
oraz siłowni dla sześciu stanowisk. W no-
wej siedzibie ZSS oprócz pomieszczeń ty-
powo dydaktycznych, znajdą się również 

specjalistyczne pracownie, takie jak sala 
rehabilitacyjna, sala do hydroterapii, sala 
relaksacji z  koloroterapią i  aromaterapią, 
a  także sala zabaw ruchowych dla naj-
młodszych.

Pomiędzy dwoma budynkami powsta-
nie łącznik, w  którym będzie znajdowało 
się główne wejście do budynku. Zapro-
jektowano też pochylnie umożliwiające 
wejście do szkoły osób z  niepełnospraw-
nościami. Na ogrodzonym terenie szkoły 
pojawią się ławki i plac zabaw. Wykonawcą 
robót jest Zakład Usług Specjalistycznych 
Roman Sozański oraz Spółka OLAX. Plano-
wany koszt inwestycji to 12 994 924,89 zł, 
w tym dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w  wysokości 
408 393,32 zł. 
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Dofinansowanie w  wysokości 4  999 
999,00 zł Żory otrzymały na projekt pn. 
„Budowa sieci kanalizacji wraz z  prze-
pompownią ścieków i przebudową drogi 
Warszowickiej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju Gminy Miejskiej Żory”. Całkowita 
wartość tej inwestycji to 5  263 157,00 zł, 
a  pozostałe środki będą pochodziły z  bu-
dżetu miast. 

W ramach tego projektu zaplanowano 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej i  tłocznej wraz z przepompownią 
ścieków w  rejonie ulic: Wiosennej, War-
szowickiej, Hlonda, Gawliny, Damrota, 
Bogedaina, Sławika, Wolnego oraz Kwiat-
kowskiego. Dla inwestycji został już opra-
cowany projekt budowlany, wydane zosta-
ło ostateczne pozwolenia na budowę oraz 
nabyty został teren pod przepompownię 
ścieków. Dofinansowane przedsięwzięcie 
obejmie budowę: sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej o długości 3140 m, sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej o  długo-

35 mln zł dla Żor z Rządowego 
Funduszu Polski Ład
Ogłoszono wyniki II naboru wnio-

sków do Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Nasze miasto otrzymało w sumie aż 35 
mln zł na inwestycje związane z budo-
wą kanalizacji sanitarnej w  rejonie ul. 
Warszowickiej oraz modernizacją ener-
getyczną i  rozbudową pięciu żorskich 
obiektów użyteczności publicznej.

ści 1058 m oraz przepompowni ścieków. 
Dodatkowo w  ramach kompleksowego 
projektu zaplanowano przebudowę ul. 
Warszowickiej na odcinku 840 m wraz 
z  budową ciągu pieszo-rowerowego na 
jej odcinku od ul. Głównej do ul. Kwiat-
kowskiego liczącym 1000 m. Działania te 
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w   
ruchu drogowym, rowerowym i  pieszym 
w  dzielnicy Osiny. Przewidywany termin 
zakończenia tej inwestycji to koniec sierp-
nia 2023 roku. 

Drugi z  projektów, który otrzymał do-
finansowanie w  ramach Polskiego Ładu 
nosi nazwę „Poprawa efektywności 
energetycznej w  żorskich  placówkach 
oświatowych i sportowych wraz z ich roz-
budową”. Polega on na modernizacji ener-
getycznej oraz rozbudowie aż 5 obiektów 
użyteczności publicznej zlokalizowanych 
na terenie Żor. Miasto zaplanowało termo-
modernizację i rozbudowę Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Słonecznej 
(Dzielnica Kleszczówka), termomoderniza-
cję i  rozbudowę Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 9 przy ul. Rybnickiej (Dziel-
nica Rowień-Folwarki), a także rozbudowę, 
przebudowę placu zabaw i budowę boiska 
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 
przy ul. Szkolnej (Dzielnica Osiny) oraz re-
mont elewacji, drenaż obiektu i docieple-
nie dachu filii Szkoły Podstawowej nr 3, 

przy ul. Klimka 3 (Dzielnica Śródmieście). 
Dodatkowo termomodernizację przej-
dzie też hala sportowa w  Dzielnicy Ro-
goźna. Zakres inwestycji uzależniony jest 
od charakterystyki konkretnego obiektu, 
potrzeb wynikających  z  przeprowadzo-
nych wcześniej audytów energetycznych 
oraz postulatów zgłaszanych przez lokal-
ną społeczność w  zakresie dostosowania 
ich powierzchni i  innych parametrów do 
obecnych realiów. Docelowo to audyty 
energetyczne  i dokumentacja techniczna 
wskażą rozwiązania przynoszące najwyż-
szą efektywność użytkowania obiektów. 

- Budynki planowane do termomoder-
nizacji to przykłady tak zwanego „starego 
budownictwa”, generujące istotne straty 
ciepła. Ze względów ekonomicznych i śro-
dowiskowych konieczna jest tam więc po-
prawa wykorzystania energii. Rozbudowy 
zaplanowano zaś w  tych szkołach, gdzie 
ze względu na intensywnie rozwijające się 
budownictwo mieszkalne zaczyna brako-
wać miejsc – podkreśla Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory. 

Przewidywany koszt realizacji tego pro-
jektu to 33 333 333,00 zł, z czego dofinan-
sowanie z Polskiego Ładu wyniesie 30 000 
000,00 zł, a pozostałe środki będą pocho-
dziły z  budżetu Miasta Żory. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to koniec 
sierpnia 2024 roku.

Projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w  rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR” jest finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, w  ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem 
tego programu jest wyeliminowanie ograni-
czeń związanych z deficytem w dostępie do 
sprzętu komputerowego i  Internetu przez 
dzieci i  młodzież, które realizują obowiązek 
szkolny na terenach popegeerowskich.

Realizowany w  naszym mieście projekt 
zakłada wsparcie przy zakupie sprzętu kom-
puterowego dla dzieci i  młodzieży pocho-

34 laptopy trafiły do dzieci 
z rodzin popegeerowskich

Tegoroczny Dzień Dziecka z  pewno-
ścią na długo pozostanie w  pamięci 34 
dzieci z rodzin popegeerowskich, miesz-
kających w naszym mieście. W siedzibie 
Urzędu Miasta Żory odebrały one z  rąk 
Waldemara Sochy – Prezydenta Miasta 
Żory sprzęt komputerowy, zakupiony 
dzięki środkom z Unii Europejskiej. 

dzących z  rodzin, których przodkowie byli 
pracownikami byłych PPGR-ów. Miasto Żory 
pozyskało na jego realizację 85 000,00 zł. 

W ramach tego programu 34 dzieci z Żor 
otrzymało laptopy z  zainstalowanym pa-
kietem biurowym LibreOffice oraz torbami 
do ich przenoszenia. Sprzęt ma wspierać te 
dzieci i młodzież w nauce zdalnej.

Przebadaj swój słuch za darmo 
Na niedosłuch i inne problemy ze słu-

chem cierpi aż 6% Polaków, a  eksperci 
przewidują, że w 2050 roku będzie to już 
9%. W obliczu tych statystyk nie ma wąt-
pliwości, że warto zadbać o swoje zdro-
wie oraz komfort życia i  odpowiednio 
wcześnie się przebadać. Mieszkańcy Żor 
mogą wykonać takie badania bezpłatnie.

Bezpłatne badania słuchu dla miesz-
kańców Żor prowadzi firma Audiofon, 
mieszcząca się przy ul. Dolne Przedmie-
ście 5. Z  badań może skorzystać każ-
dy mieszkaniec, niezależnie od wieku, 
a w szczególności osoby: z szumami usz-

Zgłoszenia pacjentów w  języku ukraiń-
skim przyjmowane są telefonicznie pod nu-
merem 790 333 962. - To nasz pierwszy krok 
w kierunku kompleksowej usługi skierowa-
nej dla obywateli Ukrainy, którzy aktualnie 
przebywają na terenie naszego miasta i nie 
tylko. Kolejnym będzie możliwość skorzy-
stania z  porady lekarskiej udzielanej przez 
lekarza z Ukrainy, nad czym już pracujemy – 
mówi Katarzyna Siemieniec, Prezes Zarzą-
du Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Żorach Sp. z o.o.

Przychodnia Miejska w  Żorach znajduje 
się w budynku Szpitala Miejskiego przy uli-
cy Dąbrowskiego 20 i czynna jest od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Do Przychodni Miejskiej 
zarejestrujesz się 
w języku ukraińskim 

Przychodnia Miejska w Żorach, miesz-
cząca się przy ulicy Dąbrowskiego 20, 
wyszła naprzeciw oczekiwaniom licznej 
społeczności ukraińskiej w naszym mie-
ście i  uruchomiła możliwość rejestracji 
pacjentów w języku ukraińskim.

nymi, z  problemami ze słyszeniem, po 
przebyciu Covid-19, z chorobami współist-
niejącymi. W przypadku dzieci możliwość 
wykonania badania zależy od indywidual-
nego rozwoju dziecka tj. od jego możliwo-
ści współpracy z lekarzem.

Szczegółowe informacje oraz zapisy 
pod numerem telefonu: 32 470 40 44.
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Porady 
Ekodoradcy

Niska emisja to określenie na stężenie 
zanieczyszczeń w  postaci szkodliwych 
pyłów i  gazów, które przedostają się do 
powietrza na skutek nieekologicznego 
sposobu ogrzewania oraz intensywnie 
działającego transportu spalinowego. 
Emisja szkodliwych pyłów i gazów utrzy-
muje się na wysokości nie większej niż 40 
m, w większości jednak znajdują się one 
na pułapie do 10 metrów i właśnie z tego 
powodu zjawisko to, jest bardzo szkodli-
we. Oddychanie zanieczyszczonym po-
wietrzem prowadzi do uciążliwych skut-
ków zdrowotnych na co dzień, jak i może 
powodować poważne choroby, które 
ujawnią się w przyszłości. Szacuje się, że 
w Polsce z powodu złej jakości powietrza 
umiera przedwcześnie 40-45 tysięcy 
osób rocznie! 

Jednym z  głównych źródeł zanieczysz-
czenia powietrza jest transport. Aby mini-
malizować negatywny wpływ komunika-
cji na jakość życia mieszkańców powstają 
nowe idee i  inicjatywy, a  jedną z  nich jest 
zrównoważona mobilność miejska.

o 750 kg CO2 w skali roku, przy założeniu 
czterech wyjazdów w  ciągu tygodnia na 
dystansie 8 km w jedną stronę. W takim 
przypadku można też zaoszczędzić sporo 
na paliwie - około 380 l benzyny. Wybór 
tego środka transportu powoduje nie tyl-
ko oszczędności, ale jest również 13 razy 
mniej szkodliwy dla środowiska natural-
nego od  jazdy  samochodem. Jeśli więc 
przed Tobą krótka trasa do sklepu lub do 
znajomych, wybierz rower lub spacer! 

Zachęcamy do wzięcia udziału w  te-
gorocznej edycji akcji „Rowerowa Stoli-
ca Polski”, podczas której można za po-
średnictwem aplikacji „Aktywne Miasta” 
dołączyć do rywalizacji i kręcić kilometry 
korzystając z miejskich dróg rowerowych 
i  urokliwych tras rowerowych łączących 
Żory z sąsiednimi gminami.

[Główne źródła niskiej 
emisji. Żródło: https://czy-
stepowietrze.gov.pl/war-
to-wiedziec-2/]

Program „Czyste Powietrze” kierowany 
jest do osób fizycznych, które są właściciela-
mi lub współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzielone-
go w  takim budynku lokalu mieszkalnego 
z  wyodrębnioną księgą wieczystą. Nowa 
wersja Programu obejmuje trzy poziomy 
dofinansowania tj:
• Podstawowy - roczny dochód nie prze-

kracza 100 000 tys. zł
• Podwyższony - przeciętny miesięczny 

dochód na osobę w  gospodarstwie do-
mowym nie przekracza 1564 zł ( gospo-
darstwo wieloosobowe) lub 2189 zł (go-
spodarstwo jednoosobowe)

• Najwyższy - dochód na osobę w  gospo-
darstwie domowym nie przekracza 900 
zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 
1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Dofinansowanie obejmuje przedsię-

wzięcia takie jak: wymiana nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe, modernizacja 
instalacji c.o. lub c.w.u, zakup i montaż insta-
lacji fotowoltaicznej, wentylacji z odzyskiem 
ciepła, ocieplenie przegród budowlanych 
oraz dokumentację dotyczącą tego zakresu. 
Maksymalna kwota dotacji może wynieść 
nawet do 69 000,00 zł! 

Zapraszamy do złożenia wniosku lub 
konsultacji do punktu konsultacyjno-infor-
macyjnego programu „Czyste Powietrze” 
działającego w  Urzędzie Miasta Żory, Rynek 
9, pokój 103, tel. 32 43 48 138, 32 43 48 145, 
dotacje@um.zory.pl.

Zmiany w programie 
„Czyste Powietrze”
- możesz otrzymać 
wyższą dotację

Celem  programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze” jest poprawa jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę 
źródła ciepła i  poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. By to osiągnąć, przy-
znawane są dofinansowania na proeko-
logiczne przedsięwzięcia, realizowane 
również na terenie Żor. 

Z  badań Europejskiej Federacji Cykli-
stów (ECF) wynika, że wybór roweru lub 
e-roweru – zamiast samochodu czy auto-
busu – jako środka transportu do miejsca 
pracy może oznaczać zmniejszenie emisji 
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Sport i rekreacja

Z  okazji 750. rocznicy założenia Miasta 
Żory, MOSiR przygotował dla mieszkań-
ców wyjątkowe wyzwanie, polegające na 
pokonaniu rowerem symbolicznej - wirtu-
alnej trasy o długości 750 km. Rowerowe 
wyzwanie trwa do 12 sierpnia, a dołączyć 
można do 31 lipca.  Liczba uczestników 
jest ograniczona do maksymalnie 500 
osób. Wpisowe wynosi 39 zł. 

Jak wziąć udział w  wyzwaniu? Nale-
ży zarejestrować się przez Internet - link 
na stronie mosir.zory.pl i  wnieść opłatę, 
a  następnie pokonać rowerem 750 kilo-
metrów. Kilometry można pokonać w do-
wolnej ilości treningów oraz w  dowolnej 
lokalizacji. Aby wyzwanie zostało uznane 
należy przejechać minimum 200 km. Co 
ważne, przebyte kilometry trzeba udoku-
mentować. 

Do zdobycia są atrakcyjne nagrody, 
a  każdy kto ukończy wyzwanie otrzyma 
pamiątkowy medal i buff. Dla pierwszych 
100 osób, które zaliczą pełny dystans przy-
gotowano też ręczniki z logo imprezy.

Przejedź 750 km 
na 750. Urodziny 
Miasta Żory!

Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Żorach zaprasza mieszkańców do 
udziału w zupełnie nowym wyzwaniu pn. 
„750 km na 750 lat Urodziny Miasta Żory”.

33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Solidarności i  Olimpijczyków wystartuje 
w środę, 29 czerwca w Żorach, a zakończy 
się 2 lipca na ulicy Piotrkowskiej w  Łodzi. 
Kolarze będą mieli w  sumie do pokona-
nia aż 772 kilometry, a na starcie wyścigu 
zamelduje się 25 zespołów z Polski i zagra-
nicy. 

W  Żorach, na terenie Parku Cegielnia 
odbędzie się oficjalne rozpoczęcie impre-
zy. Od godz. 9:00 w środę 29 czerwca będą 
trwały prezentacje ekip startujących w wy-
ścigu, zaś o godz. 10:00 zaplanowana jest 
Oficjalna Ceremonia Otwarcia Wyścigu. 
Już 15 minut później odbędzie się start ho-
norowy.

Kolarze ruszą spod hali MOSiR przy ul. 
Folwareckiej, następnie będą kierowali się 
Aleją Armii Krajowej w lewo, po czym skrę-

33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków wystartuje 
z Żor! Zostań częścią tego wydarzenia

To będzie wyjątkowe sportowe wyda-
rzenie w  naszym mieście! Żory zostały 
w tym roku miejscem startu 33. Między-
narodowego Wyścigu Kolarskiego „Soli-
darności” i  Olimpijczyków. Jeśli chcesz 
zdobyć ciekawe doświadczenie i  być 
częścią tej niezwykłej imprezy zgłoś się 
do Urzędu Miasta Żory! Poszukujemy 
wolontariuszy, którzy pomogą w zabez-
pieczeniu przejazdu kolarskiego peleto-
nu przez nasze miasto. 

cą w Aleję Zjednoczonej Europy. Dojadą do 
skrzyżowania z  Aleją Jana Pawła II, gdzie 
skręcą w lewo i pojadą aż do skrzyżowania 
z ul. Wodzisławską i dalej pod halę MOSiR. 
Na wysokości hali sportowej zaplanowano 
start ostry. Peleton dojedzie do Alei Armii 
Krajowej, gdzie skręci w  prawo i  będzie 
kierował się do ul. Na Rudą, skąd kolarze 
pojadą ul. Pszczyńską w kierunku Rudzicz-
ki, a  następnie skręcą w  lewo na Orzesze 
– Zgoń. Meta 1 etapu zlokalizowana jest 
w Katowicach.

Ponieważ wyścig kolarski jest ogrom-
nym przedsięwzięciem organizacyjnym, 
Urząd Miasta Żory poszukuje wolontariu-
szy chętnych do pomocy przy zabezpie-
czeniu trasy. Ich praca będzie polegała na 
pomocy w  zatrzymaniu ruchu na mniej-
szych skrzyżowaniach oraz przy wlotach 
ulic. Każdy z wolontariuszy otrzyma zestaw 
gadżetów od Miasta Żory, a także zaświad-
czenie o tym, że był wolontariuszem pod-
czaj tej imprezy.

Wszystkie osoby pełnoletnie zaintereso-
wanie wolontariatem proszone są o  kon-
takt e-mail z  Wydziałem Promocji, Kultu-
ry i Sportu pod adresem: wpks@ um. zory. 
pl lub numerem telefonu 32 43 48  195. 
W  mailu prosimy podać swoje imię i  na-
zwisko, rok urodzenia oraz numer telefonu.

W  ofercie między innymi turnieje 
i  zawody sportowe, zajęcia rekreacyjne 
i  warsztaty szkoleniowe. Entuzjaści tury-
styki będą mogli skorzystać z  propozycji 
udziału w wycieczce z cyklu „4 pory roku”, 
a  ze specjalnym programem sportowym 
MOSiR odwiedzi także kilka dzielnice na-
szego miast.

Nie zabraknie atrakcji dla osób lubią-
cych współzawodnictwo, a także planują-
cych aktywnie i  miło spędzić czas wolny. 
Szczegóły na stronie: www.mosir.zory.pl.

Wakacje na sportowo 
z MOSiR Żory

W  lipcu i  sierpniu Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Żorach zaprasza 
mieszkańców na wakacyjny program 
Akcji Lato 2022.

Żorski Dzień Rodziny odbędzie się 
w niedzielę, 17 lipca od godz. 13:00 w Park 
Cegielnia. W  programie m.in. pokazy 

Żorski Dzień Rodziny 
z rowerami w roli głównej

W  ramach wspólnego świętowania 
750. Urodzin Miasta Żory MOSiR zapra-
sza mieszkańców  do zabawy podczas 
Żorskiego Dnia Rodziny. Tegoroczna 
edycja imprezy odbędzie się pod hasłem 
„Extreme Bike Tour 2022”, a  jej moty-
wem przewodnim będzie rower. 

ewolucji rowerowych dirt jumping, ulicz-
ne spektakle teatralne o  tematyce rowe-
rowej, freestyle Bicykl show, animacje 
i  przejażdżki na zabytkowych rowerach, 
rowerowo-szkoleniowy tor grawitacyjny, 
strefa bezpieczeństwa - symulator jazdy 
na motocyklu, stoiska rekreacyjno-sporto-
we,  punkty wystawiennicze, strefa dmu-
chańców dla dzieci a  także gastronomia. 
Wstęp wolny! 

Na zbliżające się wakacje Twinpigs 
przygotował dla dzieci program pn. „Mek-
sykańska Przygoda”. Będzie wspólne 
tworzenie masek Zorro, zabawy z  piniatą 
i meksykańska fiesta! Każdy turnus trwa 5 
dni (od poniedziałku do piątku). Pierwszy 
startuje już 4 lipca!  

Półkolonie przeznaczone są dla dzieci 
w  wieku od 5 do 13 lat. W  przypadku re-
zerwacji do końca czerwca obowiązują 
promocyjne ceny. Rezerwacje i więcej in-
formacji pod nr tel. 32 41 60 806 oraz na 
www.twinpigs.zory.pl.

Spędź lato w Twinpigs! 
Warsztaty ekologiczne, animacje i za-

bawy – to oferta Parku Rozrywki Twinpi-
gs na letnie półkolonie. 

„Odjazdowy Bibliotekarz” to ogólno-
polska akcja, w  którą już po raz czwarty 
włącza się Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Ottona Sterna w Żorach. Jej celem jest 
propagowanie roweru jako środka loko-
mocji, a także promocja czytelnictwa. 

Rajd odbędzie w sobotę, 2 lipca a start 
zaplanowano o  godz. 12:00 na żorskim 
Rynku. Uczestnicy przejadą 19 km, by 
zameldować się na mecie zlokalizowanej 
przy siedzibie żorskiej biblioteki. 

Na mecie na uczestników czekają trzy 
Strefy Odjazdowego Bibliotekarza. Pierw-
szą będzie „Pomarańczowa strefa relaksu”, 
a w niej: odjazdowe malowanie buzi, wata 
cukrowa z  pomarańczą, książki z  rowera-

Odjazdowy rajd rowerowy z żorską biblioteką
Biblioteka w Żorach i Klub Turystyki 

Kolarskiej „Wandrus”  zapraszają miło-
śników książek i rowerów na Żorski Rajd 
Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

mi i  o  rowerach, kolorowanki dla dzieci, 
pomarańczowe leżaki oraz pomarańcza-
da zawsze pod ręką. Drugą ze stref jest 
„Strefa gastronomiczno - cateringowa” 
z  odjazdową kiełbaską, warzywami i  gro-
chówką oraz słodkim pomarańczowym 
„co nieco”. Ostatnia ze stref to „Strefa ani-
macyjno-rozrywkowa”, a  w  niej czekają: 
rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej 
pomarańczowy strój, odjazdowe konkur-
sy i  wyzwania z  nagrodami praz spotka-
nie autorskie z  Jakubem Kornhauserem 
o godz. 16:30 w Letniej Czytelni.

Zgłoszenia i zapisy na rajd przyjmowa-
ne są pod nr tel. 32 43 44 584, 43 43 197 
wew. 20, drogą mailową:  informacja@
mbpzory.pl lub osobiście w  punkcie Re-
cepcja-Informacja od 8:00-21:00. Istnieje 
możliwość dopisania się w dniu rajdu (Ry-
nek w Żorach w godz. 11:00 - 11:30).
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Kultura

Kulturalna „Akcja Lato” z MOK Żory
Ciekawe warsztaty, wycieczki, sean-

se kinowe czy półkolonie dla najmłod-
szych – to oferta przygotowana przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach w ra-
mach „Akcji Lato”.

Dom Kultury
Półkolonie letnie 

„Natura kontra technika”
18 lipca – 29 lipca oraz 1 sierpnia – 13 

sierpnia - grupy zamknięte. Szczegóły 
pod nr tel. 32 434 24 36. 

Studio Działań Artystycznych
9, 23 lipca, godz. 9:30 – 10:30 

oraz 10:30 -11:30
Sobotnie warsztaty ceramiczne  

dla dzieci od 8 lat 
i młodszych dzieci z rodzicami.
11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 lipca

„Pod lupą wyobraźni ” warsztaty 
ceramiczne inspirowane naturą
16,17,18,19,22,23,24,25,26 sierpnia

„Batikowy zawrót głowy ” warsztaty 
batiku inspirowane naturą

10:00 – 11:00 – Kluby i świetlice
11:00 – 12:00 oraz 12:00 – 13:00 - dla dzieci 
od 8 lat i młodszych dzieci z rodzicami.

Kino „Na Starówce”
Seanse familijne i bajkowe 

w wybrane dni lipca i sierpnia. 
Szczegóły na www.kino.zory.pl.

Akcja LATO w  Klubie Wisus, 
os. Sikorskiego PU-15, 

zapisy: 32 43 45 281
4 - 22 lipca, godz. 9:00 – 15:00 

oraz 8 - 26 sierpnia,  godz. 9:00 – 15:00 
Wyjścia na boisko, do Parku Cegielnia, 
„Śmieszek” w formie rekreacyjnej, kino, 
Studio Działań Artystycznych, Centrum 

Edukacji Regionalnej, gry i zabawy 
świetlicowe, zajęcia integracyjne.

Klub Rebus, 
os. Ks. Władysława, PU-1, 

zapisy od 10 czerwca: 31 43 46 031
18 lipca - 26 sierpnia, godz. 9:00 – 15:00
Wyjścia do kina „Na Starówce”, Studia 

Działań Artystycznych, warsztaty 
fotograficzne, zajęcia artystyczne, 

wizyty w Muzeum Miejskim, wyjścia 
do Aquarionu, zajęcia sportowe, zaba-
wy z Centrum Edukacji Regionalnej, 
spacery „Bądź turystą w swoim mie-
ście”, wycieczka do Aeroklubu ROW 

w Gotartowicach i do Chlebowej Chaty 
w Górkach Małych.

Świetlica w Kleszczowie, 
ul. 11-go Listopada 8

4 - 28 lipca, godz. 10:00 – 12:00
Gry i zabawy świetlicowe, zabawy inte-
gracyjne, wyjazdy do kina  „Na Starów-
ce” i do Studia Działań Artystycznych, 

warsztaty rękodzieła, robotyka, zabawy 
na świeżym powietrzu.

Świetlica w Rowniu, 
ul. Rybnicka 249

4 - 29 lipca, godz. 9:00 - 13:00
Wycieczki, wyjazdy do kina „Na Starów-
ce”, spotkanie z pszczelarzem, zabawy 

integracyjne, zabawy na świeżym 
powietrzu, spacery – poznajemy naszą 

okolicę, zajęcia artystyczne, zajęcia 
z regionalizmu, gry, zabawy.

Świetlica w Osinach, 
ul. Szkolna 55

4 lipca - 5 sierpnia w godz. 9:00 – 14:00, 
zapraszamy dzieci z w wieku 7 – 12 lat

Warsztaty w SDA, warsztaty z CER, 
wyjazdy do kina, na Śmieszek, do Parku 

Cegielnia i Piaskownia, wycieczka - 
niespodzianka, ognisko, kącik kulinarny, 

warsztaty ekologiczne, gry i zabawy 
na powietrzu, wycieczki miejskie po 

okolicach.

Placówka Wsparcia Dziennego 
w Roju, 

os. Gwarków 22
27 czerwca – 15 lipca 

oraz  8 – 26 sierpnia, godz. 9:00 - 15:00
Zajęcia artystyczne, sportowo-taneczne, 
joga dla dzieci ,plastyczno-techniczne, 
wyjazdowe i wycieczki lokalne ,wyjścia 

do MOSiR, CER,  kina i SDA.

Świetlica w Roju, 
ul. Wodzisławska 300
3 turnusy: 4-15 lipca, 

18-29 lipca, 1-12 sierpnia 
Gry i zabawy świetlicowe, wyjścia do 

kina „Na Starówce” i Studio Działań Ar-
tystycznych, wizyta w Muzeum Ognia, 
warsztaty teatralne, zajęcia z regionali-
zmu, warsztaty w „Stodole na Gadzio-

kach”  i inne atrakcje.  Zapisy i informa-
cje pod nr tel. 605 904 514

Muzeum Ognia, 
ul. Katowicka 3

Zaprasza od wtorku do niedzieli 
w godzinach otwarcia grupy 

zorganizowane i osoby indywidualne.
Więcej na www.muzeumognia.zory.pl.

Po ogromnym sukcesie zeszłorocznej, 
pierwszej edycji Festiwalu Górnej Odry, tak-
że w tym roku ta impreza zagości z Krainie 
Górnej Odry – w tym w Żorach. W piątek, 24 
czerwca o  godz. 17:00 na kąpielisku „Śmie-
szek” odbędzie się oficjalne rozpoczęcie te-
gorocznego Festiwalu. 

Tuż po nim rozpocznie się spektakl te-
atralny na wodzie pt. „Piraci z  Karaibów - 
Klątwa Żorskiej Perły”, a  następnie warszta-
ty wyplatania Tradycyjnych Świętojańskich 
Wianków Hawajskich. O  godz. 18:00 przed 
żorską publicznością wystąpi zespół AF Mu-
sic, a godzinę później scenę przejmą współ-
organizatorzy Festiwalu – zespół MuzyKaja-
ka! Gwiazdą wieczoru będzie grupa Akurat, 
która zagra o  godz. 21:00. Będzie też trady-
cyjne Ognisko Sobótkowe oraz puszczanie 
wianków na wodę i parada kajakami i kana-
dyjkami z pochodniami na wodzie. Imprezę 

Festiwal Górnej Odry po raz drugi na Śmieszku! 
Przed nami koncerty i inne atrakcje 

Dyskoteka na plaży, przejażdżki wod-
nym bananem, wyścigi smoczych ło-
dzi, spektakl na wodzie oraz koncerty 
w wakacyjnym klimacie -  to tylko kilka 
z atrakcji, które będą czekały na uczest-
ników drugiej edycji Festiwalu Górnej 
Odry w  Żorach! Na dwa dni kąpielisko 
„Śmieszek” zmieni się w  strefę dosko-
nałej zabawy w hawajskim stylu.

zakończy dyskoteka na plaży - Wyspiarskie 
Beach Party, prowadzone przez najlepszych 
DJ-ów z  festiwalu reggae „Najcieplejsze 
Miejsce Na Ziemi”.

W  sobotę, 25 czerwca na „Śmieszku” na 
całe rodziny czekała będzie moc sportowo-
-rekreacyjnych akacji. Impreza wystartuje już 
o godz. 12:30 i potrwa aż do 19:00. W progra-
mie m.in. kajakowe ABC połączone z nauką 
technik ratowniczych na wodzie, przejażdżki 
na wodnym bananie za motorówką, prze-
jażdżki żaglówką, Off Road – przejazdy samo-
chodem terenowym, Explozja Kolorów, sta-
nowiska do gier rekreacyjnych oraz sportowe 
stanowiska pomiarowe, pokaz pierwszej po-
mocy WOPR Żory, pokaz akcji ratowniczej na 
wodzie, wodne eksperymenty czyli naukowe 
warsztaty dla dzieci, Zumba, Hawajska Stre-
fa Relaksu w  której o  dobrą zabawę zadba 
DJ, regaty żeglarskie, konkurencje dla dzieci 
i rodzin, pokazy modeli zdalnie sterowanych 
na wodzie, magiczne pokazy Fabryki Wiedzy, 
fitness i joga. 

Wszystkie atrakcje będą  bezpłatne  oraz 
ogólnodostępne. 

Imprezę zakończą II Wyścigi Smoczych 
Łodzi o Puchar Prezydenta Miasta Żory, któ-
re rozpoczną się o godz. 17:30.  Zapraszamy 
do udziału w  tym wyjątkowym wydarzeniu 
zespołu złożone np. z: pracowników jednego 

zakładu pracy; przedstawicieli jednego zawo-
du (np. nauczycieli, kominiarzy czy taksówka-
rzy); członków jednej rodziny; przedstawicieli 
jednej dzielnicy, czy po prostu grupy znajo-
mych. Każda załoga składa się z 10 wioślarzy 
(w  tym minimum 2 kobiet) oraz bębniarza 
wystukującego rytm – ta osoba nie wiosłuje. 
Sternikami łodzi będą natomiast zawodo-
wi wioślarze, przedstawicieli organizatorów, 
którzy zadbają o bezpieczną zabawę.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń komplet-
nych załóg (11 osób), zawierających:

- nazwę załogi (np. nazwa firmy),
- imiona i nazwiska zawodników,
na adres mailowy wpks@um.zory.pl.
Zgłoszenie przyjmowane są do 22 czerw-

ca. Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 43 
48  176  w  godzinach pracy Urzędu Miasta 
Żory.


