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Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! „Dobry start”,

Już nie trzeba spieszyć się do urzędu!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko
czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka przez Internet.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice
mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję, czyli
wizytę w urzędzie. Od 1 czerwca dostali wybór
– pędzić do urzędu albo spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny, a formalności dopełnić
przez Internet.
By skorzystać z nowej usługi wystarczy 5
prostych kroków. Co ważne rodzic, który będzie
rejestrował narodziny musi mieć aktualny Profil
Zaufany. Informacje o tym, jak go założyć znajdują się na stronie www.pz.gov.pl. Co dalej?
Trzeba wejść na stronę www.obywatel.gov.pl
i tam wybrać usługę, z której chcemy skorzystać.
Po zalogowaniu, system prosi o potwierdzenie,
że jest się matką lub ojcem dziecka, a następnie
o zweryfikowanie swoich danych. Kolejny krok
to zarejestrowanie narodzin potomka. Potrzebna jest do tego m.in. nazwa szpitala, w którym
dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka.
Należy także znać numer swojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jest się w związku
małżeńskim) – to ułatwi weryfikację naszych
danych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Kolejnym krokiem jest podanie adresu, pod
którym chcemy zameldować dziecko oraz wybranie sposobu odebrania dokumentów. Do
wyboru jest skrzynka na ePUAP, odbiór osobisty
lub przesyłka pocztą. Ostatni krok to podgląd

wniosku i podpis Profilem Zaufanym.
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim dostarczane jest powiadomienie o nadanym numerze
PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
Wkrótce zaczną obowiązywać też inne zmiany dotyczące rodziców. Dotychczas brakowało
mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone
w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe
rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują, co utrudnia nie tylko prowadzenie statystyk
publicznych, ale też np. realizację programów
pomocowych państwa, takich jak „Rodzina 500
plus”. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało takie zmiany, jak:
• jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (parentyzacja):
Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia
dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane
wejście w życie - 1 grudnia 2018 r.
• szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze
PESEL:
Organy korzystające z dostępu do rejestru
PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność
bezpośrednio do właściwego kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Chcesz zagłosować w wyborach?
Sprawdź czy jesteś w rejestrze
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś
z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres
zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Dzięki
temu będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem
do głosowania w danej gminie. Osoby posiadające stałe zameldowanie z automatu znajdują
się w rejestrze wyborców w gminie, w której są
zameldowane i będą tam mogły oddać głos. Te

osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy
albo w ogóle nie mają meldunku, nie znajdują się
w rejestrze wyborców. Jeśli nazwiska danej osoby nie ma w rejestrze, to nie będzie ona mogła
głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Co należy zrobić, jeśli znajdujemy się w tej
sytuacji? Wystarczy złożyć wniosek o wpisanie
do rejestru wyborców w gminie, w której się
mieszka. Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach
Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura
Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Jak wyglądają Żory z lotu ptaka?
Sprawdź na nowej ortofotomapie
Od lipcu w żorskim geoportalu dostępna jest nowa ortofotomapa, czyli
mapa opracowana na podstawie zdjęć
lotniczych miasta. Mogą korzystać z niej
zarówno urzędnicy, jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy.
Najnowsza ortofotomapa obejmuje cały
obszar miasta i powstała w oparciu o dokładne
zdjęcia lotnicze, o terenowej wielkości piksela
5 cm. Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia,
przeprowadzono 14 kwietnia przy szczególnie
dobrych i równych warunkach pogodowych,
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dzięki czemu obraz ma wysoką jakość.
Ortofotomapa jest dostępna dla mieszkańców na stronie www.geoportal.zory.pl, gdzie
wraz dostępnymi opracowaniami z wcześniejszych lat można zestawiać i porównywać obrazy, m.in. dzięki narzędziu „Suwak czasu”.
Zastosowanie fotograficznej mapy miasta
jest szerokie. Pracownicy Urzędu Miasta, korzystają z niej np. podczas pracy nad planowaniem przestrzennym, kontroli wyrębu zieleni
czy dzikich wysypisk. Może ona też być ciekawym źródłem informacji dla mieszkańców, np.
przy zakupie działki.
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czyli 300 zł na wyprawkę
dla każdego ucznia

Od początku lipca drogą elektroniczną można składać wnioski o świadczenie
w ramach programu „Dobry Start”. Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej)
będą natomiast przyjmowane od 1 sierpnia w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300
zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku
życia. Uczące się dzieci niepełnosprawne otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie
przysługuje niezależnie od wysokości dochodu
rodziny.
Więcej informacji na stronie internetowej
MOPS Żory www.szansana.website.pl w zakładce Dobry Start.

Termin składania wniosków
o świadczenia z MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żorach informuje, że wnioski na nowy
okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia drogą tradycyjną lub od lipca drogą
elektroniczną.
Już od 1 sierpnia w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żorach, mieszczącym się w pokoju 102 w siedzibie Urzędu Miasta Żory, przy Rynku 9 można
złożyć wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia Dobry Start (300+), świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego oraz
dodatków, a także świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
Formularze wniosków i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń można
pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub na
stronie www.mops.zory.bip.net.pl, w zakładce
Dział Świadczeń Rodzinnych/Formularze do pobrania.
Drogą elektroniczną wnioski można składać
od 1 lipca korzystając z:
- elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP
www.epuap.gov.pl,
- portalu informacyjno-usługowego Emp@tia
www.empatia.mrpips.gov.pl,
- stron internetowych banków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy tylko świadczenia wychowawczego i świadczenia dobry
start),
Wszelkie informacje można również uzyskać
telefonicznie:
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry Start: 32
43 48 183, 32 43 48 139, 32 43 48 178, 32 43
48 181, 32 43 48 182.
- świadczenia wychowawcze i świadczenia
Dobry Start: 32 43 48 183, 32 43 48 179, 32
43 48 180, 32 43 48 192, 32 43 48 193.
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w okresie
od 3 września do 31 grudnia br. będzie czynny:
- poniedziałki, środy - w godz. 7:30 - 15:30,
- wtorki, czwartki - w godz. 12:00 - 15:30,
- piątek – nieczynny.
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Rajski Zakątek w Żorach! Trwa nabór uczestników zajęć
Fot. Wioleta Kurzydem

Mieszkańcy dzielnicy Rój mogą już korzystać z bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego
i placu zabaw, a już niedługo także brać udział
w zajęciach w odnowionej świetlicy Miejskiego Ośrodka Kultury „Wyspa”. Miasto pozyskało ponad pół miliona złotych dofinansowania
z Unii Europejskiej na projekt pn. „Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową
boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu
zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”.
W ramach projektu prowadzony jest remont
świetlicy „Wyspa”, mieszczącej się w żorskiej
dzielnicy Rój. Prace te przyczynią się do stworzenia odpowiednich warunków, by na terenie
świetlicy powstała Placówka Wsparcia Dziennego. Ma to na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, skierowanych
w szczególności do najmłodszych mieszkańców
obszaru objętego rewitalizacją. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy, dzięki czemu przebudowane zostało
boisko wielofunkcyjne, na którym można zagrać w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę.
Powstał także nowoczesny plac zabaw. Wartość
całego projektu wynosi 533 333,00 zł, z czego
453 333,05 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś dofinansowanie w kwocie 53 333,30 zł zagwarantował budżet państwa.
- Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy dzielnicy Rój, a w szczególności dzieci, młodzież oraz
ich rodziny, zyskają atrakcyjne miejsce służące
edukacji, wsparciu oraz twórczemu i aktywnemu spędzaniu przez nich czasu wolnego – mówi
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. Projekt będzie stanowił bazę infrastrukturalną dla
realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury
w Żorach projektu pn. „Rajski Zakątek: Szansa
na lepszy start”. Na ten projekt o łącznej wartości 317 500,00 zł MOK pozyskał 269 875,00

zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz 25 400,00 zł dofinansowania
z budżetu państwa.
- W ramach dwuletniego projektu zaplanowano działania podnoszące jakość i dostępność
usług wsparcia rodziny, które będą realizowane
poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego. Będzie w niej 15 miejsc dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, czyli osiedla Gwarków wraz z terenami przyległymi dzielnicy Rój.
Oferta placówki zapewni dzieciom i młodzieży
zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom wsparcie w procesie wychowania i edukacji, aktywne spędzanie czasu
wolnego oraz profesjonalne wsparcie specjalistyczne. W ramach projektu wsparciem objętych
zostanie 25 dzieci i młodzieży oraz 13 osób z ich
otoczenia – podkreśla prezydent Waldemar Socha. Planowane aktywności i obszary działań to
m.in: kurs języka obcego, warsztaty kreatywne,
zajęcia rekreacyjno-sportowe, wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy, pomoc w nauce,
a także pomoc rodzinom w realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej.
Nabór kandydatów do udziału w projekcie
pn. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start” trwa
do 20 lipca br. Do udziału w zajęciach placówki dziennego wsparcia kwalifikowane są osoby w wieku 7-18 lat, a dodatkowo do udziału
w projekcie są kwalifikowani rodzice lub osoby

z otoczenia dzieci i młodzieży - uczestników
projektu. W ramach rekrutacji zostaną przeprowadzone dwa niezależne nabory: w 2018
i 2019 roku. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej
www.mok.zory.pl.
Warto podkreślić, że oba projekty tworzą
razem miniprogram rewitalizacyjny, dedykowany w szczególności mieszkańcom podobszaru
rewitalizacji „Osiedle Gwarków wraz z terenami
przyległymi”. Projekty wynikają z „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023
roku”, uchwalonego w marcu minionego roku.
Projekt „Rajski Zakątek - remont świetlicy
wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego
i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

Wymiana ogrzewania na gazowe będzie łatwiejsza.

Urząd Miasta podpisał porozumienie z PGNiG
Żory dołączyły do akcji pn. „Przełącz się na gaz”.
Urząd Miasta Żory i PGNiG Obrót Detaliczny zawarły
porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne i ekologiczne
systemy ogrzewania, zasilane gazem ziemnym. W naszym mieście powstaną mobilne punkty doradcze.
Porozumienie o współpracy jest elementem kolejnej edycji programu PGNiG Obrót Detaliczny pod nazwą „Przełącz
się na gaz”. Zostało podpisane przez Waldemara Sochę –
Prezydenta Miasta Żory oraz reprezentującego spółkę PGNiG
Obrót Detaliczny Pawła Sławka - Dyrektora Biura Sieci Sprzedaży Południe. Akcja „Przełącz się na gaz” rozpoczęła się pod
koniec ubiegłego roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wzięło w niej udział 15 gmin z całej Polski, w tym między innymi Krynica-Zdrój, Lubin oraz Skawina.
W ramach programu „Przełącz się na gaz” eksperci PGNiG
oferują mieszkańcom wsparcie w wymianie systemu ogrzewania na gazowe. Pierwszym etapem działań jest podpisanie porozumienia z gminą, a następnie uruchomienie na jej
terenie mobilnych punktów doradczych. PGNiG oferuje
informacje o możliwościach rozpoczęcia korzystania z gazu
i szacunkowych kosztach inwestycji. Pracownicy spółki mogą
też zapewnić pomoc partnera technicznego, który m.in.:
- opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej

(zasilanej paliwem gazowym),
- wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
- wykona instalację centralnego ogrzewania,
- pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
- pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji,
polegających na zmianie systemu ogrzewania na system
ogrzewania gazem,
- złoży w imieniu konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
- przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u konsumenta urządzenia (po
roku).
Gaz ziemny jest jednym z najczystszych i najbardziej
ekologicznych paliw, które mogą być wykorzystywane do
ogrzewania gospodarstw domowych. Pozytywny efekt ekologiczny w połączeniu z wygodą użytkowania powoduje, że
popularność tego rodzaju źródła ciepła w ostatnich latach
rośnie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że od 2015 roku
ceny gazu ziemnego spadły średnio aż o 11 proc.
Wszelkie pytania można zadawać mailowo na adres:
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl.
Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej www.pgnig.pl/dla-domu.
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Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych
Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, dlatego konfrontacja z samochodem często kończy się dla nich dotkliwymi obrażeniami. Choć liczba wypadków
z udziałem pieszych maleje, to wciąż stanowią oni aż jedną trzecią wszystkich ofiar
śmiertelnych na polskich drogach. By poprawiać te niepokojące statystyki oraz
bezpieczeństwo naszych mieszkańców,
Urząd Miasta Żory rozpoczyna akcję pod
hasłem „Bezpieczny pieszy”.
Skalę problemu najlepiej obrazują statystyki. W 2017 roku w 8197 wypadkach drogowych
zginęło 873 pieszych, a 7587 zostało rannych.
Szczególnie martwić może, że aż 3408 wypadków polegało na nieustąpieniu pierwszeństwa
pieszemu na przejściu dla pieszych. W ten sposób zginęło 205 pieszych.
Jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego piesi narażeni są na poważne konsekwencje wypadków na drodze. Powinni o tym
pamiętać zarówno oni, jak i kierowcy. To właśnie kierujący pojazdami powodują większość
wypadków z udziałem pieszych. Jednak, jak
wskazują policyjne statystyki, najwięcej ofiar
śmiertelnych wynika z sytuacji, które spowo-

dowali sami piesi. Pokazuje to jasno, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach. Przestrzeganie prostych
zasad może uratować życie!
Pieszy powinien poruszać się po chodniku
lub drodze dla pieszych, a jeśli ich nie ma iść
poboczem. Gdy nie ma pobocza lub czasowo
nie można z niego korzystać, pieszy może iść
po jezdni, pamiętając jednak o tym, żeby poruszać się jak najbliżej jej krawędzi i ustępować
miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Oczywiście należy iść lewą stroną drogi. Po jezdni piesi powinni poruszać się „gęsiego” tj. jeden za
drugim. Tylko na drogach o niewielkim ruchu
i przy dobrej widoczności można iść parami.
Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika
lub pobocza. Wtedy jednak pieszy, z wyjątkiem
osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany
ustąpić miejsca rowerowi.
Szczególnie ważny dla bezpieczeństwa jest
przepis, który zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący
pojazd. Dotyczy to także przejść dla pieszych. Trzeba ocenić, czy wchodząc na jezdnię
da się kierowcy szansę na bezpieczne zatrzy-

Bezpieczne wakacje z rowerem
Jazda na rowerze to świetny sposób
na aktywne spędzenie czasu na świeżym
powietrzu. Wyprawom na dwóch kółkach
sprzyjają wakacyjne miesiące - na drogi
i ścieżki rowerowe naszego miasta wyjeżdża w tym czasie wielu miłośników
jednośladów, zarówno dzieci i młodzieży,
jak i dorosłych. By każda z przejażdżek
kończyła się szczęśliwie, należy pamiętać
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
Od czego zacząć,
gdy chcemy wybrać
się na wycieczkę
rowerem? Na początek powinniśmy
sprawdzić, czy jest
on w pełnie sprawny
i odpowiednio wyposażony, czyli posiada:
działający hamulec,
dzwonek lub inny
sygnał ostrzegawczy,
a także odpowiednie oświetlenie. Pamiętajmy,
że za dnia można jechać rowerem wyposażonym tylko w światła odblaskowe, jednak po
zmroku wymagane są dodatkowo światła pozycyjne – białe lub żółte z przodu oraz czerwone z tyłu. Wsiadając na rower nie zapominajmy
również o kasku. Choć nie jest on obowiązkowy,
to może uratować zdrowie lub życie podczas
upadku.

Planując wyprawę „na dwóch kółkach” warto wcześniej wybrać odpowiednią trasę. Najlepiej jest unikać bardzo ruchliwych dróg oraz
odludnych miejsc – zwłaszcza po zmroku. Najbezpieczniejszym miejscem dla rowerzystów
poruszających się po mieście są bez wątpienia
ścieżki rowerowe. W Żorach ich liczba z roku na
rok rośnie. Jednak nawet najlepsza infrastruktura nie pomoże, jeśli nie będziemy przestrzegali
przepisów ruchu drogowego. Warto pamiętać,
że te zasady dotyczą wszystkich użytkowników
dróg, a więc nie tylko kierowców, ale też pieszych i rowerzystów. Wszyscy razem dbajmy
o bezpieczne dotarcie do celu!
Zanim ruszymy na przejażdżkę rowerem, należy dokładnie się rozejrzeć, a przez cały czas jej
trwania zachowywać dużą ostrożność. Dotyczy
to w szczególności sytuacji, gdy zbliżamy się do
skrzyżowania, wjazdu z podwórka czy bocznej
uliczki – warto wtedy trzymać dłoń na hamulcu,
dzięki czemu możemy szybko zareagować. Im
bardziej nasze zachowanie na drodze jest przewidywalne dla innych uczestników ruchu, tym
jesteśmy bezpieczniejsi. Z tego powodu trzeba odpowiednio wcześnie sygnalizować chęć
skrętu.
Wiele wypadków z udziałem rowerzystów
wynika ze ścinania zakrętów oraz wymuszania
pierwszeństwa – to niezwykle niebezpieczne
zachowania, których trzeba się wystrzegać. Często tego typu sytuacje dotyczą bardzo młodych

manie się. Z kolei kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek
zachować szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się
na przejściu. Powinien też zawsze zwracać
uwagę na zachowanie pieszych, którzy poruszają się jezdnią lub poboczem.
Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy
widoczność jest ograniczona. W ciemnościach
pieszy widzi reflektory samochodu nawet
z bardzo dużej odległości, jednak kierowca
dostrzeże go dopiero, gdy zauważy sylwetkę
człowieka w zasięgu świateł samochodu. Po
ciemku, bez elementów odblaskowych, pieszy jest więc widoczny z odległości zaledwie
20–30 metrów. Czasu na reakcję jest bardzo
mało. Łatwo to zmienić, używając elementów
odblaskowych, które są powszechnie dostępne! Dlatego każdy pieszy, poruszający się od
zmierzchu do świtu po drodze poza obszarem
zabudowanym, zgodnie z przepisami musi
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat w wysokości od 20
do 500 zł. Stawką jest tu jednak zdrowie i życie!
rowerzystów, którzy mają problem z prawidłową oceną odległości i szybkości. Dzieci widząc
nadjeżdżający samochód sądzą, że zdążą przejechać przez jezdnię przed nim – niestety może
to doprowadzi do tragedii. Dlatego też najlepszym wyjściem jest, by młodzi adepci jazdy na
rowerze zawsze poruszali się na nim pod opieką
osoby dorosłej.
Rower to nie tylko szybki i ekologiczny środek transportu, ale niestety także łakomy kąsek dla złodziei. Jak uniknąć kradzieży? Przede
wszystkim nie wolno zostawiać go bez nadzoru
lub odpowiedniego zabezpieczenia nawet na
kilka minut. Skutecznym sposobem zabezpieczenia naszego jednośladu jest przypięcie go
specjalnym łańcuchem, kłódką lub blokadą do
trwałej konstrukcji, takiej jak stojak czy barierka. Zostawiając rower na ulicy warto wybierać
widoczne miejsca. Kradzieże zdarzają się jednak
nie tylko na podwórku. Rowery znikają też z balkonów - zwłaszcza znajdujących się na niższych
piętrach - lub z klatek schodowych. Lepszym
miejsce na przechowywanie naszych „dwóch
kółek” jest garaż lub dobrze zabezpieczona piwnica. Dobrym pomysłem jest także zaznaczenie
na ramie roweru znaku szczególnego, który
w razie kradzieży pomoże w jego identyfikacji.
Projekt pn. „Bezpieczny rower w mieście
Żory” został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”,
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z badaniami, niemal u jednej czwartej Polaków
można w ciągu życia rozpoznać przynajmniej jedno zaburzenie
psychiczne. Stanowi to duże wyzwanie dla polityki społecznej
i zdrowotnej państwa oraz samorządów. By stawić mu czoła,
w naszym mieście przyjęty został Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla miasta Żory na lata 2018-2022.
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Jednym z zadań wyznaczonych przez program jest opracowanie,
przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom aktualizowanego corocznie przewodnika, informującego o dostępnych formach opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Taki przewodnik już powstał i zawiera pełną
bazę adresów oraz telefonów, pod którymi można szukać pomocy dla
siebie lub bliskich. Został zamieszczony na stronie www.zory.pl
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Harcerze świętują i tworzą niezwykłą wystawę.

Pomóż im zebrać eksponaty
W tym roku świętujemy 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 85-lecie działalności żorskiego Hufca ZHP. Z tej
okazji w naszym mieście zorganizowanych
zostanie wiele ciekawych wydarzeń oraz powstanie wyjątkowa wystawa, w której tworzeniu może pomóc każdy z mieszkańców.
Uroczystości związane z harcerskimi jubileuszami będą łączyły się z obchodami 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 21-23
września przy „Śmieszku” odbędzie się Zlot Hufca

ZHP Żory, w którym udział wezmą zuchy, harcerze,
harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy oraz seniorzy, a także rodzice i przyjaciele harcerskiej braci. Impreza będzie pełna różnorodnych atrakcji.
W piątek, 21 września odbędzie się „Żorski
Bieg na Orientację – śladami historii i niepodległości miasta”, w którym wezmą udział reprezentacje
szkół, drużyn harcerskich oraz gość specjalny. Na
niedzielę, 23 września zaplanowano natomiast
uroczysty apel na 85-lecie Hufca ZHP Żory, Rodzinny Festyn Harcerski oraz koncert-niespodziankę.

Będzie też okazja do wspomnień. - Po wakacjach odbędzie się wernisaż wystawy związanej
z historią żorskiego hufca. Prosimy wszystkich
instruktorów, harcerzy i przyjaciół o odszukanie
ciekawych zdjęć i materiałów oraz cennych przedmiotów, które chcieliby przekazać na rzecz wystawy – zachęca hm. Anna Nowacka, Komendantka
Hufca ZHP Żory. Wernisaż wystawy odbędzie się
7 września w Muzeum Miejskim w Żorach przy
ul. Muzealnej 1/2. W sprawie przekazania eksponatów na wystawę można kontaktować się pod
adresem mailowym: hufiec@zory.zhp.pl.
Warto dodać, że harcerscy seniorzy przygotowują okolicznościowe wydawnictwo historyczne,
tzw. „Jednodniówkę”, poświęcone dziejom harcerstwa w naszym mieście.

Duże zmiany w komunikacji autobusowej! Nowy wóz strażacki
dla OSP Żory
Rusza budowa centrum- autobusy
przesiadkowego
linii 69 będą zaczynały kursy z Żor
Z nowiutkiego wozu strażackiego

Żorski dworzec autobusowy już niedługo
zmieni się w nowoczesne centrum przesiadkowe! Rozpoczyna się realizacja inwestycji,
na którą miasto pozyskało ponad 5,5 miliona
złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.
Na czas prowadzenia prac, autobusy w naszym
mieście będą zatrzymywały się na pięciu peronach tymczasowych.

W związku z rozpoczęciem budowy centrum przesiadkowego w miejscu dotychczasowego dworca autobusowego przy ulicy Męczenników Oświęcimskich, już od 19
lipca br. teren dworca będzie zamknięty.
Ruch pasażerski zostanie przeniesiony na organizowane obecnie cztery perony tymczasowe, usytuowane
przy ulicy Rybnickiej i Męczenników Oświęcimskich. Natomiast autobusy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej
będą korzystały z osobnego peronu przy ulicy Muzealnej,
tj. przy GS-ie i siedzibie Muzeum Miejskiego. Lokalizację
poszczególnych peronów zaznaczono na zamieszczonej
poniżej mapie.
Poszczególne linie będą kursowały z następujących
peronów.

Godziny odjazdu autobusów z peronów tymczasowych pozostają bez zmian, tj. są takie same, jak obecnie z dworca autobusowego.
W związku z budową centrum przesiadkowego, na
czas prac wprowadzone zostaną także inne zmiany:

od przystanku „Dworcowa 02” przy szkole muzycznej oraz będą przyjeżdżały z Mikołowa na
przystanek „Dworcowa 01”, mieszczący się po
przeciwnej stronie ulicy Dworcowej,
- autobusy firmy Sindbad będą przyjeżdżały
i odjeżdżały z przystanku „Dworcowa 01”,
- postój taksówek zostanie przeniesiony
z Dworca Autobusowego na ulicę Klimka, przy
byłym Gimnazjum nr 2.
Prosimy kierowców o respektowanie zakazu
zatrzymywania się i parkowania w miejscach peronów zastępczych, które zostaną oznakowane
liniami przystankowymi P-17, czyli tzw. „zygzakami” oraz w strefie postoju taksówek przy ul. Klimka, która także zostanie oznakowana odpowiednimi znakami pionowymi.
Przepraszamy za utrudnienia mogące wystąpić w okresie budowy centrum przesiadkowego. W przypadku pytań lub uwag, dotyczących
wprowadzonych zmian, prosimy kontaktować się
z Urzędem Miasta pod nr tel. 32 43 48 259.
Przypomnijmy, że w ramach projektu pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” powstanie nowoczesne
centrum przesiadkowe, integrujące transport autobusowy, rowerowy i samochodowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wybudowana zostanie
też droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II, która
połączy centrum miasta, osiedla mieszkaniowe
i miejsca pracy, a tym samym ułatwi przemieszczanie się po mieście na rowerze.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 615 139,10 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna: działanie 4.5. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie:
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

mogą od niedawna korzystać strażacy
z OSP Żory! Wyposażony w specjalistyczny
sprzęt samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Miasta.

Do tej pory podczas wyjazdów do pożarów,
wypadków drogowych i innych niebezpiecznych
zdarzeń członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żorach korzystali z 21-letniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego Renault Midliner z charakterystycznym napisem „Dar Miasta Żory”, który
w 2010 roku otrzymali od Państwowej Straży Pożarnej w Żorach. Teraz zastąpił go zupełnie nowy
wóz strażacki, również zbudowany na podwoziu
Renault. Nowoczesny samochód ratowniczogaśniczy wyposażony jest we wszystko, czego
strażacy potrzebują do szybkiego i skutecznego niesienia pomocy. Posiada zbiornik na wodę
o pojemności aż 3 000 litrów oraz drugi zbiornik,
mieszczący 300 litrów środka pianotwórczego.
Fabrycznie wyposażony jest w autopompę, wyciągarkę oraz maszt oświetleniowy. W specjalnych skrytkach znajduje się sprzęt umożliwiający
skuteczne działanie podczas wszystkich wyzwań,
stawianych na co dzień przed strażą pożarną. Na
wyposażeniu są: armatura wodna i burząca, agregat oddymiający, agregat wysokociśnieniowy
czyli tzw. szybkie natarcie, czujnik wielogazowy,
sprzęt do ratownictwa drogowego oraz kamera
termowizyjna. Wraz z wozem strażacy z OSP Żory
otrzymali też umundurowanie z hełmami, rękawicami i latarkami. Do samochodu przełożony został
też dotychczas używany sprzęt ratowniczy, w tym
m.in. agregaty do zasilania respiratorów w przypadku braku prądu.
Nowy wóz strażacki wraz z wyposażeniem
kosztował 800 tysięcy złotych. Połowa tej kwoty, czyli 400 tysięcy zł, pochodzi z budżetu miasta
Żory, kolejne 300 tysięcy zł to dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zaś 100 tysięcy zł pochodzi ze środków
przeznaczonych dla jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
- Mamy nadzieję, że nasza nowa „renówka” jak
najrzadziej będzie zmuszona do wyjazdu na interwencje. Jednak, gdy zajdzie taka potrzeba, to
z pewnością dzięki niej niesiona przez nas pomoc
będzie jeszcze skuteczniejsza – podkreśla Adam
Doleżych, naczelnik OSP Żory.
Warto dodać, że poprzedni samochód wykorzystywany przez OSP Żory nie trafi na złom. Wóz
strażacki nadal jest sprawny technicznie, dlatego
zostanie przekazany do OSP w Roju, która z uwagi
na bliskość autostrady specjalizuje się w ratownictwie drogowym.
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Lato pełne atrakcji na Śmieszku! Tour de Pologne
Szykujcie się na wodne szaleństwa przejedzie przez Żory!
Zostań wolontariuszem

i pomóż w organizacji wyścigu
Już po raz 75. czołowi zawodnicy
z całego świata będą walczyli o zwycięstwo
w najważniejszej kolarskiej imprezie w naszym kraju, czyli Tour de Pologne. Podczas
walki na liczącej aż 1075 kilometrów trasie,
biegnącej z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej, kolarski peleton przejedzie przez
kilkaset miejscowości. Na trasie wyścigu
ponownie znalazły się Żory! Wszyscy, którzy chcieliby włączyć się z organizację tej
niezwykłej imprezy mogą zostać wolontariuszami i zdobyć ciekawe doświadczenia.
Przez całe lato „Śmieszek” będzie tętnił
życiem! W tym roku na wszystkich odwiedzających ten urokliwy zakątek Żor czeka
nowa piaszczysta plaża, bezpieczne miejsce do kąpieli strzeżone przez ratowników,
zupełnie nowe ławeczki i przebieralnie
oraz miejsca do grillowania czy zorganizowania ogniska. Rozszerzona została też
oferta wypożyczalni sprzętu wodnego.
Gorące, słoneczne dni skłaniają, by poszukać
ochłody i odpoczynku nad wodą. W naszym mieście z wodnych szaleństw przez całe wakacje można
korzystać na „Śmieszku”. Od tego roku kompleks,
którym zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żorach ma status kąpieliska. Wyznaczone tam
zostały strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci. Bezpieczeństwa osób
wypoczywających nad wodą strzegą zaś ratownicy.
Co ważne, przez cały sezon letni jakość wody będzie
kontrolowana. Przed rozpoczęciem sezonu czystość
wody w „Śmieszku” została pozytywnie oceniona
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Rybniku.
W tym roku dla odwiedzających „Śmieszek” przy-

gotowano dodatkową, zupełnie nową, piaszczystą
plażę o powierzchni aż 2 500 m2. Wokół obu plaż
pojawiły się nowe ławki i ławostoły oraz przebieralnie. Bezpieczeństwa wypoczywających strzeże
wykwalifikowana ochrona, a wszyscy chętni mogą
skorzystać z dwóch punktów gastronomicznych,
usytuowanych tuż przy plaży.
Miłośnicy wodnych szaleństw ponownie mogą
też skorzystać z oferty wypożyczalni sprzętu wodnego, w której można znaleźć: 8 kajaków, 8 rowerków wodnych – w tym 4 zupełnie nowe, a także
wielofunkcyjną łódź wiosłową, którą po uzbrojeniu w maszt można wykorzystać jako żaglówkę
czy windsurfing. Tegoroczną nowością są robiące
prawdziwą furorę deski do pływania sup, czyli deski
z wiosłem.
Kąpielisko „Śmieszek” oraz wypożyczalnia są
czynne do 31 sierpnia, codziennie w godzinach
9:30 – 18:30, z wyłączeniem dni, w których pogoda
nie pozwoli na bezpieczne korzystanie z atrakcji.
W ramach „Akcji Lato” na terenie kąpieliska odbędzie się kilka imprez sportowo-rekreacyjnych pod
hasłem „Kierunek Śmieszek”, a wśród nich zabawy,
konkursy, turnieje plażowe oraz regaty kajakowe.

Czołowi kolarze świata będą rywalizowali
w jubileuszowym 75. Tour de Pologne od 4 do 10
sierpnia. Żory znalazły się na trasie 3 etapu wyścigu, który rozpocznie się pod Stadionem Śląskim
w Chorzowie a zakończy w Zabrzu. Odbędzie się
on w poniedziałek, 6 sierpnia i będzie liczył 139
kilometrów.
Peleton wjedzie do naszego miasta od strony
Szczejkowic około godziny 16:45, zmierzając ul.
Szczejkowicką, a następnie ulicami: Rybnicką, Męczenników Oświęcimskich, al. Wojska Polskiego,
al. Niepodległości i al. Jana Pawła II w kierunku
Jastrzębia-Zdroju.
Ponieważ wyścig kolarski jest ogromnym
przedsięwzięciem organizacyjnym Urząd Miasta
Żory poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy przy zabezpieczeniu trasy. Ich praca będzie
polegała na pomocy w zatrzymaniu ruchu na
mniejszych skrzyżowaniach oraz przy wlotach ulic.
Wszystkie osoby pełnoletnie zainteresowanie wolontariatem mogą kontaktować się z Wydziałem
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji pod numerem 608 018 676. Każdy z wolontariuszy zostanie
ubezpieczony oraz otrzyma pamiątkową koszulkę Tour de Pologne. Zapraszamy do współpracy!

Wielkie ściganie z metą w Żorach! Za nami Rajd Śląska 2018

Aż 125 załóg zgłosiło się do udziału w drugiej
edycji Rajdu Śląska, by rywalizować w trzech cyklach–
Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski,
MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska. Impreza z metą w Żorach
ponownie okazała się szczęśliwa dla załogi niebieskiego Forda Fiesty - Tomasza Kasperczyka i Damiana
Sytego, którzy powtórzyli ubiegłoroczny wynik i stanęli na najwyższym stopniu podium 4 rundy RSMP!
Początek rajdu zapowiadał się idealnie dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga
Skoda Polska Motorsport prowadziła po krótkiej,
piątkowej części rajdu i w sobotę od rana powiększała
swoją przewagę. Ich zadanie nie było jednak łatwe, bo
ubiegłoroczni zwycięzcy – Kasperczyk i Syty również
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Ogromne emocje od startu do samej
mety towarzyszyły zmaganiom najlepszych kierowców rajdowych w naszym
kraju, na trasie Rajdu Śląska. W 4. rundzie
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski po zaciętej walce triumfowała załoga Tomasz Kasperczyk i Damian Syty, zaledwie o 0,2 sekundy wyprzedzając swoich
rywali! Puchary dla zwycięzców podczas
ceremonii na żorskim rynku wręczył
Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory.

utrzymywali znakomite tempo. Załoga Tiger Energy
Rally Team wygrała dwa pierwsze przejazdy odcinka
w Suszcu i po 7 oesach traciła zaledwie 4,4 sek. do
Marczyka. Lider klasyfikacji RSMP Jakub Brzeziński
i jego pilot Kamil Kozdroń (Skoda Fabia R5) jechali
bardzo dobrze, wygrywając nawet pierwszy przejazd
OS Chybie, ale ich strata wynosiła już ponad 10 sek.
Drugi przejazd odcinka Chybie kompletnie zmienił klasyfikację rajdu. Awaria sprawiła, że Marczyk nie
mógł jechać normalnym, rajdowym tempem i stracił
na tej próbie prawie 6,5 minuty, spadając w klasyfikacji na 12. pozycję. Marczyk nie zrezygnował z jazdy
i niesprawnym samochodem wystartował do kończącego rajd Power Stage. Ostatecznie na mecie zameldował się na 18 pozycji, blisko 10 minut za zwycięzcą.
Z pecha kierowcy Skody skorzystali Kasperczyk i Syty.
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Załoga Forda Fiesty objęła prowadzenie, ale przed
Power Stage ich przewaga nad Brzezińskim wynosiła
tylko 0,5 sek. Popularny „Colin” wyraźnie przyspieszył
na ostatnich oesach – zanotował najlepsze czasy
w Chybiu i na dodatkowo punktowanym Power Stage
w Suszcu. Do zwycięstwa zabrakło mu jednak ułamków sekund – zaledwie 0,2 sek. różnicy między pierwszą dwójką to nowy rekord w RSMP!
Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec (Ford Fiesta
R5) przerwali złą passę i stanęli na najniższym stopniu
podium. Do zwycięzcy stracili 1 min. 11,3 sek. Za nimi
finiszowała druga załoga Rallytechnology – Dariusz
Poloński i Łukasz Sitek (Ford Fiesta R5). Łukasz Byśkiniewicz i Maciej Wisławski (Hyundai i20 R5) zajęli
piąte miejsce.
Marcin Słobodzian i Grzegorz Dachowski
(Subaru Impreza STI) od początku rajdu kontrolowali sytuację w klasie Open N. Załoga Subaru Poland
Rally Team zajęła szóste miejsce w generalce. W ośce
i w klasie 4 najszybsi byli Jacek Jurecki i Michał Trela (Peugeot 208 R2). Robert Halicki i Tomasz Tkacz
(Abarth 500) zwyciężyli w klasie Open 2WD+ a Konrad Dudziński i Adam Binięda w HR-4. Rafał Kulka
i Aneta Marcol (Renault Clio R3) dotarli do mety jako
jedyni reprezentanci klasy R3. Najszybszą załogą w rywalizacji historycznych rajdówek byli jadący Subaru
Legacy Robert Luty i Marcin Celiński.

Sport

Rolki, deska i hulajnoga w akcji
– odjechane wakacje w Żorach!
Jak wykonać widowiskowe skoki, flipy, slidy i grindy na rolkach czy
hulajnodze? Tych skomplikowanie brzmiących ewolucji będzie można
nauczyć się odwiedzając podczas wakacji skatepark w Parku Cegielnia!
Przed nami warsztaty Extreme City oraz Biało-Czerwony Letni Roll.
Extreme City to warsztaty w formie pokazami z udziałem profesjonalnych
szkoleń i pokazów dla początkujących, instruktorów. Z pewnością będzie na co
jak również tych bardziej zaawansowa- popatrzeć! Imprezę ponownie zwieńczy
nych fanów deskorolki, rolek i hulajnogi. Nightskating, czyli wieczorny przejazd
Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają na rolkach ulicami Żor. Przejażdżka rozsię we wszystkie wakacyjne piątki, w go- pocznie się o godzinie 20:00. W tym
dzinach od 16:00 – 19:00, a udział w nich roku organizatorzy zachęcają wszystkich
rolkarzy to ubrania się na biało-czerwojest bezpłatny!
Miłośników jazdy na rolkach z pewno- no, żeby uczcić 100-lecie odzyskania
ścią ucieszy informacja, że do Żor wraca niepodległości przez nasz kraj. Udział
Letni Roll. W tym roku ta sportowa impre- w imprezie jest bezpłatny!
Warto przypomnieć, że pojeździć
za będzie nawiązywała do 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. można nawet jeśli nie mamy własneBiało-Czerwony Letni Roll odbędzie się go sprzętu. W hali MOSiR Żory działa
w sobotę, 18 sierpnia w Parku Cegielnia. wypożyczalnia rolek, czynna w godz.
Spotkanie miłośników rolek roz- 6:00-21:00 we wszystkie dni tygodnia.
pocznie się o godzinie 18:00 ciekawy- Znajdziemy tam 30 par rolek, a także
mi warsztatami oraz widowiskowymi ochraniacze i kaski.

Zawody siłaczy w Parku Cegielnia!

Najsilniejsi ludzie z Europy Środowej i Wschodniej przyjadą do Żor, by
rywalizować w Pucharze Narodów Strongman! Widowiskowa impreza odbędzie się w Parku Cegielnia w ramach Żorskiego Dnia Rodziny. Zmagania siłaczy będzie można obejrzeć za darmo!
W niedzielę, 26 sierpnia potężnie zbu- w asyście strongmanów będą mogli spródowani atleci będą rywalizowali o miano bować swoich sił w podobnie wyglądająnajsilniejszego w niezwykle widowisko- cych konkurencjach, dostosowanych do
wych konkurencjach. Zawody w ramach ich możliwości. Wstęp na imprezę jest
Pucharu Narodów Strongman rozpoczną bezpłatny!
się o godz. 14:00 w Parku Cegielnia.
Podczas Pucharu Narodów StrongPodczas imprezy czołowi strongma- man w Żorach swoje umiejętności zani z Ukrainy, Czech, Białorusi, Słowacji prezentują m.in. Marcin „Kukaj” Sendi Polski będą przerzucali opony, podno- wicki – Mistrz Świata Strongman z 2016 r.
sili auta w uchwycie herkulesa, przenosili i Wicemistrz Świata Strongman w Parach,
160-kilogramowe walizki w spacerze far- Robert „Kropek” Cyrwus – Mistrz Europy
mera, podnosili kule ważące nawet 200 w Parach z 2016 r. i trzykrotny Wicemistrz
kg, czy przeciągali tira na odległość 20 Polski Strongman, Rafał „Kobi” Kobylarz
metrów! Zmagania zawodowców prze- - Mistrz Polski z 2010 i Wicemistrz Polski
platane będą konkurencjami dla widzów z 2017 r. oraz Ukrainiec Aleksiej Nowioraz dzieci. W minizawodach, najmłodsi kow – zwycięzca Arnold Classic 2018.

Odjazdowy Bibliotekarz,

czyli rajd rowerowy na pomarańczowo
Kolor pomarańczowy będzie królował podczas Rajdu Rowerowego
„Odjazdowy Bibliotekarz”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Żorach i Klub Turystyki
Kolarskiej „Wandrus”. Jeśli lubicie
książki i rowery, to tego wydarzenia
po prostu nie możecie przegapić!
Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” odbędzie się w sobotę, 28 lipca.
Tego dnia wszyscy zwolennicy rowerów
i bibliotek połączą się, aby wspólnie przemierzyć Żory. Początek o godz. 10:00 na
żorskim rynku.
- W rajdzie mogą wziąć udział całe
rodziny, dorośli, młodzież i dzieci. Dominującym kolorem rajdu będzie pomarańczowy, dlatego wszelkie dodatki do
rowerów i ubrania w tym kolorze będą

mile widziane – mówi Aleksandra Zawalska-Hawel, dyrektor MBP w Żorach.
Trasa rajdu będzie liczyła 16 km i przebiegała m.in. przez ul. Mikołowską, Boczną, Gichtę, wzdłuż stawów Garbocz oraz
Bies, ul. Tęczową, Kradziejówką, przez
Park Cegielnia, aż do mety znajdującej się
przy bibliotece na os. Pawlikowskiego. Po
dotarciu do mety na uczestników będzie
czekał grill, malowanie twarzy, animacje
z nagrodami i inne atrakcje, a także rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej pomarańczowego rowerzystę.
Zapisy przyjmowane są telefonicznie
pod nr 32 43 44 584 wew. 26, mailowo
pod adresem marketing@mbpzory.pl
oraz osobiście w bibliotece. Będzie można też zapisać się w dniu rajdu, od godz.
9:00.
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