
Termin Godzina Miejsce TURNIEJE - ZAWODY

28.06.2015 15.00 - 17.00 os. Ks. Władysława XIII Jarmark Władysławowski - blok imprez sportowych

06.07.2015 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

13.07.2015 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

20.07.2015 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

27.07.2015 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

03.08.2015 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

10.08.2015 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

17.08.2015 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

24.08.2014 16.00 -19.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka EXTREME CITY z instruktorem - zajęcia szkoleniowo-edukacyjne BMX, DESKOROLKA, ROLKA, HULAJNOGA

25.07.2015
9.00 - 13.00    

10.00                                                                                                                 
Rynek

ŚNIADANIE NA TRAWIE - impreza plenerowa połączona z degustacją potraw oraz prezentacją kulinarną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OTWARTY TURNIEJ STREETBALL’A - ŻORY CUP 2015  - kat. OPEN -  szczegóły na oddzielnych plakatach                                                                                                    

pula nagród 3.300,00, dodatkowo konkursy i atrakcje                                                                                                                          

maksymalnie 30 drużyn - decyduje kolejność zgłoszeń                                                                                                                   

wpisowe 40,00, w dniu zawodów 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZESTAWIENIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2015 przez MOSiR ŻORY

UWAGI:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Od osób niepełnoletnich uczestniczących w turniejach oraz zajęciach sportowych wymagana pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),                                                                                   

* Regulaminy turniejów dostępne na stronie www.mosir.zory.pl,                                                                                                                                                                                        

* Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.  

Zapraszamy wszystkich chętnych i spragnionych sportów ekstremalnych na bezpłatne zajęcia z instruktorami. Zapewniamy świetną zabawę z mnóstwem atrakcji i nagród.



26.07.2015
9.00 - 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Park Cegielnia ul. Folwarecka

ŚNIADANIE NA TRAWIE - impreza plenerowa połączona z degustacją potraw oraz prezentacją kulinarną, stanowiska 

zdrowotne, warsztaty szkoleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ŚWIĘTO ROWERU - rekreacyjno-orientacyjna jazda na rowerze - zadaniem uczestników będzie indywidualne dotarcie do 

wyznaczonych obiektów na terenie naszego miasta, zdobycie potwierdzeń w karcie uczestnictwa i powrót na metę (dla 

uczestników konkurs: do wygrania ROWER,) - wyścigi rowerowe dla amatorów oraz zawodników licencjonowanych, - 

konkurencje rowerowe oraz wyścigi dla dzieci, dodatkowe atrakcje - pokazy ekstremalnej jazdy na BMX 

30.08.2015 Park Cegielnia ul. Folwarecka

ŻORSKIE DNI RODZINY - FESTYN RODZINNY                                                                                                                                       

występy artystyczne, pokazy, konkurencje sportowe i rekreacyjne, turnieje dla dzieci, dorosłych oraz rodzin. Strefy: zdrowia, 

urody, malucha. Inne atrakcje: lot balonem, warsztaty Jogii, Street workout - ćwiczenia kalenistyczne na świeżym powietrzu, 

tor samochodowy z przeszkodami, biathlon - prezentacja karabinków laserowych - szczegóły na oddzielnych plakatach.

05.07.2015 7.00 kierunek Beskidy

POSTAW NA SIEBIE z MOSiR-em  "CZAS NA RELAKS, CZAS NA ZDROWIE". Jeżeli chcesz pływać - pływaj, grać w zespole 

- graj! Ale możesz również z nami wybrać się w góry - SOSZÓW - STOŻEK, zrzucisz stres, popracujesz nad kondycją, 

zrelaksujesz się. Wycieczka rekreacyjno-turystyczna - szczegóły na oddzielnych plakatach

23.07.2015 17.00
Park Cegielnia ul. Folwarecka, 

Staw ERG    

Kolejny sposób na aktywny odpoczynek to Nordic Walking. Szkolenie, marsz z kijkami, ognisko. Z naszym instruktorem 

poprawisz technikę chodzenia, zaktywizujesz 90% swoich mięśni i w miłym gronie spotkasz się przy ognisku. Dla uczestników 

imprezy 50% upust na zakup biletu przy formie wyjazdowej w dniu 02.08.2015)

02.08.2015 8.30 kierunek Goczałkowice

Wyrusz z nami na wycieczkę z kijkami nad ZAPORĘ - GOCZAŁKOWICE - Kapiasy II (02.08.2015) - gdzie odprężysz się i 

naładujesz "akumulatory" do dalszej pracy. Szczegóły na oddzielnych plakatach.                                                                               

Nordic Walking - wycieszka szkoleniowo-rekreacyjna - forma wyjazdowa

08.07.2015 15.00 -18.00
os. Korfantego - boisko przy 

sklepie Biedronka
Dzielnice na Start - Dzień na Sportowo z MOSiR-em - gry i zabawy, mini turnieje, konkursy sprawnościowe.

21.08.2015 15.00 -18.00 Teren COP - os. Sikorskiego Dzielnice na Start - Dzień na Sportowo z MOSiR-em - gry i zabawy, mini turnieje, konkursy sprawnościowe

12.07.2015 10.00 Ośrodek Rekreacyjny Żory - Rój
OTWARTE MISTRZOSTWA ŻOR w Siatkówce Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Żory - szczegóły na oddzielnych 

plakatach

22.07.2015 15.00 Ośrodek Rekreacyjny Żory - Rój Grand Prix Żor w Siatkówce Plażowej - I turniej eliminacyjny

28.07.2015 15.00 Ośrodek Rekreacyjny Żory - Rój Grand Prix Żor w Siatkówce Plażowej - II turniej eliminacyjny



05.08.2015 15.00 Ośrodek Rekreacyjny Żory - Rój Grand Prix Żor w Siatkówce Plażowej - III turniej eliminacyjny

13.08.2015 16.00 Ośrodek Rekreacyjny Żory - Rój FINAŁ - Grand Prix Żor w Siatkówce Plażowej 

26.08.2015 15.00 Boisko os. Sikorskiego Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej kat. Miksty

04.07.2015 9.00 Ośrodek Rekreacyjny Żory - Rój Otwarty Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego

15.08.2015 9.00 Ośrodek Rekreacyjny Żory - Rój Otwarty Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego

16.07.2015 10.00 Boisko Orlik os. Powstańców Śl. Otwarty Turniej Piłki Nożnej kat. gimnazja (drużyny 6 + 2 rezerwowych)

19.08.2015 15.00 Boisko Orlik os. 700 lecia Otwarty Turniej Piłki Nożnej kat. 16 + (drużyny 6+2 rezerwowych)

25.08.2015 10.00 Boisko Orlik os. Powstańców Śl. Otwarty Turniej Piłki Nożnej kat. dzieci do 13 lat (drużyny 6 + 2 rezerwowych)

30.07.2015 17.00 Hala sportowa ul. Folwarecka Otwarty Turniej Tenisa Stołowego kat. OPEN

31.08.2015 17.00 Hala sportowa ul. Folwarecka Otwarty Turniej Tenisa Stołowego kat. OPEN

03.07.2015 18.00 - 19.30 Hala sportowa ul. Folwarecka Sympatyków gry w tenisa stołowego zapraszamy na spotkania pod nazwą "Tenisowe Piątki"

10.07.2015 18.00 - 19.30 Hala sportowa ul. Folwarecka Sympatyków gry w tenisa stołowego zapraszamy na spotkania pod nazwą "Tenisowe Piątki"

17.07.2015 18.00 - 19.30 Hala sportowa ul. Folwarecka Sympatyków gry w tenisa stołowego zapraszamy na spotkania pod nazwą "Tenisowe Piątki"

24.07.2015 18.00 - 19.30 Hala sportowa ul. Folwarecka Sympatyków gry w tenisa stołowego zapraszamy na spotkania pod nazwą "Tenisowe Piątki"

31.07.2015 18.00 - 19.30 Hala sportowa ul. Folwarecka Sympatyków gry w tenisa stołowego zapraszamy na spotkania pod nazwą "Tenisowe Piątki"

07.08.2015 17.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka

Sztafeta rolkowa - rywalizacja drużyn 3 osobowych (kat. open, rodzinna). Sztafeta polegać będzie na przejechaniu przez 

drużynę w jak najkrótszym czasie trasy o długości 1 km.

Hala sportowa ul. Folwarecka

WAKACYJNA NIESPODZIANKA - dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rolkowego. Zapraszamy do wypełnienia 

ankiety i udziału w losowaniu nagród. Dla zwycięzców bezpłatne karnety na wypożyczenie sprzętu rolkowego. Losowania w 

dniach: 17 i 31 lipca oraz 14 i 28 sierpnia o godz. 18 00

04.08.2015 10.00 Orlik os. Powstańców Śl Szkółka piłki nożnej dla dzieci do 13 lat

07.08.2015 10.00 Orlik os. Powstańców Śl Szkółka piłki nożnej dla dzieci do 13 lat

11.08.2015 10.00 Orlik os. Powstańców Śl Szkółka piłki nożnej dla dzieci do 13 lat

14.08.2015 10.00 Orlik os. Powstańców Śl Szkółka piłki nożnej dla dzieci do 13 lat

21.08.2015 10.00 Orlik os. Powstańców Śl Szkółka piłki nożnej dla dzieci do 13 lat

18.08.2015 10.00 Orlik os. Powstańców Śl Szkółka piłki nożnej dla dzieci do 13 lat

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z piłki nożnej - dzieci do 13 lat (zapisy w dniu zajęć, od uczestników wymagana pisemna zgoda rodziców)



09.07.2015 19.00 Namiot przy hali sportowej "Czas na relaks" - zapraszamy na bezpłatne zajęcia ZUMBY

06.08.2015 19.00 Namiot przy hali sportowej "Czas na relaks" - zapraszamy na bezpłatne zajęcia ZUMBY

14.07.2015 16.00 -18.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka Wakacyjne Figielki dla dzieci

12.08.2015 16.00-18.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka Wakacyjne Figielki dla dzieci

6.09.2015 10.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka

LETNI BIATHLON Dla Każdego. Chcesz przyjemnie spędzić czas i poznać bliżej biathlon - zapraszamy do udziału w letnich 

zawodach biathlonowych przy wykorzystaniu karabinków laserowych. Każdy będzie mógł się przekonać jak wgląda połączenie 

biegania ze strzelaniem. Nie jest wymagany wcześniejszy kontakt z karabinkiem, nie trzeba być czynnym zawodnikiem, 

wystarczą chęci  -  szczegóły na oddzielnych plakatach

Przystań Kajakowa "Śmieszek" Regaty kajakowe - organizowane w wybrane dni weekendu - lipiec, sierpień

05.07.2015 17.00-18.00 Siłownia zewnętrzna os.Korfantego
Cykl spotkań na siłowniach pod chmurką  - ZOFIA PYCHOWSKA - dwukrotna mistrzyni Polski i rekordzistka w wyciskaniu 

sztangi leżąc.

19.07.2015 17.00-18.00
Siłownia zewnętrzna 

os.Sikorskiego

Cykl spotkań na siłowniach pod chmurką  - ZOFIA PYCHOWSKA - dwukrotna mistrzyni Polski i rekordzistka w wyciskaniu 

sztangi leżąc.

12.07.2015 17.00-18.00
Siłownia zewnętrzna os. Ks. 

Władysława

Cykl spotkań na siłowniach pod chmurką  - ZOFIA PYCHOWSKA - dwukrotna mistrzyni Polski i rekordzistka w wyciskaniu 

sztangi leżąc.

25.07.2015 9.00 - 13.00 Rynek ŚNIADANIE NA TRAWIE - impreza plenerowa połączona z degustacją potraw oraz prezentacją kulinarną.        

26.07.2015 9.00 - 13.00 Park Cegielnia ul. Folwarecka ŚNIADANIE NA TRAWIE - impreza plenerowa połączona z degustacją potraw oraz prezentacją kulinarną.        



26.07.2015
POLISH ROLLING LEAGUE - zawody w jeździe freestylowej na rolkach i rowerach bmx oraz NIGHTSKATING - przejazd 

nocny ulicami miasta  - szczegóły na oddzielnych plakatach oraz stronie http://polishrollingleague.pl

UKS JUDO KONTRA ŻORY  zaprasza na wakacyjną, bezpłatną szkółkę judo - zajęcia z instruktorem dla dzieci od 6 lat. Od 

osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodziców.

Terminy: lipiec: 01, 08, 15, 22, 29

Miejsce: hala sportowa ul. Folwarecka

Godz. 18.00 - 20.00

OBIEKTY

OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY W ŻORACH ROJU tel. 0 32 43-58-099

ul. Kłokocińska 

basen czynny 9.30 – 18.30

do dyspozycji: punkty gastronomiczne, miejsca parkingowe dla rowerzystów i samochodów, korty tenisowe, bioska do 

siatkówki plażowej, bilet ekologiczny dla rowerzystów, rodzin, ulgi rodzinne. Dojazd bezpłatną komunikacją - linia 05.

PRZYSTAŃ KAJAKOWA "Śmieszek”

Informacje pod numerem tel. sekretariat MOSiR tel. 0 32 43-41-751

godziny otwarcia: 10.00 -18.00

 - wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaki, rowerki,łodzie)

PARK CEGIELNIA ul. Folwarecka - wstęp bezpłatny, czynny codziennie zgodnie z regulaminem i informacją na stronie 

www.mosir.zory.pl

Trasy sportowo-rekreacyjne - przeznaczone do uprawiania różnych form aktywności fizycznej

Miasteczko ruchu drogowego - aktywność dla posiadaczy rowerów

Skate Park - przeznaczony jest do jazdy na łyżworolkach oraz deskorolkach

Plac Street Workaut i Park Linowy - ćwiczenia siłowe dla dorosłych i aktywna forma zabaw dla dzieci

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE - wstęp bezpłatny 

Do dyspozycji mieszkańców dostępnych 11 siłowni zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie naszego miasta  - Park 

Cegielnia osiedla: Sikorskiego, Powstańców Śl, Pawlikowskiego, Korfantego,  Ks. Władysława, Gwarków; dzielnice: 

Kleszczów, Rój, Rogoźna, Rowień

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU ROLKOWEGO - rolki, ochraniacze, kaski

Hala Sportowa ul. Folwarecka, tel. 32 43-41-172

czynna codziennie w godz. 6.00 - 21.00

INNE INSTYTUCJE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻORACH



Zajęcia świetlicowe dla dzieci: Klub "ISKIERKA" - os. 700-lecia Żory, Świetlica "SMOK" - os. Korfantego - zajęcia od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00                                                                                                                                   

I turnus 29.06-10.07.2015                                                                                                                                                                                                                                            

II turnus 13.07-24.07.2015                                                                                                                                                                                                                                          

III turnus 27.07-07.08.2015


