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Nowa stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, będzie 
wynosiła 25,00 zł miesięcznie od osoby, 

Zmiana stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022 roku będą obo-
wiązywały nowe stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
uchwalone przez Radę Miasta Żory pod-
czas sesji 25 listopada 2021 roku. 

w  przypadku selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych.

Właściciele nieruchomości zostaną za-
wiadomieni o  wysokości należnej opłaty 
(wyliczonej na podstawie nowej stawki 
i danych zawartych w deklaracji) w I kwar-
tale 2022 r. Oznacza to, że nie ma obowiąz-
ku składania nowych deklaracji. 

Od 1 stycznia 2022 r. firmą odbierającą 

- Celem programu jest włączenie senio-
rów do aktywnego życia społeczności lo-
kalnej oraz zwiększenie dostępności oferty 
z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Zada-
niem programu jest ułatwienie osobom, 
które ukończyły 60. rok życia korzystanie 
z produktów, usług i świadczeń na terenie 
Żor, poprzez zapewnienie oferty korzyst-
nej dla seniorów – mówi Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory.

„Żorska Karta Seniora” jest honorowa-
na na terenie miasta Żory, w  tzw. Punk-
tach Partnerskich, które włączyły się do 
programu. O  wydanie dokumentu mogą 
ubiegać się osoby, które ukończyły 60. 
rok życia i na stałe zamieszkują w naszym 
mieście. Karty wydawane są przez pra-
cowników Wydziału Polityki Społecznej 
w  Urzędzie Miasta Żory. Szczegółowe in-
formacje w  Urzędzie Miasta Żory, Rynek 
9, pokój nr 201,tel.: 32 43 48 134 i 135,adres 
e-mail: wps@um.zory.pl.

Seniorze, 
załóż kartę 

i zyskaj! 

Od ponad 7 lat starsi mieszkańcy na-
szego miasta mogą korzystać z  wielu 
atrakcyjnych ulg i  bonifikat w  ramach 
programu Żorska Karta Seniora. Pro-
gram wciąż zdobywa nowych partne-
rów, wzbogacając ofertę dla seniorów.

Przejazd rozpocznie się w niedzielę, 19 
grudnia o  godzinie  17:00, a  pięknie ude-
korowane samochody pojawią się niemal 
w  całych Żorach. Kolumna świątecznych 
samochodów odwiedzi: Kleszczówkę, 
Rowień-Folwarki, Zachód, Śródmieście, 
Rogoźną, Rój, Osiny, os. 700-lecia Żor, os. 
Powstańców Śląskich, os. Gwarków, os. 
Księcia Władysława, os. Pawlikowskiego, 
os. Sikorskiego oraz os. Korfantego.

Ostatnim przystankiem będzie żorski 
Rynek, gdzie samochody przyjadą oko-
ło 19:00 i  zaparkują na dłużej – będzie to 

Świąteczne samochody przejadą przez Żory! 
Stowarzyszenie Race For Victory po-

nownie wyruszy w drogę, aby przywieźć 
do Żor świąteczny klimat! Miłośnicy 
samochodowego tuningu zorganizują 
świąteczny przejazd po mieście, pod-
czas którego zaprezentują mieszkań-
com bożonarodzeniowe dekoracje swo-
ich samochodów.

ostatni akcent tegorocznego Jarmarku 
Świątecznego, który potrawa od 16-19 
grudnia. 

- Uczestnicy korowodu będą poruszać 
się powoli, aby zachować wszelkie środki 
bezpieczeństwa. Kierowców, którzy tego 
dnia natrafią na naszą kolumnę, bardzo 
prosimy o zachowanie szczególnej ostroż-
ności. Zwracamy się również z  prośbą 
o ustąpienie nam pierwszeństwa na skrzy-
żowaniach – mówi Jacek Drobny, prezes 
stowarzyszenia Race For Victory. Nadzór 
nad wydarzeniem sprawuje Komenda 
Miejska Policji w Żorach.

Inicjatywa „Świąteczne Samochody 
w Żorach” jest realizowana w ramach pro-
jektu „Kolej na zmianę! - kompleksowe 
działania na rzecz mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych”, dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej - Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Świąt pełnych radości, ciepła 
i serdecznej  atmosfery, 

a także pomyślności i samych sukcesów 
w Nowym 2022 Roku, 

życzą

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

odpady w  naszym mieście będzie Przed-
siębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. 
z  o.o. z  siedzibą w  Chorzowie. Harmono-
gramy odbioru odpadów na rok 2022 zo-
staną dostarczone mieszkańcom najpóź-
niej do 31 grudnia 2021 r. 

Zmianie ulegają również godziny pracy 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego 
na ul. Okrężnej 5. Począwszy od 1 stycznia 
będzie on czynny: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00-18:00,

- w soboty w godzinach od 8:00-16:00.

W grudniu punkt szczepień będzie działał 
w następujących lokalizacjach.
• Nocna i świąteczna opieka zdrowotna  

– od poniedziałku od piątku, w godz. 
10:00 – 16:00.( 24 i 31 grudnia 10:00 – 12:00),

• Przychodnia Miejska Żory (ul. Dąbrow-
skiego) – poniedziałki, wtorki i czwartki  
w godz. 18:00 – 20:00 oraz w soboty  
w godz. 10:00 – 15:00,

• Przychodnia Miejska w Roju (os. Gwarków 
22a) – od poniedziałku od piątku, w godz. 
12:00 – 14:00.

Punkt szczepień przeniósł się do szpitala 
Osoby chcące zaszczepić się przeciw-

ko Covid-19 mogą to zrobić w miejskim 
punkcie szczepień, działającym w sie-
dzibie Szpitala Miejskiego w Żorach. Od 
1 grudnia zastąpił on punkt działający 
dotychczas w galerii „Wiślanka”. 

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod 
numerem 570 186 470  lub 535 559 351. 

Przypominamy, że osoby z niepełnospraw-
nością lub mające problem z przemieszcza-
niem się mogą skorzystać z bezpłatnego 
transportu do żorskich punktów szczepień.

Z bezpłatnego dowozu, organizowanego 
przez Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Żorach mogą skorzystać:
• osoby z niepełnosprawnościami, posia-

dające aktualne orzeczenie w stopniu 
znacznym o  kodzie R (schorzenia  doty-
czące narządu ruchu) lub N (schorzenia 
neurologiczne) wydane przez Powiatowy 
/ Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepeł-
nosprawności lub równoważne orzeczenie 
o  całkowitej niezdolności  do  pracy oraz 
samodzielnej egzystencji, wydane przez 
ZUS (tj. orzeczenie o zaliczeniu  do  I gru-

py inwalidów) a także orzeczenie wydane 
przez KRUS do 31.12.1997 r. o stałej albo dłu-
gotrwałej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym,

• osoby mające obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakre-
sie trudności w samodzielnym  dotar-
ciu do  najbliższego miejscu zamieszka-
nia punktu szczepień.
By skorzystać z  transportu wystarczy za-

dzwonić pod gminną infolinię, dostępną 
pod nr  532  399  055  i czynną  od  poniedział-
ku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Uwaga! Infolinia przeznaczona jest tylko 
do celów związanych z organizacją transportu 
do punktów szczepień osób, które dokonały 
już rejestracji i mają wyznaczone miejsce oraz 
termin szczepienia.

Więcej informacji na temat szczepień 
przeciwko COVID-19 znaleźć można na stro-
nie gov.pl/szczepimysie.
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Jarmark rozpocznie się w czwartek, 16 grudnia i potra-
wa do niedzieli, 19 grudnia. W tych dniach, w godzinach 
od 12:00 – 20:00 czynne będą piękne domki handlowe, 
w których można będzie kupić m.in. artykuły dekoracyj-
ne, miody, świece, rękodzieło, biżuterię, czapki i chusty. 
O to, byśmy nie wrócili z Rynku głodni, zadba firma Feel 
Good Food, która zorganizuje świąteczny zlot food truc-
ków  - będzie można spróbować pysznych dań z różnych 
zakątków świata, wśród których nie zabraknie świątecz-
nych akcentów.

 – Mamy nadzieję, że dzięki ciekawemu programowi 
artystycznemu, a także bogatej ofercie gastronomicznej, 
w tym rozgrzewających napojów, zimno nie będzie na-
szym mieszkańcom straszne i  zdecydują się z  rodzina-
mi i przyjaciółmi spędzić czas na żorskim Rynku – mówi 
Adrian Lubszczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu, odpowiadającego za organizację Jarmarku. 

Program artystyczny rozpocznie koncert zespołu Mu-
zyKajaka, który zaprezentuje autorskie pastorałki. Począ-
tek występu w czwartek, 16 grudnia o godz. 18:00. Tuż po 
nich, o godzinie 19:00 przez żorską publicznością wystą-
pi zespół LOTHARSI, który zagra największe świąteczne 
przeboje muzyki polskiej i zagranicznej. 

Na piątek, 17 grudnia zaplanowano atrakcje dla całej 
rodziny. Najpierw o godz. 16:00 będzie można obejrzeć 
muzyczny spektakl dla najmłodszych pt. „Zima Stwo-
ra Głodomora”. Następie Miejska Biblioteka Publiczna 
w Żorach zaprosi gości Jarmarku do wysłuchania „Opo-
wieści Wigilijnej”. Przeczyta ją aktorka Nicoletta Dra-
gon. Wieczór zakończy koncert kolędowy w wykonaniu 
grupy 4mation, która zaprosi mieszkańców do wspólne-
go śpiewu. 

Bardzo ciekawie będzie na żorskim Rynku w sobotę, 
18 grudnia. Najpierw od godziny 15:30 publiczność bę-
dzie rozgrzewała swoimi występami utalentowana mło-
dzież i nauczyciele ze Szkoły Muzycznej Stowarzyszenia 
Artystycznego Żory. Na nich do świetnej zabawy porwie 
nas gwiazda tegorocznej Jarmarku – zespół ENEJ! Po-
czątek koncertu tej popularnej grupy o godz. 17:00. 

Wiele atrakcji zaplanowano także na niedzielę, 19 
grudnia. Najpierw o godz. 14:30 odbędzie się „Świątecz-

Pełny atrakcji 
Jarmark Świąteczny 
na Rynku! 

Na cztery dni żorski Rynek zmieni się w  pełny 
atrakcji, zapachów, smaków i  niezwykłej atmosfery 
Jarmark Świąteczny! To doskonała okazja, by kupić 
oryginalne prezenty świąteczne i ozdoby, zjeść sma-
kołyki serwowane przez food trucki oraz miło spę-
dzić czas z  bliskimi podczas ciekawych występów 
artystycznych. Gwiazdą żorskiego Jarmarku Świą-
tecznego będzie zespół ENEJ! 

na rozgrzewka”, którą poprowadzi muzyczno-taneczny duet Marzeny Szy-
mańskiej i DJ Dawida Nowaka – gwarantujmy, że będzie wesoło, tanecz-
nie i gorąco! Następnie od godz. 16:00 będzie można posłuchać młodych, 
utalentowanych solistów pod kierunkiem Dagmary Świtacz i Elżbiety Ży-
dek. Po nich wystąpią Żorskie Diamenty – czyli kolejni młodzi zdolni artyści 
z naszego miasta. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast grupa AF MUSIC, 
która o godz. 18:00 zaprosi publiczność do wspólnego kolędowania. 

Jarmark zakończy przyjazd na Rynek świątecznie udekorowanych sa-
mochodów, przygotowany przez stowarzyszenie Race for Victory. Warto 
podkreślić, że wszystkie atrakcje są bezpłatne. Sponsorem głównym Jar-
marku Świątecznego jest firma Nifco Korea Poland. 

Podczas jubileuszowej, 30. edycji festi-
walu powstał projekt kuli świetlnej, która 
była eksponowana w  Katowicach obok 
Teatru Śląskiego. Instalacja „Foton”, ma 
zwrócić uwagę na jeden z  ważniejszych 
– a wciąż mało zauważalnych – współcze-

Więcej światła! 
Na Rynku stanęła 
świetlna kula

Kręci się, błyszczy i przyciąga uwagę 
mieszkańców – na żorskim Rynku po-
jawiła się niezwykła świetlna kula. To 
efekt współpracy Miasta z  Instytucją 
Kultury Ars Cameralis, która jest organi-
zatorem festiwalu o takiej samej nazwie. 

snych problemów, jakim jest zanieczysz-
czenie nieba, na które składa się m.in. 
zanieczyszczenie sztucznym światłem, 
generowanym przez rozrastające się aglo-
meracje miejskie, a  także zanieczyszcze-
nie orbity tzw. kosmicznymi śmieciami. 

Jak wynika z  raportu Europejskiej 
Agencji Kosmicznej z  2021 roku, obecnie 
na orbicie znajduje się 9200 ton obiektów 
sztucznego pochodzenia. Oprócz dzia-
łających satelitów są to m.in. odpady po 
startach rakiet, odłamki po kolizjach sa-
telitarnych czy nieczynne satelity. Krążące 
po orbicie odpady nie są kontrolowane 
przez człowieka, w związku z czym zagra-
żają czynnym satelitom prowadzącym ba-
dania. Ze względu na ilość współczesnych 
misji kosmicznych odpadów z pewnością 
będzie przybywać, dlatego tak ważny jest 
program czyszczenia orbity.

W  1986 roku na orbitę okołoziemską 
został wystrzelony japoński satelita Ajisai, 
który należy do grupy satelitów pasyw-
nych. Jego wyjątkowość polega na tym, że 
nie generuje własnego światła, a  jedynie 
odbija padające promienie. I  choć Ajisai 
to dodatkowe 685 kilogramów na orbicie, 
jego funkcja jest istotna – satelita prowa-
dzi bowiem ważne badania dla ludzkości.

Interaktywna rzeźba „Foton” przed-
stawia model satelity Ajisai w rozmiarach 
rzeczywistych. Umieszczone na rzeźbie 
panele luster odbijają światło otoczenia 
i  rzucają refleksy na budynki, które znaj-
dują się wokół instalacji. Każdy odbiorca 
może wprowadzić rzeźbę w ruch, symulu-
jąc działanie satelity. Instalacja autorstwa 
Justyny Olszewskiej prezentowana jest 
na żorskim Rynku w  ramach projektu 
„Więcej światła!”.
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Kompleksowa rewitalizacja 
odmieni ul. Klimka oraz inne części starego miasta! 

Przypadająca w  2022 roku 750. rocz-
nica nadania Żorom praw miejskich jest 
idealną okazją, by podkreślić rangę na-
szej pięknej Starówki. Dlatego też Gmi-
na Miejska Żory ubiega się o przyznanie 
pożyczki rewitalizacyjnej na projekt pn. 
„Zielona brama do przyszłości – kom-
pleksowa rewitalizacja przestrzeni stare-
go miasta w Żorach”, który odmieni obli-
cze starego miasta. Dzięki planowanym 
przez Miasto inwestycjom wypięknieją 
Park Staromiejski, Rynek i ulica Klimka, 
a nową atrakcję zyska Park Cegielnia. 

W ramach projektu pn. „Zielona brama 
do przyszłości – kompleksowa rewitaliza-
cja przestrzeni starego miasta w  Żorach” 
zaplanowano szereg inwestycji w ścisłym 
centrum miasta. Miasto ubiega się obec-
nie o  uzyskanie pożyczki rewitalizacyjnej 
na ten cel z  Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. – Pożyczka rewitaliza-
cyjna to bardzo korzystny sposób na sfi-
nansowanie tak dużego przedsięwzięcia, 
z  uwagi na oprocentowanie wynoszące 
zaledwie 0,25% w  skali roku. Zależy nam 

odpowiedzialnej za stworzenie projektu 
rewitalizacji ul. Klimka. 

Teren inwestycji uzupełniony zostanie 
o ławki, latarnie, kosze na śmieci, podświe-
tlany słup ogłoszeniowy oraz stojaki na ro-
wery. Przebudowana przestrzeń zostanie 
także dostosowana do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. W miejscu Placu Pa-
mięci Narodowej zaprojektowano „kwartał 
zieleni”, zaś istniejący skwer przy ulicy Mę-
czenników Oświęcimskich zostanie prze-
budowany na miejsca parkingowe. Ka-
mień upamiętniający żołnierzy poległych 
w trakcie II wojny światowej oraz Pomnik 
Walczących o Wolną Polskę zostaną prze-
niesione w inne miejsce, zaś zieleń przy ul. 
Klimka zostanie uporządkowana. 

- Projekt przewiduje wycięcie 12 drzew, 
jednak są to wyłącznie takie drzewa, dla 
których ekspertyzy dendrologiczne wska-
zały na daleko postępujące obumarcie, 
a  zgodę na wycinkę wydał Śląski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków. W  ich 
miejsce zasadzonych zostanie natomiast 
aż 31 nowych drzew liściastych – plata-
nów i lip. Będą one stanowić kontynuację 
szpaleru drzew wzdłuż całej ulicy Klimka, 

pełni dywan z trawy. 
- W  ramach przebudowy istniejące-

go ogrodzenia zespołu pocmentarnego, 
od strony kościoła planujemy odtworze-
nie średniowiecznego muru obronnego 
z  furtą. Mur wzbogacony będzie o  cha-
rakterystyczne elementy dawnych forty-
fikacji, takie jak blankowanie czy odcinek 
drewnianego chodnika. U podnóża muru 
pojawi się tablica edukacyjna, zawierająca 
informacje dotyczące średniowiecznego 
muru obronnego – mówi Ewa Pańczyk, 
Miejska Konserwator Zabytków. 

Ważną częścią inwestycji będzie rewita-
lizacja założenia pocmentarnego. - Projekt 
przewiduje „otwarcie” starego cmentarza 
jednak w  duchu poszanowania miejsca. 
Zaplanowano odtworzenia istniejących 
ścieżek, wykonanie łączników i  ścieżki 
wzdłuż murów obronnych bez naruszania 
pomników cmentarnych i istniejącej ziele-
ni. Alejki zostaną wyraźnie wydzielone od 
kwartałów z  nagrobkami poprzez niskie 
barierki trawnikowe, a cały teren wzboga-
ci się o oświetlenie alejek i podświetlenie 
murów obronnych, ławki i kosze na śmieci 
– objaśnia Tomasz Oszek - autor projektu.   

- Cmentarz nie zostanie zamieniony 
w park. Zamysł otwarcia założenia ma być 
początkiem dalszej rewitalizacji miejsca, 
szczególnie zapomnianych pomników 
cmentarnych, które są przecież w  tra-
gicznym stanie, również z uwagi na prze-
rastającą zieleń i  jej systemy korzeniowe. 
Ze względu na zaprojektowanie ścieżek 
łączących istniejące alejki z  chodnikami, 
konieczne będzie przeniesienie kilku na-
grobków, głównie pozostałości obrzeży 
w inne miejsce,  uporządkowanie  terenu,   
dopasowanie zdegradowanych, leżących 
elementów do pomników. Zapewniamy 
jednak, że żaden z nich nie zostanie znisz-
czony ani usunięty z cmentarza – dodaje 
Ewa Pańczyk. 

Prace prowadzone będą też wzdłuż ul. 
Męczenników Oświęcimskich i  obejmą 
zastąpienie istniejącego ciągu pieszego 
ścieżką rowerową na odcinku od Centrum 
Przesiadkowego do budynku szkoły, a tak-
że utworzenie dodatkowego przejścia dla 
pieszych oraz przejazdów dla rowerów 
przez jezdnię i uporządkowanie pasa ziele-
ni. Szacowany koszt rewitalizacji ul. Klimka 
to ponad 4,4 mln zł.  

Projekt pn. „Zielona brama do przyszło-
ści – kompleksowa rewitalizacja przestrze-
ni starego miasta w  Żorach” obejmuje 
także zagospodarowanie terenu Parku 

na podjęciu kompleksowych działań, któ-
re upiększą i ożywią żorską Starówkę. Wie-
my, jak ważna to przestrzeń dla naszych 
mieszkańców i  chcemy, byśmy wszyscy 
mogli w pełni się nią cieszyć – mówi Wal-
demar Socha – Prezydent Miasta Żory.

Jednym z  kluczowych działań będzie 
przebudowa ul. Klimka wraz z rewitaliza-
cją znajdującego się przy niej założenia 
pocmentarnego. - W  ramach przebudo-
wy ul. Klimka planuje się zachowanie jej 
historycznego przebiegu z wyraźnym wy-
dzieleniem dwóch stref użytkowania. Gra-
nicę tych stref ustalono w miejscu odtwo-
rzenia śladu dawnych murów obronnych 
poprzez ceglany pas utwardzonego tere-
nu. Górną część ulicy Klimka, tj. od strony 
ulicy Garncarskiej przeznaczono wyłącz-
nie dla ruchu pieszego, z możliwością do-
jazdu służb porządkowych, nowożeńców, 
konduktu pogrzebowego i  rowerzystów. 
Dolną część tj. od strony Męczenników 
Oświęcimskich, zaprojektowano jako 
strefę pieszo-jezdną dostępną dla ruchu 
pieszego, samochodowego i rowerowego 
– mówi Tomasz Oszek z pracowni 44 240, 

a  także stworzą „zielony parasol” w  miej-
scu pomnika Pamięci Walczących o Wol-
ną Polskę oraz przy odtworzeniu murów 
obronnych. Planowane są też dwie zielo-
ne ściany z bluszczu zimozielonego. Sam 
dobór drzew również nie był przypadkowy 
– są to gatunki doskonale sprawdzające 
się w oczyszczaniu powietrza ze smogu – 
podkreśla Tomasz Oszek. 

Skwer u  zbiegu ogrodzenia kościo-
ła  pw. św. Filipa i  Jakuba oraz zespołu 
pocmentarnego zaprojektowano jako 
strefę wypoczyn-
k o w o - d y d a k -
tyczną. Istniejący 
teren zielony zo-
stanie uporząd-
kowany i ograni-
czony murkiem 
wykończonym 
panelami z  cor-
tenu, który bę-
dzie pełnił rów-
nież funkcję 
siedziska. Wnę-
trze murku wy-
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Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej, 
w  tym przebudowę ścieżek, przebudowę 
i  rozbudowę oświetlenia, modernizację 
parkowej fontanny,  a właściwie jej budo-
wę z  odtworzeniem kształtu historycznej 
misy uzupełnienie istniejących nasadzeń 
zieleni wysokiej oraz niskiej, a także nowe 
elementy małej architektury, takie jak: sto-
jaki rowerowe, ławki czy kosze na śmieci. 

W  ramach uatrakcyjnienia przestrzeni 
Rynku, Miasto planuje też przebudowę 
istniejącej fontanny w formę tzw. „mokre-
go chodnika”. Podziemna niecka fontanny 
będzie stanowiła miejsce lokalizacji dysz. 
Po wschodniej stronie fontanny pojawią 
się siedziska w  postaci dziesięciu jasno-
-szarych granitowych bloków. Strumienie 
wodne oraz oświetlenie będą zsynchroni-
zowane z  muzyką – przygotowanych zo-
stanie aż pięć pokazów do muzyki, trwa-
jących po około 3-4 minuty każdy oraz 
jeden pokaz bez muzyki, trwający 20 mi-

nut.  W posadzce pojawią się daty ważne 
dla historii Żor , których objaśnienia znajdą 
się obok,  na filarze ukrywającym elemen-
ty techniczne fontanny. 

W działaniach rewitalizacyjnych Miasto 
uwzględniło także zachodnią część Parku 
Cegielnia.

– Planujemy stworzenie w tym miejscu 
tężni solankowej wraz z reprezentacyjnym 
placem, na którym znajdą się elementy 
przestrzenne integrujące mieszkańców, 
w  tym specjalne strefy dla dzieci – mówi 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 
Pojawią się tam także nowe ławki, kosze 
na śmieci, tablice informacyjne czy stoja-
ki na rowery. Wykonane zostanie również 
oświetlenie oraz nasadzone zostaną drze-
wa i krzewy ozdobne. 

Planowany koszt całego projektu pn. 
„Zielona brama do przyszłości – komplek-
sowa rewitalizacja przestrzeni starego 
miasta w Żorach” to ponad 13,6 milionów 

złotych.
Na tym jednak nie koniec zmian  

w obrębie starego miasta! Dzięki środkom 
pozyskanych przez Miasto z Rządowego 
Funduszu Polski Ład, przebudowana zo-
stanie ul. Ogrodowa. Powstanie tam dro-
ga rowerowa i miejsca postojowe, przebu-
dowane zostaną chodniki i oświetlenia, 
a zieleń zostanie uporządkowana. W ra-
mach innych projektów Miasto stara się 
także o pozyskanie funduszy na rewitaliza-
cję budynków garnizonu oraz spichlerza.  
W położonym przy ul. Muzealnej budynku 
garnizonu powstanie punkt doradztwa 
ekologicznego i punkt wsparcia cudzo-
ziemców oraz przestrzeń wystawiennicza. 
Natomiast w budynku spichlerza plano-
wane jest stworzenie przestrzeni wysta-
wienniczej pod nazwą „Spichlerz Sztuki”, 
służącej promocji śląskiej sztuki współcze-
snej oraz Inkubatora Sztuki wraz ze stu-
diem nagrań.

Młodzieżowa Rada Miasta jest samo-
rządową reprezentacją żorskiej młodzieży. 
Jest podmiotem o  charakterze konsul-
tacyjnym, a  celem jej działania jest upo-
wszechnianie idei samorządowej wśród 
młodzieży, reprezentowanie interesów 
młodzieży wobec organów samorządu te-
rytorialnego, kreowanie liderów młodzie-
żowych, integracja środowisk młodzieżo-
wych, zapewnienie młodzieży aktywnego 
uczestnictwa w życiu publicznym, nawią-
zywanie współpracy z innymi organizacja-
mi młodzieżowymi oraz współpraca z sa-

Młodzieżowa Rada Miasta 
rozpoczęła prace w nowej kadencji 

Za nami inauguracyjna sesja nowej 
kadencji Młodzieżowej Rady Miasta 
Żory, która odbyła się 29 listopada w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta Żory. Podczas 
posiedzenia Młodzieżowi Radni wybrali 
ze swojego grona Przewodniczącego, 
którym został Mikołaj Sędera oraz kole-
gium, w  skład którego weszli: Martyna 
Bogdanowicz, Szymon Diedek, Zofia 
Gaszka, Alicja Grzyb, Karolina Jędros 
oraz Dawid Pawlicki.

morządami uczniowskimi szkół.
Pierwsze posiedzenie MRM otworzył 

i  poprowadził Kamil Owczarek – Wice-
przewodniczącego Rady Miasta Żory. Peł-
ny skład MRM przedstawia się następu-
jąco: Mikołaj Arasim, Paulina Bąkowska, 
Martyna Bogdanowicz, Szymon Diedek, 
Zofia Gaszka, Kornelia Goraus, Artur Gó-
recki, Alicja Grzyb, Michał Hajduk, Agata 
Jamrozik, Karolina Jędros, Mieczysław 
Kudłaciak, Zuzanna Kołatek, Daria Ko-
walczyk, Hanna Kreis, Maja Marchewka, 
Dawid Mięcikiewicz, Bartosz Myszor, Da-
ria Najberg, Dawid Pawlicki, Jakub Pucu-
łek, Zuzanna Radecka, Mateusz Rybka, 
Mateusz Rydzak, Mikołaj Sędera, Klaudia 
Stankiewicz, Anna Truszkowska, Wikto-
ria Wróblewska, Jakub Wrześniak, Patry-
cja Wypych oraz Kacper Zarzycki.

U progu nowej kadencji gratulujemy 
młodym żorzanom uzyskania mandatu 
młodzieżowych radnych i  życzymy owoc-
nej pracy na rzecz miasta oraz realizacji 
wielu pozytywnych inicjatyw dla żorskiej 
młodzieży.

Po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszo-
nymi przez dzieci i młodzież pracami, kon-
kursowe Jury oceniło je, biorąc pod uwagę 
uzasadnienie wyboru przedstawionego 
drzewa jako „najpiękniejszego w  Żorach” 
oraz zdjęcia ukazujące jego walory, a tak-
że określenie nazwy gatunkowej drzewa, 
wyszukanie jego cech szczególnych oraz 
estetykę pracy i staranność jej wykonania. 

W  kategorii uczniów klasy 1-3 szkoły 

Młodzi żorzanie odnaleźli i opisali 
najpiękniejsze drzewa w Żorach

Zachwycają rozmiarem, kolorami czy 
niezwykłymi kształtami. Dają nam cień, 
a  często są niemymi świadkami nie-
zwykle ciekawych historii – drzewa, bo 
o  nich mowa były głównymi bohatera-
mi konkursu pn. „Najpiękniejsze drzewo 
w  Żorach”, ogłoszonego przez Wydział 
Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta 
Żory. Znamy już jego laureatów!

podstawowej pierwsze miejsca zajęła Zo-
fia Łukaszczyk. Drugie miejsce zdobył na-
tomiast Hubert Walisko. 

Wśród uczniów klas 4-8 szkoły pod-
stawowej triumfował Filip Wita. Drugie 
miejsce zajęła Klaudia Sałaczak,  a trzecie 
miejsce ex aequo zajęli Zofia Lip i Jan Lip. 

Najlepszą pracę, wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych przygotowała Alicja 
Niezgoda. Drugie miejsce zajęła Natalia 
Orłowska, a trzecie Martyna Smyczyk. Po-
nadto przyznano wyróżnienia dla: Roksa-
ny Paszek i Bartosza Stachulskiego oraz 
wyróżnienie specjalne Zastępcy Prezyden-
ta Miasta dla Adama Szmida.

Wszyscy laureaci otrzymali w  nagrodę 
z rąk Daniela Wawrzyczka – Zastępcy Pre-
zydenta Miasta Żory bony podarunkowe 
do sklepu sportowego.

- Współpracujemy z funduszami pożyczko-
wymi i  przygotowujemy do pozyskania środ-
ków. Ponadto we współpracy z  podmiotami 
otoczenia biznesu inicjujemy i koordynujemy 
projekty innowacyjne.  Dysponujemy też bazą 
zespołów naukowych i posiadamy możliwość 
opiniowania innowacji, a do tego pomagamy 
w ochronie patentowej - krajowej i międzyna-
rodowej oraz tworzymy sieć współpracy ba-
dawczo-rozwojowej biznes-nauka-samorząd 
– mówi Natalia Figiel – Prezes ARP S.A. Agen-
cja powołuje także i  prowadzi startupy (m.in. 
obsługa prawna, księgowa, administracyjna) 
oraz  pomaga przy otwarciu działalności go-
spodarczej i powoływaniu spółek handlowych, 
stowarzyszeń czy fundacji. 

ARP S.A. jest także partnerem strategicz-
nym  15. jubileuszowych Międzynarodowych 
Targów Wynalazków i  Innowacji INTARG®, 
które odbędą się w katowickim Spodku w ter-
minie 11-12 maja 2022. Agencja m.in. koordy-
nuje konferencję naukowo-biznesową w part-
nerstwie z  Politechniką Śląską. Głównym 
patronem honorowym i  partnerem, a  także 
wystawcą INTARG® 2021 jest Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii, a głównym międzyna-
rodowym patronem honorowym Światowa 
Organizacja Własności Intelektualnej WIPO. 

Więcej informacji na stronie www.arpsa.pl.

Rozwijaj swój 
biznes z ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
S.A. w  Żorach wpiera przedsiębiorców 
w pozyskiwaniu niskooprocentowanych 
pożyczek na rozwój działalności u ope-
ratorów środków, wspierających MSP. 
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Asp.szt. Damian Lasek
Dzielnicowy rejonu: os. Powstańców Śląskich, ul.: 
Dąbrowskiego, al. Zjednoczonej Europy, al. Armii 
Krajowej, Wodzisławskiej (nr 8 i 32 oraz nr nieparzy-
ste 21-83), Hańcówki, Malinowej, Magnolii, Piwonii, 
Różanej, Rzepakowej, Tulipanowej i Zakątek.

telefon komórkowy: 723 646 221
telefon stacjonarny: 47 85 533 63

Asp.szt. Marian Sadowski
Kierownik Rewiru Dzielnicowych 

Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

telefon komórkowy: 723 658 283
telefon stacjonarny: 47 85 532 68

Porada dzielnicowego: Noce są coraz chłodniejsze, a  temperatura często 
spada poniżej zera. Może to szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu osób bezdom-
nych. Nie bądź obojętny i alarmuj Policję za każdym razem, gdy ktoś jest nara-
żony na wychłodzenie organizmu. Oprócz numeru alarmowego 112, można sko-
rzysta z całodobowej, bezpłatnej infolinii 987 oraz z policyjnej platformy Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Porada kierownika Rewiru Dzielnicowych: Czy wiesz, że dzięki aplikacji Śląski 
Dzielnicowy możesz poznać swojego dzielnicowego i  mieć z  nim jeszcze szybszy 
kontakt? Możesz też zapoznać się z  aktualnościami dotyczącymi swojego rejonu, 
zaproponować spotkanie, czy zadawać pytania dotyczące bezpieczeństwa i dołą-
czyć do „Grupy wsparcia” dzielnicowego. Zainstaluj aplikację i miej wpływ na bez-
pieczeństwo w swoim otoczeniu! 

Aplikacja „Policja Śląska”, dostępna 
przez stronę internetową i  na urządzenia 
mobilne ciągle się rozwija! Jakiś czas temu 

Zainstaluj aplikację 
i poznaj swojego dzielnicowego

Chcesz wiedzieć więcej o aktualnych 
zagrożeniach w  Twojej okolicy? Inte-
resuje Cię co robi dzielnicowy na rzecz 
Twojego bezpieczeństwa? A  może wo-
lisz samemu wpływać na bezpieczeń-
stwo tam, gdzie mieszkasz? Zainstaluj 
darmową aplikację „Śląski Dzielnicowy” 
na androida lub iOS! 

została wzbogacona o  nową zakładkę – 
„Śląski Dzielnicowy”. Dzięki niej każda oso-
ba korzystająca z aplikacji może lepiej po-
znać swojego dzielnicowego, sprawnie się 
z nim komunikować oraz mieć wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy. 
Nowa funkcjonalność dostępna jest w ra-
mach projektu „Cyfrowe Obserwatorium 
Bezpieczeństwa województwa śląskiego - 
Śląska Policja bliżej społeczeństwa”. 

Dzięki aplikacji „Śląski Dzielnicowy” 
można szybko sprawdzić dostępność 

dzielnicowego, zapoznać się z  aktualno-
ściami w jego rejonie służbowym, a także 
wdrożonymi przez niego akcjami i plana-
mi działań priorytetowych. Można także 
obserwować co dzieje się w  naszym re-
jonie zamieszkania i  aktywnie wpływać 
na bezpieczeństwo w okolicy np. poprzez 
składanie własnych propozycji na działa-
nie priorytetowe lub akcję społeczną. 

Osoby korzystające z aplikacji mają po-
nadto możliwość zaproponowania spo-
tkania z  dzielnicowym, zadawania pytań 
w ramach tzw. „Porady on-line”, naniesie-
nia zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, czy dołączenia do „Grupy 
wsparcia” swojego dzielnicowego. Zapra-
szamy do korzystania z aplikacji!

Konkurs skierowany był do uczniów 
klas 7 i  8 żorskich szkół podstawowych 
oraz uczniów żorskich szkół ponadpod-
stawowych, a  do wygrania były karty po-
darunkowe do sklepu sportowego De-
cathlon o  wartości nawet 500 zł! Znamy 
już jego zwycięzców. 

„Uzależnieni są uziemieni” – znamy laureatów 
konkursu na hasło promujące życie bez uzależnień

Rozstrzygnięto konkurs na hasło profi-
laktyczne, promujące zdrowy styl życia bez 
uzależnień, ogłoszony przez Urząd Miasta 
Żory i Komendę Miejską Policji w Żorach. 

Wśród uczniów szkół podstawowych 
najlepsza zdaniem konkursowego jury 
okazała się Wiktoria Solich ze Szkoły Pod-
stawowej nr 11 – autorka hasła „Uzależnieni 
są uziemieni”. Drugie miejsce zajął Kacper 
Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 3, który 
zaproponował hasło „Przyszłość planujesz 
- nie odlatujesz”. Natomiast trzecia nagro-
da trafi w  ręce Jakuba Krysty ze Szkoły 
Podstawowej nr 3, który wymyślił hasło 
„Idę prostą drogą, mówię STOP nałogom”. 

Laureatką pierwszej nagrody w  kate-

gorii uczniów szkół ponadpodstawowych 
została Karina Wyleżoł z III Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego im. Zbigniewa Herberta, au-
torka hasła „Nałogi? Stan srogi!”. 

Drugie miejsce zajęła Anna Foks 
z  Technikum nr 3, która zgłosiła hasło 
„Nieograniczony zwycięzca to ja!”. Trzecie 
miejsce zajęła natomiast Hanna Gruszka 
z  Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
za hasło „Jedyne co bierz to radość z życia 
i uzależniaj innych pozytywna energią”.

Za przejazd nie zapłacisz już u inkasenta 
w kiosku poboru opłat, lecz kupując e-bilet 
autostradowy lub przekazując dane geolo-
kalizacyjne za pomocą aplikacji e-TOLL PL 
lub urządzeń OBU/ZSL.

Wjazd na autostradę   pasem ozna-
czonym e-TOLL bez wniesienia opłaty za 
przejazd autostradą będzie skutkował na-
łożeniem na kierowcę kary grzywny lub ko-
niecznością wniesienia opłaty dodatkowej. 
Więcej informacji znajdziesz w  zakładce 

Za przejazd autostradami A2 i A4 
zapłacisz wyłącznie przez e-TOLL 

Od 1 grudnia 2021 r. na płatnych odci-
nakach autostrady A2 Konin–Stryków i A4 
Wrocław–Sośnica zarządzanych przez 
GDDKiA nastąpiła zmiana sposobu po-
boru opłat dla samochodów osobowych 
i  motocykli. System e-TOLL zastąpi obo-
wiązujący wcześniej Manualny System 
Poboru Opłat, a  przejazd przez miejsca 
poboru opłat odbywa się bez szlabanów. 

kontrola na stronie etoll.gov.pl.
Zanim wyruszysz w  trasę odcinkami au-

tostrad A2 Konin-Stryków lub A4 Wrocław-
-Sośnica wybierz metodę płatności.
1) Kup e-bilet autostradowy
• w aplikacji e-TOLL PL BILET 
• u  partnerów systemu e-TOLL - e-bilet 

autostradowy możesz kupić z wyprze-
dzeniem jeśli podasz numer rejestra-
cyjny samochodu, odcinek autostrady, 
na którym będzie realizowany przejazd 
oraz planowaną datę i godzinę rozpo-
częcia przejazdu. Bilet będzie ważny 
48 godzin od wskazanej daty. Jeśli 
zmieniłeś plany, możesz go zwrócić 
przed zadeklarowaną godziną startu 
podróży.

2) Zainstaluj aplikację e-TOLL PL. Pobierz ją 
bezpłatnie w sklepach Google Play i App 
Store. Jest obsługiwana przez system 

Android (min. 6.0, zalecany 11+) oraz IOS 
(13+).
W  aplikacji e-TOLL PL wniesiesz opłatę 

za przejazd i  doładujesz konto. Aplikacja 
przekazuje dane geolokalizacyjne, więc nie 
musisz z wyprzedzeniem deklarować czasu 
ani trasy planowanego przejazdu. Nalicza-
nie opłat odbywa się z wykorzystaniem da-
nych geolokalizacyjnych twojego pojazdu. 
W trakcie przejazdu aplikacja musi być cały 
czas włączona.

Pamiętaj! Aby korzystać z  aplikacji 
e-TOLL PL musisz zarejestrować się w sys-
temie e-TOLL. Po zakończeniu instalacji 
aplikacji otrzymasz identyfikator biznesowy 
urządzenia, podaj go w Internetowym Kon-
cie Klienta (IKK). 

Jeśli masz w  samochodzie zamontowa-
ne urządzenie OBU/ZSL możesz je wykorzy-
stywać do opłacenia przejazdu autostradą.
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Wszystkie informacje dotyczące cenni-
ka i godzin otwarcia dostępne są na stro-
nie www.twinpigs.zory.pl/lodowisko. Na 
miejscu można wypożyczyć lub naostrzyć 
łyżwy. Dla początkujących dostępne są 
także foczki do nauki jazdy. Ślizgawki roz-
poczynają się o pełnych godzinach i trwa-
ją 40 min. Fanów łyżwiarstwa zachęcamy 
do zakupu karnetów w promocyjnych ce-
nach. 

Obiekt będzie wynajmowany także dla 
grup szkolnych - lekcje wf-u na ślizgawce 
można zarezerwować po numerem tele-
fonu: 32 416 08 06.

Wybierz się 
na lodowisko 
do Twinpigs! 

Na Dzikim Zachodzie działa lodowi-
sko! W  Amerykańskim Parku Rozrywki 
Twinpigs w  Żorach, przy ul. Katowic-
kiej 24 uruchomiona została ślizgawka. 
Lodowisko rozstawione jest na Main 
Street, czyli uliczce w westernowym kli-
macie. To tam stoją najbardziej charak-
terystyczne budynki, takie jak Saloon, 
Biuro Szeryfa i Old Photo. 

Pierwsze minuty spotkania w  Olkuszu 
były bardzo nerwowe. Zawodniczki obu 
zespołów zaliczyły wiele strat i niecelnych 
rzutów. Po trzydziestu minutach gry MTS 
Żory prowadził 13:8, a  niekwestionowany-
mi bohaterkami obu ekip były bramkarki. 
Aleksandra Nowicka z  SPR Olkusz zano-
towała 5 skutecznych interwencji, a  Kaja 
Okręglak i  Laura Skrzypek miały łącznie 
aż 9 obronionych strzałów rywalek w różo-
wych trykotach. 

Druga połowa to zdecydowanie dokład-
niejsza i  skuteczniejsza gra zawodniczek 
MTS Żory. Sygnał do ataku dała najbardziej 

Piłkarki MTS Żory w świetnej formie! 
Wygrywają w Olkuszu i są na czele tabeli

Doskonale spisują się w  tym sezo-
nie I Ligi Kobiet Grupy B piłkarki ręczne 
Miejskiego Towarzystwa Sportowego 
Żory! W  ostatnim meczu zawodniczki 
z  naszego miasta po wyrównanej wal-
ce zwyciężyły z  zespołem SPR Olkusz 
i w ligowej tabeli plasują się na drugim 
miejscu, mając tyle samo punktów, co 
prowadzący KPR Ruch Chorzów. 

doświadczona w  naszym zespole Klaudia 
Pielesz. Kolejne trafienia to jednak koncert 
gry Karoliny Kanickiej - 6 bramek oraz Pa-
trycji Wiśniewskiej, która w drugiej poło-
wie meczu dołożyła 5 trafień. 

To głównie dzięki trafieniom tych 
dwóch zawodniczek żorski zespół wyszedł 
na największe w  tym meczu prowadze-
nie 20:15. Swoją cegiełkę do końcowego 
triumfu dołożyły również Iga Barska oraz 
Zuzanna Mikosz, a spotkanie 9.kolejki za-
kończyło się zwycięstwem MTS Żory 27:25. 

Drużynę MTS Żory wspiera finansowa-
no Miasto Żory.

Za żorzankami już 10 spotkań. Sezon 
rozpoczęły od serii 4 porażek, by następnie 
przełamać się w meczu z NTSK Nysa i wy-
grać 3:1. Kolejne spotkania to zdecydowa-
ne zwycięstwa z MKS Nowak Mosty Dąbro-
wa Górnicza (3:0) i KS Volley Light System 
Chrząstowice (3:0) i  AZS-AWF Hummel 
Wrocław (3:1), przedzielone porażkami 
z Stoelzle SPS Panki (0:3) i MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych (1:3)

Dobra forma w  ostatnich meczach 
sprawiła, że MUKS Sari Żory zajmuje 7 
miejsce w ligowej tabeli, mając na koncie 
13 punktów.  

Ostatnie w  tym roku mecze siatkarki 
z Żor zagrają już po zamknięciu tego wy-
dania Kuriera Żorskiego – 11 oraz 18 grud-
nia. 

MUKS Sari Żory 
dzielnie walczy 
w 2 lidze! 

W  ostatnich tygodniach zdecydo-
wanie rośnie sportowa forma siatkarek 
MUKS Sari Żory. Po historycznym awan-
sie do 2 ligi siatkówki kobiet, podopiecz-
ne trenera Pawła Wrzeszcza miały pro-
blemy w  pierwszych meczach, jednak 
wyniki ostatnich spotkań są już dla żo-
rzanek bardzo dobre! 



8 Kurier Żorski  |   numer 09  |  grudzień 2021

Wydawca: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25
Opracowanie: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory
Skład: Machulik Mariusz pracownia graficzna 10.piętro

Druk: Drukarnia Kolumb, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
Nakład: 22 400 egzemplarzy
ISSN: 1507-1685

Kultura
K

U
R

IE
RŻORSKI

Anna Bodzek-Sikora od wielu lat pro-
wadzi warsztaty artystyczne, międzykultu-
rowe i florystyczne oraz kursy dokształca-
jące w  dziedzinie florystyki. Zamiłowanie 
do sztuki i  przyrody łączy z  niekonwen-
cjonalnym podejściem do upcyklingu 
i  jest to charakterystyczna cecha jej prac, 
które prezentowane są na wystawach kra-
jowych i  zagranicznych. Formy tworzone 
przez Annę Bodzek-Sikorę najczęściej od-
wołują się do natury, ponieważ to do niej 

Wystawa prac 
Anny Bodzek-Sikory w Bibliotece

W „Galerii na Piętrze” w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Żorach im. Ottona 
Sterna już w styczniu będzie można po-
dziwiać  wystawę pn. „Patchworki natu-
ry” żorskiej artystki Anny Bodzek-Sikory.

najbliżej artystce i to z nią się identyfikuje. 
Jest to nie tylko wędrówka po formach, 
które przybrały glina i  karton, ale przede 
wszystkim „powrót do korzeni”, do świata 
pierwotnych uczuć i emocji. Proste kształ-
ty, koła i  powtarzalność odzwierciedlają 
harmonię i  porządek. Są jak bicie serca, 
a  jednocześnie przynoszą zróżnicowane 
efekty, tak jak w życiu każdego człowieka. 

Wystawa „Patchworki natury” to prace 
wykonane w nurcie upcyklingu oraz tech-
nik łączonych z ceramiką, drutem i sznur-
kiem. Wernisaż wystawy Anny Bodzek-
-Sikory odbędzie się w piątek, 21 stycznia 
2022 roku o godz. 18:00 w żorskiej biblio-
tece. Wystawa potrwa do 6 marca. Wstęp 
wolny! 

Kalendarz żorski dostępny jest  
w  sprzedaży w  Punkcie Informa-
cji Miejskiej, w  siedzibie Muzeum 
Miejskiego w Żorach przy ul. Muze-
alnej 1/2.

Kalendarz 
Żorski 2022 
już w sprzedaży! 

Można już kupić najnowsze wy-
danie Kalendarza Żorskiego na rok 
2022. Tradycyjnie zawiera on cieka-
we informacje i materiały mogące 
służyć wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta i regionu. 

Wernisaż wystawy prac z IX edycji Międzynarodowe-
go Konkursu rozpocznie się 15 stycznia 2022 r. o godzinie 
17:00 w Muzeum Ognia w Żorach, a o oprawę muzyczną 
zadba wyjątkowy artysta IŻOL.

Organizatorem konkursu oraz wystawy jest Adam Po-
lański, pochodzący z Żor artysta specjalizujący się w zdję-
ciach portretowych znanych ludzi. W roku 2015 Ministerstw 
o Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało „Portret Praw-
dziwy” za największy konkurs o tej tematyce w kraju.

Najlepsze fotografie 
z całego świata 
w Muzeum Ognia!

Z początkiem nowego roku w naszym mieście zapre-
zentowanych zostanie 30 prac nagrodzonych w kon-
kursie fotograficznym „Portret Prawdziwy”. Do udziału 
zgłoszono ponad trzy tysiące zdjęcia z 21 państw! 

Większość zajęć Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku odbywa się w Klubie Wisus w Dziel-
nicy Sikorskiego. Bierze w nich udział aż 
175 seniorów z Żor i nie tylko! Dal słuchaczy 
UTW przygotowano różnorodną ofertę za-
jęć, którą prezentujemy poniżej. 
• zajęcia komputerowe - wtorek, godz. 

9:00 (gr.1), 10:00 (gr.2), środa, godz. 9:00 
(gr.3), 10:00 (gr.4)

• joga - wtorek, godz. 11:00
• taniec liniowy country - środa, godz. 

12:00 (gr.1), 13:00 (gr.2) 
• zumba gold – piątek, godz. 12:00 (gr.1) 

13:00 (gr.2) 
• pilastes – wtorek, godz.  9:30,  piątek, 

godz. 10:15  
• rehabilitacja - poniedziałek i czwartek, 

godz. 10:30 (gr.1), 11:30 (gr.2)   
• język angielski – poniedziałek, godz. 11:30 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
z bogatą ofertą dla seniorów

We wrześniu w naszym mieście pełną 
parą ruszył nowy sezon zajęć Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku. Od tego roku orga-
nizowane są one pod szyldem Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Żorach, który ściśle 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Żorach.  

(gr.1), 12:30 (gr.2), 13:30 (gr.3)  - w siedzibie 
Żorskiego Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych, os. Sikorskiego 52

• taniec towarzyski – czwartek, godz. 13:00,  
• chór Carpe Diem – środa, godz. 15:00 - 

Dom Kultury w Żorach, ul. Dolne Przed-
mieście 1

• ceramika dla seniorów I i III – wtorek, 
godz. 11:00 i 12:00 - Studio Działań Arty-
stycznych MOK, ul. Dolne Przedmieście 
1, koszt 10 zł (dostępne są bezpłatne wej-
ściówki).

Nowością w programie zajęć UTW jest 
cykl spotkań ze śląską kulturą, organizo-
wany przez Centrum Edukacji Regional-
nej. W każda drugą i czwartą środę mie-
siąca o godzinie 9:00 w Klubie Wisus w 
dzielnicy Sikorskiego odbywają się zajęcia, 
w ramach których słuchacze UTW tańczą, 
śpiewają, malują, gotują i jedzą w śląskich 
klimatach. 

MOK zaprasza także seniorów na spo-
tkania, w ramach których można zagrać w 
bule oraz gry planszowe, wziąć udział w za-
jęciach klubu podróżnika, teatru „Aptecz-
ka” czy spacerach  nordic walking. Spotka-
nia te odbywają się w ramach wolontariatu.  
Więcej informacji w biurze Klubu Wisus lub 
pod numerem tel. 32 43 45 281. 


