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Celem programu jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów 
i gazów cieplarnianych poprzez wymia-
nę źródła ciepła i  poprawę efektywności 
energetycznej w  lokalach mieszkalnych 

Program „Ciepłe Mieszkanie” 
– urząd miasta zachęca do zgłaszania się 

Urząd Miasta Żory planuje pozyskanie 
dofinansowania dla właścicieli i  współ-
właścicieli mieszkań w  domach wieloro-
dzinnych z programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

znajdujących się w  budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte byłyby przedsię-
wzięcia polegające na wymianie nieefek-
tywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (po-
niżej 5 klasy) na efektywne energetycznie 
pompy ciepła, kotły gazowe, ogrzewanie 
elektryczne czy przyłącze do sieci ciepłow-
niczej. Dodatkowo przy wymianie źródła 

ciepła dofinansowanie objęłoby także mo-
dernizację instalacji centralnego ogrzewa-
nia, wymianę stolarki okiennej, wymianę 
stolarki drzwiowej oraz dokumentację 
projektową.

Przeciętna wysokość dotacji przypa-
dająca na jeden lokal mieszkalny byłaby 
uzależniona od dochodów beneficjenta 
i mogłaby wynosić  nawet do 39,9 tys. zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w programie proszone są o kontakt z Wy-
działem Zarządzania Energią Urzędu 
Miasta Rynek 9 pok. 103, tel. 32 43 48 138;  
32 43 48 145 w godzinach pracy urzędu.

Podkreślamy, że wszystkie działania 
związane z  wydawaniem tabletek jodku 
potasu mają obecnie charakter wyłącz-
nie prewencyjno-informacyjny. Obecnie 
zagrożenie wystąpienia zdarzenia radia-
cyjnego nie występuje, a  sytuacja jest na 
bieżąco monitorowana przez Państwową 
Agencję Atomistyki.

Dystrybucja tabletek jodku potasu, 
tylko w  sytuacji ogłoszonego zdarzenia 
radiacyjnego, odbywać się będzie w  wy-
znaczonych punktach zlokalizowanych 
w  obiektach oświatowych, w  których za-
zwyczaj umieszczane są lokale wyborcze.

W  związku z  licznymi pytaniami 
mieszkańców publikujemy informację, 
dotyczącą ewentualnej dystrybucji pre-
paratu ze stabilnym jodem (tabletki jod-
ku potasu) na terenie Miasta Żory. 

Procedura dotycząca 
dystrybucji preparatu 
ze stabilnym jodem 
na terenie Żor

 Lokalizacja Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu:

Lp. Nazwa Punktu 
Wydawania Tabletek Jodku Potasu Adres Punktu Dzielnica

1 Szkoła  Podstawowa nr 3 os. 700-lecia Żor 16 os.700- lecia 

2 Zespół Szkół nr 3 os. Sikorskiego 52 os. Sikorskiego 

 3 Szkoła  Podstawowa nr 16 ul. Osińska 50 os. Korfantego 

4 Szkoła Podstawowa nr 4  ul. Boryńska 38C os. Księcia Władysława

5 Szkoła Podstawowa nr 13 os. Pawlikowskiego 40 os. Pawlikowskiego

6 Szkoła  Podstawowa nr 17 ul. Dąbrowskiego 15 os. Powstańców Śląskich 

7 Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika  ul. Rybnicka 5 Zachód

8 Szkoła  Podstawowa nr 3 ul. Klimka 7 Śródmieście

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6  ul. Pszczyńska 81 Kleszczów

10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Rybnicka 226 Rowień - Folwarki

11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7  ul. Szkolna 8 Osiny 

12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Słoneczna 2 Kleszczówka

13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strażacka 6 Baranowice

14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Wysoka 13 Rogoźna

15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Wodzisławska 201 Rój

Tabletki będzie można odbierać w dowolnym punkcie w mieście.
Dla osób niepełnoletnich preparat jodowy będzie wydawany  rodzicom lub opiekunom.

Najlepszym sposobem na radzenie sobie 
z  odpadami jest zapobieganie ich powstawa-
niu, a w następnej kolejności odzysk - przygo-
towanie odpadów do ponownego użycia bądź 
poddanie ich recyklingowi. Niestety nie każdy 
odpad komunalny podlegający selektywnej 
zbiórce nadaje się do recyklingu, dlatego bar-
dzo ważne jest, aby procentowy udział masy 
odebranych od mieszkańców odpadów papie-
ru, metali, tworzyw sztucznych i  szkła (pmts) 
był jak największy.

Gminy mają obowiązek osiągnąć wymaga-
ny ustawowo poziom przygotowania do po-
nownego użycia i recyklingu odpadów komu-
nalnych, w wysokości co najmniej:

Jak radzą sobie Żory z gospodarką 
odpadami w 2022 roku? 

Ciągle rosnąca ilość odpadów spra-
wia, że musimy mierzyć się z  nowymi 
wyzwaniami w  zakresie prawidłowego 
sposobu ich zagospodarowania. Jak ra-
dzimy z tym sobie w naszym mieście? 

Za niewywiązanie się z  obowiązków usta-
wowych gminie naliczane są kary administra-
cyjne. By przedstawić jak działa gminny system 
selektywnej zbiórki od padów w Żorach, ze-
stawmy ilości odebra nych odpadów w trzech 
pierwszych kwartałach 2022 r. oraz taki sam 
okres 2021 r. (od stycznia do września). Średnia 
ilość zmieszanych odpadów komunalnych wy-
nosiła w 2021 r. 17,38 kg/ miesiąc na mieszkań-
ca a w 2022 r. 16,67 kg/miesiąc na mieszkańca. 
Wytworzyliśmy więc o  0,71 kg/miesiąc   mniej 
odpadów zmieszanych na mieszkańca, co jed-
nak nie ma przełożenia na skuteczność selek-
tywnej zbiórki.

Ilości selektywnej zbiórki odpadów wyno-
siły w 2021 r. 10,25 kg/miesiąc a w 2022 r. 10,32 
kg/miesiąc – selektywnie zebraliśmy więc tylko 
0,06 kg/miesiąc na mieszkańca  więcej odpa-
dów. Oznacza to niewielki wzrost zbiórki odpa-
dów selektywnych względem roku 2021 - zale-

dwie o 1,76%. 
Co my jako mieszkańcy możemy 

zrobić, żeby osiągnąć wymagane po-
ziomy recyklingu?
• Opróżniaj opakowania, które masz 
zamiar wyrzucić. Kartony oraz plasti-
kowe butelki zgniataj – zajmą mniej 
miejsca.
• Butelek nie zakręcaj. Zakrętki wyrzu-
caj osobno albo oddawaj na specjalne 
zbiórki.

• Nie odklejaj taśm i naklejek z kartonów czy 
zeszytów. Nie wyciągaj zszywek.

• Segreguj tylko czysty papier, brudny wrzuć 
do zmieszanych.

• Niepotrzebne ubrania umieszczaj w pojem-
nikach na odzież.
Do zbierania bioodpadów nie wykorzystuj 

woreczków biodegradowalnych. Odpady te 
powinny znaleźć się bezpośrednio w pojemni-
ku lub brązowym worku.

Do odpadów zmieszanych powinno trafić 
tylko to czego nie da się wysegregować i prze-
tworzyć. Odpady kartonu/plastiku itp. pozy-
skiwane ze strumienia odpadów zmieszanych 
mają zupełnie inną wartość niż te pozyskiwa-
ne z selektywnej zbiórki, z uwagi na ich zanie-
czyszczenie. 

Biorąc pod uwagę, że w Żorach osiągnięty 
poziom odzysku za 2021 r. wyniósł 22,84%,za-
chodzi uzasadniona obawa, że za 2022r. gminie 
nie uda się osiągnąć wymaganego przepisami 
prawa poziomu odzysku. Pamiętaj, że segregu-
jąc odpady: oszczędzamy energię, ogranicza-
my emisję dwutlenku węgla, przyczyniamy się 
do mniejszej ilości wysypisk śmieci, chronimy 
lasy i  zwierzęta oraz ograniczamy koszty go-
spodarki odpadami – stawki za wywóz odpa-
dów segregowanych są niższe.

* za rok 2035 i za każdy kolejny rok.
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Galę rozpoczął widowiskowy pokaz tańca 
na szarfie, w  wykonaniu mistrzyni świata – 
Wiktorii Lang. Było to doskonałe wprowadze-
nie do dalszych wydarzeń, gdyż był on połącze-
niem niezwykłych sportowych umiejętności 
z artyzmem na najwyższym poziomie. 

Następnie odbyło się wręczenie nagród za 
wysokie wyniki we współzawodnictwie spor-
towym. W  tym roku otrzymała je rekordowa 
liczba, bo aż 136 sportowców, trenerów i dzia-
łaczy sportowych. 

Wśród nagrodzonych znalazły się piłkarki 
ręczne MTS-u  Żory: Maja Gliwińska, Monika 
Gruca, Olesia Donets, Iga Barska, Gabriela 
Biernacka, Karolina Jaworska, Karolina Ka-
nicka, Wiktoria Kosmowska, Aleksandra Ma-
ziarek, Zuzanna Mikosz, Karolina Okręglak, 
Agnieszka Olędzka, Klaudia Pielesz, Laura 
Skrzypek, Aleksandra Sójka, Magda Stępień, 
Patrycja Wiśniewska, Emilia Więckowska, 
Marta Wołczyk, Hanna Tomala, Julia Syktus, 
Emilia Starościak, Maria Rozmarynowska, 
Hanna Purzyńska, Zuzanna Okoń, Martyna 
Nogajska, Milena Kądziela, Maja Dyjak, Kinga 
Brzegowy, Martyna Brych, Marta Siejok, Ewe-
lina Nowak, Natalia Lipko, Emilia Leśnik, Ame-
lia Kwiatoń, Sandra Barańska oraz Karolina 
Dawid. Nagrodzeni zostali także trenerzy tego 
klubu: Bartłomiej Duda, Mariusz Śniegoń, Ka-
rina Zapała-Onak oraz Agnieszka Gawron. 

Nagrody sportowe z rąk Waldemara Sochy 
– Prezydenta Miasta Żory odebrali zawodnicy 
i zawodniczki BUKS Gepardów Żory: Gabriel Wi-
lichnowski, Kacper Wawoczny, Maksymilian 
Herc, Aleksander Jończyk, Kajetan Kruczek, 
Konrad Wiśniewski, Maksymilian Urbanek, 
Szymon Królik, Natalia Ciarcińska, Jagoda Ci-
mała, Michał Gumulak, Adrian Mańdok, Grze-
gorz Motas, Tymoteusz Orszulik, Paweł Stosz-
ko, Krystian Synowiec, Natalia Shmatko, 
a także trenerzy i działacze tego klubu: Barbara 
Kozłowska, Mariusz Szczygieł, Mateusz Mlecz-
ko, Marcin Padoł i Arkadiusz Żurkowski. 

Wśród laureatów nie zabrakło reprezen-
tantów siatkówki. Nagrodzeni zostali: repre-
zentująca BOSTIK Bielsko-Biała - Dominika 
Pierzchała, zawodnik AZSu Częstochowa: Bar-
tosz Chromik, zawodnicy Akademii Talentów 
Jastrzębskiego Węgla: Aleksander Piksa, Ja-
kub Kufel, Gabriel Barbosa De Pinho, Jonasz 
Rudnicki, Maksymilian Mazur, Karol Ryszkiel, 
Wiktor Wychrystenko, Paweł Faba, Adrian 
Paszek, Mikołaj Żyrek oraz Karol Cieślik, a tak-
że trener tego klubu Dawid Hołda. 

W  naszym mieście mamy także uzdolnio-
nych koszykarzy i  koszykarki. Nagrody otrzy-
mały reprezentantki RMKS-u  Rybnik: Marta 
Makuła i Oliwia Malcherczyk oraz zawodnicy 
GTK Gliwice: Paweł Maciejewski, Filip Macie-
jewski i Maciej Skrok-Wolski i trener tego klu-
bu Ludwik Maciejewski. 

Szczególny aplauz widowni wzbudziło na-
grodzenie wspaniałych zawodników  Olim-
piad Specjalnych, reprezentujących klub KOS 
„Koniczynka” Żory. Nagrody z  rąk Prezydenta 
Waldemara Sochy otrzymali: Kinga Siemie-

Wybitni ludzie kultury i sportu 
nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Żory 

Najlepsi żorscy sportowcy, reprezen-
tujący miasto w  wielu różnych dyscy-
plinach, a także ludzie w sposób szcze-
gólny zasłużeni dla kultury w  Żorach 
spotkali się w kinie „Na Starówce”. Oka-
zja była wyjątkowa – uroczysta gala wrę-
czenia Nagrody Kulturalnej Prezydenta 
Miasta Żory oraz Nagród za wysokie wy-
niki we współzawodnictwie sportowym.

niec, Jerzy Wlazło, Jakub Kaźmierczak, Maja 
Wyleżuch, Stanisław Gawlik oraz Jarosław 
Czułowski. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się też sza-
chiści klubu Roszada  Żory: Wojciech Janik, 
Dominik Krzystek, Wojciech Mański, Anna 
Grudziądz, Hanna Mikula, Igor Omelanowicz, 
Bartosz Gałeczka, Kacper Fojcik oraz Franci-
szek Oliwkiewicz. 

Nagrody trafiły także do pływaków. Otrzyma-
li je: Nadia Lala (UKS Unia Oświęcim), Weronika 
Fira i Jakub Śliwka oraz trener Tomasz Śliwka 
(„Sikret” Gliwice), trener Sebastian Hudziec 
(Olympic.gym Żory) oraz reprezentanci UKS 
„Salmo” Żory: Zofia Zdziebło, Matylda Kubiak, 
Urszula Śliwka, Kinga Kozłowska, Igor Pergół, 
Hanna Grzymała i Olivier Kosmala oraz ich tre-
ner i zarazem prezes klubu Krzysztof Kretek. 

W  Żorach mamy także zdolnych repre-
zentantów sportów walki. Nagrody otrzymali 
karatecy Klubu Sztuk Walki Shogun Żory: Do-
minik Chabrzyk, Kacper Żesławski, Jakub Lis, 
Kamil Szewieczek, Natalia Szewieczek i Han-
na Sobczyk, a  także trener oraz prezes klubu 
-  Dariusz Kudyk. Wśród laureatów mamy też 
judoków, a są to: reprezentujące KS Kejza Team 
Rybnik: Hanna Kwaśniewska i  Otylia Kwa-
śniewska oraz zawodnik KS Polonii Rybnik Ja-
kub Truchel.

Żorzanie odnoszą sukcesy w  wielu dyscy-
plinach sportowych. Nagrody z rąk Prezydenta 
Miasta Żory otrzymali: zawodniczka „Żorskiej 
Liga Petanque” Barbara Świeczka, reprezen-
tująca Studio Tańca i Ruchu „SZOK” Jastrzębie-
-Zdrój Martyna Bogdanowicz oraz mistrz w wy-
ciskaniu sztangi leżąc Sebastian Niedziela. 

Od lat wiele radości dostarczają nam rów-
nież lekkoatleci. Nagrody otrzymali zawod-
nicy UKS „Czwórka Żory”:  Michał Szymiczek, 
Cyprian Brilla, Marianna Kotulska, Magda 
Czajkowska, Patrycja Stępka, Michał Wróbel, 
Damian Kania oraz Szymon Drabik, a  także 
trenerka tego klubu Iwona Krupa. Nagrodzona 
została też Zofia Zichlarz reprezentująca UKS 
Diament Godów. 

Wśród laureatów znaleźli się też mistrzowie 
sportów wytrzymałościowych: triathlonistka 
Sabina Bartecka oraz biegacz i  triathlonista 
Klubu HRmax Żory Grzegorz Pysz. 

Kolejną częścią gali było wręczenie Nagro-
dy Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory. Jest 
ona przyznawana od 2015 roku, za całokształt 
osiągnięć w  dziedzinie kultury tym osobom, 
instytucjom i  organizacjom, które działają na 
terenie Żor, na rzecz naszych mieszkańców. 
Piękne, ręcznie wykonane statuetki, których 
motywem przewodnim jest lira, wręczane są 
w  czterech kategoriach: Twórczość artystycz-
na, Upowszechnianie kultury, Ochrona kultury 
oraz Młodzi twórcy.

Do nagrody w  kategorii Twórczość Arty-
styczna nominowani byli: Anna Bodzek-Siko-
ra, duet Gabriela Becla i  Zbigniew Tomecki 
oraz śp. Piotr Chmiel. Nagrodę Kulturalną Pre-
zydenta Miasta Żory otrzymał duet Gabriela 
Becla i Zbigniew Tomecki. Tegoroczni laureaci 
specjalizują się w  projektowaniu i  tworzeniu 
ilustracji, grafik i  okładek do książek, czaso-
pism oraz komiksów. Tworzą też projekty gra-
ficzne płyt czy billboardów oraz pracują jako 
copywriterzy. Debiutowali w 1998 roku komik-
sem „Droga - Nowele” oraz opowiadaniem pt. 
„Zło” w magazynie komiksowym Arche. Od tej 
pory tworzą komiksy o  różnej tematyce - od 
historycznych do fantastyki i  horrorów. Ten 
niezwykły duet stworzył również mnóstwo 

okładek i  ilustracji dla dużych wydawnictw, 
m.in. do książek: Alfreda Szklarskiego, Arturo 
Pereza-Reverte, Carol Berg, Johna Ringo czy 
Jacka Getnera. Ich projekty zdobią też okład-
ki francuskiej oficyny L’infiniti.  Od 2016 roku 
współpracują z Centrum Edukacji Regionalnej 
w Żorach oraz Żorskim Stowarzyszeniem Edu-
kacyjno-Kulturalnym. O nagrodę dla artystów 
wnioskowało Żorskie Stowarzyszenie Eduka-
cyjno-Kulturalne. 

W kategorii Upowszechniania Kultury no-
minowani byli: Maria Kożuch, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Kultury „Kantata” oraz Agnieszka 
Szewczyk. Laureatką nagrody została Maria 
Kożuch - postać powszechnie znana w  żor-
skim środowisku kulturalnym, która od ponad 
30 lat wspiera młode talenty, edukuje i  rozwi-
ja ich pasje, a  liczbę jej wychowanków można 
podawać w tysiącach. To z jej inicjatywy w 1984 
roku powstał w naszym mieście Dziecięcy Ze-
spół Taneczny Wesołe Nutki, który od 1990 
roku ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w  Żorach. Od 19 lat tegoroczna laure-
atka działa natomiast społecznie w  ramach 
Towarzystwa Wspierania Twórczości Dzieci 
i Młodzieży Ballo. Jest organizatorką kulturalnej 
współpracy międzynarodowej dzieci i młodzie-
ży oraz licznych wydarzeń kulturalnych, takich 
jak m.in. Jesienne Spotkania Artystyczne czy 
koncert Grudniowe Marzenia. Za swoją działal-
ność otrzymała już wiele wyróżnień i  nagród, 
w tym m.in. brązowy medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”. O  nagrodę dla Marii Kożuch 
wnioskował Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. 

Kolejną kategorią była Ochrona Kultury. 
Wśród nominowanych do nagrody znaleźli się: 
Danuta Pyrek oraz Urszula Niechoj. Triumfowa-
ła Urszula Niechoj, która już od 20 lat współpra-
cuje z żorskim Centrum Edukacji Regionalnej, 
angażując się w pielęgnowanie śląskiej tradycji 
i  kultury oraz propagując zwyczaje Górnego 
Śląska wśród przedszkolaków i uczniów. Reali-
zuje także liczne projekty w ramach Żorskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego. Jest 
współorganizatorką konkursów i  przeglądów 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także pomy-
słodawczynią i prowadzącą biesiady śląskie dla 
mieszkańców Żor. Zaangażowana jest również 
w organizację Śląskich Konferencji Naukowych, 
a  jej działania były wielokrotnie nagradzane. 
Niestety Laureatka nie mogła być obecna na 
gali, a nagrodę w jej imieniu odebrał  Stanisław 
Ratajczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w  Żorach, który wnioskował o  nagrodę dla 
Urszuli Niechoj. 

W kategorii Młodzi Twórcy nominowani do 
nagrody byli: Wiktoria Kuczyńska oraz Bar-
tłomiej Świtacz. Laureatem został Bartłomiej 
Świtacz, który pomimo bardzo młodego wieku 
może już poszczycić się wieloma osiągnięciami 
w  skali ogólnopolskiej, a  także występami za 
granicami naszego kraju. Ten młody, wszech-
stronnie utalentowany artysta bierze czynny 
udział w licznych projektach kulturalnych jako 
pianista, wokalista, a także aktor.  Zdobywał na-
grody i wyróżnienia podczas wielu konkursów 
pianistycznych w Polsce i za granicą. Jest także 
laureatem 2 nagrody na Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Artystycznej OFPA. O  nagrodę 
dla młodego artysty wnioskował Zespół Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w Żorach.

Po wręczeniu wszystkich nagród głos za-
brał Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory, 
który podziękował wszystkim laureatom za ich 
wkład w rozwój życia kulturalnego i sportowe-
go naszego miasta. Następnie odbył się kon-
cert muzyków związanych ze Stowarzyszeniem 
TUTTI, działającym przy Zespole Państwowych 
Szkół Muzycznych w Żorach. Galę poprowadził 
Adrian Lubszczyk, naczelnik Wydziału Promo-
cji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory. 



4 Kurier Żorski  |   numer 07  |  listopad 2022

Informacje

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Moder-
nizacja Roku & Budowa XXI w.” to inicjatywa 
wytyczająca nowe trendy w  budownictwie, 
promująca najlepsze modernizacje i budowy. 
Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców 
i  projektantów za konkretną realizację jako 
wspólne dzieło trzech podmiotów. Jest to 
jeden z  elementów, który wyróżnia ten kon-
kurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, 
które zwykle są adresowane tylko do jednej 
z  grup, np. do inwestorów lub projektantów. 
Celem konkursu jest wyłonienie przedsię-
wzięć budowlanych: modernizacji oraz no-
wych obiektów w  przestrzeni urbanistycznej 
ukończonych w danym roku, wyróżniających 
się szczególnymi walorami jakościowymi, 
funkcjonalnymi, urbanistycznymi i  estetycz-
nymi. W 26. edycji Konkursu udział wzięło po-
nad 500 inwestycji z  całej Polski, a  do finału 
zakwalifikowało się 75. Wśród nich znalazł się 
dworzec kolejowy w Żorach. 

Miejska inwestycja została nominowana 
do nagrody w  kategorii „opieka społeczna”, 
w której zdobyła główną nagrodę – tytuł „Mo-

Tytuł „Modernizacji Roku 2021”
dla żorskiego dworca kolejowego! 

26. edycja Ogólnopolskiego Otwar-
tego Konkursu „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.” przeszła do histo-
rii. Podczas uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w  Warszawie ogłoszono 
zwycięzców trwającego od 1996 roku 
konkursu na najlepsze inwestycje bu-
dowlane. Miasto Żory, jako inwestor 
otrzymały nagrodę główną „Moderniza-
cja Roku 2021” za rewitalizację dworca 
kolejowego i otaczającej go przestrzeni! 

dernizacja Roku 2021”! W  imieniu Miasta 
Żory nagrody odebrali: Adam Grześkiewicz 
– Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych, które zarządza budynkiem 
dworca oraz Adrian Lubszczyk – Naczelnik 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.  Nagro-
dzeni zostali:

Inwestor: Gmina Miejska Żory,
Wykonawca: IZOBUD s.c. Adam Leśniak 

Bronisław Leśniak Żory,
Autor projektu: Pracownia Architekto-

niczna S-Design Rybnik.
– To dla nas duże wyróżnienie, ponieważ 

złożone z  fachowców w  wielu dziedzinach 
Jury Konkursowe doceniło nie tylko sam zre-
witalizowany budynek, ale też sposób wy-
korzystania nowych przestrzeni – podkreśla 

Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. 
Przypomnijmy, że pochodzący z  lat 80. 

XIX wieku budynek dworca kolejowego na-
brał nowego blasku dzięki realizacji projektu 
pn. „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja 
obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego 
Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I dwo-
rzec PKP”, który otrzymał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. 

W  efekcie tego projektu budynek dwor-
ca kolejowego został nie tylko kompleksowo 
zrewitalizowany, ale też przystosowany do 
pełnienia nowych funkcji, tak by w pełni wy-
korzystać jego potencjał i  dopasować go do 
potrzeb podróżujących oraz innych miesz-
kańców. W  obiekcie o  wyjątkowej architek-
turze realizowane są cele społeczne - stał się 
on siedzibą Centrum Integracji Społecznej 
oraz Centrum Aktywności Lokalnej i harców-
ki. W zmodernizowanym budynku urządzono 
także biura i  wielofunkcyjne sale. Zaplano-
wano też miejsce na punkt gastronomiczny, 
który z  jednej strony zapewnia wyżywienie 
uczestnikom Centrum Integracji Społecznej 
oraz jest dla nich bazą dla treningów z  za-
kresu samodzielności i  rozszerzenia prak-
tycznych umiejętności gastronomiczno-ba-
ristycznych, a drugiej zaś może w przyszłości 
zostać miejscem odpoczynku i  konsumpcji 
dla podróżnych. Dzięki takiemu podejściu 
budynek dworca stał się miejscem spotkań 
dla mieszkańców dzielnicy i  całego miasta. 
Nie zapomniano przy tym oczywiście także 
o podstawowych funkcjach dworca kolejowe-
go, takich jak poczekalnia czy toalety.

Informujemy, że w  dniach 7-8 listopada 
br. w  Terenowym Punkcie Paszportowym 
w  Żorach nie będą przyjmowane wnioski 
o paszport. W tych dniach będzie się odby-
wała wyłącznie obsługa w zakresie wydawa-
nia dokumentów paszportowych. Natomiast 
w dniach 9-10 listopada br. nie będzie moż-
liwości złożenia wniosku o paszport oraz od-
bioru gotowego dokumentu.

Obsługa paszportowa zostanie wznowio-
na 14 listopada br.

Zmiany 
w obsłudze klienta 
w Terenowym Punkcie 
Paszportowym w Żorach

W związku z uruchamianiem nowego 
Rejestru Dokumentów Paszportowych 
informujemy, że w  listopadzie obsługa 
klienta w Terenowym Punkcie Paszpor-
towym w Żorach będzie ograniczona.

Tłumy uczniów, nauczycieli, absolwentów 
oraz przyjaciół „Miarki” wzięły udział w  święto-
waniu jubileuszu 100 lat działalności pierwszej 
w  Żorach polskiej szkoły średniej. Uroczystości 
odbyły się w  sobotę, 22 października a  rozpo-
częła je msza święta w kościele pw. Filipa i Ja-
kuba w  Żorach. Po niej odbyła się uroczysta 
jubileuszowa gala, przygotowana przez szkolną 
społeczność. Rozpoczęło ją przywitanie licz-
nie zgromadzonych gości oraz ich przemowy.  
- Miarka to żorska  Alma Mater, czyli matka kar-
miąca. Oczywiście karmiąca wiedzą. Uczyły się 
tu tysiące żorzan i  nie tylko, bo z  całej okolicy 
uczniowie przyjeżdżali do tej szkoły. Wiele osób, 
które zaangażowało się w życie miasta, w rozwój 
miasta to właśnie absolwenci tej szkoły. To nas 
wszystkich łączy – powiedział Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory. – Niech ten szczególny 
duch miejsca I  Liceum im. Karola Miarki trwa, 
niech trwa w nas, niech trwa w naszym mieście 
– podkreślał Prezydent Żor, oficjalnie otwierając 
obchody jubileuszu 100-lecia szkoły. Waldemar 
Socha - Prezydent Miasta Żory oraz Piotr Kosz-
tyła – Przewodniczący Rady Miasta Żory przeka-
zali też kwiaty i pamiątkową statuetkę na ręce 
Urszuli Machalicy – Dyrektor Zespołu Szkół nr 
1 w Żorach.  

Głos zabrał też Dariusz Domański – Śląski 

„Miarka” hucznie świętowała 100. urodziny
Msza święta w  intencji szkolnej spo-

łeczności, uroczysta jubileuszowa gala  
w kinie „Na Starówce”, a przede wszystkim 
„Festyn Miarkowy” i spotkania absolwen-
tów w szkolnych murach – tak przebiegał 
jubileusz 100-lecia I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Karola Miarki w Żorach. 

Wicekurator Oświaty oraz były nauczyciel „Miar-
ki”, który w  swoim przemówieniu podkreślił 
rolę tradycji w życiu szkoły oraz każdego z nas, 
a następnie wraz z Ireneuszem Komorowskim 
– Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty 
w  Rybniku przekazał najlepsze życzenia oraz 
kwiaty dla dyrekcji szkoły. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na wy-
stępy artystyczne. Rozpoczęło je brawurowe 
wykonie kompozycji Zbigniewa Wodeckiego 
do słów Wojciecha Młynarskiego pt. „Lubię wra-
cać” przez absolwentów „Miarki”: Alicję Kurzeję 
i Bartłomieja Świtacza, przy akompaniamencie 
Pawła Gwoździa i Piotra Łomozika. Następnie 
na scenie zaprezentował się zespół AF Music 
oraz Sonia Bohosiewicz wraz ze szkolnymi przy-
jaciółmi. Kolejnym punktem programu był quiz, 
w którym znane żorskie pary, które swoją miłość 
odnalazły właśnie w murach „Miarki” podzieliły 
się wspomnieniami ze szkolnych czasów. 

Galę zakończyło przemówienie Urszuli Ma-
chalicy – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żorach. 
– To nie procedury, regulaminy i  systemy, ale 
patrzenie sercem i  niedefiniowalne wyczucie 
dydaktyczne, niejednokrotnie decydują o  suk-
cesie lub porażce kształtującego się dopiero 
młodego człowieka. Chciałam podziękować 
wszystkim pokoleniom nauczycieli, rodziców, 
władz oświatowych i  samorządowych za po-
stawę oswajania i  szukania sercem w  naucza-
niu, wychowaniu i opiece. Uczniom dziękuję za 
ducha nowoczesności, radości i pokazanie nam 
współczesnego świata z  nowej perspektywy. 
Bez Was niewiele byśmy rozumieli. Stalibyśmy 
się bezużyteczni. Jestem wdzięczna wszystkim 
pracownikom pedagogicznym i  niepedago-

gicznym szkoły za zaangażowanie w  organiza-
cję jubileuszu. Za realizację wszystkich przedsię-
wzięć, pomoc, wsparcie i ducha troski o szkołę 
i jej rozwój – podkreśliła Dyrektor ZS 1. 

Po gali świętowanie przeniosło się do budyn-
ku „Miarki”, gdzie można było zwiedzić szkołę, 
zobaczyć okolicznościową wystawę, odwiedzić 
ciekawe stoiska - w  tym przygotowane przez 
Urząd Miasta Żory, a także spotkać się w mniej-
szych grupach z absolwentami poszczególnych 
roczników i zobaczyć występy artystyczne przy-
gotowane przez młodzież.

Od lewej: Adam Grześkiewicz – Dyrektor ŻCOP, Roman 
Pikuła - Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego i Komisarz Konkursu oraz  

Adrian Lubszczyk – Naczelnik Wydziału Promocji, Kul-
tury i Sportu podczas gali wręczenia nagród.
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Porady 
Ekodoradcy

Z roku na rok zainteresowanie żorzan Żor-
skim Budżetem Obywatelskim rośnie! W ŻBO 
2023 oddano aż 9086 głosów, z których 8852 
były ważne. To zdecydowany rekord jeśli cho-
dzi o frekwencję! Najwięcej, bo aż 2904 głosy 
ważne oddano na projekt pn. „Budowa bieżni 
lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 
metrów przy SP 11 w Żorach-Roju”, zgłoszony 
przez Mariusza Gajdę. W ramach tego projek-
tu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 
w Żorach-Roju wybudowana zostanie krótka, 
poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna z 4 to-
rami. Inwestycja ta poprawi warunki do upra-
wiania sportu nie tylko dla uczniów, ale też 
dla wszystkich chętnych mieszkańców dziel-
nicy i całego miasta. Wartość tego projektu to 
193 848,00 zł. 

Rekordowa frekwencja i 4 projekty do realizacji! 
Oto wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Ponad 9 tysięcy mieszkańców wzięło 
udział w głosowaniu na projekty zgłoszo-
ne do Żorskiego Budżetu Obywatelskie-
go! Znamy już wyniki – w przyszłym roku 
w naszym mieście powstaną: bieżnia lek-
koatletyczna przy SP 11, zielone miejsce 
spotkań przy SP 16 i  „Strefa mocy” przy 
ZS-P 5, a  żorskie jednostki OSP zostaną 
wyposażone w nowoczesny sprzęt! 

Drugie miejsce zajął projekt pn. „Zielone 
miejsce spotkań – zagospodarowanie tere-
nu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 
16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Ko-
nopnickiej w Żorach”, zgłoszony przez Joannę 
Fudali. Otrzymał on 1896 ważnych głosów. Za 
kwotę 220 000 zł przy SP 16 powstanie zielona, 
wspólna przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna. 
Ponadto realizacja zadania pozwoli na kształ-
towanie postaw i  świadomości ekologicznej 
poprzez podniesienie atrakcyjności form edu-
kacji ekologiczno-przyrodniczej. Powstanie 
ścieżka edukacyjna z  ciekawymi grami tere-
nowymi, która pozwoli na prowadzenie dzia-
łań z edukacji ekologicznej. Wiedzę na ścieżce 
będzie można zdobywać także samodzielnie, 
odwiedzając szkolny ogród. Utworzenie kąci-
ka hamakowego pozwoli zaś na zrelaksowanie 
się po zajęciach edukacyjnych. 

Kolejny projekt, który mieści się w kwocie 
przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski 
2023 to zgłoszony przez Katarzynę Stolarek 
projekt pn. „Strefa mocy – aktywne dziecko” 
– rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażac-
kiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 5 w Żorach. Wartość tego projektu to 1 282 
000 zł, a w ramach jego realizacji plac zabaw 

przy szkole w Baranowicach zmieni się nie do 
poznania – wszystkie urządzenia zostaną wy-
mienione na nowe, pojawi się nowa bezpiecz-
na nawierzchnia, przebudowane zostanie 
boisko trawiaste, wymieniona zostanie mała 
architektura. Projekt obejmuje też stworze-
nie „zielonej klasy” z  ławeczkami i  stolikami, 
utworzenie „kuchni błotnej” oraz strefy tram-
polin ziemnych oraz z kulami równoważnymi. 

Zgodnie z  § 19 ust. 7 Uchwały nr 396/
XXVIII/21 Rady Miasta Żory z  dnia 25 marca 
2021 r. w  sprawie zasad Żorskiego Budżetu 
Obywatelskiego, Prezydent Miasta Żory Wal-
demar Socha zdecydował o zwiększeniu puli 
środków przeznaczonych na ŻBO, do kwoty 
pozwalającej zrealizować kolejny, najtańszy 
projekt zgodnie z  procedurą. Tym projek-
tem jest zgłoszona przez Michała Kleina ini-
cjatywa pn. „Bezpieczeństwo ratowników 
dla bezpieczeństwa mieszkańców”. Projekt 
o  wartości 615 600,00 zł zakłada doposaże-
nie wszystkich żorskich jednostek OSP w po-
trzebny im sprzęt: komplety ubrań specjali-
stycznych, buty, rękawice, hełmy, kominiarki 
oraz aparaty powietrzne z butlą i maską. 

Szczegółowe wyniki dostępne są na  
www.zory.pl.

• Wymień żarówki na energooszczędne. Zu-
żywają one 5 razy mniej prądu niż standar-
dowe. Oznacza to, że świetlówka o  mocy 
20 W  może zastąpić zwykłą 100-watową 
żarówkę. 

• Sprawdzaj klasę energetyczną, czyli ilość 
prądu, jaką urządzenie zużywa podczas 
pracy. Oznaczane są literami od A  do G, 
oznaczając klasy od najwyższej do najniż-
szej. Możesz wybrać również sprzęt wypo-
sażony w  tryb oszczędzania energii tzw. 
ECO - umożliwi to niski pobór prądu.

• Nie pozostawiaj urządzeń w  trybie czu-
wania. Pobór prądu w  przypadku jedne-
go urządzenia w  tym trybie w  skali roku 
może kosztować między 30 a 100 złotych. 
Dobrym pomysłem na cichego pożeracza 
energii są listwy z  wyłącznikiem - warto 
zgrupować na nich kilka urządzeń . 

• Wyłączaj ładowarkę do telefonu, kompu-
tera czy odkurzacza, gdy nie jest podłączo-
na do urządzenia. 

• Zużyjesz mniej gazu albo prądu w  kuch-
ni inwestując w dobre garnki, które lepiej 
przewodzą ciepło i  pomogą Ci gotować 
szybciej. Najlepsze będą te ze stali szla-
chetnej z idealnie dopasowaną pokrywką. 
Pamiętaj, aby płomień podczas gotowania 
był skupiony na środku naczynia. Alterna-
tywą będzie zakup kuchenki indukcyjnej, 
dzięki której skrócisz czas gotowania, dzię-
ki ciepłu powstającemu wyłącznie w miej-

Oszczędzanie energii 
nie musi być trudne
Wystarczy wprowadzić w  życie kil-

ka przydatnych rozwiązań  i  zmodyfi-
kować nieco swoje przyzwyczajenia, 
aby obniżyć rachunki za energię oraz 
zmniejszyć obciążenia środowiska. 

scu gdzie jest potrzebne.
• Kontroluj pracę lodówki i zamrażarki. W ich 

przypadku możesz zminimalizować zuży-
cie energii przez regularne rozmrażanie 
zamrażarki (warstwa lodu zwiększa pobór 
prądu) i  ustawienie optymalnej dla funk-
cjonowania sprzętu temperatury. Jest to 7 
stopni dla chłodziarki i -18 dla zamrażarki.

• Naczynia myj w  zmywarce - pozwala ona 
oszczędzić nie tylko wodę i detergenty, ale 
też prąd. W  porównaniu ze zmywaniem 
ręcznym nawet o połowę. 

• Wykonaj prace termomodernizacyjne. Na-
wet połowa ciepła ucieka przez dach, ścia-
ny oraz nieszczelne okna i drzwi. By temu 
zapobiec warto przeprowadzić prace ter-
moizolacyjne uszczelniając okna i  drzwi. 
Dodatkowym sposobem na zmniejszenie 
strat ciepła będzie termoizolacja ścian, da-
chu i  stropodachu. W  ten sposób koszty 
ogrzewania zmniejszą się nawet o 20%. 

• Przykręć termostat. Obniżenie temperatu-
ry w  domu o  1 stopień pozwala zaoszczę-
dzić 6% całej zużywanej energii. Możesz 
obniżyć temperaturę w  pomieszczeniach 
gdzie przebywasz krótko np. sypialni czy 
kuchni. Wychodząc z  domu na dłużej, za-
wsze zmniejszaj ogrzewanie lub po prostu 
je wyłącz.

• Wietrz pomieszczenia przez 2-3 minuty. 
Krótkie, ale częste wietrzenie pozwoli uzy-
skać Ci pożądany efekt bez wychładzania 
i ponownego dogrzewania pomieszczeń. 

• Korzystaj z  odnawialnych źródeł energii. 
Zamontuj kolektory słoneczne, które ba-
zują na naturalnym i  darmowym źródle 
energii, czyli słońcu. Odebraną od niego 
energię transportują poprzez płyn solarny 
do zasobnika z wodą użytkową. Oznacza to 
niższe rachunki i  korzyści dla środowiska, 
bo kolektory nie produkują zanieczyszczeń.

• Produkuj własny prąd. Instalacja fotowol-
taiczna pracuje przez cały rok. Urządzenia 
elektryczne w Twoim domu będą pobierać 
energię ze słońca, dzięki temu Twoje ra-
chunki za prąd będą dużo niższe.

CIS zatrudnia 
osoby bezrobotne 
na podstawie usta-
wy o  zatrudnieniu 
socjalnym. - Mamy 
cztery pracownie, 
w  których możesz 
nabyć nowe kom-
petencje, bądź doskonalić swoje umiejętności. 
Jeżeli jesteś nastawiony na efektywną aktywi-
zację zawodową i społeczną, to dzięki wsparciu 
naszych specjalistów uda nam się wspólnie 
zrealizować zamierzone cele – zachęca Adam 
Grześkiewicz, dyrektor Żorskiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 533 110 921 lub osobiście w siedzibie CIS na 
dworcu kolejowym przy ulicy Dworcowej 35 
w Żorach. 

Jesteś osobą bezrobotną? 
Możesz dołączyć do CIS

Centrum Integracji Społecznej zapra-
sza osoby bezrobotne na rozmowę rekru-
tacyjną w celu uczestnictwa w projekcie. 
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Informacje

W „Biegu po zdrowie” na dystansie 2,5 km 
pakiety startowe wykupiło 750 osób, z czego 
689 stanęło na starcie. Pierwszy na metę 
przybiegł Sebastian Strzelczak z  czasem 
7:43 min. Kolejni byli Adrian Wieczorek (7:45 
min) i Michał Pytlarz (7:48 min). Wśród pań 
na tym dystansie najlepsza była Ukrainka 
Myrosiava Vivcharenko (9:11 min.). Kolejne 
były Wiktoria Filec i Martyna Griman. Warto 
wspomnieć, że w biegu na 2,5 km pobiegli 

To było wielkie święto biegania! 
Za nami Jubileuszowy 15. Żorski Bieg Uliczny

Przy pięknej pogodzie ponad tysiąc 
biegaczy przemierzało uliczki nasze-
go miasta podczas 15. Żorskiego Biegu 
Ulicznego, pokonując dystans 2,5 oraz 10 
km. Gościem specjalnym jubileuszowej 
edycji imprezy była Iga Baumgart-Witan.

m.in. Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady 
Miasta Żory oraz poseł Krzysztof Gadowski. 

W „Biegu głównym” organizator wyzna-
czył limit 600 osób, a na linii startu stanęło 
563 zawodników i zawodniczek, w tym m.in. 
Kamil Owczarek - Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Żory oraz Adrian Lubszczyk - 
Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Spor-
tu Urzędu Miasta Żory. Jako pierwszy atesto-
waną trasę o długości 10 kilometrów pokonał 
Dymytro Didovodiuk z Ukrainy (30:49 min.). 
Na drugim oraz trzecim miejscu pojawili się 
Mateusz Mrówka (31.36 min.) oraz Aleksan-
der Dragan (32:07 min.). Najszybszą wśród 
pań okazała się Ukrainka Valentyna Veret-
ska (35:41 min.). Druga do mety dobiegła  Sa-

bina Jarząbek (36:05 min.), a trzecia Olesiia 
Didovodiuk z Ukrainy (37:17 min.). 

Wśród żorzan w  biegu na 10 km najlep-
szy okazał się Grzegorz Poręba (36:03 min.), 
a najszybszą żorzanką była Sabina Bartecka 
(43:38 min). Najstarszym zawodnikiem im-
prezy biegowej w Żorach okazał się 75-letni 
Wojciech Kaptur, biegnący na 10 km. Na 
mecie wszyscy uczestnicy obu biegów otrzy-
mali pamiątkowe medale. 

Na końcu odbyła się ceremonia wręcze-
nia nagród oraz konkurs z  nagrodami dla 
osób które ukończyły bieg. Uroczystego 
wręczenia nagród w  poszczególnych kate-
goriach dokonali: Prezydent Miasta – Wal-
demar Socha oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Żory - Piotr Kosztyła, którzy pełnili 
Honorowy Patronat, a także dyrektor MOSiR 
Marek Utrata, gość specjalny Iga Baumgar-
t-Witan oraz przedstawiciele sponsorów.

W  austriackim Bad Radkersburg roze-
grane zostały zawody Pucharu Świata na dy-
stansie 2x Ironman, w  których wystartowała  
spora grupa reprezentantów Polski. Pośród 
mężczyzn na liście startowej znalazł się m.in. 
Grzegorz Pysz. Dla żorzanina był to debiut na 
tak długim dystansie, jednak jego sportowe 
doświadczenie jest już bardzo duże. Triathlon 
trenuje od 8 lat, a wcześniej trenował bieganie, 
będąc członkiem klubu HRmax Żory.  - Zdecy-
dowałem się na ten rodzaj sportu ze względu 
na to, że łączy trzy dyscypliny, czyli pływanie, 
rower i bieg, co rozkłada akcenty treningowe, 
a także ze względu na super rywalizację pod-
czas zawodów - mówi Grzegorz Pysz. - Od po-
czątku moja uwaga skupiała się na startach 
na długich dystansach, a w szczególności na 
dystansie Ironman, na który składa się 3,8 km 
pływania,180 km jazdy na rowerze i 42,195 km 
biegania – dodaje żorzanin. 

Grzegorz Pysz ma na swoim koncie już 8 
ukończonych Ironmanów. Startował w  Ma-
astricht, Frankfurcie, Barcelonie, Gdyni, Nicei, 
włoskim mieście Cervia, Klagenfurcie oraz 
w zawodach Diablak Extreme Triathlon. -2 lata 
temu zaczęła kiełkować w mojej głowie myśl 
o  jeszcze dłuższym dystansie, czyli podwój-
nym Ironmanie.  To duże wyzwanie ze wzglę-
du na dystans oraz czas rywalizacji – opowiada 
żorzanin. Za pomysłem poszła realizacja. Na 

Żorzanin na podium zawodów Pucharu 
Świata w podwójnym Ironmanie! 

Cóż to był za debiut! W  swoim pierw-
szym starcie na dystansie 2 x Ironman 
Triathlon, żorzanin Grzegorz Pysz stanął na 
podium podczas rozgrywanych w  Austrii 
zawodów zaliczanych do Pucharu Świata! 

debiut w  podwójnym Ironmanie Grzegorz 
Pysz wybrał zawody Ultratriathlon Bad Rad-
kersburg w  Austrii, które rozegrane zostały 
10 września w  ramach Pucharu Świata. Ry-
walizacja zaczęła się od pływania na dystansie 
7,6 km. Konkurencja ta była rozgrywana na 
50-metrowym basenie. Grzegorz Pysz zakoń-
czył tę część rywalizacji z czasem 2:15:27 godz. 
zajmując w  tym momencie bardzo dobre, 5 
miejsce. 

Po wizycie w strefie zmian żorzanin rozpo-
czął etap rowerowy - zawodnicy mieli  do poko-
nania 45 pętli po 8 km każda, co dało w sumie 
aż 360 km! W zawodach na tak długim dystan-
sie rolę odgrywa wiele czynników, w tym także 

pogoda. Tak właśnie było tym razem.
 - W nocy w okolicach 200 km rozpętała się 

burza z gradem, a następnie przez około trzy 
godziny padał deszcz. Spowodowało to duże 
przetasowania w  kwalifikacji generalnej. Kil-
ku zawodników się wycofało ze względu na 
wyziębienie organizmu, natomiast mnie ura-
towała zmiana odzieży i  ciepły rosół – mówi 
żorzanin .

Ostatecznie z czasem 12:35:22 godz. Grze-
gorz Pysz ukończył etap rowerowy około go-
dziny 1:00 w  nocy, nadal zajmując wysokie 5 
miejsce. Od razu rozpoczął etap biegowy, skła-
dający się z 38 pętli o  łącznym dystansie po-
dwójnego maratonu, czyli 84,5 km.  - W trak-
cie biegu zorientowałem się że zaczynam 
odrabiać straty do poprzedzających zawodni-
ków i stopniowo przesuwałem się na 3 miejsce 
w  klasyfikacji generalnej i  drugie wśród pol-
skich zawodników. Jednocześnie pilnowałem 
zawodnika, który biegł na czwartym miejscu, 
mając świadomość, że przy tak dużym dystan-
sie i  czasie rywalizacji różne rzeczy mogą się 
jeszcze wydarzyć – mówi żorzanin.

Etap biegowy Grzegorz Pysz zakończył 
z  najlepszym wynikiem spośród wszystkich 
zawodników - 8:53:49 godz. Dało mu to 3. 
miejsce w  klasyfikacji generalnej z  łącznym 
czasem 23:44:39 godz. Zwyciężył Niemiec 
Thorsten Eckert, a  drugi był inny z  Polaków, 
Marcin Kusiak. 

- Przed startem nie miałem żadnych za-
łożeń co do wyniku, ze względu na mój brak 
doświadczenia z  tym dystansem. Te zawody 
będę wspominał do końca życia, jako osią-
gnięcie nowego szczytu własnych możliwości 
sportowych i  super spędzony czas. Niesamo-
wita była też atmosfera budowana przez pol-
skich zawodników i ich suporty – mówi szczę-
śliwy ultratriathlonista. 

Żory już po raz trzeci wzięły udział w rywa-
lizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Przez 
cały miesiąc uczestnicy kręcili kilometry na 
rowerach, korzystając z  aplikacji Aktywne 
Miasta. Ostatecznie z  wynikiem ponad 83 
696,41 km Żory zajęły 22. miejsce wśród 56 
miast z całej Polski biorących udział w akcji.  
Na dorobek ten zapracowało 423 aktywnych 
uczestników. 

Podczas Jarmarku Władysławowskiego 

Dla Żor przejechali tysiące kilometrów! 
Podczas XIX Jarmarku Władysławow-

skiego Prezydent Miasta Żory wręczył na-
grody dla najaktywniejszych uczestników 
z naszego miasta, biorących udział w rywa-
lizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 

Prezydent Miasta Żory, Waldemar Socha 
wręczył najlepszym rowerzystom oraz najak-
tywniejszym szkołom pamiątkowe statuetki 
oraz nagrody rzeczowe – rowerowe akcesoria. 

W rywalizacji kobiet trzecie miejsce zajęła 
Anna Lennert, która przejechała 1858,2 km. 
Druga była Ewa Frajhofer (2118,22 km), a zwy-
ciężczynią została Anna Fiałkiewicz, która 
przejechała aż 2120,26 km i wygrała już po raz 
drugi z rzędu!

Wśród mężczyzn trzecie miejsce zajął Mi-
rosław Dziadek z wynikiem 2 131,49 km. Dru-
gi był Marian Olejniczak, który przejechał aż 3 
338,32 km. Największą ilością przejechanych 
kilometrów może pochwalić się niepokonany 
od trzech lat Józef Szul, który przejechał re-

kordowe 4110,01 km! 
Po nagrodach indywidualnych przyszedł 

czas na wyróżnienia dla szkół, których ucznio-
wie i nauczyciele wraz z rodzinami najbardziej 
zaangażowali się w  rowerową rywalizację. 
Trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa 
nr 8 z  Rogoźnej. Na jej koncie zgromadzo-
no 5 896,66 km. Drugie miejsce z wynikiem 
13 781,02 przejechanych kilometrów zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 12 w  Zespole Szkół 
Specjalnych w  Żorach. Tytuł „Najbardziej 
Rowerowej Szkoły w Żorach” za przejechanie 
20  980,18 km otrzymała natomiast Szkoła 
Podstawowa nr 15. Statuetkę dla szkoły ode-
brała dyrektor Jolanta Malczewska. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wspólną zabawę i  przejechane kilometry 
i gratulujemy wspaniałych wyników! 
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Sport i rekreacja

Warsztaty dla ojców 
„Tato – odkrywca talentów”.

Biblioteka w Żorach i Klub Ojców zapraszają do udzia-
łu w  ciekawym, nowatorsko zaplanowanym wydarzeniu 
dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności 
w poznawania talentów swoich dzieci.

Każdy rodzic pragnie, żeby jego dziecko rozwijało swój po-
tencjał, realizowało marzenia, w  przyszłości zdobyło ciekawą 
pracę i  „do czegoś w życiu doszło”. Jednak nie każdy wie, jak 
pomóc odkryć niepowtarzalny TALENT. Zapraszamy na warsz-
taty, które zainspirują do tego, by stać się skutecznym opieku-
nem kariery swojego dziecka.

Podczas warsztatów dowiesz się od czego zależy życiowy 
sukces dziecka oraz na czym polega odkrywanie i  rozwój in-
dywidualnych uzdolnień, odkryjesz, jak sprawić, żeby dziecko 
„rozkwitło” – poczuło się szczęśliwe i spełnione w tym, co robi, 
a także nauczysz się, jak najlepiej wspierać jego przyszłą karierę. 

Warsztaty odbędą się w  sobotę, 19 listopada o  godz. 9:00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ottona Sterna w Żorach. 
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy osobiście w  recepcji bi-
blioteki, mailowo informacja@mbpzory.pl lub pod nr tel. 32 43 
44 584, 43 43 197 wew. 20.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Odpowie-
dzialny tata. Edukacja rodzicielska w  bibliotece”, dofinanso-
wanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu 
Erasmus+, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę do-
brych praktyk.
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Mieszkańcy Żor dostali już do swoich skrzynek pocztowych unikatowy numer 
miesięcznika Nowiny Żorskie, wydanego z  okazji 750. rocznicy założenia Miasta 
Żory. To specjalne wydanie jest stylizowane na starodruk, aby dodatkowo podkre-
ślić historyczny charakter gazety i wyjątkowe święto miasta. W tym wyjątkowym 
numerze znajdziemy sporo materiałów historycznych, w  tym kalendarium naj-
ważniejszych momentów w dziejach miasta. Już 11 listopada gazeta ta zostanie 
umieszczona w Kapsule Czasu, która otwarta zostanie najwcześniej za 50 lat. 

Wydaniu gazety towarzyszył konkurs plastyczno-literacki ogłoszony wśród 
uczniów żorskich szkół podstawowych pn. „Żory za 50 lat”. Powstał też specjal-
ny uroczysty list kierowany do przyszłych mieszkańców miasta, upamiętniający 
750-lecie Żor. Pod listem podpisać może się każdy z naszych mieszkańców. Będzie 
on wystawiony od 2-4 listopada w Urzędzie Miasta Żory przy Alei Wojska Polskie-
go 25, 5 i 6 listopada w żorskiej Galerii Wiślanka oraz 7- 10 listopada w Urzędzie 
Miasta Żory przy Rynku 9. 

Uroczysty list, jubileuszowe Nowiny Żorskie, prace konkursowe oraz szereg pa-
miątek naszych czasów przygotowanych przez Urząd Miasta Żory, miejskie jed-
nostki i żorskich przedsiębiorców trafią do Kapsuły Czasu, która zostanie zakopana 
w reprezentacyjnym miejscu Żor z zamiarem odkopania jej za 50 lat, na kolejny 
miejski jubileusz. Kapsułę wyprodukowała firma Staltech z Raciborza, a zamykają-
ce ją ozdobne wieko żorska firma HLS System

- Wspólnie z Urzędem Miasta Żory, umieścimy kapsułę przy ul. Klimka w pią-
tek, 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości podniesie rangę tego wyda-
rzenia. Wspólnie z magistratem zaplanowaliśmy na tę okazję specjalną oprawę. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich żorzan, twórzmy razem historię – mówi Marek 
Kuder, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu Wydawnictwa Nowiny.

W piątek, 11 listopada, w godz.  12:00 - 13:30 mieszkańcy raz jeszcze będą mieli 
możliwość podpisania listu do potomnych. W tym czasie będzie też można oglą-
dać pokazy rycerskie. Natomiast na godz. 13:30 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie 
uroczystości oraz złożenie kapsuły na ulicy Klimka. 

Partnerem tego wydarzenia jest Galeria Wiślanka, a patronami Nowiny Żor-
skie, portal Nowiny.pl, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory oraz Radio Żory.

„Kapsuła czasu” upamiętni 
750. rocznicę założenia Miasta Żory

Pojemnik zawierający informacje o tym, jak wygląda życie w Żo-
rach w  roku jubileuszu 750. Urodzin Miasta, czyli „Kapsuła Czasu”, 
zostanie zamknięty i umieszczony na rewitalizowanej właśnie ulicy 
Klimka. Współorganizatorami akcji są Miasto Żory, Galeria Wiślanka 
oraz Wydawnictwo Nowiny – wydawca miesięcznika Nowiny Żorskie.

Koncert symfoniczny z okazji 750. rocznicy założenia Miasta Żory to bezpre-
cedensowe wydarzenie kulturalne w naszym mieście. Będzie to jedyne i niepo-
wtarzalne wykonanie koncertu, skonstruowanego specjalnie na tę okazję. Mo-
tywem przewodnim będzie melodia, która nierozerwalnie kojarzy się z Żorami, 
czyli miejski hejnał. Dzięki jej różnym interpretacjom odbędziemy niezwykłą 
podróż przez historię Miasta. Wydarzenie powstało dzięki współpracy wielu 
środowisk artystycznych związanych z Żorami. 

Na scenie zobaczymy: złożoną z  najzdolniejszych uczniów i  absolwen-
tów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach Młodzieżową Orkie-
strę Symfoniczną pod dyrekcją Michała Gajdy, Scholę „Cantorum Sarien-
sis” pod dyrekcją Ewy Dyrdy, Dagmarę Świtacz, zespoły Lotharsi i  SĄSTĄD,  
Stanisława Soykę, Sonię Bohosiewicz, Magdalenę Szczerbowską oraz zespół  
Carrantuohill.

Warstwie muzycznej towarzyszyć będą równie niezwykłe animacje, które 
przybliżą publiczności najważniejsze historyczne momenty, wpływające na 
rozwój Żor oraz to, jak dziś wygląda nasze Miasto. Wydarzenie poprowadzą  
Katarzyna Biegun i Adam Probosz. 

Głównym organizatorem koncertu jest Miasto Żory. Za opracowanie ar-
tystyczne i  muzyczne odpowiadają Bogdan Wita i  Michał Gajda, który jest 
odpowiedzialny także za aranżacje muzyczne i przygotowanie Orkiestry Sym-
fonicznej. Organizacja i produkcja: Agencja artystyczna „CELT”. Menagerem 
projektu jest Zbigniew Krówka. Partnerzy: MUZE.ON Muzeum Miejskie w Żo-
rach, Miejskie Ośrodek Kultury w Żorach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Żorach oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach.

Wyjątkowy koncert 
symfoniczny z udziałem gwiazd 
na 750. Urodziny Miasta Żory

Takiego wydarzenia kulturalnego w naszym Mieście jeszcze nie było! 
Już w niedzielę, 13 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Fol-
wareckiej odbędzie się koncert symfoniczny, podsumowujący obchody 
750. rocznicy założenia Miasta Żory. Na scenie wystąpi ponad 80 wyko-
nawców związanych z naszym miastem, w tym gwiazdy polskiej estrady. 


