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„Akademia Czystego Powietrza” była 
okazją do edukacji ekologicznej, skorzy-
stania z  pomocy Ekodoradcy oraz przed-
stawicieli Punktu Konsultacyjnego „Czyste 
Powietrze”. Mieszkańcy zainteresowani 
tematami związanymi z  wymianą źródła 
ciepła oraz termomodernizacją budyn-
ku mieli możliwość uzyskania informacji 
o  programie „Czyste powietrze”, w  tym 
o  poziomach dofinansowań wraz z  kosz-
tami kwalifikowanymi, formach dofinan-
sowań oraz rodzajach wspieranych przed-
sięwzięć wraz z  maksymalnymi kwotami 
dofinansowań. Przedstawiciele Punktu 
Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” słu-

Edukacja ekologiczna na wesoło. 
Za nami Akademia Czystego Powietrza

W  ramach obchodów Narodowego 
Dnia Czystego Powietrza, Miasto Żory 
zorganizowało tygodniowy cykl działań 
informacyjnych pod nazwą „Akademia 
Czystego Powietrza”. Jego zwieńcze-
niem było spotkanie z  mieszkańcami 
w żorskiej Galerii „Wiślanka”.

żyli pomocą przy wypełnieniu wniosku 
dotacyjnego, jak i rozliczenia finansowego 
przyznanej dotacji.

Podczas całego wydarzenia mieszkań-
cy byli informowani o  przyczynach po-
wstawania smogu i  jego skutkach oraz 
o  możliwościach przeciwdziałania za-
nieczyszczeniom powietrza. Ekodoradca 
odpowiadał na pytania związane z  odna-
wialnymi źródłami energii oraz poprawą 
efektywności energetycznej budynku.

Najmłodsi mieszkańcy chętnie wzięli 
udział w zabawach ruchowych oraz warsz-
tatach plastycznych z  wykorzystaniem 
materiałów pochodzących z recyklingu.

Organizatorem wydarzenia był Wydział 
Zarządzania Energią Urzędu Miasta Żory 
przy współfinansowaniu z  środków Pro-
gramu „Czyste Powietrze” oraz „Śląskie. 
Przywracamy błękit” Kompleksowa reali-
zacja Programu ochrony powietrza dla 
województwa śląskiego.

Termin płatności IV raty opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
mija 10 grudnia 2022 r. Urząd Miasta nie 
wystawia i  nie wysyła faktur za odbiór 
odpadów. Wpłaty należy dokonywać na 
indywidualny rachunek bankowy przypi-
sany każdej nieruchomości. W razie pytań 
prosimy o kontakt pod nr tel. 32 43 48 156.

Wydział Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi informuje, że stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w 2023  roku pozostają bez zmian, 
a opłata za mieszkańca wynosi 25,00 zł za 
osobę na miesiąc.

Uwaga! Jeśli prowadzisz na nierucho-
mości działalność gospodarczą, to jest to 
nieruchomość mieszana, a z części nieru-
chomości niezamieszkałej konieczna jest 

Opłata za odpady – sprawdź zasady! 
Przypominamy mieszkańcom o  ter-

minie płatności oraz najważniejszych 
zasadach, dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

również selektywna zbiórka odpadów: pa-
pieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, 
odpadów opakowaniowych wielomateria-
łowych, bioodpadów oraz odpadów zmie-
szanych. Musi być też zapewniony odbiór 
ww. frakcji odpadów.

Stawka opłaty z  części nieruchomości 
mieszanej również pozostaje bez zmian: 

- pojemnik 110/120l – 22,00 zł
- pojemnik 240l – 44,00 zł
- pojemnik 1100l – 220,00 zł
- worek 80l – 16,00 zł 
- worek 100l – 20,00 zł 
Terminy płatności w 2023 r.: do 10 mar-

ca – I kwartał, do 10 czerwca –  II kwartał, do 
10 września – III kwartał, do 10 grudnia – IV 
kwartał.

Zasady naliczania opłat na gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi: 

1) Nieruchomość zamieszkała - ilość 
mieszkańców x 25 zł (miesięczna staw-
ka opłaty) = opłata miesięczna. 

2) Nieruchomość mieszana: 
a) Część zamieszkała: ilość mieszkańców 

x 25 zł (miesięczna stawka opłaty)
b) Część niezamieszkała (działalność go-

spodarcza)
- Odpady zmieszane: pojemnik 110/120l 

lub pojemnik 240l lub pojemnik 1110 l 
lub worek 80l lub worek 100l

- Papier: worek 80l lub worek 100 l 
(ilość worków zależna od zapotrzebo-
wania, minimum 1)

- Szkło: worek 80l lub worek 100 l (ilość 
worków zależna od zapotrzebowania, 
minimum 1)

- Tworzywa sztuczne,  metale, odpa-
dy opakowaniowe wielomateriało-
we:  worek 80l lub worek 100 l (ilość 
worków zależna od zapotrzebowania, 
minimum 1)

- Bioodpady: worek 80l lub worek 100 l 
(ilość worków zależna od zapotrzebo-
wania, minimum 1)

W  celu weryfikacji poprawności zade-
klarowanych danych (5 frakcji odpadów 
z  części nieruchomości niezamieszkałej) 
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 
32 43 48 140.

W tych wyjątkowych dniach
życzymy zdrowych, 

spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym Roku!

Piotr Kosztyła
Przewodniczący 

Rady Miasta Żory

Waldemar Socha
Prezydent 

Miasta Żory
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Miasto Żory podpisało umowę z wybra-
ną w  postępowaniu przetargowym firmą 
KARPAT-BUD sp. z  o.o. z  Głogowa. Reali-
zacja projektu pn. „Ośrodek rekreacyjny 
w  Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, 
rekreacji i integracji mieszkańców” będzie 
kosztowała 41 312 010,00 zł. 

Miasto Żory otrzymało na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości 12 364 153,34 zł, 
w tym 10 915 177,10 zł ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 oraz 1 448 976,24 zł z budżetu 
państwa. 

- Biorąc pod uwagę najniższą ofertę 
uzyskaną w  przetargu, Gmina Miejska 
Żory stara się obecnie o podniesienie war-

Umowa podpisana, rusza budowa basenu w Roju! 
Rozpoczyna się realizacja wyczekiwa-

nej przez mieszkańców inwestycji, czyli 
budowa nowoczesnego otwartego base-
nu w Żorach-Roju! Jej efekty z pewnością 
zachwycą wszystkich korzystających. 

tości dofinansowania na tę inwestycję 
łącznie do kwoty 31 001 472,74 zł – mówi 
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.  
– Wiem, że to bardzo ważna inwestycja dla 
wielu mieszkańców Żor, dlatego cieszę się, 
że w  naszym mieście powstanie piękny, 
nowoczesny basen. Jestem przekonany, 
że basen wraz z całym otoczeniem spełni 
oczekiwania mieszkańców i  będzie przy-
ciągał licznych gości z Żor i całego regionu 
– dodaje Prezydent Żor. 

Realizowany przez Miasto Żory projekt 
będzie polegał na przywróceniu utraco-
nych funkcji nieczynnemu pokopalniane-
mu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu 
w  Żorach-Roju. Główną funkcją zrewitali-
zowanego obiektu będzie kąpielisko, po-
nadto na terenie obiektu odnowione zo-
staną: zespół kortów ziemnych, boisko do 
siatkówki plażowej wraz ze stalową trybu-
ną zewnętrzną, zespół budynków towarzy-
szących oraz zieleń parkowa i leśna. 

Jak będzie wyglądał nowy basen? Po-
wstanie nowoczesne kąpielisko w  trady-

cyjnej technologii, gdzie woda uzdatniana 
jest chemicznie m.in. z  użyciem chloru. 
Niecka basenowa będzie wykonana ze sta-
li szlachetnej nierdzewnej i  będzie miała 
powierzchnię 2 234,6 m2 . Znajdą się w niej 
m.in. dysze masujące, kula generująca 
fale, masażery i gejzery. Oczywiście nie za-
braknie też uwielbianych przez dzieci i do-
rosłych zjeżdżalni wodnych! Dzieci będą 
mogły skorzystać także z wodnych placów 
zabaw.  Jedna część skierowana będzie do 
młodszych, a  druga do starszych dzieci. 
Znajdą się na nich takie atrakcje jak: dysze 
wodne, specjalne tunele, armatki czy zam-
ki wodne. Łączna powierzchnia wodnych 
placów zabaw to 1 199,4 m2. 

Oprócz samej nowej niecki basenowej 
powstaną też toalety, przebieralnie i  bu-
dynki techniczne. Projekt obejmuje tak-
że budowę dwóch parkingów i  montaż 
elementów małej architektury, takich jak 
kosze na śmieci, ławeczki czy stojaki na 
rowery. Zgodnie z  umową inwestycja ma 
zakończyć się w sierpniu 2023 roku. 

Symbol to tytuł przyznawany przez 
redakcję „Monitora Biznesu”, niezależne-
go dodatku do „Rzeczpospolitej”, „Moni-
tora Rynkowego”, niezależnego dodat-
ku do „Dziennika Gazety Prawnej” oraz 
„Puls Biznesu”. Program Symbol powstał 
w  2011 roku. W  ciągu jedenastu lat jego 
laureatami zostało ok. 500 instytucji. Od-
znaczeniem tym nagradzane są te firmy, 
instytucje i podmioty, które stanowią nie-
dościgniony wzór dla swojej branży oraz 
stanowią oczywisty fundament, na któ-
rym opiera się gospodarka kraju.

O  przyznaniu tytułu Symbol decyduje 
Kapituła nagrody, w której skład wchodzą: 
Henryk Warkocz - wieloletni prezes za-

Żory z prestiżowym tytułem Symbol 
Skutecznego Zarządzania 2022! 

Podczas uroczystej gali, która 17 listo-
pada odbyła się w  katowickim Hotelu 
Monopol Waldemar Socha – Prezydent 
Miasta Żory odebrał w  imieniu Miasta 
prestiżową nagrodę Symbol Skuteczne-
go Zarządzania 2022! 

rządu TÜV Nord 
Polska, jednego 
z  największych 
ośrodków certy-
fikacyjnych, dr 
hab. Katarzyna 
Bilińska, prof. 
UE Katowice - 
Kierownik Kate-
dry Zarządzania 
Marketingowe-
go i Turystyki na 
Wydziale Zarzą-
dzania Uniwer-
sytetu Ekono-

micznego w  Katowicach, dr Magdalena 
Wójcik-Jurkiewicz - wieloletni praktyk, 
trener i  wykładowca akademicki, na co 
dzień związana z  Uniwersytetem Ekono-
micznym w  Krakowie, dr Jan Rzymełka 
- wieloletni poseł, członek wielu instytucji 
ekologicznych w kraju i na świecie, Joan-

na Drzazga-Lisiecka - wydawca „Monitora 
Biznesu” i  „Monitora Rynkowego”, współ-
założycielka i  właścicielka firmy PubliCity 
Media Group, pomysłodawcy i  wykonaw-
cy programu Symbol oraz Jakub Lisiecki 
-Przewodniczący Kapituły programu Sym-
bol, redaktor naczelny „Monitora Biznesu” 
i  „Monitora Rynkowego”, współzałożyciel 
PubliCity Media Group.

Decyzją Kapituły, w  tym roku do gro-
na laureatów prestiżowej nagrody Sym-
bol dołączyła Gmina Miejska Żory, która 
otrzymała tytuł Symbol Skutecznego Za-
rządzania 2022! W  imieniu Miasta nagro-
dę odebrał Waldemar Socha – Prezydent 
Miasta Żory. Organizatorzy docenili pozy-
tywne zmiany, jakie w ostatnich dekadach 
zaszły w  naszym mieście, dynamiczny 
rozwój Żor oraz podejmowanie pionier-
skich inicjatyw, takich jak wprowadzenie 
Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej czy pro-
gramu mieszkaniowego „Z  przyszłością 
w Żorach”. 

Warto dodać, że w swoich dziedzinach 
nagrodzone zostały także dwie żorskie 
firmy: Sport-Klinika Scanmed Sport Sp. 
z.o.o oraz BEST-EKO Sp. z o.o.

W  tegorocznej edycji konkursu o  na-
grody i wyróżnienia Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego walczyło 27 realizacji z  20 
gmin. - Województwo śląskie się zmienia, 
a ta zmiana nie byłaby możliwa bez dobrze 
zaprojektowanej, funkcjonalnej przestrze-
ni. Nasz region od lat utożsamiany jest ze 
znakomitymi projektantami, architektami, 
których prace otrzymują najważniejsze 
branżowe nagrody. Tym bardziej się cie-
szę, że możemy wspólnie zmieniać obli-

Dworzec kolejowy w Żorach wśród najlepszych 
przestrzeni województwa śląskiego! 

Podczas finałowej gali w  Muzeum 
Śląskim poznaliśmy laureatów XXIII edy-
cji konkursu na Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa Śląskiego. 
Wśród wyróżnionych projektów znala-
zła się rewitalizacja dworca kolejowego 
w Żorach i otaczającej go przestrzeni! 

cze regionu, tworzyć przestrzenie służące 
mieszkańcom, kulturze i budować na fun-
damentach przemysłowej tradycji regionu 
– podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Nagrodę Marszałka otrzymał projekt 
pn. „Rozbudowa budynku Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu 
- Zdroju o  salę koncertową wraz z  zago-
spodarowaniem terenu”. Inwestorem re-
alizacji była Państwowa Szkoła Muzyczna 
w Jastrzębiu-Zdroju, projektantem - SLAS 
Architekci - Aleksander Bednarski, Mariusz 
Komraus.

Oprócz nagrody głównej przyznano 
równorzędne wyróżnienia Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego. Jedno z  nich trafiło 
do Żor za projekt „Rewitalizacja dworca 
kolejowego w  Żorach i  otaczającej go 
przestrzeni”. Inwestorem tej realizacji było 
Miasto Żory, a projektant przygotowała fir-
ma Sdesign Krzysztof Swinka.

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Pu-
bliczną Województwa Śląskiego odbywa 
się nieprzerwanie od 2000 roku. W  tym 
czasie do konkursu zgłoszonych zostało 
ponad 600 realizacji z obszaru wojewódz-
twa śląskiego. 
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Kto jest uprawniony do zakupu węgla 
na preferencyjnych warunkach?

Do dokonania zakupu preferencyjnego 
uprawniona jest osoba fizyczna w gospo-
darstwie domowym, która spełnia warun-
ki uprawniające do dodatku węglowego. 
Preferencyjny zakup węgla nie jest możli-
wy, jeśli wnioskodawca bądź członek jego 
gospodarstwa domowego nabył paliwo 

Zakup węgla od Miasta Żory 
– ważne informacje!

W związku z wejściem w życie usta-
wy z dnia 27 października 2022 r. o zaku-
pie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych, Gmina Miej-
ska Żory uruchomiła jego sprzedaż dla 
mieszkańców miasta. 

stałe w ilości co najmniej 3 ton w sezonie 
grzewczym przypadającym na lata 2022-
2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto 
za tonę.

Jaką ilość węgla można nabyć?
Zakup paliwa stałego jest możliwy 

w ilości nie większej niż 1,5 tony do 31 grud-
nia 2022 r.

Gdzie należy złożyć wniosek o zakup 
węgla na preferencyjnych warunkach?

Wnioski można składać w  Dziale 
Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w  Żorach przy ul. 
Wodzisławskiej 1 osobiście w  godzinach 
pracy MOPS, za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub za pomocą ePUAP.

Koszt zakupu węgla:
Mieszkańcy Gminy Miejskiej Żory mogą 

zakupić węgiel w cenie 1 690,00 zł brutto 
za tonę (bez kosztów transportu).
Gdzie można zakupić i odebrać węgiel:

Po pozytywnej weryfikacji wniosku zło-
żonego w MOPS Żory węgiel będzie moż-
na zakupić i  odebrać w  składzie: Firma 
Handlowa ROLBUD Iwona Tomala-Kar-
pińska, ul. Stacyjna, 43-267 Suszec, tel.: 32 
43 42  608. Płatności należy dokonać na 
miejscu, przed odbiorem paliwa stałego.

UWAGA! Istnieje również możliwość 
skorzystania z transportu, który zapewnia 
firma świadcząca usługi na zlecenie Gmi-
ny Miejskiej Żory w cenie 90 zł za kurs.

Gmina informuje, że dostępność po-
szczególnych sortymentów będzie za-
pewniana w  miarę możliwości produk-
cyjnych kopalń należących do Polskiej 
Grupy Górniczej S.A.

Nowe przepisy wprowadzają limity dla 
poszczególnych grup społecznych do-
tyczące zużycia prądu. Rachunki, które 
mieszczą się w granicach limitu, nie wzro-
sną. Ceny energii elektrycznej po prze-
kroczeniu limitu, będą rozliczane według 
zamrożonych stawek, zaś nadwyżka po-
nad te limity będzie rozliczana w ramach 
mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/
MWh.

Ustawa ograniczająca wzrost cen energii 
elektrycznej – co powinieneś wiedzieć?

Weszła w  życie ustawa o  środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ogra-
niczenie wysokości cen energii elek-
trycznej oraz wsparciu niektórych od-
biorców w  2023 roku. Przewiduje ona 
wsparcie dla polskich rodzin, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Przewidziane są trzy różne limity:
• Dla gospodarstw domowych przewi-

dziany jest roczny limit zużycia energii 2 
MWh na rok. 

• Limity dla osób z niepełnosprawnościa-
mi są zwiększone do 2,6 MWh na rok. 

• Dla gospodarstw domowych z Kartą Du-
żej Rodziny oraz rolników limit wynosi 
do 3 MWh.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby 

w 2023 roku płacić niższe rachunki za prąd?
Gospodarstwa domowe zużywające 2 

MWh na rok nie muszą składać żadnych 
oświadczeń. Gospodarstwa znajdujące się 
w  zwiększonym limicie powinny złożyć 
odpowiednie oświadczenia, a  w  niektó-
rych przypadkach dołączyć dokumentację 
poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy 
należą:

Wydział Gospodarowania Odpada-
mi Komunalnymi informuje, że na pod-
stawie art. 9u ustawy z  dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach upoważnieni pracownicy będą 
przeprowadzali kontrole nieruchomości, 
których właściciele zadeklarowali kom-
postowanie odpadów ulegających biode-
gradacji. Kontrole przeprowadzać będą 

• Rodziny wielodzietne, uprawnione do li-
mitu 3 MWh. Powinny złożyć:
- oświadczenie dla zamrożenia cen prą-

du skierowane do dostawcy prądu;
- kopię Karty Dużej Rodziny (w oświad-

czeniu należy podać numer Karty);
• Osoby z niepełnosprawnością, uprawnio-

ne do limitu 2,6 MWh. Powinny złożyć:
- oświadczenie dla zamrożenia cen prą-

du skierowane do dostawcy prądu, bez 
dodatkowych dokumentów;

• Rolnicy - uprawnieni do limitu 3 MWh. 
Powinni złożyć:
- oświadczenie dla zamrożenia cen prą-

du skierowane do dostawcy prądu;
- kopię decyzji o  podatku rolnym za 

2022 rok – w oświadczeniu należy rów-
nież podać numer decyzji.

Przedsiębiorstwa energetyczne przy-
gotowały wzory oświadczeń i będą je udo-
stępniać. Oświadczenia należy kierować 
do dostawcy prądu, do końca czerwca 
2023 roku. 

Miasto skontroluje kompostowniki
Pracownicy Urzędu Miasta Żory będą 

prowadzili kontrole właścicieli nieru-
chomości kompostujących odpady ule-
gające biodegradacji w  kompostowni-
ku przydomowym, którzy korzystają ze 
zwolnienia w  części z  opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta 
w Żorach. 

Właściciele nieruchomości mają obo-
wiązek umożliwić dokonanie oględzin. 
W  trakcie kontroli, pracownicy będą wy-
konywać dokumentację fotograficzną 
kompostowników oraz znajdujących się 
w nich bioodpadów. Każdy pracownik pro-
wadzący kontrolę będzie posiadał aktual-
ną legitymację pracownika Urzędu   oraz 
upoważnienie, które na prośbę właściciela 
nieruchomości,  będzie zobowiązany oka-
zać.

Właścicielowi nieruchomości, który ko-
rzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowa-
nia odpadów ulegających biodegradacji, 

a nie posiada kompostownika przydomo-
wego lub nie kompostuje bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym lub uniemoż-
liwia dokonanie oględzin nieruchomości, 
w celu weryfikacji zgodności informacji, ze 
stanem faktycznym zostanie wydana de-
cyzja o utracie prawa do zwolnienia z czę-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od pierwszego dnia mie-
siąca, w  którym stwierdzono wystąpienie 
co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne 
skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić 
nie wcześniej, niż po upływie sześciu mie-
sięcy od dnia, w którym decyzja o utracie 
prawa do tego zwolnienia stała się osta-
teczna i  wymagać będzie złożenia nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 

W żorskim szpitalu wykonasz 
tomografię komputerową

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowot-
nej w  Żorach Sp. z  o.o. realizują umo-
wę z  Narodowym Funduszem Zdrowia 
w  zakresie tomografii komputerowej 
(TK). Mieszkańcy mogą więc wykonać 
to niezwykle ważne badanie obrazowe 
bezpłatnie w naszym mieście! 

- Utworzona   w  2022 roku pracownia 
diagnostyczna żorskiego szpitala dyspo-
nuje nowoczesnym tomografem kompu-
terowym firmy SIEMENS, który pozwala na 
wysoką jakość usług medycznych, realizo-
wanych w komfortowych warunkach. Gwa-
rantujemy krótkie terminy – mówi Katarzy-

na Siemieniec, prezes zarządu Miejskich 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach. 

Pracownia tomografii komputerowej 
(TK) mieści się w  budynku Szpitala Miej-
skiego w  Żorach (wejście od strony Izby 
Przyjęć). Warunkiem wykonania badania 
TK jest posiadanie skierowania lekarskiego. 
Zapisy i informacje pod nr tel: 530 875 812 
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 
14:30.

Więcej szczegółów na stronie  
www.mzoz.zory.pl.
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Wydarzenie związane z Kapsułą Czasu 
rozpoczęło się w  samo południe. Wzięli 
w  nim udział organizatorzy: Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory, Arkadiusz 
Gruchot - prezes Wydawnictwa Nowiny 
oraz Teresa Jonas - prezes Galerii Wiślan-
ka,   głównego partnera projektu, a  także 
licznie zgromadzeni goście. Byli wśród 
nich przedstawiciele miast partnerskich 
Żor: Gintautas Gegužinskas – Burmistrz 
Pasvalys, Miasta Partnerskiego w  Litwie 
wraz z oficjalną delegacją, Zoltán Vámos   
- Zastępca Burmistrza Mezőkövesd - Mia-
sta Partnerskiego na Węgrzech wraz 
z oficjalną delegacją, Dr. Christoph Müll-
mann – reprezentujący Burmistrza Mia-
sta Kamp-Lintfort – Miasta Partnerskiego 
w  Niemczech wraz z  oficjalną delegacją, 
Nadiia Diachuk – Zastępca Mera Miasta 
Tetyjów - Miasta Partnerskiego w Ukrainie 
wraz z  oficjalną delegacją oraz Jocelyne 
Buchalik – radna Rady Miasta Montce-
au-les-Mines - Miasta Partnerskiego we 
Francji wraz z  oficjalną delegacją z  tego 
miasta. Obecni byli także parlamentarzy-
ści: senator Ewa Gawęda, poseł Krzysztof 
Gadowski, przedstawiciele posłów Mi-
chała Wosia i  Grzegorza Matusiaka oraz 
samorządowcy: Jacek Świerkocki - radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego i  Peł-
nomocnik Prezydenta Miasta Żory, Piotr 
Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta 
Żory, Daniel Wawrzyczek - Zastępca Pre-
zydenta Miasta Żory, Anna Szelka – Sekre-
tarz Miasta Żory, radni Rady Miasta Żory, 
dyrektorzy miejskich jednostek i  prezesi 

Pamiątki z roku jubileuszu 750-lecia 
Miasta Żory trafiły do Kapsuły Czasu

Specjalny pojemnik, zawierający 
informacje o  tym, jak wygląda życie 
w  Żorach w  roku jubileuszu 750. Uro-
dzin Miasta, czyli „Kapsuła Czasu”, zo-
stał 11 listopada umieszczony na zrewi-
talizowanej już częściowo ulicy Klimka. 
Współorganizatorami tego historyczne-
go wydarzenia byli: Miasto Żory, Galeria 
Wiślanka oraz Wydawnictwo Nowiny. 

miejskich spółek.
Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli 

podpisać specjalny list kierowany do żo-
rzan z  roku 2072 roku, podziwiać pokazy 
walk rycerskich, otrzymać pamiątkową 
monetę wybitą z  okazji 750-lecia Miasta 
Żory oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia 
z Kapsułą Czasu.

- 750 lat naszego miasta to wielka okazja 
do radości. Są tutaj osoby, które były przy 
obchodach 700-lecia Żor - ja też byłem, ale 
jako dziecko. Dzisiaj są z  nami dzieci, któ-
re pewnie będą przy obchodach 800-lecia 
Żor. Wy zapamiętacie ten moment, kiedy 
w 2022 roku w tym miejscu do Kapsuły Cza-
su wkładaliśmy pamiątki z naszych czasów, 
to będzie wyjątkowe wspomnienie - powie-
dział do uczestników wydarzenia Walde-
mar Socha, Prezydent Miasta Żory. - Chyba 
się ze mną zgodzicie, że Żory to miasto ze 
wspaniałą, długą i piękną tradycją. Miasto, 
które przeżywa teraz bardzo dobry czas 
- rozwija się, jest coraz piękniejsze, mamy 
coraz więcej mieszkańców, a  więc ludzie 
chcą tu mieszkać. Szanowni państwo, teraz 
tak oficjalnie. Niech się święci 750 lat Mia-
sta Żory! - dodał Prezydent Żor.

Następnie o  projekcie i  tej wyjątkowej 
chwili opowiedzieli: Arkadiusz Gruchot 
- prezes Wydawnictwa Nowiny – współor-
ganizatora wydarzania oraz Teresa Jonas 
- prezes Galerii Wiślanka,   głównego part-
nera projektu. - Galeria Wiślanka dopiero 
od dwóch lat funkcjonuje na mapie mia-
sta Żory, ale w tym czasie udało nam się 
zbudować wartość dodaną, w postaci nie 
tylko tematyki handlowej i rozrywkowej. 
Galeria Wiślanka dla społeczności żorskiej 
pełni również funkcję miastotwórczą i kul-
turotwórczą. Cieszę się, że mogę uczest-
niczyć w nowej historii Żor - podkreśliła  
Teresa Jonas.

- Wczoraj była 83. rocznica aresztowania 
Bonifacego Bałdyka, którego mieszkań-
com Żor nie trzeba przedstawiać. To aresz-

towanie zakończyło się w  konsekwencji 
jego śmiercią. To postać, która symboli-
zowała właściwie to wszystko, co było też 
udziałem miasta przez 750 lat jego historii: 
przedsiębiorczość, naukę, patriotyzm oraz 
dołączanie do światowego i europejskiego 
dziedzictwa ważnego wkładu tego miasta. 
Życzę dzisiaj wszystkim mieszkańcom Żor, 
obecnym władzom, przyszłym władzom 
i  tym dzieciakom, które dziś może nie do 
końca wiedzą, w  czym uczestniczą, żeby 
za 50 lat, gdy otworzą kapsułę, byli jeszcze 
bardziej dumni z  800-lecia Żor – powie-
dział Arkadiusz Gruchot.

Po przemówieniach nadszedł czas 
na włożenie do Kapsuły Czasu pamiątek 
z 2022 roku. Trafiły tam m.in. list podpisa-
ny przez mieszkańców, specjalne przesła-
nie podpisane przez władze miasta Żory 
podczas otwarcia obchodów 750. rocznicy 
założenia Miasta, pamiątkowy medal, jubi-
leuszowe wydanie gazety Nowiny Żorskie, 
pamiątki przygotowane przez żorskich 
przedsiębiorców oraz najlepsze prace 
w  konkursie „Żory za 50 lat”. Laureatami 
tego konkursu zostali:

1. miejsce ex aequo: Anna Staniec (kl. 5A, 
Szkoła Podstawowa nr 4) oraz Zosia Pia-
secka (kl. 2C, Szkoła Podstawowa nr 3)
2. miejsce  Fabian Pielka (kl. 4B, Szkoła 
Podstawowa nr 11)
Wyróżnienia:  Milena Kłopeć (kl. 4C, 
Szkoła Podstawowa nr 11), Nadia Kuria-
ta (kl. 1C, Szkoła Podstawowa nr 17) oraz 
Marta Kostka (ks. 4C, Szkoła Podstawo-
wa nr 11).
Ostatecznie szczelnie zamknięta me-

talowa kapsuła została zapieczętowana 
przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara 
Sochę i  opuszczona przez przewodniczą-
cego rady miasta Piotra Kosztyłę oraz sze-
fa Działu Rozwoju Biznesu Wydawnictwa 
Nowiny Marka Kudera do przygotowane-
go na ten cel wykopu. Na koniec „studnia” 
została zamknięta ozdobnym wiekiem 
przygotowanym przez żorską firmę HLS 
System, które będzie można otworzyć naj-
wcześniej za 50 lat.

Wydarzenie otwarli Waldemar Socha – 
Prezydent Miasta Żory oraz Piotr Kosztyła 
– Przewodniczący Rady Miasta Żory, którzy 
w  swoich przemówieniach nawiązali do 
długoletniej historii Żor opartej na otwar-
tości mieszkańców, wielokulturowości, 
dążeniu do ciągłego rozwoju oraz nieustę-
pliwości w  obliczu pojawiających się na 

Koncert symfoniczny z udziałem 
gwiazd na podsumowanie 
obchodów 750-lecia Miasta Żory

W niezwykłą muzyczną podróż przez 
historię Żor zabrali publiczność artyści, 
występujący podczas koncertu symfo-
nicznego, będącego zwieńczeniem ob-
chodów 750. rocznicy założenia naszego 
miasta. To wyjątkowe wydarzenie odby-
ło się 13 listopada w zupełnie odmienio-
nej na tę okoliczność hali widowiskowo-
-sportowej MOSiR Żory.  

przestrzeni dziejów trudności i zagrożeń. 
Koncert rozpoczął się od miejskiego 

hejnału, a  po nim zgromadzeni goście 
mogli usłyszeć zarówno muzykę klasyczną 
– utwory Griega czy Handla, jak i współcze-
sną – twórczość Louisa Amstronga, Woj-
ciecha Kilara czy zespołu Carrantouhill. 
Na scenie mogliśmy podziwiać złożoną 
z najzdolniejszych uczniów i absolwentów 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
w Żorach oraz zaprzyjaźnionych muzyków 
z  Gliwic i  Jastrzębia-Zdroju Młodzieżo-
wą Orkiestrę Symfoniczną  prowadzoną 
brawurowo przez Michała Gajdę, Scholę 
„Cantorum Sariensis” pod dyrekcją Ewy 
Dyrdy, zespoły Lotharsi, SĄSTĄD i  Car-
rantuohill oraz związanych z naszym mia-

stem solistów: Dagmarę Świtacz, Sonię 
Bohosiewicz, Magdalenę Szczerbowską 
i Stanisława Soykę. Wydarzenie poprowa-
dzili Katarzyna Biegun i Adam Probosz.

Warstwie muzycznej towarzyszyły rów-
nie niezwykłe animacje, które przybliżyły  
publiczności najważniejsze historyczne 
momenty, wpływające na rozwój Żor oraz 
to, jak dziś wygląda nasze Miasto – przygo-
towali je Robert Klimek i Katarzyna Trusz-
kowska.

Głównym organizatorem koncertu było 
Miasto Żory, a  opracowaniem artystycz-
nym i  muzycznym zajęli się żorzanie - 
Bogdan Wita i Michał Gajda. Michał Gajda 
odpowiadał także za aranżacje muzyczne 
i  przygotowanie Orkiestry Symfonicznej. 
Organizacja i  produkcja koncertu to za-
sługa Agencji artystycznej CELT, a  me-
nagerem  projektu był Radny Rady Miasta 
Żory  Zbigniew Krówka. Partnerami tego 
przedsięwzięcia byli MUZE.ON Muzeum 
Miejskie w Żorach, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Żorach oraz Zespół Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w Żorach.
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Mieszkanka naszego miasta uprawia 
triathlon od 2015 roku. Może się pochwalić 
imponującymi osiągnięciami - na swoim 
koncie ma kilkadziesiąt wygranych za-
wodów, w  tym również złote medale Mi-
strzostw Polski. Sabina Bartecka jest pierw-
szą Polką i drugą kobietą na świecie, która 
ukończyła „Diablaka”, czyli jeden z najtrud-
niejszych triathlonów na pełnym dystansie. 
Jest również rekordzistką trasy tych wyma-
gających zawodów z metą na Babiej Górze.

Obecny rok jest wyjątkowo udany dla 
naszej zawodniczki! Podczas 70.3 Ironman 
Warsaw Sabina Bartecka wygrała swoją ka-
tegorię wiekową i  zdobyła kwalifikację na 
Mistrzostwa Świata World Championship 
70.3 Ironman, które odbyły się w St. George 
w stanie Utah w USA.

W  tych niezwykłych zawodach wzięło 
udział prawie 6 tysięcy najlepszych triathlo-

Żorzanka wśród najlepszych 
triathlonistek na świecie! 

Fenomenalny debiut na triathlo-
nowych Mistrzostwach Świata 70.3 
Ironman, zaliczyła żorzanka Sabina 
Bartecka. Wspierana przez Miasto Żory 
zawodniczka zajęła 13 miejsce w  swo-
jej kategorii, wśród 262 najlepszych 
triathlonistek z całego świata!

nistów ze 100 państw. 
Trasa mistrzostw ze 
względu na swój pro-
fil uchodzi za bardzo 
wymagającą. Zawod-
nicy mieli do pokona-
nia 1,9 km pływania, 
90 km jazdy rowerem 
i  21,1 km biegu. Kon-
kurencja pływacka 
odbyła się w  jeziorze 
Sand Hollow, które 
jest częścią parku 
stanowego. Trasa ko-
larska miała zdecydo-
wanie pagórkowaty 
charakter i  przebie-

gała m.in. przez rezerwat pustyni Red Cliffs, 
a  jej najważniejszym wyzwaniem był sze-
ściokilometrowy podjazd Snow Canyon, na 
którym trzeba było się zmierzyć z 300 me-
trowym wzniesieniem. Warto podkreślić, że 
trasa ta uchodzi za jedną z najtrudniejszych 
tras rowerowych, na jakich odbywają się za-
wody Ironman na świecie.

 - Widoki były tak cudowne, że wcale 
nie czuło się zmęczenia podjazdem, który 

przebiegał przez Park Stanowy Snow Ca-
nyon. Góry z czerwonego piaskowca zrobiły 
na mnie ogromne wrażenie – mówi Sabina 
Bartecka. 

Kolejne trudności czekały naszą zawod-
niczką podczas ostatniego, biegowego eta-
pu rywalizacji. Rozpoczął się on od 3,5-kilo-
metrowego podbiegu, a  całość odbywała 
się na wysokości 1000 m n.p.m. Trasa prze-
biegała przez miasteczko i  pole golfowe, 
które na czas mistrzostw zostało udostęp-
nione zawodnikom do rywalizacji.

- Zawody były absolutnie fantastyczne 
pod każdym względem, zarówno organiza-
cyjnym, jak i widokowym. Zapierające dech 
w piersiach krajobrazy St. George i widoki na 
otaczające je kaniony na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci – przyznaje zawodniczka.

Ostatecznie Sabina Bartecka ukończyła 
zawody z bardzo dobrym czasem 5 godzin 
i 20 minut, co dało jej 13 miejsce w kategorii 
wiekowej na 262 startujące kobiety. 

-Poziom zawodów był bardzo wysoki, 
a  o  kolejnych zajmowanych miejscach de-
cydowały dosłownie sekundy. Moje kon-
kurentki od 9. miejsca miały niemal iden-
tyczny czas jak mój, decydujące okazały się 
sekundy – przyznaje żorzanka. 

W  drodze do tego sukcesu Sabinę Bar-
tecką wspierało Miasto Żory oraz klub UKS 
„Salmo” Żory.

Impreza, której organizatorem jest Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach jest 
jednym z największych tenisowych wyda-
rzeń w południowej Polsce. Jej początki się-

Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym
W grudniu setki miłośników tenisa 

stołowego ponownie zawitają do hali 
MOSiR Żory. Już po raz 23. odbędzie się 
tam Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży 
w Tenisie Stołowym.

gają 1998 roku, a inicjatorem organizacji tur-
nieju był ówczesny poseł na Sejm RP Karol 
Łużniak, który co roku aktywnie uczestniczy 
w pracach komitetu organizacyjnego. Do 
tej pory we wszystkich turniejach uczestni-
czyło ponad 2500 osób. 

W środę, 28 grudnia przy stołach teni-
sowych spotykają się dzieci i młodzież z 
województwa śląskiego, a także spoza jego 

terenu. Rozgrywki będą toczyły się w 10 ka-
tegoriach wiekowych. Szczegóły na www.
mosir.zory.pl. 

Honorowy Patronat nad imprezą spra-
wują: Prezydent Miasta Żory, Prezydenci i 
Burmistrzowie sąsiednich miasta a także 
Marszałek Województwa Śląskiego, Ślą-
ski Kurator Oświaty oraz Prezes Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego.
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Zespół Szkół Specjalnych to placów-
ka, która zajmuje się kształceniem dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Swoją działalność szkoła rozpoczę-
ła dokładnie 1 września 1982 roku. Z okazji 
okrągłego jubileuszu przygotowano uro-
dzinową galę, w  której udział wzięli m.in. 
Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory, 
Jacek Świerkocki  - radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. społecznych, Piotr 
Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta 
Żory, Daniel Wawrzyczek – Zastępca Pre-
zydenta Miasta Żory, Dariusz Domański 
- Śląski Wicekurator Oświaty oraz Dariusz 

Zespół Szkół Specjalnych 
świętował 40-lecie działalności! 

To był wyjątkowy jubileusz, absolut-
nie wyjątkowej szkoły! Podczas uroczy-
stej gali w kinie „Na Starówce” swoje 40. 
urodziny świętował Zespół Szkół Specjal-
nych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach. 

Wosz – Dyrektor Oddziału Regionalnego 
Olimpiad Specjalnych - Śląskie. Wśród ze-
branych gości nie zabrakło również rad-
nych Rady Miasta Żory, rodziców, uczniów 
oraz nauczycieli.

Wydarzeniu towarzyszyła sentencja 
„Nie bój się chcieć. Sukces niejedno ma 
imię”. O tym jaką rolę te słowa odgrywają 
w szkole, mówiła podczas wystąpienia dy-
rektor placówki, Edyta Wesołowska. - Każ-
dy z  naszych uczniów powinien wiedzieć, 
że człowiek nie musi wygrywać olimpiad, 
aby być zwycięzcą, lecz po prostu być sobą 
i dawać z siebie tyle, ile jest w stanie – po-
wiedziała dyrektor ZSS. 

W  czasie uroczystości goście mie-
li okazję zobaczyć występy artystyczne 
z udziałem uczniów i ich rodziców, a także 
nauczycieli. Były też okolicznościowe fil-
my i  prezentacje, pokazujące codzienne 

funkcjonowanie szkoły oraz związanego 
z nią Klubu Olimpiad Specjalnych „Koni-
czynka” Żory. Pozdrowienia i ciepłe życze-
nia w filmowej formie popłynęły do szkoły 
od ważnych osobistości ze świata kultury 
i  sportu: Ambasadora Olimpiad Specjal-
nych Tomasza Wolnego, Sonii Bohosie-
wicz – pochodzącej z Żor aktorki i piosen-
karki, a także zespołu Carrantuohill.

Prezydent Miasta Żory -  Waldemar 
Socha  złożył ze sceny serdeczne życzenia 
uczniom oraz pracownikom szkoły - Na-
uczyciel nie tylko zajmuje się kształce-
niem kolejnych pokoleń, ale również dba 
o  wychowanie uczniów i  pokazuje swoim 
zachowaniem, jakimi wartościami warto 
kierować się w  życiu. To doskonale widać 
w Waszej szkole. Życzę wszystkim pracow-
nikom szkoły, by nigdy nie brakowało Wam 
życzliwości i  dobroci wobec swoich pod-
opiecznych.  Uczniom za to życzę wszyst-
kiego dobrego i spełnienia wszystkich ma-
rzeń – powiedział Waldemar Socha.

Jarmark rozpocznie się w  piątek, 16 
grudnia i  potrwa do niedzieli, 18 grudnia. 
W  tych dniach, w  godzinach od 12:00 – 
20:00 będzie można  zrobić zakupy w dom-
kach handlowych ustawionych do Rynku. 
Znajdziecie tam m.in. artykuły dekoracyjne, 
miody, świece, rękodzieło, biżuterię, czapki 
i chusty. Oczywiście nie zabraknie też róż-
nych smakołyków oraz gorącej czekolady 
czy grzanego wina. 

Na każdy z  trzech jarmarkowych dni 
przygotowano również ciekawy program 
artystyczny. W  piątek, 16 grudnia o  godz. 
17:30 zapraszamy na Rynek w szczególno-
ści najmłodszych mieszkańców wraz z  ro-
dzicami. Wtedy odbędzie się spektakl pt. 
„Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja” w wy-
konaniu Teatru Katarynka. To musicalowa 
opowieść o  przyjacielskim i  pomocnym 
bałwanku. Czy pomoże rozwiązać proble-
my zagubionego pingwinka i niewrażliwej 
Królowej? Czy z  pomocą przyjaciół - Pana 
Cukierka i  Wielkiego Poety - przywrócą 
radość i  szczęście w  lodowej krainie? Jak 
potoczy się ta historia i czy do odmienionej 
krainy zawita Święty Mikołaj – o tym musi-
cie przekonać się sami! 

Po spektaklu wystąpi Isafira, czyli żo-
rzanka, która z wielkiej pasji do ognia, mu-
zyki i  klimatów magicznych tworzy nie-
zwykłe pokazy fireshow! Tym razem pokaz 
z  użyciem światła i  ognia nawiązywał bę-
dzie do motywów świątecznych. 

Wieczorem publiczność do zabawy za-
prosi natomiast kapela góralska HAJDUK. 
Muzycy zaprezentują repertuar świąteczny 
i tradycyjne góralskie melodie, grając głów-
nie na instrumentach smyczkowych, co 

Jarmark Świąteczny ponownie 
zagości na żorskim Rynku! 

Świąteczne ozdoby, pyszne jedzenie, 
zapach grzanego wina i  liczne atrakcje 
artystyczne sprawią, że żorski Rynek na 
trzy dni zmieni się w prawdziwy Jarmark 
Świąteczny. Gwiazdą tegorocznego Jar-
marku w  naszym mieście będzie zespół 
Arka Noego! Sponsorem głównym impre-
zy jest firma Nifco Korea Poland Sp z o.o.

w znakomity sposób podkreśla specyficzny 
charakter muzyki góralskiej.

W  sobotę, 17 grudnia po przerwie na 
żorski rynek wraca Wielka Wigilia dla 
Mieszkańców! Warto oderwać się na chwi-
lę od świątecznych przygotowań i  wybrać 
na spotkanie z  przyjaciółmi i  sąsiadami. 
Początek o godz. 16:00. Na wszystkich bę-
dzie czekał poczęstunek -  barszcz, krokiety 
z kapustą i grzybami oraz tradycyjna śląska 
moczka. Wszystko to oczywiście bezpłat-
nie dla każdego chętnego mieszkańca.  
Czas umili koncert zespołu 
NIVEL. Ich muzyka to cieka-
we interpretacje tradycyj-
nych pieśni różnych krajów, 
a także autorskie aranżacje 
przebojów muzyki popular-
nej i  rozrywkowej. Podczas 
koncertu na żorskim rynku 
nie zabraknie też utworów 
wprowadzających świą-
teczny klimat. 

Następnie na scenie za-
prezentują się soliści oraz  
zespoły wokalne z  placó-
wek Miejskiego Ośrodka 
Kultury w  Żorach. To do-
skonała okazja, by przeko-
nać się jak wielu utalento-
wanych ludzi jest w naszym 
mieście! Koncert potrwa do 
godz. 19:30, a  po nim po-
nownie niezwykłe fireshow 
zaprezentuje Isafira. 

Na niedzielę, 18 grudnia 
przygotowaliśmy fanta-
styczne atrakcje dla całych 
rodzin. O  godz. 15:30 na 
Rynku rozpocznie się Świą-
teczna Sportowa Bajkolan-
dia, czyli zabawy, anima-
cje i  warsztaty z  Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i  Rekre-
acji w Żorach. 

Główną atrakcją Jarmar-

ku Świątecznego będzie koncert zespołu 
Arka Noego, który rozpocznie się o  godz. 
18:00.  Arka Noego to niezwykle popular-
ny dziecięcy zespół muzyczny, wykonu-
jący piosenki o  tematyce religijnej. Jego 
liderem jest Robert Friedrich, pseudonim 
Litza, znany z  wielu zespołów rockowych, 
a  obecnie występujący w  formacji Luxtor-
peda.

Jarmark zakończy natomiast wjazd na 
Rynek świątecznie udekorowanych samo-
chodów, przygotowany przez żorskie sto-
warzyszenie Race for Victory. Warto pod-
kreślić, że wszystkie atrakcje są bezpłatne. 

Sponsorem głównym Jarmarku Świą-
tecznego jest firma Nifco Korea Poland Sp 
z o.o.



8 Kurier Żorski  |   numer 08  |  grudzień 2022

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: 1507-1685K

U
R

IE
RŻORSKI

Kultura


