




Szanowni Mieszkańcy,

Za nami kolejny rok, w którym musieliśmy zmagać się z pandemią 
Covid-19 i jej konsekwencjami. Pomimo wielu nowych wyzwań sta-
wianych przed samorządami, m.in. takich jak organizacja punktów 
szczepień powszechnych, był to dobry rok dla naszego miasta. Szcze-
gólnie widoczne było to w sferze budżetowej, gdzie osiągnęliśmy re-
kordową nadwyżkę operacyjną, w wysokości ponad 54 mln zł.

Choć z uwagi na pandemię nie brakowało obiektywnych trudno-
ści, które wpływały na funkcjonowanie Miasta jako całości, ale też ży-
cie każdego z jego mieszkańców, to udało nam się zrealizować wie-
le ważnych przedsięwzięć i konsekwentnie prowadzić Żory ustaloną 
ścieżką rozwoju, której celem jest budowa nowoczesnego i funkcjo-
nalnego miasta, w którym dobrze się żyje i rozwija się  nowoczesny 
biznes.  Do najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w 2021 roku  
w Żorach należała budowa nowej drogi łączącej ul. Fabryczną i Bocz-
ną, zakończenie rewitalizacji dworca kolejowego czy rozpoczęcie re-
montu zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7.  
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Przez cały rok trwały też intensywne prace, związane z renowacją  
Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach, który przechodzi 
niezwykłą metamorfozę.  Już niebawem mieszkańcy Żor i całego re-
gionu ponownie będą mogli zachwycać się pałacowymi wnętrzami 
i spacerować po pięknych parkowych alejkach.  Ogromne znaczenie 
dla lokalnej społeczności ma także rozpoczęcie adaptacji i rozbudowy  
o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13, gdzie powsta-
nie filia Zespołu Szkół Specjalnych. To długo wyczekiwana inwestycja  
i cieszę się, że możemy zapewnić uczniom ze specjalnymi potrzeba-
mi odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.  

Pomimo bardzo dobrego wyniku finansowego Miasta, w 2021 roku 
pojawiło się duże zaniepokojenie, związane z wprowadzanymi przez 
Rząd RP, a niekorzystnymi dla samorządów zmianami w prawie. 
Już po raz trzeci w ostatnich kilkunastu latach wprowadzono zmia-
ny, prowadzące do zmniejszenia dochodów gmin. Pierwszą z nich 
wprowadzono w 2008 roku, dodając ustawowo ulgi oraz dwa niższe 
progi podatkowe. Kolejna zmiana to wzrost kwoty wolnej od podat-
ku, obniżenia stawki podatkowej, likwidacji PIT dla osób do 26. roku 
życia czy wzrost kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w 2021 
roku wprowadzono tzw. „Polski Ład”, w skutek którego dochody wła-
sne gminy zmniejszą się o kolejne miliony złotych – w sumie w wy-
niku tych trzech zmian dochody gminy zostały ograniczone o około  
50 milionów zł rocznie, co jest niebagatelną kwotą w skali miejskiego 
budżetu i znacząco ogranicza możliwości inwestycyjne samorządu. 
W 2021 roku straty miejskiego budżetu zostały wprawdzie częściowo 
zrekompensowane, nie mamy jednak pewności, jak ta sytuacja bę-
dzie przedstawiała się w kolejnych latach.

W niniejszym Raporcie znajdą Państwo szczegółowe informacje  
o tym, co działo się w naszym mieście w 2021 roku. Zachęcam do jego 
lektury, a w razie pojawienia się dodatkowych pytań także do kontak-
tu z pracownikami Urzędu Miasta Żory, którzy postarają się rozwiać 
Państwa wątpliwości. 

        Waldemar Socha
            Prezydent Miasta Żory
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Świetna lokalizacja do prowadze-
nia biznesu, a zarazem bardzo do-
bre miejsce do życia – takie właśnie 
są Żory. Już od niemal ćwierć wieku 
pod sterami Prezydenta Waldemara 
Sochy nasze miasto konsekwentnie 
kroczy wyznaczoną ścieżką rozwo-
ju, której celem jest ciągłe dosko-
nalenie, tak by tworzyć nowoczesne  
i przyjazne miasto, otwarte na potrze-
by kreatywnych i przedsiębiorczych 
ludzi, którzy właśnie w Żorach znajdą 
miejsce do życia i rozwoju zawodo-
wego oraz prywatnego. 

Na dynamiczny rozwój naszego mia-
sta wpływ ma wiele różnorodnych 
czynników. Wśród najważniejszych 
z nich trzeba wymienić świetną lo-
kalizację, która zachęca do założenia 
swojej firmy oraz zamieszkania wła-
śnie w Żorach. Składają się na nią bli-
skość dużych miast oraz dwóch por-
tów lotniczych (Katowice i Ostrawa), 
doskonała dostępność komunikacyj-
na dzięki bezpośredniemu dostępo-
wi do Autostrady A1 i bliskości Auto-
strady A4, a także niewielka odległość 
od granicy z Republiką Czeską, która 
otwiera nowe potencjalne rynki zby-
tu dla różnych towarów i usług. Biz-
nes lubi Żory, a świadczy o tym duża 
ilość polskich i międzynarodowych 
firm, prężnie działających w naszym 
mieście, m.in. na terenie Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej S.A. – jednej z najlepszych stref 
ekonomicznych na świecie. KSSE 
S.A. wciąż się rozwija tworząc nowe 
miejsca pracy. Warto wspomnieć  
w tym miejscu o nowym przedsię-

wzięciu realizowanym w naszym 
mięście przez Strefę, czyli innowa-
cyjnym akceleratorze biznesowym 
KSSENON. Inwestycja, której łącz-
ny koszt to 77 mln złotych, uzyska-
ła dofinansowanie w wysokości  
aż 40,8 mln zł z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach RPO WSL na lata 2014-2020. 
W grudniu 2021 roku rozpoczął się 
kolejny etap realizacji tego kluczo-
wego projektu - podpisano umowę 
na budowę KSSENON-u W ramach 
tej inwestycji w Żorach powstanie 
kompleks 4 budynków, wraz z za-
gospodarowaniem terenu. Każdy  
z budynków będzie składał się z 8 hal 
przemysłowych, wiec łącznie powsta-
ną aż 32 modularne hale o powierzch-
ni od 280 do 350 m2, przeznaczone  
w szczególności dla rozwijających się 
mikro i małych przedsiębiorstw. 

Doskonała lokalizacja Żor to realne 
korzyści nie tylko dla tych miesz-
kańców, którzy pracują w naszym 
mieście, ale również dla tych, którzy 
zatrudnienie znaleźli w innych mia-
stach. Dla nich szczególnie ważna 
jest możliwość sprawnego dojazdu 
do najważniejszych miast wojewódz-
twa śląskiego, takich jak Katowice 
czy Gliwice, a z naszego miasta moż-
na dojechać tam bardzo sprawnie  
i szybko. Należy dodać, że w samym 
mieście korki nie stanowią dużego 
problemu. 

 Z drugiej strony, mając ochotę odpo-
cząć, pospacerować po górach, czy 
pojeździć na nartach, z Żor można 
sprawnie i w krótkim czasie dojechać 

1. 
Charakterystyka Żor
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do beskidzkich ośrodków rekreacyj-
nych, takich jak np. Wisła, Ustroń czy 
Szczyrk. Dojazd ułatwia wspomnia-
na już bardzo dobra infrastruktura 
drogowa – warto zaznaczyć, że nasze 
miasto może pochwalić się najlep-
szym w regionie układem drogowym 
m.in. dzięki północnej obwodnicy 
miasta skomunikowanej z autostra-
dą A1 i DK 81, która umożliwia płynny 
i bezpieczny przejazd przez miasto. 

Władze miasta czynią także stara-
nia o pozyskanie środków na budo-
wę północno-wschodniej obwodni-
cy miasta, co byłoby zakończeniem 
budowy zasadniczego układu ko-
munikacyjnego dla naszego mia-
sta. Prowadzone są też rozmowy  
z GDDKiA, zmierzające do rozwią-
zania problemu korków na zjeździe  
z Autostrady A1.

Przez wielu ludzi Śląsk nadal ko-
jarzony jest głównie z kopalniami  
i hałdami. Jednak w naszym mieście 
jest bardzo dużo terenów zielonych 
oraz atrakcji. Ponad 1 500 ha, a więc 
niemal 1/4 powierzchni Żor zajmują 
lasy, parki i zieleńce. Żory to przy tym 
miasto bardzo zadbane i aktywne. 
To tutaj zaczynają się granice Parku 
Krajobrazowego „Cysterskie Kompo-
zycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, 
czyli najciekawszego przyrodniczo 
zakątka Śląska. W naszym mieście 
nikomu nie grozi także nuda. Znaj-
dziecie u nas pełen atrakcji, niezwy-
kle popularny wśród mieszkańców 
regionu Park Wodny Aquarion, wy-
jątkowy Amerykański Park Rozrywki 
Twinpigs, multimedialne i zachwy-
cające swoją architekturą Muzeum 
Ognia oraz łączące tradycję z nowo-
czesnością, zmodernizowane Mu-
zeum Miejskie. Możliwości atrak-
cyjnego spędzania czasu wolnego 
mieszkańcom i gościom z innych 
miejscowości zapewniają też prężnie 
działające Miejski Ośrodek Kultury  

i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
a także niezwykle nowoczesna i peł-
na rozwiązań na miarę XXI wieku 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ot-
tona Sterna, działająca w zachwyca-
jącej siedzibie w zmodernizowanym 
budynku dawnego młyna elektrycz-
nego, o bogatej historii. 

Charakteryzując Żory trzeba wspo-
mnieć o ich mieszkańcach. Nasze 
miasto jest ciekawostką na mapie 
regionu, a nawet całego wojewódz-
twa, ponieważ  liczba mieszkańców 
Żor stale rośnie. W tym samym cza-
sie inne miasta Śląska zmagają się  
z większym lub mniejszym spadkiem 
liczby mieszkańców i niepokojącymi 
prognozami demograficznymi. Ta-
kie dane są najlepszym dowodem  
na to, że w naszym mieście dobrze 
się mieszka, a wielu ludzi wybiera 
właśnie Żory na swoje miejsce na 
ziemi! Obecnie w Żorach mamy już 
niemal 63 tysiące mieszkańców (do-
kładnie 62 844 osób wg. danych GUS 
na dzień 31.12.2020 r. – o 372 osoby 
więcej niż rok wcześniej). Dzieje się 
tak, ponieważ mieszkanie w Żorach 
po prostu się opłaca! 

Miasto wdrożyło pionierski projekt 
budowy mieszkań czynszowych  
„Z przyszłością w Żorach”, który nie 
jest nastawiony na zysk.  W Żorach 
najmłodsi uczą się w nowoczesnych 
żłobkach, przedszkolach i szkołach, 
których standard z roku na rok jest 
poprawiany. Mogą do tych placó-
wek dojechać za darmo autobusa-
mi Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. 
Władze Żor wspierają także rodziny 
wielodzietne, które mogą skorzystać 
z programu bardzo korzystnych zni-
żek w ramach „Karty Duża Rodzina”. 
Rodzice mogą też liczyć na pomoc 
w postaci programów bezpłatnych 
szczepień przeciw meningokokom  
i HPV dla dzieci oraz programów pro-
filaktyki związanej z próchnicą i oty-
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łością wśród najmłodszych. Osoby 
starsze otrzymują natomiast zniżki  
z „Kartą Seniora” a także mogą ak-
tywnie spędzić czas w Dziennym 
Domu „Senior+”. 

Żory wyróżnia też kompleksowy 
system opieki dla osoby z niepeł-
nosprawnościami, dzięki któremu  
w każdym wieku mogą one liczyć  
na wsparcie. Udzielane jest ono m.in. 
w nowoczesnym Ośrodku Wczesnej 
Interwencji oraz Ośrodku Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, 
a także w wyjątkowym na skalę kra-
ju Zakładzie Aktywności Zawodowej 
„Wspólna Pasja”, gdzie mogą znaleźć 
pracę dostosowaną do ich potrzeb 
i możliwości. „Wspólna Pasja” daje 
osobom z niepełnosprawnościami 
możliwość realizacji zawodowej m.in. 
w pracach ogrodniczych, pracowni 
stolarskiej oraz w pracowni gastro-
nomicznej, w skład której wchodzą: 

sala bankietowa, Bar Mleczny „Krów-
ka” oraz nowoczesna i elegancka Re-
stauracja „Oberyba”. Warto podkre-
ślić, że ZAZ jednocześnie zapewnia 
tym osobom rehabilitację społeczną 
oraz fizyczną, dzięki działającej w ra-
mach Zakładu pracowni rehabilita-
cyjnej. 

By każdy z mieszkańców mógł sko-
rzystać z bogatej oferty kulturalno-
sportowo-rekreacyjnej, przygoto-
wanej przez Miasto, już w 2019 roku  
w Żorach wprowadzono program 
„Bezpłatne poniedziałki dla miesz-
kańców”. W ramach programu, żorza-
nie także w 2021 roku mogli bezpłat-
nie skorzystać m.in. z wejść do Parku 
Wodnego Aquarion, pod okiem in-
struktorów zagrać w siatkówkę, te-
nis stołowy lub badmintona, rozwijać 
swoje pasje na warsztatach rękodzie-
ła, czy oglądać filmy dla dzieci i doro-
słych w kinie „Na Starówce”

fot. Nowe Miasto sp. z o.o.
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Rozwój naszego miasta oparty jest 
na konsekwentnej realizacji wi-
zji, wytyczonej przez obowiązujące  
i w miarę potrzeb aktualizowane do-
kumenty strategiczne.

Strategia Rozwoju Miasta Żory 
2020+ – ten dokument został przy-
jęty uchwałą Rady Miasta Żory  
nr 525/L/14 z dnia 25 września 2014 r. 
i jest podstawowym dokumentem 
planistycznym odzwierciedlającym 
myślenie o rozwoju lokalnym, jego 
celach oraz sposobach ich osiąga-
nia. Wokół strategii organizowane 
są działania zmierzające do tego, 
aby Żory były atrakcyjnym miejscem  
do życia dla wszystkich mieszkańców 
i optymalnym środowiskiem do pro-
wadzenia biznesu i rozwoju przed-
siębiorczości. Podporządkowane są 
temu dwa główne cele strategiczne, 
tj. C1. Miasto konkurencyjne gospo-
darczo oraz C2. Atrakcyjne miejsce 
do życia. Wykonanie zapisów stra-
tegii polega na opracowaniu listy 
przedsięwzięć (ujętych m.in. w bu-
dżecie miasta, wieloletniej prognozie 
finansowej czy innych dokumentach 
strategicznych) oraz podjęciu dzia-
łań zmierzających do ich realizacji, 
poprzez pozyskanie na przykład ze-
wnętrznego finansowania (ze środ-
ków unijnych, z budżetu państwa 
czy od inwestorów prywatnych).  
O skuteczności naszego samorządu 
w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych świadczy realizacja licznych 
projektów infrastrukturalnych oraz 
społecznych.

W 2021 roku rozpoczęły się prace nad 
nową Strategią Rozwoju Miasta Żory. 
W prace włączeniu zostali przed-
siębiorcy, działacze społeczni oraz 
przedstawiciele Urzędu Miasta Żory  
i miejskich jednostek. 

Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Żory do 2023 roku (LPR)  
to przyjęty uchwałą Rady Miasta Żory 
nr 362/XXX/17 z dnia 30 marca 2017 r.  
i powiązany ze strategią rozwoju 
miasta branżowy dokument strate-
giczny, wyznaczający kierunki dzia-
łań dla wybranych obszarów, które 
charakteryzują się koncentracją pro-
blemów w sferze społecznej prze-
strzenno-funkcjonalnej, technicznej 
czy gospodarczej. 

W 2021 roku w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Żory dodano 
nowe kluczowe projekty rewitaliza-
cyjne:
•	 Żory	 transformacyjne	 –	 Żory	 i	 re-

gion na przełomie tysiącleci – GAR-
NIZON ZMIAN,

•	 Zielony	łącznik	zmian	–	komplekso-
wa rewitalizacja przestrzeni starego 
miasta w Żorach,

•	 Żory	przyszłości	–	GALERIA	CZYSTE-
GO POWIETRZA,

•	 Żory	tu	i	teraz	–	działania	infrastruk-
turalne uzupełniające: ul. Klimka; 
Rynek; ul. Ogrodowa,

•	 Zwiększenie	funkcjonalności	Parku	
Cegielnia w kontekście podnosze-
nia szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa mieszkańców i posze-
rzenia możliwości spędzania czasu 
wolnego.

1.1 
Dokumenty strategiczne
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Zmiany w LPR pozwoliły ubiegać się 
o dofinansowanie w formie tzw. po-
życzki rewitalizacyjnej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Zgodnie z art. 52 ustawy 
o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485) dopuszcza się re-
alizację przedsięwzięć wynikających 
z programu zawierającego działa-
nia służące wyprowadzeniu obszaru 
zdegradowanego ze stanu kryzyso-
wego, przyjmowanego uchwałą rady 
gminy, bez uchwalania gminnego 
programu rewitalizacji, w terminie 
do 31 grudnia 2023 roku. To oznacza, 
że dokument ten traci moc z koń-
cem 2023 roku.

Plan zrównoważonej mobilności 
dla miasta Żory
Plan mobilności jest dokumentem 
strategicznym, przyjętym uchwa-
łą Rady Miasta Żory nr 376/XXXI/17  
z 27 kwietnia 2017 roku, którego ce-
lem jest uporządkowanie polityki ko-
munikacyjnej. Plan ma jednocześnie 
skoordynować działania, które mają 

zachęcić mieszkańców do wyboru 
alternatywnych wobec samochodu 
form przemieszczania się po Żorach. 

Strategia rozwoju elektromobilno-
ści w mieście Żory
Została przyjęta uchwałą nr 397/
XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia  
25 marca 2021 r. Zasadniczym celem 
„Strategii rozwoju elektromobilno-
ści w mieście Żory” jest stworzenie 
warunków do rozwoju elektromobil-
ności na terenie gminy w zgodności  
z wcześniej opracowanym i przy-
jętym uchwałą Rady Miasta Żory  
nr 376/XXXI/17 z dnia 27 kwietnia 
2017 r. „Planem zrównoważonej mo-
bilności miejskiej dla miasta Żory”. 
Głównym celem obu dokumentów 
jest realizacja wizji rozwoju miasta,  
w którym jest czyste powietrze, 
zmniejszony hałas i po którym 
mieszkańcy miasta i osoby przyjezd-
ne poruszają się bezpiecznie, szybko 
i wygodnie. Rok 2021 był pierwszym 
niepełnym rokiem realizacji niniej-
szej strategii.

fot. UM Żory
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2. 
Władze miasta

Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szko-
ły Głównej Planowania i Statystyki. Jest także absolwentem 
studiów podyplomowych zorganizowanych przez Uniwersy-
tet Śląski oraz University of Minnesota w zakresie restruktury-
zacji zarządzania gminą na rzecz trwałego rozwoju regionu.  
Od 1989 roku z sukcesami prowadził własną działalność gospo-
darczą. W 1998 roku został po raz pierwszy wybrany na stano-

wisko Prezydenta Żor. Od tej pory, jako jeden z niewielu włodarzy miast w Polsce, 
sprawuje nieprzerwanie swoją funkcję – obecnie już szóstą kadencję.

Jest uznawany za jednego z najlepszych i najskuteczniejszych samorządowców  
w Polsce, czego potwierdzeniem jest przyznany mu przez magazyn Why Story tytuł 
„Lidera z powołania”.

Prezydent Miasta realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał po-
dejmowanych przez Radę Miasta Żory za pomocą pracowników Urzędu Miasta  
i miejskich jednostek.

Daniel Wawrzyczek – Zastępca Prezydenta Miasta
Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie gospo-
darowania gruntami oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 
na kierunku Master of Business Administration (MBA). Z Urzę-
dem Miasta Żory związany od 1998 r. jako Zastępca Prezydenta 
Miasta (do 2010 r.), Doradca Prezydenta (2011 - 2014) i ponownie 
Zastępca Prezydenta Miasta (od 2014 r.) Inicjator umożliwienia 

osiedlania się w Żorach repatriantów ze wschodu. Przez dwie kadencje zajmował 
stanowisko Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyj-
nego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Członek Wojewódzkiej Rady Programowej 
Śląskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. W Urzędzie Miasta odpowiada  
za wykonywanie zadań z zakresu: zarządzania kryzysowego, obronności i wojskowo-
ści, ochrony ludności, planowania przestrzennego, nabywania i zbywania nierucho-
mości, architektury i budownictwa oraz geodezji, kartografii i katastru

Grażyna Zdziebło – Skarbnik Miasta
Ukończyła studia wyższe z zakresu finansów i bankowości  
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, studia pody-
plomowe z zakresu samorządu terytorialnego na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe Akademia Li-
derów Samorządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Pozna-
niu. W Urzędzie Miasta Żory pracuje od 1998 r., zaś od 2003 r. zaj-

muje stanowisko Skarbnika Miasta. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie budżetu 
miasta i jego rachunkowości oraz czuwa nad zgodnością gospodarki finansowej 
miasta z obowiązującymi przepisami.
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Anna Szelka – Sekretarz Miasta
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Administracja  
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a ponadto studia po-
dyplomowe na kierunku Zarządzanie i Audyt na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie oraz na kierunku Audyt wewnętrzny 
i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicz-
nych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odpowiada  

za właściwą organizację pracy Urzędu Miasta Żory. W żorskim magistracie pracuje 
od 2001 roku. Zanim objęła stanowisko sekretarza miasta przez prawie 5 lat kiero-
wała Referatem Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miasta.

Jacek Świerkocki – Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Społecznych
Magister chemii, absolwent studiów podyplomowych w za-
kresie zarządzania oświatą, matematyki, informatyki oraz 
nadzoru pedagogicznego, w 2019 roku ukończył studia MBA.  
Od 2015 roku pracuje w Urzędzie Miasta Żory najpierw jako Do-
radca Prezydenta, a od 2017 r. jako Pełnomocnik Prezydenta 

Miasta ds. Społecznych. Nadzoruje działanie wydziałów odpowiedzialnych za po-
litykę społeczną, edukację i sprawy obywatelskie oraz pracę Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Aktywności Zawodowej 
„Wspólna Pasja”, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Jest Przewodni-
czącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radnym 
Sejmiku Śląskiego III, V i VI kadencji, gdzie przewodniczy Kapitule Odznaki za Zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego.

fot. Wojciech Bęczarski
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Kazimierz 
Dajka 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Żory

2.1
Rada Miasta Żory

Piotr 
Kosztyła
Przewodniczący 
Rady Miasta Żory 

Piotr 
Huzarewicz 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Żory

Kamil 
Owczarek 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Żory

Barbara 
Fiedor

Anna 
Gaszka

Jolanta 
Hrycak

Rada Miasta jest organem stano-
wiącym i kontrolnym gminy. Do jej 
zadań należą wszystkie sprawy po-
zostające w zakresie działania gmi-

ny, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
W skład Rady Miasta Żory wchodzi  
23 radnych. Obecnie działa Rada Miasta 
Żory wybrana na kadencję 2018-2023.

Małgorzata 
Celińska



14

WłAdzE mIASTA   
Raport o stanie gminy za 2021 rok

14 15

Marcin 
Gaj

Zbigniew 
Krówka

Grzegorz 
Książek

Krzysztof 
Kurek

Krzysztof 
Hałacz

Mieczysław 
Jakubowski

Arkadiusz 
Kuś

Andrzej 
Lis

Władysław 
Łukasiewicz

Jerzy 
Marciniak
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Dawid 
Świerczek

Wojciech 
Maroszek

Józef
Sobik

Krzysztof 
Mentlik

Michał 
Miłek
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Liczba mieszkańców Polski od lat 
stale spada. Z problemem odpływu 
mieszkańców i jego konsekwencjami 
muszą zmierzyć się niemal wszyst-
kie miasta w województwie śląskim. 
Jednak w Żorach, wbrew tej tenden-
cji od kilku lat regularnie przybywa 
mieszkańców! 

Według stanu na koniec 2021 roku, 
w Żorach na pobyt stały zameldo-
wanych było 58 446 mieszkańców 
– ta liczba pierwszy raz od kilku lat 
się zmniejszyła, gdyż rok wcześniej 
wynosiła 58 874 ludzi. Należy jednak 
podkreślić, że ta liczba nie oddaje 
rzeczywistej sytuacji w mieście i nie 
jest całkowitą liczbą osób zamiesz-
kujących Żory. Nie obejmuje ona bo-
wiem osób, które nie są w Żorach za-
meldowane – zarówno Polaków, jak  
i obcokrajowców. Bardziej miarodajne 
dane podaje GUS, wskazując, że Żory 
mają już około 63 tysiąca mieszkań-
ców, a ich liczba z roku na rok rośnie.

Na wzrost liczby mieszkańców Żor  
w ostatnich latach wpłynęły zarówno 

liczne przeprowadzki nowych miesz-
kańców do naszego miasta, jak i do-
datnie saldo przyrostu naturalnego  
w Żorach. W 2021 roku w naszym mie-
ście urodziło się 920 dzieci, a zmarło 
718 mieszkańców Żor. W tym samym 
czasie żorzanie 272 razy zawierali 
małżeństwa i 139 razy się rozwodzili. 

Wśród najpopularniejszych imion 
nadawanych dzieciom urodzonym  
w Żorach znalazły się: Franciszek, An-
toni, Nikodem, Mikołaj, Natalia, Julia  
i Maja. 

Obszar Żor podzielony jest na 15 dziel-
nic. Najwięcej mieszkańców liczą: 
Osiedle Sikorskiego, Osiedle Księcia 
Władysława, Osiedle Pawlikowskie-
go, Osiedle Powstańców Śląskich 
oraz dzielnica Rój, zaś najmniej żo-
rzan mieszka w dzielnicach: Osiny, 
Kleszczów i Śródmieście. W każdej  
z dzielnic działają Rada i Zarząd Dziel-
nicy, które współpracują z władzami 
miasta po to, by potrzeby wszystkich 
mieszkańców były jak najlepiej roz-
poznawane i zaspokajane. Informacje  

3. 
Mieszkańcy

Liczba mieszkańców Żor. Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach
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o składach Rad i Zarządów Dzielnic, 
ich siedzibach oraz danych kontak-
towych można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) pod adre-
sem: http://bip.zory.pl/?c=16189.

Prognozy demograficzne niezmien-
nie od kilku lat wskazują, że polskie 
miasta – w tym także Żory – będą 
musiały w przyszłości zmierzyć się 
z wyzwaniami, jakie przyniesie spa-
dek liczby ludności oraz  starzenie się 
społeczeństwa. Jednak obecnie na-
sze miasto wciąż może pochwalić się 
stosunkowo dobrą sytuacją na tym 
polu.  W ostatnich latach przybywa 
mieszkańców, a żorzanie są dziś sto-
sunkowo młodym społeczeństwem 
na tle innych miast województwa 
śląskiego. Udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym w ogólnej licz-
bie mieszkańców Żor na koniec 2021 
roku wynosiła 20% (wzrost w stosun-

ku do poprzedniego roku). W wieku 
produkcyjnym było 56% mieszkań-
ców, zaś w wieku poprodukcyjnym 
24% (wzrost o 0,5% w stosunku  
do poprzedniego roku). Jeśli chodzi  
o podział mieszkańców według płci, 
to przewagę mają kobiety, które sta-
nowią 52% mieszkańców Żor.

Tak samo jak poprzedni, tak i 2021 
rok nie był łatwy dla przybyszów z za-
granicy, którzy przyjeżdżają do Żor,  
by tu zamieszkać i pracować. Pan-
demia Covid-19 znacznie utrudniła 
przekraczanie granic, czasowo za-
mkniętych było też wiele zakładów 
pracy. W związku z tym wielu miesz-
kańców pochodzących np. z Ukrainy 
wróciło do swojego kraju. Według 
stanu na 31.12.2021 r. na pobyt stały  
i czasowy w Żorach zameldowanych 
było łącznie 342 obcokrajowców,  
co oznacza wzrost o 24% w stosun-

Zachód
4262

Rój
4514 

os. Korfantego
4027

Kleszczówka
3327

Rogoźna
3238 

os. Sikorskiego
7990

os. Księcia 
Władysława
6014 

os. 700-lecia 
2806

os. Powst. Śl.
4869

os. Pawlikowskiego
6009

Rowień-Folwarki
2714

Śródmieście
2332

Baranowice
2440

Kleszczów
2308 

Osiny
1596 

Liczba mieszkańców Żor z podziałem na dzielnice (osoby zameldowane na pobyt stały). 
Źródło: UM Żory

https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/seniorzy-i-osoby-niepelnosprawne 
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ku do 2020 roku. Wciąż jednak wiele 
brakuje do sytuacji sprzed pandemii, 
gdy na koniec 2019 roku w Żorach 
zameldowanych było aż 1712 cudzo-
ziemców. 

 Taka sytuacja jest trudna nie tylko dla 
obcokrajowców, którzy tracą źródło 
dochodu, ale także dla przedsiębior-
ców działających w naszym mieście 
którzy do prawidłowego funkcjono-
wania i dalszego rozwoju potrzebują 
pracowników. W Żorach bezrobocie 
jest niewielkie, więc napływ pracow-
ników z zagranicy – w szczególności 
z Ukrainy – pozwalał zaspokoić po-
trzeby rynku pracy. 

Pisząc o mieszkańcach Żor, nale-
ży wspomnieć także o tym, że coraz 
większą ich grupę stanowią repa-
trianci z terytorium obecnej Repu-
bliki Armenii, Republiki Azerbej-

dżanu, Republiki Gruzji, Republiki 
Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, 
Republiki Tadżykistanu, Republiki 
Turkmenistanu, Republiki Uzbeki-
stanu, albo azjatyckiej części Fede-
racji Rosyjskiej. Dzięki przychylności 
Prezydenta Miasta Żory w 2021 roku  
do Żor przyjechały kolejne 3 rodziny 
repatriantów z Kazachstanu, które za-
mieszkały przy ul. Biskupa 38. Ozna-
cza to, że łącznie do końca 2021 roku 
do Żor przyjechało już 45 rodzin re-
patriantów, pochodzących z Kazach-
stanu, Uzbekistanu, azjatyckiej części 
Federacji Rosyjskiej, Armenii i Gruzji. 
Wszystkim repatriantom udzielana 
jest pomoc w zakresie sformalizo-
wania wszelkich kwestii związanych 
z repatriacją i zamieszkaniem w na-
szym mieście, a także w zakresie za-
gospodarowania i odnalezienia się  
w nowej rzeczywistości.

fot. UM Żory

Festiwal Górnej Odry na kąpielisku „Śmieszek”
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Pomimo trwającej wciąż pandemii 
COVID-19, rok 2021 był lepszy dla 
miejskiego budżetu niż poprzed-
ni. Dochody budżetu miasta wy-
niosły ponad 460 milionów złotych, 
co oznacza, że wzrosły o ponad  
40 milionów złotych w porównaniu  
do 2020 roku – stanowi to wzrost o 9,6%.  
W kategorii dochodów własnych 
wpływ na taką sytuację miało przede 
wszystkim zwiększenie dochodów 
z tytułu sprzedaży nieruchomości 
(ponad 12 mln zł), z podatków i opłat 
(22 mln zł – w tym głównie udziały  
w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych i prawnych 16,3 mln zł oraz 
podatek od nieruchomości i inne 
podatki lokalne prawie 5,8 mln zł). 
Znacznie wzrosły też wpływy z ty-
tułu subwencji – o ponad 20 mln zł. 

Tutaj należy jednak zwrócić uwagę, 
że w związku ze zmianami podatko-
wymi wprowadzonymi od stycznia 
2022 roku jednostki samorządu te-
rytorialnego otrzymały w 2021 roku 
subwencję dodatkową, mającą zre-
kompensować ubytek dochodów  
w udziałach w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych w 2022 
roku. W przypadku naszej gminy była  
to kwota 15 754 451,00 zł. 

W zakresie dotacji dochody budże-
tu zmniejszyły się o ponad 16,5 mln 
zł – wynika to z faktu, że w 2020 roku 
Żory otrzymały środki z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(14 mln zł) na zadania inwestycyjne 
(przeciwdziałanie Covid-19), nato-
miast w 2021 roku takiego wsparcia 
już nie uzyskano. 

4. 
Finanse miasta

Udział wydatków działami w wydatkach ogółem. Źródło: UM Żory
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Wynik finansowy w 2021 roku. Źródło: UM Żory
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Wydatki ogółem wyniosły ponad  
439 mln zł, co oznacza, że wzrosły  
o ponad 7,6 mln zł w porównaniu  
do 2020 roku. Aż o  27,3 mln zł zwięk-
szyły się wydatku bieżące, zaś wydat-
ki majątkowe zmalały o 19,7 mln zł. 
Wzrost wydatków bieżących związany 
był zezwiększonymi kosztami bieżą-
cego utrzymania dróg (komunikacja 
miejska – wzrost stawki za wozoki-
lometr), administracji (wzrost wyna-
grodzeń), dotacji celowych (ochrona 
przeciwpożarowa, rodzina), wydatków 
na zadania związane z oświatą oraz 
pomocą społeczną, a także wydatki 
na zadania w zakresie gospodarki ko-
munalnej (funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi). Niższe niż wcześniej wydat-
ki bieżące zrealizowano natomiast  
na obsługę długu (niższe stopy pro-
centowe) oraz gospodarkę mieszka-
niową – było to możliwe, dzięki prze-
kazaniu od połowy roku zarządzania 
mieszkaniami powstałymi w ramach 
programu „Z przyszłością w Żorach” 
spółce miejskiej ZTK. Ogółem wydat-
ki majątkowe w 2021 roku wyniosły 
ponad 59,1 mln zł, co w strukturze wy-
datków ogółem stanowiło 13,5%.

W odniesieniu do roku 2020 docho-
dy bieżące wzrosły o 12,3% zaś wy-
datki bieżące o 7,7%. Wypracowana 
nadwyżka operacyjna wyniosła po-
nad 54 mln zł i wzrosła w stosunku  
do 2020 roku o prawie 20,2 mln zł. 
Jest to wynikiem otrzymania przez 
miasto subwencji dodatkowej, która 
w 2021 roku stanowiła rekompensa-
tę utraty dochodów na 2022 rok oraz 
wyższych wpływów z tytułu docho-
dów własnych (udział w PIT, sprze-
daż majątku).

Zagadnieniem, które niezmiennie 
interesuje mieszkańców Żor jest za-
dłużenia miasta. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że korzystanie  
z kredytów jest jedną z najważniej-
szych form finansowania inwestycji 
we współczesnym świecie. To prak-
tyka tak powszechna, że w zasadzie 
każda większa inwestycja – zarów-
no prywatna jak i miejska – powsta-
je dzięki finansowaniu dłużnemu  
(w formie kredytu lub emisji obliga-
cji). W minionych latach w Żorach 
dzięki korzystaniu z kredytów moż-
liwa była realizacja wielu ambitnych 
projektów inwestycyjnych, których 
nie udałoby się wprowadzić w życie 
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Wydatki ogółem w 2021 roku na tle innych śląskich miast (w tys. zł). Źródło: UM Żory

Dochody ogółem w 2021 roku na tle innych śląskich miast (w tys. zł). Źródło: UM Żory
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Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Źródło: UM Żory
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Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w przeliczeniu na mieszkańca w la-
tach 2008-2021. Źródło: UM Żory

Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Źródło: UM Żory
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bez zaciągania długów. Przełożyło 
się to na skumulowane zadłużenie 
Żor na koniec 2021 roku w wysoko-
ści 223,9 mln zł. Oznacza to wzrost 
zadłużenia w ciągu jednego roku  
o około 10,4 mln zł. 

Dla pełniejszego obrazu warto ze-
stawić kwotę długu z rocznymi do-
chodami miejskiego budżetu, które 
w 2021 roku wyniosły ponad 460 mln 
zł. Oznacza to, że łączne zadłużenie 
stanowi około 48,6% rocznego bu-

dżetu. W przypadku osób fizycznych, 
czy firm komercyjnych, poziom ten 
jest często kilkukrotnie wyższy. War-
to też wspomnieć, że obecnie przez 
miasto zaciągane są głównie kredy-
ty, które pozwalają obniżyć koszty 
obsługi wcześniejszych zobowiązań, 
a także pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska,  
co jest przejawem gospodarności, 
gdyż aż 40 % z sumy pożyczki może 
zostać później umorzone.
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Dług inwestycyjny w latach 2007-2021 bez umów wsparcia. Źródło: UM Żory

Dług inwestycyjny w latach 2007-2021 z umowami wsparcia. Źródło: UM Żory
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4.1
Żorski Budżet Obywatelski

Planowanie oraz realizacja miejskie-
go budżetu to złożony proces, w któ-
rym uwzględnić trzeba wiele czyn-
ników m.in. wymagania wynikające  
z przepisów prawa, jak i względy prak-
tyczne. Co roku władze miasta, czyli  
Prezydent oraz Rada Miasta starają 
się, by planując budżet w możliwie 
dużym stopniu odpowiadał on także 
na potrzeby i oczekiwanie mieszkań-
ców Żor, wyrażane podczas różnego 
rodzaju spotkań, w pismach kiero-
wanych do urzędu miasta, czy zgła-
szane za pośrednictwem radnych. 

Ważnym narzędziem włączającym 
mieszkańców w proces decydowa-
nia o mieście jest mechanizm bu-
dżetu partycypacyjnego w dzielni-
cach miasta. To formuła budżetu 
obywatelskiego, w ramach której 
mieszkańcy poszczególnych dzielnic 
mogą zdecydować na jakie inwesty-
cje zostaną przeznaczone pieniądze 
w ich najbliższym otoczeniu. W 2021 
roku w ramach budżetu partycypa-
cyjnego każda z 15 żorskich dzielnic 
miała do dyspozycji po 50 000 zł oraz 
środki wynikające z oszczędności  
z poprzednich lat. Łącznie dało  
to kwotę: 1 149 700,00 zł. 

Dzięki tym środkom możliwa była 
realizacja 27 zadań inwestycyjnych.  
O przeznaczeniu środków decydowa-

ły Rady i Zarządy Dzielnic, wsłuchu-
jąc się w głosy mieszkańców swoich 
dzielnic. Zrealizowane zostały zarów-
no małe, bieżące zadania, jak i bardzo 
znaczące inwestycje, zmieniające 
obraz danej dzielnicy. Wśród przed-
sięwzięć zrealizowanych z udzia-
łem tych środków warto wymienić: 
budowę miejsc parkingowych przy  
ul. Klasztornej, zakup i montaż siat-
ki osłaniającej na boisku baseballo-
wym, stworzenie strefy rekreacyjnej 
„Przystanek Zachód”, zakup wypo-
sażenia do sali dydaktycznej ZSP-9, 
oświetlenie ul. Pagórkowej, budowę 
chodnika przy ul. Skotnica czy re-
mont ul. Szoszowskiej. 

We wszystkich miastach na prawach 
powiatu – a więc także w Żorach – 
przeprowadzana jest także procedu-
ra ogólnomiejskiego budżetu oby-
watelskiego. W 2021 roku w naszym 
mieście procedurę tę przeprowa-
dzono w oparciu o nowe, poprawio-
ne zasady, wprowadzone uchwałą  
nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory  
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
zasad Żorskiego Budżetu Obywatel-
skiego. W myśl tej uchwały miesz-
kańcy Żor mogli zgłaszać tylko pro-
jekty ogólnomiejskie, czyli takie, 
które skierowane są do ogółu miesz-
kańców, a na budżet obywatelski 
przeznaczono 2 160 000,00 złotych. 
Każdy mieszkaniec mógł w terminie 
od 4 maja do 4 czerwca zgłosić jeden 
projekt, popierany przez co najmniej 
50 innych mieszkańców. 

Do Urzędu Miasta wpłynęło 16 pro-
jektów mieszkańców, które zostały 
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zgodnie z regulaminem ocenione 
przez powołany przez Prezydenta 
Miasta Żory Zespół Weryfikujący.  
W wyniku weryfikacji 7 projektów 
uzyskało ocenę negatywną. Od jed-

nej z nich złożone zostało odwołanie, 
które Prezydent Miasta rozpatrzył 
pozytywnie. Ostatecznie pod głoso-
wanie mieszkańców poddanych zo-
stało 10 projektów.

L.p. Nazwa projektu Wnioskodawca Wartość

1.
Przyjazne zagospodarowanie terenów 
wokół budynków Szkoły Podstawowej 

nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego

Agnieszka  
Maroszek 200 000,00 zł

2.

Rewitalizacja Parku Staromiejskie-
go przy ul. Rybnickiej i Męczenników 
Oświęcimskich w Żorach z odtworze-

niem fontanny, nasadzeniem zieleni ni-
skiej (kwiaty, krzewy) i wysokiej (uzupeł-

nienie alei), nowymi nawierzchniami 
alejek, placami, ławkami i hamakami

 Małgorzata 
Dubiel 2 041 794,15 zł

3. Żorska Strefa Tenisa Andrzej  
Mazur 1 894 315,00 zł

4.

Budowa i modernizacja ciągu drogo-
wego z Kleszczowa przez Baranowi-
ce do granicy z Warszowicami (ulica 
Piekucz) – wykonanie niezbędnych 

dokumentacji, pozwoleń i uzgodnień 
(bez realizacji robót budowlanych)

Adam  
Kurpas 350 000,00 zł 

5.
„Ścieżka wokół Śmieszka” czyli projekt 

ścieżki rowerowej przy zbiorniku „Śmie-
szek” w rejonie ul. 11 Listopada w Żorach

Bronisław 
Pruchnicki 447 930,00 zł

6.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego  
na ul. Wiosennej do cmentarza oraz 
remont łącznika drogi ul. Wiosennej 
od cmentarza do ul. Warszowickiej

Radosław 
Wróblewski 325 581,00 zł

7. Rowerownie w szkołach średnich Jacek  
Arasim 280 000,00 zł

8.

Zakup oraz instalacja toru typu 
pumptrack modułowy do jazdy  

na rowerach, hulajnogach, rolkach 
oraz deskorolkach

Katarzyna  
Jóźwiak 400 000,00 zł

9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
ulicy Pukowca

Agnieszka  
Komorowska 500 000,00 zł

10.
Żory w dobrych relacjach – pomaga-
my żorzanom budować dobre relacje 

po pandemii

Anna  
Nowacka 117 600,00 zł
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Głosowanie odbyło się w terminie  
od 6-20 września 2021 r. Każdy  
z mieszkańców mógł oddać jeden 
głos. Można to było zrobić albo papie-
rowo – wrzucając wypełnioną i pod-
pisaną kartę do głosowania do urny  
w jednym z punktów głosowania 
albo elektronicznie, przez specjalny 
portal. By zachęcić żorzan do liczne-
go udziału w Żorskim Budżecie Oby-
watelskim ułatwiono obie formy gło-
sowania. Ten zabieg okazał się bardzo 
skuteczny, ponieważ żorzanie oddali 
w sumie aż 5 240 głosów, z których 
ważne były 4 922. To najwyższa fre-
kwencja w historii Żorskiego Budże-
tu Obywatelskiego! Warto podkreślić, 
że 2122 głosy oddano przez Internet, 
poprzez nowy, uproszczony system 
do głosowania.

Zdecydowanym zwycięzcą został pro-
jekt pn. „Żorska Strefa Tenisa”, zgło-
szony przez Andrzeja Mazura. Odda-
no na niego aż 2 112 ważnych głosów, 
czyli 42,9%. Żorska Strefa Tenisa po-
wstanie w centrum miasta obok 
miejskiej hali przy ul. Folwareckiej. 
Projekt  zakłada budowę komplek-
su trzech krytych kortów tenisowych  
(3 hale pięcio-łukowe stalowe, z nowo-
czesną nawierzchnią dywanową typu 
TOP SLIDE, efektywnym systemem 
ogrzewania oraz oświetleniem czę-
ściowo naturalnym przez zastosowa-
nie membran światło-przepuszczal-
nych) wraz z przyległym budynkiem 
zaplecza szatniowego. Strefa Tenisa  
z 3 kortami w krytej hali wraz z syste-
mem ogrzewania ale i otwieranymi 
bocznymi częściami hal na okres let-
ni jest przewidziana jako całoroczny 
kompleks, w którym będzie można 
zapoznać się dyscyplina jaką jest te-
nis, uczyć się techniki uderzeń oraz 
doskonalić swoje umiejętności gry 
dla wszystkich niezależnie od wieku.

Głosami mieszkańców do realiza-
cji skierowany został także projekt 

pn. „Przyjazne zagospodarowanie 
terenów wokół budynków Szko-
ły Podstawowej Nr 13 na Osiedlu 
Pawlikowskiego”, zgłoszony przez 
Agnieszkę Maroszek. Projekt ten 
otrzymał 773 ważne głosy, a polega 
na zagospodarowaniu terenów wo-
kół budynków Szkoły Podstawowej 
nr 13 poprzez uporządkowanie tere-
nu, nasadzenie roślin wieloletnich 
i zamontowanie ławek parkowych. 
Dzięki środkom z ŻBO 2022 ucznio-
wie zyskają przyjazne otoczenie  
i miejsce do spędzania przerw oraz 
czasu poza lekcjami. Również rodzi-
ce uczniów znajdą tu miłe miejsce  
do odpoczynku w oczekiwaniu na swo-
je pociechy. Wzrośnie estetyka budyn-
ków szkoły, które niedawno zyskały już 
nową elewację. Zagospodarowany te-
ren będzie miejscem relaksu dla miesz-
kańców Osiedla Pawlikowskiego.

Realizacja zwycięskich projektów 
przewidziana została na 2022 rok.  

Drzewa zasadzone dzięki ŻBO 2021

fot. UM Żory
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W przypadku projektów wymagają-
cych doprecyzowania, na etapie re-
alizacji organizowane są spotkania 
pomiędzy wnioskodawcami a od-
powiednimi pracownikami Urzędu 
Miasta Żory, w tym w szczególności 
z przedstawicielami Wydziału Inwe-
stycji oraz Wydziału Infrastruktury 
Miejskiej.

Równolegle z prowadzeniem proce-
dury wyłaniającej projekty do reali-
zacji w 2022 roku prowadzone były 
prace związane z realizacją tych in-
westycji, które wygrały poprzednią 
edycję Żorskiego Budżetu Obywa-
telskiego. We wszystkich dzielnicach 
miasta pojawiły się nowe drzewa –  
w ramach realizacji projektu pn. „Za-
zielenić Żory”, posadzono ich w Żo-

rach aż tysiąc! Od września 2021 roku 
mieszkańcy Żor mogli także korzy-
stać z nowego obiektu sportowego 
– kortu do gry w padel, który powstał 
obok hali sportowej MOSiR Żory przy 
ul. Folwareckiej. Przy stawie Erg po-
wstał natomiast „Przystanek Zachód” 
– przestrzeń rekreacyjno-wypoczyn-
kowa dla mieszkańców. Na terenie 
przy ul. Ogniowej można wypocząć 
w altanie wyposażonej w stoły i ław-
ki, skorzystać z siłowni pod chmurką 
i zrelaksować się przy ognisku. Naj-
młodsi natomiast mogą się oddać 
beztroskiej zabawie na placu zabaw. 
Ponadto została wykonana droga 
dojazdowa do strefy rekreacyjno-wy-
poczynkowej, będąca łącznikiem po-
między ul. Rybnicką i ul. Ogniową.

Kort do gry w padla zrealizowany w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego

fot. UM Żory
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By nasze miasto wyglądało coraz 
piękniej, a jednocześnie było co-
raz bardziej funkcjonalne, co roku 
w Żorach realizowane są większe  
i mniejsze inwestycje infrastruktural-
ne. Podobnie było także w 2021 roku, 
gdy zrealizowano kilka ważnych dla 
miasta i jego mieszkańców przedsię-
wzięć. W tym rozdziale przedstawia-
my krótko najważniejsze inwestycje 
realizowane w Żorach w 2021 roku. 

•	Przebudowa	 ulicy	 Fabrycznej	 
i ul. Bocznej razem z odwodnie-
niem, oświetleniem i kanałem 
technologicznym

Miasto Żory zrealizowało kolejną 
inwestycję, która usprawniła prze-

mieszczanie się i poprawiła bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym  
i pieszym. Zakończono prace przy 
budowie nowej drogi łączącej  
ul. Boczną z ul. Fabryczną. W obrębie 
inwestycji powstał również nowy par-
king dla samochodów ciężarowych  
i osobowych oraz droga rowerowa  
o długości ok. 800 m. Nowa inwesty-
cja pozwoliła wyprowadzi samochody 
ciężarowe z zakładów przemysłowych 
i przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w północno-wschodniej części Żor 
w stronę drogi krajowej nr 81, czyli 
popularnej „Wiślanki”. Gmina Miej-
ska Żory zrealizowała projekt pn. 
„Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz  
z budową drogi łączącej ul. Fabrycz-

5. 
Inwestycje

fot. UM Żory

Ulica Fabryczna
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ną i ul. Boczną w Żorach razem z od-
wodnieniem, oświetleniem i kanałem 
technologicznym” dzięki dofinanso-
waniu z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg w wysokości 1 994 519,00 zł oraz  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych wynoszącemu 2 307 947 zł. Cał-
kowita wartość zadania to 4 553 307,09 zł. 
Pozostałe środki pochodziły z budżetu 
Gminy Miejskiej Żory.

•	Modernizacja	 kuchni	 i	 jadalni	 
w Szkole Podstawowej nr 13

Dzięki działaniom Miasta oraz  dofi-
nansowaniu z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości  
1 653 250,71 zł uczniowie SP 13,  
na os. Pawlikowskiego mogą ko-
rzystać z nowo wyremontowanej 
jadalni, a posiłki przygotowywa-

ne są w zmodernizowanej kuchni.  
Ze stołówki korzysta aż 564 uczniów!  
W ramach modernizacji na pod-
łogach położono nową posadzkę,  
na ścianach zamiast boazerii i płytek 
pojawiły się żywe barwy i kolorowe fo-
totapety. Wykonano nową instalację 
elektryczną, gazową, wentylacyjną 
oraz przeciwpożarową. Wymieniono 
grzejniki oraz wewnętrzne instalacje 
wodno-kanalizacyjne. Zainstalowano 
również klimatyzację oraz nowocze-
sną instalację ciepła technologiczne-
go dla centrali wentylacyjnej.

•	Rewitalizacja	dworca	kolejowego	
w Żorach

Kompleksowa rewitalizacja budyn-
ku zabytkowego dworca kolejowe-
go odbyła się w ramach projektu  

Dworzec PKP po rewitalizacji

fot. Mariusz Machulik
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Budynek LKS Rój

fot. MOSiR

pn. „Kolej przedsiębiorczości – rewita-
lizacja obiektów i przestrzeni dworca 
PKP i dawnego Młyna Elektrycznego  
w Żorach – etap I (PKP)”. Zmoder-
nizowany budynek stał się siedzibą 
Centrum Integracji Społecznej, a już 
niebawem swoją działalność rozpocz-
nie w nim także świetlica dla matek  
z małymi dziećmi i osób starszych 
zaangażowanych w opiekę, Centrum 
Aktywności Lokalnej i harcówka.  
W budynku urządzono także biura 
i wielofunkcyjne sale. Zaplanowano 
też miejsce na klub malucha oraz 
punkt gastronomiczny, który z jednej 
strony zapewni wyżywienie uczestni-
kom Centrum Integracji Społecznej 
oraz będzie dla nich bazą dla trenin-
gów z zakresu samodzielności i roz-
szerzenia praktycznych umiejętno-
ści gastronomiczno-baristycznych,  
a drugiej zaś będzie miejscem odpo-
czynku i konsumpcji dla podróżnych. 
Realizacja tej inwestycji przysporzy-
ła wielu problemów i wydłużyła się  
aż o 2 lata w stosunku do pierwotne-

go planu. Przyczyn takiej sytuacji było 
wiele, w tym m.in. problemy finanso-
we wykonawcy, pandemia Covid-19, 
znaczący wzrost cen materiałów  
i robót budowlanych. Ostatecznie 
początkiem 2020 roku podjęto decy-
zję o odstąpieniu od umowy z wyko-
nawcą w części niewykonanej i zle-
ceniu dokończenia inwestycji innym 
firmom. Koszt realizacji tej inwestycji 
to 7 592 639,21 zł. 

•	Ekologiczne	żorskie	dzielnice	–	po-
prawa efektywności energetycz-
nej budynku LKS Rój w Żorach

Kompleksowa termomodernizacja 
oraz wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania – to najważniejsze zmia-
ny jakie zaszły w budynku Ludowego 
Klubu Sportowego „Rój” w Żorach. 
Dzięki dofinansowaniu z Unii Eu-
ropejskiej oraz środkom z budżetu 
Miasta Żory  przeprowadzone zostały 
prace ogólnobudowlane i instalacyj-
ne, mające na celu poprawę efektyw-
ności energetycznej budynku. Robo-
ty objęły m.in. docieplenie budynku 
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oraz modernizację istniejącej instala-
cji centralnego ogrzewania. Realiza-
cja tej inwestycji pozwolił ograniczyć 
ubytki ciepła oraz poprawić efektyw-
ność ogrzewania budynku, co prze-
łoży się na oszczędności energii i po-
prawę jakości środowiska. Koszt tego 
przedsięwzięcia to 749 370,90 zł. 

•	Remont	 zabytkowych	 kamienic	
przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dwor-
cowej 7 wraz z możliwością prze-
znaczenia ich na cele społeczne

Dwie zabytkowe kamienice, zlokalizo-
wane przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dwor-
cowej 7 w Żorach otrzymały szansę, 
by odzyskać dawny blask. Wszystko 
dzięki pozyskanemu przez Miasto do-
finansowaniu na realizację projektu  
pn. „Remont zabytkowych kamienic przy  

ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz 
z możliwością przeznaczenia ich  
na cele społeczne”. W ramach realiza-
cji tego przedsięwzięcia, przeprowa-
dzony zostanie kompleksowy remont 
kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz 
remont i przebudowa kamienicy przy 
ul. Dworcowej 7, wraz z zagospoda-
rowaniem terenu wokół obu tych 
zabytkowych budynków. Pozwoli 
to na stworzenie 10 komfortowych 
mieszkań socjalnych w budynku przy  
ul. Pszczyńskiej i 6 kolejnych miesz-
kań w budynku przy ul. Dworcowej.  
Budynki w całości będą miały funk-
cję mieszkalną. W kamienicy przy  
ul. Dworcowej dobudowana zosta-
nie nowa część budynku, mieszcząca 
schody, pochylnią oraz windę. Dzię-

Kamienica przy ulicy Pszczyńskiej po remoncie

fot. UM Żory
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ki temu zostanie on przystosowany 
do potrzeb osób mających trudności 
z poruszaniem się. Po zakończeniu 
prac, wyremontowane kamienice 
będą bazą infrastrukturalną dla in-
nych projektów, realizujących cele Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, 
związanych z włączeniem społecz-
nym i zwalczaniem ubóstwa, które re-
alizowane są w naszym mieście z wy-
korzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalne-
go na lata 2014-2020. Na realizację 
projektu pn. „Remont zabytkowych 
kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9  
i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością 
przeznaczenia ich na cele społeczne” 
Miasto Żory pozyskało dofinansowa-
nie w wysokości 4 091 274,05 zł, z czego  
3 651 352,11 zł to środki pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Wartość dofinansowania uzupełni 
wsparcie ze środków budżetu pań-
stwa w wysokości 439 921,94 zł. Całko-
wity koszt projektu to 4 480 036,10 zł.

•	Budowa	 drogi	 ul.	 Industrialnej	 –	
etap IV

Koszt: 858 413,57 zł.

•	Adaptacja	i	rozbudowa	o	salę	gim-
nastyczną budynku na os. Pawli-
kowskiego 13 na filię ZSS 

Na tę inwestycję od dawna czekali za-
równo nauczyciele jak i podopieczni 
Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach 
oraz ich rodzice. W 2021 roku rozpo-
częła się adaptacja dawnego budyn-
ku miejskiej biblioteki na os. Pawli-
kowskiego na cele wykorzystania go 
przez szkołę. Oprócz tego powstanie 
sala gimnastyczna oraz łącznik, po-
między nową salą a budynkiem szko-
ły, a także droga dojazdowa, chodni-
ki i plac zabaw. Koszt tej inwestycji  
to niemal 8 milionów złotych. 

•	Renowacja	pałacu	wraz	z	budową	
parku rekreacyjno-sportowego  
w Baranowicach

W 2021 roku trwały rozpoczęte rok 
wcześniej prace, związane z reno-
wacją Pałacu w Baranowicach. Mia-
sto Żory otrzymało dofinansowanie  
na realizację projektu pn. „W trosce 
o śląskie dziedzictwo – renowacja 

Wizualizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem

fot. Archicon s.c. Jerzak Szaraniec
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Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żo-
rach” ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysoko-
ści aż 13 153 015,14 zł. W ramach tego 
projektu przeprowadzone zostaną 
kompleksowe działania, polegające 
na renowacji zabytkowego pałacu  
z XVII wieku oraz zagospodarowa-
niu jego otoczenia i znajdującego się 
przy nim parku w stylu angielskim,  
z licznymi starymi drzewami i pomni-
kami przyrody. Inwestycja pozwoli  
na uratowanie przed zniszczeniem 
niepowtarzalnego obiektu, stano-
wiącego wyjątkowy przykład archi-
tektury pałacowej na terenie Żor i tej 
części województwa śląskiego. Pałac 
zostanie odrestaurowany od fun-
damentów aż po dach, przy zacho-
waniu jego pierwotnego układu ar-
chitektonicznego. Efekty prac będą 
widoczne zarówno na zewnątrz, 
gdzie podczas remontu elewacji od-
tworzone zostaną historyczne detale 
oraz stolarka drzwiowa i okienna, jak 

i w środku, gdzie zaplanowano m.in. 
rekonstrukcję pochodzących z około 
1900 roku polichromii. Mieszkańcy 
będą mogli także wybrać się na spa-
cer do przylegającego do pałacu par-
ku w stylu angielskim, który również 
przejdzie metamorfozę. Pojawią się  
w nim nowe ścieżki spacerowe, most-
ki oraz mała architektura. Po renowa-
cji pałac w Baranowicach ma szansę 
stać się jednym z ważnych ośrodków  
na artystycznej mapie Polski. W bu-
dynku przewidziano część z wie-
lofunkcyjnymi salami działań arty-
stycznych, część gastronomiczną 
oraz część wystawienniczą. Koszt in-
westycji to: 16.597.106,70 zł.

Zaprezentowane powyżej zestawienie 
ostatnich inwestycji realizowanych 
w Żorach pokazuje, że nasze miasto 
niezwykle skutecznie pozyskuje środ-
ki finansowe ze źródeł zewnętrznych. 
W 2021 roku Żory pozyskały dofinan-
sowania na realizację projektów m.in. 
w obszarach: rewitalizacji, edukacji, 

Pałac w Baranowicach podczas remontu

fot. UM Żory
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infrastruktury drogowej czy ochrony 
środowiska. Do najciekawszych pro-
jektów, na które pozyskano środki ze-
wnętrzne trzeba zaliczyć:

•	 „Remont zabytkowych kamienic 
przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dwor-
cowej 7 wraz z możliwością prze-
znaczenia ich na cele społeczne”. 
Projekt dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (EFRR). Całkowi-
ty koszt projektu to 4 480 036,10 zł, 
pozyskane dofinansowanie wynosi 
4 091 274,05 zł.

•	 „Miarka: szkoła z tradycją - wzmoc-
nienie potencjału edukacyjne-
go I Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Karola Miarki w Żorach”. Pro-
jekt dofinansowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (EFS). Na projekt miasto 
pozyskało wsparcie w wysokości 
247 789,20 zł, a wartość całego pro-
jektu to 275 321,33 zł. Jego realizacja 
rozpoczęła się 1 grudnia 2020 r. i po-
trwa do 31 maja 2022 r.

•	 „Kompetentne szkoły – popra-
wa jakości kształcenia ogólnego  
na obszarze miasta Żory”. Projekt 
dofinansowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (EFS). Wartość projektu 
to 1 320 268,64 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniesie 1 188 241,78 zł. Pro-
jekt jest realizowany od 1 lipca 2021 
roku do 31 grudnia 2022 roku.

•	 „Przez zabawę do nauki – pod-
niesienie jakości edukacji przed-
szkolnej w Przedszkolu nr 16 im. 
Cz. Janczarskiego w Żorach”. Pro-
jekt dofinansowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (EFS). Wartość całego 
projektu to 423 112,75 zł, a Miasto po-
zyskało na jego realizację dofinan-
sowanie w wysokości 359 645,83 zł.

•	 „Ekologiczne	 żorskie	 dzielnice	
- poprawa efektywności ener-
getycznej budynku LKS Rój  
w Żorach”. Projekt dofinansowany  
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR). 
Wartość całkowita projektu wynosi 
759 570,20 zł, wartość dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego to 525 589,85 zł.

•	 „Przebudowa ulicy Fabrycznej 
wraz z budową drogi łączącej  
ul. Fabryczną i ul. Boczną w Żo-
rach razem z odwodnieniem, 
oświetleniem i kanałem techno-
logicznym”. Projekt dofinansowa-
ny ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie 
wyniesie do 50% kosztów kwalifiko-
wanych określonych po uwzględ-
nieniu rozstrzygnięć poprzetargo-
wych 1 995 539,00 zł

•	 „Poprawa efektywności energe-
tycznej budynku Zespołu Szkół 
Budowlano-Informatycznych  
w Żorach”. Projekt dofinansowany 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR). 
Wartość całkowita projektu wynosi  
1 813 020,00 zł, wartość kosztów kwali-
fikowalnych 1 1590 000,00 zł; wartość 
dofinansowania to 985 150,00 zł.

•	 „Pozwólmy Miastu odetchnąć – 
wymiana urządzeń grzewczych 
na terenie Miasta Żory”. Projekt 
dofinansowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego (EFRR). 
Całkowity koszt projektu wynosi 
401 324,54 zł, z czego wnioskowana 
kwota to 341 125,00 zł.
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Celem władz miasta jest, aby Żory 
były dobrym miejscem do życia oraz 
prowadzenia biznesu. Ważnym ele-
mentem do tego prowadzącym jest 
nowoczesna infrastruktura. W Żo-
rach już teraz jest ona na wysokim 
poziomie, a dodatkowo co roku jest 
ona sukcesywnie modernizowana  
i rozbudowywana. 

Doprowadzenie miasta do obecnej, 
bardzo dobrej sytuacji nie było łatwe, 
zwłaszcza gdy weźmie się pod uwa-
gę z jakimi problemami borykały się 
Żory w latach 90. XX wieku. W wyniku 
zamknięcia kopalni i zmian gospo-
darczych konieczna była komplek-
sowa przebudowa infrastruktury,  
a także znalezienie sposobu na po-
nowne ożywienie gospodarcze mia-
sta. Było to ogromne wyzwanie dla 
władz miasta, któremu na szczęście 
udało się sprostać. Między innymi 
dzięki skutecznemu pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych powstawa-
ło wtedy wiele nowych ulic, a także 
przygotowano tereny inwestycyjne,  
by przedsiębiorcy mogli tworzyć 
nowe miejsca pracy rynku. Inwesty-
cje te okazały się przełomowe, za-
procentowały zdecydowaną zmianą 
charakteru miasta i między innymi 
dzięki nim Żory są dziś miastem tak 
chętnie wybieranym przez osoby  
z innych miejscowości, by właśnie tu-
taj zamieszkać na stałe. 

Do największych atutów Żor należy 
bardzo dobry układ komunikacyj-
ny. Z naszego miasta można szybko 
dotrzeć do najważniejszych miast 
województwa śląskiego, a także  

do beskidzkich ośrodków rekreacyj-
nych, takich jak np. Wisła, Ustroń czy 
Szczyrk. Dojazd ułatwia bardzo dobra 
infrastruktura drogowa – nasze mia-
sto położone jest przy autostradzie 
A1 łączącej południe Polski z północą 
oraz niedaleko autostrady A4 łączą-
cej wschód z zachodem. Dzięki temu 
mieszkając w Żorach można szybko 
dojechać w różne rejony naszego 
kraju, ale też np. do czeskiej Ostra-
wy. Żory posiadają obecnie jeden 
z najlepszych w regionie układów 
drogowych, dzięki czemu w mie-
ście niewiele jest korków. Wpływa  
na to północna obwodnica miasta 
skomunikowana z autostradą A1  
i DK 81, która umożliwia płynny i bez-
pieczny przejazd przez Żory. Władze 
miasta dążą do pozyskania środków 
na budowę północno-wschodniej 
obwodnicy miasta, co byłoby zakoń-
czeniem budowy zasadniczego ukła-
du komunikacyjnego Żor.

Jednym z priorytetowych zadań  
w zakresie infrastruktury jest dla 
władz miasta Żory zapewnienie 
dobrych i bezpiecznych dróg dla 
wszystkich mieszkańców w każdej 
z dzielnic. W związku z tym w na-
szym mieście co roku prowadzone są 
nowe inwestycje drogowe – zarówno 
budowa nowych dróg, jak i remonty 
już istniejących. Ilość dróg w Żorach, 
z podziałem na kategorie przedsta-
wiała w się w 2021 roku następująco:
•	 drogi	gminne	–	224,
•	 drogi	powiatowe	–	22,
•	 drogi	wojewódzkie	–	3,
•	 drogi	krajowe	–	1,

6. 
Infrastruktura
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•	 drogi	ekspresowe	–	0,
•	 autostrady	–	1.

W 2021 roku Miasto Żory utrzymy-
wało ponad 210 km dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych oraz 
gminnych. Przez nasze miasto prze-
biega też Autostrada A1, jednak jej 
utrzymanie nie jest zadaniem mia-
sta. Do zadań miasta należy m.in. 
prowadzenie bieżących remontów, 
utrzymanie poziomych i pionowych 
znaków drogowych, prowadzenie 
Akcji Zima oraz prac inwestycyjnych, 
utrzymanie sygnalizacji, zamiatanie, 
czy koszenie. 

Sieć dróg w Żorach w 2021 roku wy-
dłużyła się o ponad kilometr, a to za 
sprawą budowy łącznika ul. Fabrycz-
nej z ul. Boczną o długości 817 m oraz 
realizacji IV etapu budowy ul. Indu-
strialnej o długości 235 m. Ponad-
to przeprowadzono remonty dróg  
o łącznej długości około 3,5 km. 
Wśród wyremontowanych dróg zna-
lazły się ulice: Kominka, Lutosław-
skiego, Nowopszczyńska, Mazurska, 
Lokaja, Herberta, Biesiadna, Osińska, 
Aleja Zjednoczonej Europy, Pukowca, 
Izerska, Masarczyka, Szymanowskie-
go, św. Stanisława, Rymera, Kojzara, 
Bartnicza oraz Tulipanowa. Nale-
ży wspomnieć także o utwardzeniu 
kruszywem dróg lokalnych o łącznej 
długości aż 5,294 km. 

Odpowiednia infrastruktura poma-
ga także dbać o bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, czyli pieszych i rowerzy-
stów. Według stanu na 31 grudnia  
2021 roku w naszym mieście było 
około 128 km chodników, o któ-
re dbało miasto. Żory mają także  
23,35 km ścieżek rowerowych –  
w 2021 roku powstał kolejny waż-
ny odcinek drogi rowerowej, wzdłuż 
drogi łączącej ul. Fabryczną i Boczną 
– jego długość to 0,8 km. 

Temat szeroko pojętego bezpie-
czeństwa mieszkańców w sposób 
szczególny leży na sercu władzom 
Żor. Oprócz dobrych dróg, istotnym 
czynnikiem wpływającym właśnie 
na bezpieczeństwo jest oświetle-
nie. Na koniec 2021 roku na terenie 
Żor znajdowało się 6 835 punktów 
świetlnych.  W eksploatacji Gminy 
Miejskiej Żory jest 5313 szt. opraw, zaś 
1522 szt. w eksploatacji Tauron Nowe 
Technologie S.A. W 2021 r. zakończyła 
się realizacja zadania inwestycyjnego 
pn. „Powrót do Śródmieścia – uatrak-
cyjnienie przestrzeni publicznej żor-
skiej Starówki poprzez modernizację 
oświetlenia zewnętrznego”, dofinan-
sowanego z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego). 
Koszt realizacji projektu wyniósł  
513 672,62 zł brutto i był w 84% do-
towany ze środków zewnętrznych. 
Przedsięwzięcie polegało na prze-
prowadzeniu kompleksowej mo-
dernizacji oświetlenia na terenie 
żorskiej Starówki. W ramach inwe-
stycji wymieniono aż 332 szt. istnie-
jących opraw oświetlenia ulicznego  
na energooszczędne oprawy LED 
wraz z systemem sterowania. W wy-
niku realizacji tego przedsięwzię-
cia planowana ilość zaoszczędzo-
nej energii elektrycznej w stosunku 
rocznym wyniesie 61,794 MWh, 
oznacza to redukcję zużycia energii 
o 66,73%! Zmniejszenie zużycia ener-
gii elektrycznej pozytywnie wpłynie 
na ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla o 48,08 Mg/rok, dwutlenku 
siarki o 0,04505 Mg/rok, tlenków azo-
tu o 0,04579 Mg/rok, tlenku węgla  
o 0,01638 Mg/rok oraz pyłów całkowi-
tych o 0,00271 Mg/rok.
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Rezultaty modernizacji

Stan  
przed modernizacją 

Stan  
po modernizacji 

Zużycie energii [MWh] 92,604 30,81

Moc opraw łączna [kW] 23,151 9,628

Redukcja mocy zain-
stalowanej [kW] 72,05 13,523

Emisja CO2 [Mg/rok] 0,06751 23,97

Emisja SO2 [Mg/rok] 0,06862 0,02246

Emisja NOx [Mg/rok] 0,02454 0,02283

Emisja CO [Mg/rok] 0,00407 0,00816

Pył całkowity [Mg/rok] 0,05823 0,00136

Efekt	ekologiczny	modernizacji

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 61,794

Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok] 48,08

Ograniczenie emisji SO2 [Mg/rok] 0,04505

Ograniczenie emisji NOx [Mg/rok] 0,04579

Ograniczenie emisji CO [Mg/rok] 0,01638

Pył całkowity [Mg/rok] 0,00271

Emisja CO [Mg/rok] 0,27688

Pył całkowity [Mg/rok] 0,05823

Rezultaty modernizacji oświetlenia zrealizowanej w ramach zadania inwestycyjnego  
pn.: Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki po-
przez modernizację oświetlenia zewnętrznego

Do obliczeń przyjęto „Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla ener-
gii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok” opublikowanych przez KOBIZE w 2018 roku
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Dodatkowo w 2021 roku w ramach 
zadań inwestycyjnych prowadzonych 
przez Wydział Inwestycji Urzędu Mia-
sta Żory powstało łącznie 76 nowych 
punktów świetlnych. Nowe oświe-
tlenie zostało wybudowane przy  
ul. Krzyżowickiej 28-34, ul. Dale-
kiej oraz Pagórkowej, ul. Srebrnej,  
ul. Błękitnej, ul. Industrialnej w ra-
mach IV etapu prac, ul. Fabrycznej 
oraz Bocznej, a także oświetlono 
ogólnomiejską strefę rekreacyjno-
wypoczynkową przy stawie ERG przy 
ul. Ogniowej. W ubiegłym roku od-
dano również do użytkowania oświe-
tlenie dekoracyjne wokół zmoderni-
zowanego Dworca PKP.

Pisząc o infrastrukturze w naszym 
mieście nie można zapominać  
o kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Budowa tych sieci należała do naj-
ważniejszych miejskich inwestycji 
infrastrukturalnych po okresie trans-
formacji. Inwestycje w tym zakresie 
były prowadzone przez PWiK Żory. 
Ich koszty były ogromne, jednak 
wpłynęły one w znaczący sposób na 
poprawę komfortu życia mieszkań-
ców Żor, a jednocześnie przyczyniły 
się one do poprawy stanu środowi-
ska naturalnego. Mimo tego, że naj-
większe inwestycje w zakresie budo-
wy sieci kanalizacyjnej są już za nami,  
to konieczna jest ciągła rozbudo-
wa tej sieci – wynika ona z faktu, że 
w naszym mieście z roku na rok in-
tensywnie rozwija się budownictwo 
mieszkaniowe i przemysłowe. Ko-
nieczne jest więc uzbrojenie nowych, 
dotąd niezamieszkałych obszarów  
w konieczną infrastrukturę wodocią-
gowo-kanalizacyjną. 

W 2021 roku oddano do użytkowania 
2,14 km nowej sieci kanalizacji sani-
tarnej i podłączono do niej 271 bu-
dynków. Przełożyło się to na wzrost 
wskaźnika budynków z dostępem 
do kanalizacji sanitarnej, który  

na koniec 2021 roku ukształtował się 
na poziomie 97,7% (rok wcześniej 
było to 96,2%). W sumie długość sie-
ci na terenie miasta na koniec 2021 
roku już ponad 272 km a liczba przy-
łączy wynosi już 7 865.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Żory Sp. z o. o. intensywnie 
pracowało także nad rozbudową sie-
ci wodociągowej. W 2021 powstało  
aż 7,5 km nowej sieci, co oznacza,  
że jej łączna długość to 289,4 km  
i co ważne, obejmuje ona 100% go-
spodarstw domowym w Żorach. 

W minionym roku PWiK nadal rozwi-
jało także swoją działalność w zakre-
sie sieci ciepłowniczej. W 2021 roku 
przyłączono do niej 11 nowych bu-
dynków, co oznacza, że miejska sieć 
ciepłownicza obsługuje już 128 bu-
dynków. Długość sieci ciepłowniczej 
na koniec 2021 roku wyniosła około 
8,6 km.

Oprócz podstawowych, można wręcz 
napisać, że niezbędnych do normal-
nego funkcjonowania elementów jak 
drogi, sieć wodociągowa czy oświe-
tlenie, infrastrukturę miasta tworzą 
także m.in. obiekty sportowo-rekre-
acyjne. One także pełnią ważną rolę 
w życiu miasta i jego mieszkańców. 

W Żorach na koniec 2021 roku było 
20 placów zabaw administrowa-
nych przez Miasto. Całkowicie nowy 
plac zabaw powstał w Dzielnicy Za-
chód przy ul. Ogniowej, w ramach  
realizacji projektu wybranego przez 
mieszkańców w ramach Żorskie-
go Budżetu Obywatelskiego 2021. 
Ponadto doposażono plac zabaw  
w Parku Staromiejskim. W 2021 r. nie 
remontowano kompleksowo placów 
zabaw, wymieniano tylko pojedyn-
cze, wymagające tego urządzenia 
zabawowe na placach zabaw przy  
ul. Boryńskiej i w Parku Cegielnia. 
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Bez zmian pozostała liczba siłow-
ni pod chmurką, których w na-
szym mieście jest aż 17. Nie brakuje 
też boisk – a koniec 2021 roku było  
aż 29. Warto podkreślić, że zdecydo-
wana większość z nich jest w bardzo 
dobrym stanie. W naszym mieście 
mamy 4 tzw. „Orliki”, z których moż-
na korzystać bezpłatnie. Znajdują się 
one w  następujących lokalizacjach: 
– Szkoła Podstawowa nr 17 (dzielnica 

Powstańców Śląskich), 
– Zespół Szkół nr 3 (dzielnica Sikor-

skiego), 
– Zespół Szkół nr 8 (dzielnica Korfan-

tego), 
– Szkoła Podstawowa nr 3 (dzielnica 

700-lecia Żor). 

W skład infrastruktury sportowej 
wchodzą także obiekty administro-
wane przez MOSiR Żory, takie jak: hala 
widowisko-sportowa wraz z siłownią 
i sauną, przystań kajakowa i kąpieli-
sko „Śmieszek”, stadion piłkarski przy 
ul. Wolności i Ośrodek Rekreacyjno-
Wypoczynkowy Żory-Rój. W sierp-

niu dokonano oficjalnego otwar-
cia nowo powstałego kortu do gry  
w padel – inwestycji zrealizowanej  
w ramach Żorskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2021. W ramach inwe-
stycji teren kortu został wyposażony  
w oświetlenie, które umożliwia grę na-
wet po zmierzchu. Kolejną sportową 
inwestycją, którą wybrali mieszkańcy  
w ramach Żorskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2022 został natomiast 
projekt pn. „Żorska Strefa Tenisa”, 
zgłoszony przez Andrzeja Mazura. 
Żorska Strefa Tenisa powstanie w cen-
trum miasta obok miejskiej hali przy  
ul. Folwareckiej. Projekt  zakłada bu-
dowę kompleksu trzech krytych kor-
tów tenisowych wraz z zapleczem.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, 
że ze względu na zły stan technicz-
ny namiotu lodowiska przy ul. Folwa-
reckiej konieczna była jego likwida-
cja. Elementy mobilnego lodowiska 
przeniesiono na Twinpigs, na sezon 
zimowy uruchomiono otwarte lodo-
wisko.

Plac zabaw przy stawie ERG w Dzielnicy Zachód

fot. UM Żory
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Niezwykle ważną zmianą jaka zaszła 
w Żorach w 2021 roku była zmiana 
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Żory, 
która weszła w życie 28 sierpnia 2021 
roku. Nasze miasto może pochwalić 
się tym, że już od wielu lat Miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowiące prawo miejscowe 
pokrywające w sumie 100% obsza-
ru miasta. To znaczące osiągnięcie, 
które jest o tyle istotne, że znacznie 
ułatwia proces inwestycyjny, w tym 
budowę siedziby firmy, czy domu 
jednorodzinnego. Co ważne, taki 
stan porządkuje przestrzeń miasta, 
nie pozostawiając możliwości podej-
mowania szybkich, nieprzemyśla-
nych decyzji, które w efekcie mogły-
by okazać się szkodliwe dla okładu 
architektonicznego miasta. 

Już od kilku lat w Żorach trwa boom 
inwestycyjny, dotyczący mieszkalnic-
twa jedno- i wielorodzinnego. Każde-
go roku w naszym mieście powsta-
łe wiele nowych domów, a dzięki 
temu przybywa nam mieszkańców. 
W 2021 roku w Żorach wydano po-
zwolenia na budowę aż 325 budyn-
ków jednorodzinnych, 62 budynków 
jednorodzinnych z dwoma lokalami 
mieszkalnymi oraz 14 budynków wie-
lorodzinnych. Jednocześnie w tym 
samym czasie oddano do użytkowa-
nia 246 budynków, w tym 221 budyn-
ków mieszkalnych i 25 niemieszkal-
nych. Najwięcej nowych budynków 
powstaje w dzielnicach Rogoźna, 
Rój, Baranowice oraz Kleszczów. Na-

sze miasto rozrasta się więc głów-
nie w dzielnicach nieco oddalonych  
od swojego historycznego centrum. 

Pozwolenia na budowę wydano 
dla aż 22 obiektów przemysłowych  
i usługowych a do użytku oddano  
3 zakłady przemysłowe i 8 budynków 
z funkcją usługową.  

Od kilku lat ilość mieszkań w Żorach 
wzrasta nie tylko dzięki prywatnym 
inwestycjom, ale także dzięki szero-
ko zakrojonym i odważnym, a jedno-
cześnie skrojonym na miarę potrzeb 
działaniom władz miasta – mowa  
tu oczywiście o nowatorskim progra-
mie „Z przyszłością w Żorach”. Zo-
stał od wprowadzony z myślą o tych, 
którzy nie chcą budować domu, ani 
zaciągać kredytu na zakup miesz-
kania. W ramach tego unikatowego 
programu przy al. Zjednoczonej Eu-
ropy oraz al. Armii Krajowej powstały 
nowoczesne budynki wielorodzinne,  
w których stworzonych zostało 
już 396 mieszkań przeznaczonych  
na wynajem. Za realizację tego 
ogromnego przedsięwzięcia odpo-
wiedzialna jest miejska spółka Zakła-
dy Techniki Komunalnej sp. z o. o.

W 2021 roku spółka wyłoniła głów-
nego wykonawcę inwestycji pole-
gającej na kompleksowej budowie 
dwóch wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych (budynek 1-2 oraz bu-
dynek 3), wraz z zagospodarowa-
niem terenu, sieciami i infrastrukturą 
towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei 
Zjednoczonej Europy. Do końca roku 

7. 
Gospodarka mieszkaniowa 
i budownictwo
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wykonawca dokonał przekładki sieci 
kanalizacji deszczowej, wodociągo-
wej, gazowej i elektroenergetycznej, 
przygotował przyłącza do sieci elek-
troenergetycznej oraz sieci wodocią-
gowej na cele budowy, powstała sieć 
kanalizacji deszczowej oraz wyko-
nane zostały roboty ziemne tj. część 
wykopu pod budynek nr 1-2 i 3 wraz  
z zabezpieczeniem wykopu ścianami 
szczelnymi. Cała inwestycja powinna 
zakończyć się w 2024 roku, a w jej wy-
niku powstanie w sumie 288 miesz-
kań (187 w budynku nr 1-2 oraz 101  
w budynku nr 3) oraz 171 miejsc po-
stojowych w garażu podziemnym. 

Należy podkreślić, że inwestycja re-
alizowana przez Zakłady Techniki Ko-
munalnej Sp. z o. o. nie jest nastawio-
na na zysk, a jej celem jest stworzenie 
dobrych warunków do zamieszkania 
w Żorach – zarówno dla obecnych 
żorzan, jak i nowych mieszkańców. 
Dzięki temu ceny wynajmu mieszkań 
są niższe niż rynkowe. Miasto przy-
stąpiło do budowy nowych miesz-
kań czynszowych mając na uwadze 
przede wszystkim potrzeby rodzin 
z dziećmi, osób nie posiadających 
własnego mieszkania (własnościo-
wego albo spółdzielczego) ani domu 
w Żorach, a także osób, które chcą 
się do Żor przeprowadzić. Co istotne, 
najemca będzie miał prawo wykupu 
mieszkania od Gminy Miejskiej Żory 
po preferencyjnej cenie po upływie 
okresu finansowania. 

Co równie ważne, władze miasta 
planują dalsze rozwijanie projektu  
„Z przyszłością w Żorach”. Dlate-
go trwają działania zmierzające do 
budowy kolejnych budynków wie-
lorodzinnych z mieszkaniami na 
wynajem na miejskim terenie przy  
ul. Okrężnej w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. W tym miej-
scu planowana jest budowa pięciu 
budynków mieszkalnych, w których 

zlokalizowane zostanie około 320 
mieszkań. 

Oprócz projektu „Z przyszłością  
w Żorach” w rozwój zasobu komunal-
nego miasta znacząco wpłynął także 
realizowany z udziałem środków unij-
nych projekt pn. „Remont zabytko-
wych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9  
i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością 
przeznaczenia ich na cele społeczne”. 
Miasto pozyskało na ten cel ponad  
4 miliony złotych dofinansowania!  
W ramach realizacji tego przedsię-
wzięcia, w 2021 roku prowadzony 
był kompleksowy remont kamie-
nicy przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz re-
mont i przebudowa kamienicy przy  
ul. Dworcowej 7, wraz z zagospoda-
rowaniem terenu wokół obu tych za-
bytkowych budynków. Celem tych 
prac jest stworzenie 10 komfortowych 
mieszkań socjalnych w budynku przy  
ul. Pszczyńskiej i 6 kolejnych mieszkań 
w budynku przy ul. Dworcowej. Bu-
dynki te w całości będą miały funkcję 
mieszkalną. Po zakończeniu prac, wy-
remontowane kamienice będą bazą 
infrastrukturalną dla innych projek-
tów, realizujących cele Europejskiego 
Funduszu Społecznego, związanych 
z włączeniem społecznym i zwalcza-
niem ubóstwa, które realizowane są 
w naszym mieście z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. Na realizację projektu pn. 
„Remont zabytkowych kamienic przy  
ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 
wraz z możliwością przeznaczenia ich 
na cele społeczne” Miasto Żory pozy-
skało dofinansowanie w wysokości 
4 091 274,05 zł, z czego 3 651 352,11 zł 
to środki pochodzące z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Wartość 



4242 43

GOSPOdARKA mIESzKANIOWA I BUdOWNICTWO
Raport o stanie gminy za 2021 rok

dofinansowania uzupełni wsparcie 
ze środków budżetu państwa w wy-
sokości 439 921,94 zł. Całkowity koszt 
projektu to 4 480 036,10 zł , a jego re-
alizacja przewidziana jest w terminie 
do 31 maja 2022 roku.

Główną jednostką odpowiedzialną 
za zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych żorzan jest Zarząd Budynków 
Miejskich w Żorach, który na koniec 
2020 roku w swoim administrowaniu 
miał 90 budynków. W zasobie gmin-
nym ZBM posiada w administrowa-
niu 623 mieszkania, w tym 194 miesz-
kania z umową najmu socjalnego  
i 5 mieszkań chronionych.  W bu-
dynkach wspólnot mieszkaniowych  
w administrowaniu ZBM są  
194 mieszkania, w tym 1 mieszkanie 
z umową najmu socjalnego. W bu-
dynkach wspólnot mieszkaniowych 
– nieruchomości zasobów obcych 
jest 17 mieszkań, a w budynkach 
zasobów obcych 18 mieszkań. Daje  
to łącznie 852 mieszkania. 

ZBM w 2021 roku przyjął 112 wnio-
sków o wynajem lokalu mieszkalne-
go oraz 41 wniosków o jego zamia-
nę. Obecnie na liście oczekujących 
na wskazania mieszkania gminnego 
jest 120 rodzin. Duże jest także zain-
teresowanie zamianą zajmowanych 
lokali, głównie na lokale o większej 
powierzchni – na koniec 2021 roku 
było aż 59 takich wniosków. 

Czas oczekiwania na zawarcie umo-
wy najmu mieszkania z zasobu ZBM 
z roku na rok się wydłuża i wynosi 
3-5 lat, co świadczy o tym, że pomi-

mo prowadzonych na terenie gminy 
ogromnych inwestycji mieszkanio-
wych, w Żorach wciąż brakuje miesz-
kań. Był to jeden z powodów uru-
chomienia programu „Z przyszłością  
w Żorach”. 

Gmina posiada również ustawowy 
obowiązek wskazywania lokali so-
cjalnych w ramach wykonania pra-
womocnych orzeczeń sądu o opróż-
nienie lokalu. W chwili obecnej,  
tj. w okresie epidemii, zgodnie  
z przepisami eksmisje nie są wyko-
nywane. Na koniec 2021 roku 34 ro-
dziny oczekiwały na przydział lokalu  
w ramach wykonania prawomocne-
go wyroku sądu o opróżnienie loka-
lu z prawem do najmu socjalnego 
lokalu. ZBM wskazuje, że potrzeby 
mieszkaniowe to łącznie 155 lokali 
mieszkalnych (w tej sumie nie znaj-
duje się liczba lokali potrzebnych  
do zamiany z tzw. „urzędu”). W okre-
sie po zakończeniu pandemii można 
się spodziewać kolejnych wyroków  
o eksmisję z lokali mieszkalnych,  
co spowoduje dodatkowe zapotrzebo-
wanie na mieszkania o najmie socjal-
nym oraz pomieszczenia tymczasowe. 

Choć sytuacja pandemiczna nie uła-
twia tego typu działań, to w 2021 roku 
w ramach remontów i bieżącej eks-
ploatacji budynków administrowa-
nych przez ZBM udało się wykonać 
zadania remontowe na łączną kwo-
tę 1 645 565,11 zł z czego 383 641,35 zł  
stanowiły środki przypadające na re-
monty i bieżące eksploatacje (fun-
dusze remontowe) zasobów gmin-
nych znajdujących się w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych i spół-
dzielni mieszkaniowej. Remont prze-
szło 51 lokali mieszkalnych a ponadto 
zlecono usunięcie 809 usterek zgło-
szonych przez lokatorów lub stwier-
dzonych podczas wizji przez pracow-
ników ZBM.

Joachim Gembalczyk
Dyrektor Zarządu
Budynków Miejskich
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Warto podkreślić, że systematycznie 
zwiększa się cześć zasobu komunal-
nego, objętego monitoringiem wi-
zyjnym. Według stanu na 31.12.2021 
roku ZBM nadzorował pracę 91 ka-
mer rozmieszczonych wewnątrz  
i na zewnątrz budynków komunal-
nych. W 2021 roku 57 razy zabezpie-
czono nagrania z kamer.

Najważniejsze zadania inwestycyjne 
realizowane przez ZBM w 2021 roku: 

•	Remont	 budynku	 przy	 ul.	 Dwor-
cowej 7. 

W ramach tego zadania powstanie 6 
mieszkań socjalnych. Zaawansowa-
nie inwestycji na koniec 2021 roku 
wyniosło 74,06 %, a zakończenie 
prac zaplanowano na koniec marca 
2022 r. Całkowity koszt umowny ro-
bót 1 783 385,12 zł

•	Termomodernizacja	siedziby	ZBM	
przy Alei Wojska Polskiego 4a. 

Koszt robót budowlanych wyniósł 
273 634,47 zł.

•	Instalacja	 domofonowa	 na	 osie-
dlu Gwarków 22. 

Dla ograniczenia przebywania w bu-
dynku osób postronnych i ogranicze-
nia dewastacji w obu klatkach wyko-
nano domofon. Łączny koszt prac 
wyniósł 23 041,37 zł.

•	Zakup	samochodu	elektrycznego	
na potrzeby ZBM. 

W związku z wymaganiami ustawy  
o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych zakupiono samochód oso-
bowy z napędem elektrycznym marki 
Dacia Spring, za kwotę 88 024,01 zł.

Kamienica przy ulicy Dworcowej po remoncie

fot. UM Żory
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Dynamiczny wzrost Żor w minionych 
latach nie byłby możliwy bez wyko-
rzystania potencjału naszych przed-
siębiorczych mieszkańców oraz odpo-
wiedniej polityki władz miasta, która 
tę przedsiębiorczość wspiera na różne 
sposoby. Polityka otwartości i partner-
skiej współpracy samorządu ze świa-
tem biznesu jest realizowana w Żorach 
już od wielu lat, dzięki czemu miastu 
udało się pokonać przeciwności i wy-
zwania napotkane po okresie trans-
formacji. Taka postawa, w połączeniu 
z najlepszym w regionie układem ko-
munikacyjnym, świetną lokalizacją, 
nowoczesną infrastrukturą, obecno-
ścią jednej z najlepszych na świecie 
stref ekonomicznych, bliskością du-
żych miast aglomeracji śląskiej oraz 
południowej granicy państwa, a także 
lokalną społecznością o dużym poten-
cjale produkcyjnym sprawiają, że Żory 
to doskonała lokalizacja do rozwoju 
współczesnego biznesu. Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory wielo-
krotnie podkreślał w publicznych wy-
powiedziach, że głównym zadaniem 
Miasta na kolejne lata jest kontynu-
owanie działania zmierzające do roz-
woju biznesu, bo to przede wszystkim 
decyduje o tym, czy miasto jest biedne 
czy bogate, a większe dochody budże-
towe powiększą nam możliwości dzia-
łania w innych sferach. 

Rozdział 5. niniejszego raportu za-
wiera krótki opis infrastruktury na-
szego miasta, a także jej rozwoju  
na przestrzeni lat. Jednocześnie pod-
kreślone zostało w nim znaczenie tej 
infrastruktury dla rozwoju biznesu  
i przedsiębiorczości w mieście. 
Oprócz samej infrastruktury, ko-
lejnym czynnikiem koniecznym,  
by rozwijać działania biznesowe są 
odpowiednie zasoby kadrowe – wy-
kwalifikowani pracownicy, gotowi  
do podjęcia pracy. W Żorach mieszka 
około 63 tysięcy ludzi, z czego około 
59% jest w wieku produkcyjnym.  
Co więcej w promieniu 120 kilome-
trów od naszego miasta mieszka po-
nad 10 milionów ludzi, a ilość miesz-
kańców w odległości zaledwie 15 km 
od centrum Żor szacujemy na około 
300 000. Jest to ogromny potencjał 
dla biznesu – z jednaj strony pozwala 
pozyskać potrzebnych pracowników, 
z drugiej zaś tworzy potężny rynek 
zbytu dla wytwarzanych towarów  
i usług. 

W rozdziale 5. wspomnieliśmy, 
jak dużym wyzwaniem w okresie  
po transformacji była w Żorach prze-
budowa infrastruktury, by przygoto-
wać ją do oczekiwań współczesnego 
biznesu i mieszkańców. Przed wła-
dzami miasta stanęło jednak jesz-
cze poważniejsze wyzwanie – bardzo 
wysokie bezrobocie. Na koniec 2001 
roku stopa bezrobocia  w Żorach wy-
nosiła aż 25,7%. Był to problem, który 
wymagał szybkich i zdecydowanych, 
a zarazem systemowych działań, 
które przyniosą długotrwały efekt. 

8. 
Przedsiębiorczość i rynek pracy

Irena Ficek
Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy
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Dążąc do rozwiązania tej kwestii wła-
dze miasta wypracowały rozwiązania 
wspierające pozyskiwanie inwesto-
rów i rozwój biznesu, które następnie 
były konsekwentnie wdrażane w ko-
lejnych latach. Pozwoliło to na stwo-
rzenie w naszym mieście dużej ilości 
tak potrzebnych miejsc pracy i prze-
prowadzenie spektakularnej trans-
formacji gospodarczej, w oparciu 
głównie o nowoczesne zakłady prze-
mysłowe – polski, jak i zagraniczne.

Efekt tych działań jest taki, że na ko-
niec 2021, pomimo panującej już  
od 2 lat pandemii Covid-19, powodują-
cej ogólnoświatowy kryzys, w Żorach 
stopa bezrobocia w Żorach wynosi-
ła zaledwie 3,7%, co oznacza spadek 
o 1,1% w stosunku do poprzedniego 
roku! Należy dodać, że w ciągu całe-
go roku stopa bezrobocia w Żorach 
utrzymywała się na poziomie niższym 
niż w skali całego kraju – dla porów-
nania, na koniec grudnia 2021 stopa 
bezrobocia w Polsce wynosiła 5,4%,  
a w województwie śląskim 4,2%.

Na koniec grudnia liczba osób pozo-
stających w rejestrze PUP w Żorach 
wynosiła 824 osoby, co w porówna-
niu z 2020 rokiem oznacza spadek 
o 22%. Ogółem w całym 2021 roku  
w PUP Żory zarejestrowano 1618 osób 
(o 262 osoby mniej niż rok wcześniej) 
a wyrejestrowano 1771 osób. Miesięcz-
ny napływ bezrobotnych wyniósł 
średnio 135 osób, natomiast odpływ  

148 osób. Napływ bezrobotnych wa-
hał się w granicach od 101 osób za-
rejestrowanych w kwietniu do 190  
we wrześniu. Najwięcej osób wy-
rejestrowano we wrześniu – 206,  
a najmniej w styczniu – 78 osób. Więk-
szość osób została wyrejestrowana  
z powodu podjęcia pracy – 56,3%, dal-
sze 22,4% z powodu niepotwierdze-
nia przez bezrobotnych gotowości 
do podjęcia pracy, a 10,4% dobrowol-
nie zrezygnowało ze statusu osoby 
bezrobotnej. 

Od wielu lat wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych dominują kobiety,  
co obrazuje poniższy wykres. Udział 
kobiet w stosunku do ogółu wahał się 
na poziomie od 61,3 %  (w lutym 2021) 
– do 64,4 % (w październiku 2021).

Wśród osób bezrobotnych można za-
obserwować wysoki wskaźnik udzia-
łu osób z wykształceniem gimna-
zjalnym i zasadniczym zawodowym 
– 51%. W ostatnim roku udział osób 
z wykształceniem wyższym zmalał 
o 1%, natomiast o 2 punkty procen-
towe w stosunku do roku ubiegłego 
wzrósł udział osób z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym.
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Według stanu na 31 grudnia 2021r. stopa bezrobocia w Żorach wynosiła 3,7%, co w porównaniu do końca 

roku 2020 stanowi spadek o 1,1 punktu procentowego. Najwyższy poziom 5,2% odnotowano w lutym, po 

czym następował sukcesywny spadek. W ciągu całego roku stopa bezrobocia w Żorach utrzymywała się na 

poziomie niższym niż w skali całego kraju – dla porównania, na koniec grudnia 2021 stopa bezrobocia w 

Polsce wynosiła 5,4 %, w woj. śląskim 4,2% .

W porównaniu z pierwszym rokiem pandemii, sytuacja osób bezrobotnych uległa znacznej poprawie. Spadek 

stopy bezrobocia z 4,8% na koniec 2020r. do 3,7% na koniec 2021r. wskazuje,  

że natężenie negatywnych skutków COVID-19 w 2020r. znacznie zmalało.

Napływ  i  odp ływ  bezrobotnych

W 2021 roku miesięczny napływ bezrobotnych wyniósł średnio – 135 osób, natomiast odpływ  148 osób.   

Napływ bezrobotnych wahał się w granicach od 101 osób zarejestrowanych w kwietniu do 190 we wrześniu.

Najwięcej osób wyrejestrowano we wrześniu – 206, najmniej  w styczniu – 78 osób. 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH ZA ROK 2021

Stopa bezrobocia w Żorach w 2021 roku.  
Źródło: PUP Żory

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach za 2021 rok 
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W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują kobiety, świadczy 

o tym poniższy wykres. Udział kobiet w stosunku do ogółu wahał się na poziomie od 61,3 % (w lutym 2021) –
do 64,4 %  (w październiku 2021).  
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Wśród osób bezrobotnych można zaobserwować wysoki wskaźnik udziału osób  z wykształceniem 
gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym – 51 %.

Zmalał udział osób z wykształceniem wyższym o 1 punkt procentowy w stosunku do ubiegłego roku, 

natomiast wzrósł udział osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 2 punkty procentowe do 

roku ubiegłego.
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W 2021 roku największą grupę wie-
kową wśród bezrobotnych zareje-
strowanych w PUP stanowiły oso-
by młode, w przedziale wiekowym  
35-44 lata (34,6%). Udział osób w wieku  
25-34 lata zmniejszył się o 3,8 punk-
tu procentowego w stosunku do po-
przedniego roku.

Ponieważ w naszym mieście dzia-
ła wiele firm z różnych branż, w tym 
produkcyjnych, to zapotrzebowanie 
na pracowników jest bardzo duże. 
Zatrudnienie w Żorach znajdują nie 
tylko nasi mieszkańcy, ale też wielu 
pracowników z całego regionu, a na-
wet z zagranicy. W 2021 roku w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Żorach 
zarejestrowano aż 6515 oświadczeń 
w sprawie powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcom na terytorium 
Polski, co oznacza wzrost o ponad 
70% w stosunku do poprzedniego 
roku! Na ich podstawie pracodawcy 
mogą legalnie zatrudnić na okres 
180 dni obywateli: Armenii, Białoru-
si, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.  
Aż 90% osób, którym powierzono pra-
cę w taki sposób w 2021 r. to obywate-
le Ukrainy, 4,17% obywateli Mołdawii,  
a 4,04% Gruzji. 

Głównym zadaniem PUP Żory jest 
promocja zatrudnienia, której czę-
ścią jest pośrednictwo pracy. W 2021 
roku do PUP zgłoszono 844 oferty 
pracy na 4 474 stanowiska, czyli wię-
cej o 77% w stosunku do poprzed-
niego roku. W tej liczbie wliczono 
217 ofert na 3237 stanowisk pracy  
w związku z ubieganiem się o ze-
zwolenie na pracę cudzoziemców –  
aż o 1450 więcej niż rok wcześniej. 
Wydano 265 skierowań z czego:  
83 osoby podjęły pracę, 31 osób nie 
rozliczyło się z otrzymanego skie-
rowania a 15 osób zrezygnowało  
z pracy. Dodatkowo doradcy klienta 
indywidualnego 144 osobom zapro-
ponowali ofertę pracy bez wydawa-

nia skierowania, gdyż pracodawcy 
zgłaszając wolne miejsce pracy czę-
sto zastrzegają sobie kontakt z kan-
dydatami wyłącznie drogą mailowa 
lub telefoniczną. Najczęściej pra-
codawcy poszukiwali kandydatów  
na pracowników produkcji (660 
miejsc pracy), pracowników fizycz-
nych (571 miejsca), pracowników  
do prac montażowych (230 miejsc), 
pracowników do produkcji kawy (170 
miejsc pracy), operatorów maszyn  
i urządzeń w przetwórstwie tworzyw 
(114 miejsc) oraz monterów pojaz-
dów i urządzeń transportowych (110 
miejsc).

W naszym mieście Urząd Pracy re-
alizował w 2021 roku następujące ak-
tywne formy przeciwdziałania bezro-
bociu:
•	 staże	 dla	 bezrobotnych	 –	 skorzy-

stało 58 osób, ukończyło 46 osób,  
a 33 podjęły pracę,

•	 bon	stażowy	–	skorzystały	34	osoby,	
ukończyło 5 osób, a 3 podjęły pracę,

•	 bon	szkoleniowy	–	1	szkolenie	–	pra-
wo jazdy kat. C,

•	 bon	 zatrudnieniowy	 –	 skorzystało 
 5 osób,

•	 bon	 na	 zasiedlenie	 –	 skorzystało	 
11 osób,

•	 prace	 interwencyjne	 –	 skorzystało	
80 osób,

•	 jednorazowe	 środki	 na	 podjęcie	
działalności gospodarczej – skorzy-
stało 56 osób. Średnia wysokość do-
tacji wyniosła 23,9 tys. zł,

•	wyposażenie	 i	 doposażenie	 sta-
nowiska pracy – 10 pracodawcom 
udzielono środków na wyposażenie  
i doposażenie stanowiska pracy,  
na 10 miejsc pracy,

•	 prace	 społecznie	 użyteczne	 –	 sko-
rzystało 9 osób. 

PUP Żory jest także częścią Sieci EU-
RES (European Employment Servi-
ces), która jest międzynarodowym 
systemem wymiany informacji o wol-
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nych miejscach pracy w krajach Unii 
Europejskiej  i Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego. W 2021 roku w ra-
mach sieci EURES złożono 334 ofert 
na 2144 miejsc pracy tj. o ponad 52% 
więcej do roku 2020. Wśród krajów 
EOG najliczniejsze oferty pochodziły  
z Norwegii (731 miejsc pracy), Niemiec 
(337 miejsc pracy), Estonii (288 miejsc 
prac) oraz Czech (261 miejsc pracy). 
Najczęściej poszukiwane zawody to: 
pracownik produkcji węży ciśnienio-
wych, cieśla/stolarz budowlany, pra-
cownik produkcyjny – przetwórstwo 
krabów, przetwórstwo łososi, pracow-
nik do zbioru pieczarek oraz kierowca 
autobusu turystycznego.

Zaprezentowane wyżej dane wska-
zują jasno, że pomimo trwania pan-
demii koronawirusa i różnych trud-
ności z nią związanych, sytuacja 
pracowników, ale też pracodawców 
i przedsiębiorców znacznie poprawi-
ła się w porównaniu z kryzysowym 
2020 rokiem. 

Nadal obowiązywała jednak Ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem Covid-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
która już w 2020 r. nałożyła na urzędy 
pracy ogrom dodatkowej pracy zwią-
zanej z udzielaniem przedsiębiorcom 
pomocy na ratowanie miejsc pracy.  
Pomoc PUP w ramach Tarczy Anty-

kryzowej była realizowana od kwiet-
nia 2020 r. do końca 2021 r. 

Lokalni pracodawcy lub przedsiębior-
cy niezatrudniający pracowników 
skorzystali z następującego wsparcia 
(dane obejmują okres od 1.04. 2020 r. 
do 31.12.2021 r.)

•	Niskooprocentowana pożyczka  
z Funduszu Pracy dla mikroprzed-
siębiorców oraz organizacji poza-
rządowych.

Wsparcie poprzez umożliwienie ubie-
gania się o udzielenie niskooprocen-
towanej pożyczki  z przeznaczeniem 
na pokrycie bieżących kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Złożono 2840 wniosków. 
Zaakceptowano 2592 wniosków. 
Wypłacono 12 934 755,21 zł. 

•	Dofinansowanie	 części	 kosztów	
prowadzenia działalności gospo-
darczej dla przedsiębiorców bę-
dących osobami fizycznymi nie-
zatrudniającymi pracowników.

Wsparcie poprzez umożliwienie 
ubiegania się o dofinansowanie z ty-
tułu spadku obrotów gospodarczych, 
z przeznaczeniem na pokrycie bie-
żących kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Warunkiem 
uzyskania wsparcia jest wykazanie 
spadku obrotów gospodarczych min. 
o 30%, rozumiany jako zmniejszenie 
sprzedaży towarów lub usług w uję-
ciu ilościowym lub wartościowym.
Złożono 682 wnioski
Zaakceptowano 558 wniosków
Wypłacono 2 803 760,00 zł.

•	Dofinansowanie	 części	 kosztów	
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenie społecz-
ne dla mikroprzedsiębiorców ma-
łego i średniego przedsiębiorcy.

Wsparcie poprzez umożliwienie 
ubiegania się o dofinansowanie z ty-
tułu spadku obrotów gospodarczych,  
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z przeznaczeniem na pokrycie kosz-
tów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne. 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest 
wykazanie spadku obrotów gospo-
darczych min. o 30%, rozumiany jako 
zmniejszenie sprzedaży towarów lub 
usług w ujęciu ilościowym lub warto-
ściowym.
Złożono 382 wnioski
Zaakceptowano 337 wniosków  
(na 2605 pracowników)
Wypłacono 8 628 033,69 zł.

•	Dofinansowanie	 części	 kosztów	
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne dla organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie.

Wsparcie poprzez umożliwienie 
ubiegania  się o dofinansowanie  
z tytułu spadku przychodów z dzia-
łalności statutowej, z przeznacze-
niem na pokrycie kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz należnych  
od tych wynagrodzeń składek  
na ubezpieczenia społeczne. Warun-
kiem uzyskania wsparcia jest wyka-
zanie spadku przychodów o m.in. 
30% z działalności statutowej
Złożono 4 wnioski
Zaakceptowano 1 wniosek
Wypłacono 5 512,38 zł.

•	Dotacje	dla	mikro	i	małych	przed-
siębiorców określonych branż.

Wsparcie poprzez umożliwienie 
ubiegania się o udzielenie dotacji  
z przeznaczeniem na pokrycie bie-
żących kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej.
Złożono 220 wniosków
Zaakceptowano 182 wnioski 

Wypłacono 909 000,00 zł

•	Dotacje	 dla	 uczestników	 obro-
tu gospodarczego określonych 
branż.

Wsparcie poprzez umożliwienie 
ubiegania się kilkakrotnie o udziele-
nie dotacji z przeznaczeniem na po-
krycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej.
Złożono 1027 wniosków (dla 430 pod-
miotów)
Zaakceptowano 946 wniosków
Wypłacono 4 4730 000,00 zł.

•	Dotacje	dla	sklepików	szkolnych.
Wsparcie poprzez umożliwienie 
ubiegania się kilkakrotnie o udziele-
nie dotacji z przeznaczeniem na po-
krycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej.
Złożono 5 wniosków
Zaakceptowano 5 wniosków
Wypłacono 25 000,00 zł

Ogółem w ramach Tarczy Covid-19 
zrealizowano 4 621 wniosków 
pracodawców na łączną kwotę  
30 036 061,28 zł.
Powiatowy Urząd Pracy podejmował 
także inne ważne działania na rzecz 
rozwoju rynku pracy w naszym mie-
ście. 

•	Działania	 finansowane	 z	 Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Uchwałą Rady Miasta Żory  
Nr 395/XXVIII/21 z dnia 25 marca 2021 
roku w sprawie określenia zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i re-
habilitacji społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków 
przekazanych  z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na realizację tych zadań 
w 2021 roku, Powiatowy Urząd Pracy 
w Żorach ostatecznie dysponował 
kwotą 35 tys. zł – którą przeznaczył na 
dotację na otworzenie działalności 



PRzEdSIĘBIORCzOŚĆ I RYNEK PRACY
Raport o stanie gminy za 2021 rok

5050 51

gospodarczej przez niepełnospraw-
nego.

•	Działania	 na	 rzecz	 wspierania	
Ekonomii	 Społecznej	 i	 integracji	
zawodowej.

Reintegracja zawodowa osób wyklu-
czonych realizowana jest w Centrum 
Integracji Społecznej. Na podstawie 
porozumienia zawartego z Żorskim 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, PUP przekazuje środki Fundu-
szu Pracy na świadczenia integra-
cyjne wypłacane uczestnikom CIS. 
Środki przekazywane są miesięcznie 
w formie refundacji. Ogółem w 2021 r. 
przekazano na ten cel 334 618,44 zł.

•	Działania	 w	 ramach	 Krajowego	
Funduszu Szkoleniowego.

Środki Funduszu Pracy w formie Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego 
(KFS) przeznaczone są na finansowa-
nie kształcenia pracowników i pra-
codawców. Celem utworzenia KFS 
jest zapobieganie utracie zatrud-
nienia przez osoby pracujące z po-
wodu kompetencji nieadekwatnych  
do wymagań dynamicznie zmienia-
jącej się gospodarki. Zwiększenie in-
westycji w potencjał kadrowy powin-
no poprawić zarówno pozycję firm 
jak i samych pracowników na konku-
rencyjnym rynku pracy. W 2021 roku 
złożono 32 wnioski na zorganizowa-
nie szkoleń, z czego 18 rozpatrzono 
pozytywnie. Ogółem objęto szkole-
niami 194 osoby w tym 176 pracowni-
ków oraz 18  pracodawców.

W 2021 r. środki KFS były przeznaczo-
ne na:
a) wsparcie kształcenia ustawiczne-

go osób zatrudnionych w firmach, 
które na skutek obostrzeń zapo-
biegających rozprzestrzenianiu się 
choroby Covid-19, musiały ograni-
czyć swoją działalność;

b) wsparcie kształcenia ustawiczne-
go pracowników służb medycz-

nych, pracowników służb socjal-
nych, psychologów, terapeutów, 
pracowników domów pomocy 
społecznej, zakładów opiekuńczo-
leczniczych, prywatnych domów 
opieki oraz innych placówek dla 
seniorów/osób chorych/niepeł-
nosprawnych, które bezpośred-
nio pracują z osobami chorymi  
na Covid-19 lub osobami z gru-
py ryzyka ciężkiego przebiegu tej 
choroby;

c) wsparcie kształcenia ustawiczne-
go w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawo-
dach deficytowych;

d) wsparcie kształcenia ustawiczne-
go osób po 45 roku życia;

e) wsparcie kształcenia ustawicz-
nego osób powracających na ry-
nek pracy po przerwie związanej  
ze sprawowaniem opieki nad 
dzieckiem;

f) wsparcie kształcenia ustawiczne-
go w związku z zastosowaniem  
w firmach nowych technologii  
i narzędzi pracy, w tym także tech-
nologii i narzędzi cyfrowych;

g) wsparcie kształcenia ustawicz-
nego osób, które nie posiadają 
świadectwa ukończenia szkoły lub 
świadectwa dojrzałości,

h) wsparcie realizacji szkoleń dla in-
struktorów praktycznej nauki za-
wodu bądź osób mających zamiar 
podjęcia się tego zajęcia, opieku-
nów praktyk zawodowych i opie-
kunów stażu uczniowskiego oraz 
szkoleń branżowych dla nauczy-
cieli kształcenia zawodowego.

Kluczowym czynnikiem dla rozwoju 
gospodarczego naszego miasta jest 
kreatywność i przedsiębiorczość na-
szych mieszkańców, a także ich nie-
ustanne zaangażowanie w pracę, 
dzięki którym w Żorach ciągle po-
wstają nowe firmy, a te już istnieją-
ce się rozwijają. Na koniec 2021 roku 
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w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowa-
dzonej przez Ministerstwo Rozwoju 
wpisanych było aż 3941 podmiotów, 
które mają główne miejsce wykony-
wania działalności na terenie gmi-
ny.  W ciągu jednego roku liczba  
ta wzrosła aż o 151 podmiotów. Przez 
cały 2021 roku do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej wprowadzono w Żorach 1489 
wniosków. Do wiodących branż nale-
żą: sprzedaż detaliczna bezpośrednia 
poza siecią sklepową oraz przez In-
ternet, pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami oraz wy-
konywanie robot budowlanych wy-
kończeniowych. 

Dziś trudno wyobrazić sobie żorski 
rynek pracy i rozwój naszego miasta 
bez Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A. Ta najlepsza w Pol-
sce i zarazem jedna z najlepszych 
na świecie stref ekonomicznych jest 
kołem zamachowym napędzającym 
życie gospodarcze Żor. Na koniec 
2021 roku na terenie Podstrefy dzia-
łały 23 firmy. W tym roku pojawiły 
się 4 nowe firmy: Simoldes Plasti-
cos, Proma Poland, Optimax Łukasz 
Kmiecik, Mateusz Matyjaszczyk oraz 
Trendy Top.  W 2021 roku na terenie 
podstrefy stworzonych zostało łącz-
nie 46 nowych miejsc pracy, a łącz-
nie jest już ich ponad 3 500. Łączna 
wartość nakładów inwestycyjnych  
w Podstrefie na koniec 2021 wynosi-
ła już 1 345 119 294,05 zł. Wzrosła ona 
w stosunku do poprzedniego roku  
o ponad 165 mln zł. Wzrost nakładów 
wynika z tego, że działający w Strefie 
inwestorzy kontynuują już rozpoczę-
te projekty inwestycyjne oraz rozpo-
czynają nowe zadania inwestycyjne.

Pisząc o przedsiębiorczości i rynku 
pracy nie można zapominać o in-

stytucjach otoczenia biznesu, które 
wspierają rozwój gospodarczy Żor. 
Z pewnością należy wśród nich wy-
mienić działający w naszym mieście 
od 2019 roku punkt informacyjny 
Funduszu Górnośląskiego. Przedsię-
biorstwa z sektora MŚP mogą tam 
skorzystać ze wsparcia udzielanego 
przez Fundusz Górnośląski. Punkt 
znajduje się w siedzibie Żorskiego 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych na os. Sikorskiego 52. Fundusz 
Górnośląski SA powstał w 1995 roku,  
a do jego głównych zadań od począt-
ku należy rozwój rynków kapitałowych 
w regionie oraz działanie na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości i tworze-
nia nowych miejsc pracy. Swoją mi-
sję realizuje między innymi poprzez 
inwestycje w podmioty gospodar-
cze oraz współpracę z samorządami 
lokalnymi. W punkcie działającym  
w Żorskim Centrum Organizacji Po-
zarządowych przedsiębiorcy mogą 
uzyskać kompleksowe informacje 
na temat usług rozwojowych: szko-
leniowych i doradczych. Konsul-
tanci udzielą informacji na temat 
wysokości dofinansowań, czy pro-
centowego udziału dofinansowania.  
W ŻCOP można również dowiedzieć 
się co to jest usługa rozwojowa i jak  
z niej korzystać w swoim przedsię-
biorstwie. Doradztwo oraz korzysta-

Wizualizacja akceleratora biznesowego KSSENON
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nie z Bazy Usług Rozwojowych jest 
usługą bezpłatną. Na wizytę dorad-
czą można umówić się pod nume-
rem telefonu: 32 43 55 111.

Instytucją otoczenia biznesu, która  
w ostatnich latach jest niezwykle ak-
tywna i przeszła ogromny rozwój jest 
działająca w Żorach od 1997 roku Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 
W ramach Funduszu Pożyczkowego 
dysponuje ona środkami finansowy-
mi pochodzącymi z budżetu miasta. 
Są one przeznaczane na niskoopro-
centowane pożyczki dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą 
oraz przedsiębiorców. To jednak zale-
dwie mały wycinek działalności ARP 
S.A. Kieruje ona do przedsiębiorców 
i mieszkańców szeroki zakres usług. 
Przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. 
z następujących usług:
•	 Świadczenie	 usług	 coworkingu,	

wirtualnego biura oraz usług do-
radczych uwzględniających:
– wspieranie nowych inwestycji  

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji;
– tworzenie nowych obszarów akty-

wizacji społeczno-gospodarczej;
– implementację projektów mają-

cych na celu podniesienie atrak-
cyjności inwestycyjnej regionu;

– działania wspierające dla MSP  
w subregionie zachodnim,  
ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwiązań wynikających z „tarczy 
branżowej”;

– tworzenie subregionalnego punk-
tu wsparcia dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą lub 
ją podejmujących;

– kompleksowe wsparcie MSP po-
przez usługi doradczo-informa-
cyjne w subregionie zachodnim;

– podejmowanie działań networkin-
gowych (tworzenie bazy podmio-
tów, organizacji wydarzeń m.in. 
na rzecz budowania środowiska 
Nauka-Biznes-Samorząd).

•	 pośrednictwo	pracy	 (w	 tym	w	 for-
mie on-line),

•	 eventów	-	śniadania	biznesowe,	tar-
gi, konferencje,

•	wejścia	 na	 innowacyjne	 rynki	 –	
wsparcie firm i startupów,

•	 doradztwa	 –	 konsultacje	 dot.	 pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, otwieranie, prowadzenie  
i zamykanie działalności gospodar-
czych (w tym spółek handlowych), 
koordynowanie i rozliczanie pro-
jektów, punkt wsparcia w ramach 
BUR, doradztwo specjalistyczne, 
rozliczanie projektów, outsourcing 
specjalistów ds. funduszy, wsparcie 
procesów inkubacji innowacyjnych 
projektów, wsparcie procesów bu-
dowy modeli biznesowych, doradz-
two zawodowe. 

Ponadto ARP S.A. zajmowała się też 
prowadzeniem platformy pośred-
nictwa, przedsiębiorczości i informa-
cji www.zorydopracy.pl, usługami 
wspierającymi lokalny biznes przez 
stronę www.bizneslokalnie.pl oraz 
wspieraniem działań integracyjnych 
www.zorydrugidom.eu i www.be-
tweencultures.eu. 

W 2021 roku ARP S.A. zrealizowała 
następujące szkolenia: 
•	 otwieramy	firmę	–	Biznesplan	(onli-

ne), 
•	 otwieramy	firmę	–	forma	działalno-

ści, dokumenty rejestrowe,
•	 podatki	i	księgowość,
•	 kadry	i	płace,
•	 pomoc	de	minimis,
•	 prawo	 przeciw	 dyskryminacyjne	 

w prowadzeniu firmy,
•	 lomunikacja	 zarządcza	 w	 oparciu	 

o matrycę Blancharda, cz. I,
•	wykorzystanie	programów	kompu-

terowych do komunikacji, cz. I,
•	wykorzystanie	programów	kompu-

terowych do komunikacji, cz. II,
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•	marketing	 firmy,	 w	 tym	 wykorzy-
stanie mediów społecznościowych 
(online),

•	 design	 Thinking	 w	 projektowaniu	
nowych pomysłów biznesowych.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści realizowała w 2021 roku ciekawe 
projekty dofinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej. Pierwszym  
z nich był „Subregionalny Inkubator 
Przedsiębiorczości – Startup” w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020 (Europejski Fun-
dusz Społeczny) dla osi prioryte-
towej: VII. Regionalny rynek pracy 
dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
dla poddziałania: 7.3.3. Promocja sa-
mozatrudnienia – konkurs. Projekt  
nr RPSL.07.03.03-24-05F4/19 Okres 
realizacji: 01.09.2020-31.12.2022. Jest 
to projekt realizowany w partner-
stwie, obejmujący 100 osób, które 
mogą liczyć na bezpłatne doradz-
two i szkolenia oraz dofinansowania 
na otwarcie firmy: dotację i wsparcie 
pomostowe. 

Drugi, podobny projekt to „Subre-
gionalny Inkubator Przedsiębiorczo-
ści – Niebieski Startup” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój dla osi prioryte-
towej I. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, 1.2 Wsparcie osób mło-
dych na regionalnym rynku pra-
cy – projekty konkursowe. Projekt  
nr POWR.01.02.01-IP.13-24-002/20 
Okres realizacji 01.01.2021-31.12.2022. 
To kolejny projekt realizowany przez 
ARP w partnerstwie. Bierze w nim 
udział 48 osób, które otrzymały 
wsparcie finansowe na rozpoczęcia 
własnej działalności gospodarczej. 

Kolejną instytucją otoczenia biznesu, 
o której warto wspomnieć jest Żor-

ski Park Przemysłowy, zarządzany 
przez Górnośląską Agencję Przed-
siębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Jego 
działalność polega na wspieraniu 
rozwoju gospodarki regionu oraz sty-
mulowaniu rozwoju przedsiębiorczości,  
w szczególności sektora MŚP po-
przez dostarczanie nowoczesnych 
usług wspomagających, promocję 
innowacyjnych rozwiązań oraz inwe-
stycje.

Miasto pośrednio wspiera biznes 
poprzez udostępnienie miejskiego 
Geoportalu, zamieszczonego pod 
adresem www.geoportal.zory.pl. 
Jest to interaktywny serwis skupiają-
cy bardzo bogaty i różnorodny zakres 
informacji niezwykle cennych dla 
potencjalnych inwestorów, miesz-
kańców oraz wszystkich osób zainte-
resowanych pozyskaniem informa-
cji o nieruchomościach położonych  
w obrębie miasta. Dane prezento-
wane w serwisie mają wyłącznie 
charakter poglądowo-informacyjny.  
Są jednak z powodzeniem wykorzy-
stywane w zakresie wstępnej iden-
tyfikacji i lokalizacji przestrzennej 
terenów położonych na terenie mia-
sta Żory. Wśród prezentowanych da-
nych w warstwach map znajduje się 
m.in. miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego czy struktura 
własności. Wszystkim użytkownikom 
zostały udostępnione mapy EGiB-e-
widencyjna, mapa zasadnicza, GESU-
T-uzbrojenie. Każdy potencjalny in-
westor może sprawdzić  w dogodnej 
dla niego porze powierzchnię intere-
sującego go obszaru, przebieg sieci 
uzbrojenia w celu optymalnej zabu-
dowy nieruchomości bez konieczno-
ści wizyty w Urzędzie Miasta Żory.



OCHRONA ŚROdOWISKA
Raport o stanie gminy za 2021 rok

5454 55

Choć wciąż wielu osobom Śląsk ko-
jarzy się głównie z kopalniami, hałda-
mi i smogiem, to tak naprawdę jest 
to bardzo zielony i ciekawy przyrod-
niczo region Polski. Około 33% po-
wierzchni województwa śląskiego 
zajmują grunty leśne, co oznacza,  
że nasze województwo jest 6. najbar-
dziej zalesionym w Polsce. Doskona-
le widać to w Żorach, gdzie ponad  
1 500 ha zajmują lasy, parki i zieleńce! 
To właśnie u nas zaczynają się także 
granice Parku Krajobrazowego „Cy-
sterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich”, czyli najciekawszego 
przyrodniczo zakątku Śląska.

By dbać o piękno naturalnego śro-
dowiska, w którym żyjemy, już  
od wielu lat nasze miasto prowadzi 
szerokie spektrum działań związa-
nych z ochroną środowiska – zarów-
no profilaktycznych, jak i interwen-
cyjnych. Wynikają one z programów 
uchwalonych przez Radę Miasta, 
a także z przepisów prawa, w tym 
uchwał przyjętych przez Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego. W zarządzaniu 
środowiskiem wykorzystywane są 
m.in. Program ochrony środowiska 
dla miasta Żory, Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej, Program ogranicza-
nia niskiej emisji dla Miasta Żory, czy 
Plan usuwania azbestu. Najciekaw-
sze i najistotniejsze z działań prezen-
tujemy poniżej. 

W 2021 r. w naszym mieście prze-
prowadzono zabiegi pielęgnacyjno-
konserwacyjne oraz założono specja-
listyczne wiązania zabezpieczające 
korony drzew – pomników przyrody 

nr 43 i 48 w rejonie ul. Szoszowskiej 
w Żorach (ściana lasu na Piekuczu)  
w celu likwidacji zagrożeń oraz 
poprawy stabilności tych drzew. 
Przeprowadzono też konkurs przy-
rodniczo-ekologiczny pod nazwą  
„Najpiękniejsze drzewo w Żorach”, 
skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych oraz ponadpodsta-
wowych. Jego celem wzbudzanie  
i rozwijanie u dzieci i młodzieży za-
miłowania do przyrody oraz podnie-
sienie świadomości ekologicznej, 
motywacja do ruchu i przebywa-
nia na świeżym powietrzu oraz in-
tegracja rodzin poprzez wspólne 
działanie dzieci i dorosłych. Konkurs 
miał też wskazać, na które drzewa 
warto zwrócić szczególną uwagę,  
bo są ważne dla mieszkańców. 

Kontynuowano też realizację projek-
tu pn. „Unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest z terenu Mia-
sta Żory” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020, re-
alizowanego przez Gminę w formule 
grantowej i obejmującego: demon-
taż z obiektów (tj. budynków miesz-
kalnych, gospodarczych i innych) wy-
robów budowlanych zawierających 
azbest, ich transport i unieszkodli-
wienie (składowanie) oraz odtworze-
nie pokrycia dachowego. W ramach 
tego projektu w 2021 r. udzielono  
2 dotacji w łącznej wysokości  
23 176,80 zł. Projekt będzie konty-
nuowany, a jego realizacja zakoń-
czy się w 2022 r. Ponadto udzielono 
3 dotacji z budżetu gminy na zada-

9. 
Ochrona środowiska
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nia związane z modernizacją pokryć 
dachowych obiektów budowlanych 
zawierających azbest (demontaż, 
transport i unieszkodliwienie mate-
riałów zawierających azbest) w łącz-
nej kwocie 7 587,60 zł. Łącznie z te-
renu Gminy usunięto w roku 2021 r.  
ok. 9,6 Mg azbestu. 

Pomimo wprowadzonych w kra-
ju obostrzeń związanych z epide-
mią Covid-19, w 2021 roku udało się 
zakończyć prowadzoną corocznie  
w żorskich placówkach oświatowych 
akcję zbiórki baterii pod hasłem „Od-
zyskajmy zużyte baterie”. 

W ramach działań na rzecz środowi-
ska i ochrony przyrody Miasto współ-
działało także z innymi podmiotami, 

np. wspierając Komendę Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Żo-
rach poprzez zakup środków neutra-
lizujących i sorpcyjnych do działań 
ratownictwa ekologicznego. 

Miasto kontynuowało też współpracę 
z Leśnym Pogotowiem dla Zwierząt 
w Mikołowie. W wyniku interwencji 
podejmowanych przez pracowników 
Urzędu, strażaków-ochotników z OSP 
Żory, jak i samych mieszkańców, tra-
fiło do niego pod opiekę m.in. 10 sa-
ren, 6 zajęcy, 3 jeże, 4 wiewiórki, jeleń,  
mroczek posrebrzany oraz 20 ptaków 
różnych gatunków, w tym gatunki 
chronione:  myszołów, łabędź niemy, 
jerzyk, kulik wielki oraz krogulec.

Leureaci konkursu pn. „Najpiękniejsze drzewo w Żorach”

fot. UM Żory
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W zakresie ochrony środowiska głów-
ny priorytet dla władz miasta Żory  
od wielu lat pozostaje ten sam – zna-
cząca poprawa jakości powietrza, któ-
re przełoży się na lepszą jakość życia  
i mniej groźnych chorób. Dzięki kon-
sekwentnym działaniom sytuacja  
z roku na rok się poprawia, jednak 
nadal pozostało w tej kwestii wiele 
do zrobienia. 

W 2021 roku dofinansowanie do wy-
miany źródła ciepła w ramach Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji  

w 2021 roku zostało zrealizowane  
w 307 budynkach jednorodzinnych 
na terenie Żor. Wymiana dotyczyła 
kotłów na paliwo stałe nie spełniają-
cych wymagań określonych Uchwale 
nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw 
oraz kotłów gazowych starszych niż 
10 lat. Szczegóły przedstawia poniż-
sza tabela.

9.1
Jakość powietrza

L.p. Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego Stopień  
realizacji

1. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów węglowych  
na wymiennik ciepła do celów c.o. w budynkach jednorodzinnych 8

2. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotła gazowego na wy-
miennik ciepła do celów c.o. w budynkach jednorodzinnych 3

3. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów węglowych 
na kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych 243

4. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów na biomasę 
na ogrzewanie elektryczne w budynkach jednorodzinnych 3

5. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów na biomasę 
na kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych 2

6. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów na węglowych 
na pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych 15

7. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów gazowych  
na kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych 33

Podsumowanie: 307

Dodatkowo Żory wspólnie z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach realizują Program 
„Czyste Powietrze”.  Współpraca  

w ramach podpisanego porozumie-
nia ma na celu poprawić dostęp-
ność do Programu dla mieszkańców 
Żory oraz umożliwić dotarcie do jak 
największej liczby potencjalnych 
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wnioskodawców. W naszym mieście  
12 lipca 2021 r. uruchomiono punkt 
konsultacyjny programu „Czyste 
Powietrze”.  W ramach swoich dzia-
łań Punkt zorganizował 2 spotkania  
z mieszkańcami oraz przeprowadził 
kampanie informacyjne  o Programie  
i możliwości złożenia wniosku o do-
tację za pośrednictwem Gminy.  
W 2021 roku do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej zostało wysłanych 
poprzez gminę 387 wniosków, które 
obejmowały wymianę źródeł ciepła 
oraz szereg różnego rodzaju działań 
termomodernizacyjnych.  

W 2021 roku Gmina Miejska Żory pro-
wadziła również nabór wniosków  
w ramach projektu grantowego „Po-
zwólmy miastu odetchnąć – wymia-
na urządzeń grzewczych na terenie 
miasta Żory”. Celem tego projektu 
również jest poprawa jakości po-
wietrza poprzez wymianę/moder-
nizację bezklasowych źródeł ciepła.  
W ramach przeprowadzonego nabo-
ru złożono 37 wniosków o przyznanie 
grantu, z których ostatecznie 32 za-
kwalifikowano do projektu. Realiza-
cja inwestycji w zakresie udzielania 
grantu i montażu instalacji planowa-
na jest w latach 2022-2023.

Ważnym elementem walki o czyste 
powietrze w mieście są kontrole ko-
tłowni, które zarówno w budynkach 
mieszkalnych, jak i w obiektach, w któ-
rych prowadzona jest działalność go-
spodarcza prowadzą uprawnieni pra-
cownicy Urzędu Miasta Żory. Podczas 
tych kontroli, poza weryfikacją tego, 
czy nie są spalane odpady, sprawdza-
ne jest również spełnianie przez wła-
ścicieli nieruchomości warunków tzw. 
„uchwały antysmogowej”, która m.in. 
zakazuje stosowania określonych ro-
dzajów paliw, w tym węgla brunatne-
go, najdrobniejszych miałów, mułów, 
flotokoncentratu czy nawet drewna, 

którego wilgotność jest większa niż 
20%. W 2021 r. przeprowadzono łącz-
nie aż 250 kontroli, co oznacza, że ich 
liczba wzrosła aż o 72% w stosunku  
do poprzedniego roku.

Niestety pomimo podejmowanych 
działań, w 2021 r. w stosunku do roku 
poprzedniego odnotowano więcej dni, 
w których nastąpiło przekroczenie do-
puszczalnego stężenia dobowego dla 
pyłu PM 10 w powietrzu. Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach w 2021 r. wydał dla 
miasta Żory 9 powiadomień o ryzyku 
przekroczenia poziomu alarmowe-
go – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszone-
go PM 10 w powietrzu oraz 15 po-
wiadomień o ryzyku przekroczenia 
poziomu informowania – 100 µg/m3 
dla pyłu zawieszonego PM 10 w po-
wietrzu. Ostatecznie, na podstawie 
danych pomiarowych dla stacji Żory, 
zlokalizowanej na os. Sikorskiego 52, 
funkcjonującej w ramach monito-
ringu jakości powietrza prowadzo-
nego przez Regionalny Wydział Mo-
nitoringu Środowiska w Katowicach 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, nie odnotowano dni,  
w których stężenie dobowe wynosiło 
powyżej 150 µg/m3 (poziom alarmo-
wy). Odnotowano natomiast 5 dni,  
w których stężenie dobowe wynosiło 
powyżej 100 µg/m3 (poziom informo-
wania). Odnotowano również 50 dni  
z przekroczeniem dopuszczalnego 
stężenia dobowego pyłu zawieszo-
nego PM 10, który określono na po-
ziomie 50 µg/m3. Najwyższe stężenie 
dobowe na poziomie 130,6 µg/m3 od-
notowano 9 lutego 2021 r. Przekro-
czenie dopuszczalnej częstości prze-
kraczania poziomu dopuszczalnego  
w roku kalendarzowym dla pyłu za-
wieszonego PM10 w powietrzu, wyno-
szącego 35 dni, odnotowano w dniu  
10.10.2021 r. (36 doba z przekroczeniem 
dopuszczalnego stężenia dobowego).
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Ilość odpadów wytworzonych śred-
nio przez każdego z mieszkańców 
Żor w 2021 roku drastycznie wzrosła 
w stosunku do roku poprzedniego  
i wyniosła aż 390 kg na osobę! Ozna-
cza to wzrost ilości śmieci o 50 kg 
na osobę w ciągu zaledwie jednego 
roku! W sumie w tym czasie z nieru-
chomości na terenie Żor odebrano  
19 164 ton odpadów.

Odpady były odbierane bezpośred-
nio od mieszkańców, a także poprzez: 
punkty selektywnego zbierania prze-

terminowanych i nieużytecznych 
leków zlokalizowane w aptekach  
na terenie miasta, punkty selektyw-
nego zbierania zużytych baterii zlo-
kalizowane w placówkach oświato-
wych, budynkach Urzędu Miasta oraz 
w administracjach osiedlowych oraz 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowa-
ny przy ul. Okrężnej. 

Ilości odpadów odebranych spod 
nieruchomości w 2021 r. obrazuje po-
niższa tabela

9.2
Gospodarka odpadami

Ilości odpadów odebranych  
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
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I 775,65 50,1 79,62 100,35 13,37 47,94 240,46 61,82 0 0 1369,31

II 886,76 55,28 79,86 72,42 0 131,44 167,66 62,3 0 0 1455,72

III 870,5 52,46 83,2 77,1 0 138,06 224,76 64,8 0 24,24 1535,12

IV 1059,38 73,9 90,72 104,8 0 64,92 134,18 102,3 99,28 1729,48

V 1000,54 63,04 102,02 91,18 0 70,75 109,44 119,54 154,86 0 1711,37

VI 1026,49 59,7 95,14 88,04 0 76,28 0 123,64 154,86 0 1624,15

VII 1006,78 67,14 100,46 118,34 0 79,22 0 100,2 158,56 0 1630,7

VIII 1017,76 55,58 101,12 85,36 16,34 82,1 0 85,38 169,58 1613,22

IX 1032,92 69,9 91,04 83,52 0 274,46 61,42 100,65 179,94 1893,85

X 962,24 48,12 76,88 65,4 0 64,42 70,98 73,92 149,02 27,2 1538,18

XI 843,96 57,9 100,78 92,9 0 59,24 132,72 56,58 109,26 1453,34

XII 1088,48 66,44 100,58 92,58 0 53,6 127,06 81,02 0 1609,76

Suma 11571,46 719,56 1101,42 1071,99 29,71 1142,43 1268,68 1032,15 1175,36 51,44 19164,2
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Mieszkańcy mogli dostarczać  
do PSZOK takie odpady jak: papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, opakowa-
nia wielomateriałowe i metale, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zu-

żyte baterie i akumulatory, chemikalia, 
zużyte opony, odpady wielkogabary-
towe, odpady budowlane i rozbiórko-
we, odpady zielone oraz kuchenne 
odpady ulegające biodegradacji.

Ilości odpadów przyjętych w PSZOK-u
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I 1,91 0,74 0,23 143,75 20,52 0,581 0 7,4 0,6 0,4 0 0    176,131

II 4,18 1,46 0,22 124,79 18,86 0,6 0 11,02 0,86 0,08 0 0    162,070

III 2,80 2,38 0,41 162,72 22,92 2,285 0,28 55 1,56 0,42 0 0    250,775

IV 3,18 2 0,62 188,45 25,86 1,2 0 51,86 2,26 0,74 0 0    276,170

V 2,89 3,62 0,22 154,28 26,58 2,08 0 254,68 1,08 0,14  0,0032    445,573

VI 2,36 0,92 0,42 152,5 24,64 2,108 0 280,64 1,34 0 0 0    464,928

VII 4,08 0,98 0 190,54 32,34 2,414 0 154,8 0,94 0,12 0 0    386,214

VIII 2,48 0,84 0,4 145,6 30,44 2,405 0 121,74 1,64 0,36 0 0,002    305,907

IX 2,76 2,04 0,4 151,78 22,48 1,905 0 208,62 0,8 0,78 0  0,03  0,031 391,626

X 3,34 1,5 0,4 151,5 21,98 1,48 0 55,46 1,26 0,78 0 0,001  0,035  237,736

XI 1,76 0,6 0,18 116,78 22,5 1,4 0 79,04 2,8 0,16 0,02 0,002 0,004 0,004  225,250

XII 3,93 3,42 0,38 105,08 23,08 1,06 0 52,46 1,66 0 0  0,055 0,01  191,135

Suma 35,67 20,5 3,88 1787,77 292,2 19,518 0,28 1332,72 16,8 3,98 0,02     3513,338

Wydatki poniesione przez Miasto 
na utrzymanie systemu gospodaro-
wania odpadami z nieruchomości 
zamieszkałych, w tym mieszanych  
w Żorach w 2021 roku wyniosły  
10 089 045,8 zł, co oznacza wzrost 
kosztów aż o 2 miliony złotych w cią-
gu jednego roku. Jednocześnie uzy-
skano dochody z opłat za gospoda-
rowania w wysokości 10 036 169,21 zł. 
Oznacza to stratę, które pokryta zo-
stała z nadwyżek z poprzednich lat. 

W 2021 roku w naszym mieście obo-
wiązywały następujące stawki opłat 

za gospodarowanie odpadam:
•	 15,00	 zł	 miesięcznie	 za	 każdego	

mieszkańca w przypadku, gdy od-
pady są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny,

•	 30,00	 zł	 miesięcznie	 za	 każdego	
mieszkańca w przypadku, gdy od-
pady nie są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny,

•	w	przypadku	nieruchomości,	które	
w części są zamieszkałe, a w czę-
ści prowadzona jest w nich działal-
ność gospodarcza, do opłaty za go-
spodarowanie odpadami liczonej  
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od mieszkańca doliczyć należy 
opłatę za odbieranie tych odpa-
dów według stawek uzależnionych  
od wielkości pojemników, w któ-
rych są one zbierane i odbierane.

Jednak w 2021 roku konieczna 
była zmiana tych stawek. Uchwałą  
Nr 481/XXXVI/21 Rady Miasta Żory  
z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za-
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 
(Dz.U. Województwa Śląskiego z dnia 
01 grudnia 2021r., poz. 7614) zostały 
ustalone nowe stawki opłat zagospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2022 r. wysokość opłaty 
zagospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wynosi 25,00 zł miesięcznie-
od każdego mieszkańca zamiesz-
kującego nieruchomość. Wysokość 
częściowego zwolnienia z opłaty za-
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompo-
stujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym wynosi 2,00 zł  
od obowiązującej stawki opłaty.

W przypadku, gdy właściciel nieru-
chomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selek-
tywny, stawka opłaty podwyższonej 
wynosi 50,00 zł miesięcznie od każ-
dego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość.

Główne czynniki powodujące wzrost 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi to:
– wzrost cen usług za odbiór odpa-

dów;
– wzrost opłaty środowiskowej;
– wzrost produkcji ilości odpadów 

przez mieszkańców (tj. odpadów od-
bieranych spod nieruchomości oraz 
odpadów dostarczanych do PSZOK);

– wzrost cen paliwa;
– wzrost cen energii elektrycznej;
– wzrost płacy minimalnej.

W 2021 roku w Żorach osiągnięto wy-
magany przepisami poziom recyklin-
gu. Szczegółowe wyniki przedstawia-
ją się następująco: 
•	 poziomie	przygotowania	do	ponow-

nego użycia i recyklingu: 22,84%,
•	 poziomie	 składowania	 odpadów	

komunalnych i odpadów pocho-
dzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych, zwanym „poziomem 
składowania”: 45,15%,

•	 poziomie	 ograniczenia	 masy	 od-
padów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych  
do składowania: 38,06%.

Gminy są obowiązane osiągnąć po-
ziom przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów komu-
nalnych w wysokości co najmniej:
1) 20% wagowo – za rok 2021;
2) 25% wagowo – za rok 2022;
3) 35% wagowo – za rok 2023;
4) 45% wagowo – za rok 2024;
5) 55% wagowo – za rok 2025;
6) 56% wagowo – za rok 2026;
7) 57% wagowo – za rok 2027;
8) 58% wagowo – za rok 2028;
9) 59% wagowo – za rok 2029;
10) 60% wagowo – za rok 2030;
11) 61% wagowo – za rok 2031;
12) 62% wagowo – za rok 2032;
13) 63% wagowo – za rok 2033;
14) 64% wagowo – za rok 2034;
15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każ-
dy kolejny rok.

Ponadto Gminy są obowiązane nie 
przekraczać poziomu składowania  
w wysokości:
1) 30% wagowo – za każdy rok w la-
tach 2025-2029;
2) 20% wagowo – za każdy rok w la-
tach 2030-2034;
3) 10% wagowo – w 2035 r. i za każdy 
kolejny rok w latach następnych.
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Poprawa stanu środowiska natural-
nego jest możliwa tylko wtedy, gdy 
w inicjowane przez władze działa-
nia zaangażują się mieszkańcy. Bez 
ich udziału nawet najlepsze pomysły  
i działania samorządu nie mają szans 
powodzenia. Dlatego też Urząd Mia-
sta Żory stara się angażować w dzia-
łania proekologiczne wszystkie grupy 
żorzan, począwszy od tych najmłod-
szych a skończywszy na seniorach, 
tak by zachęcić ich do wspólnego 
dbania o środowisko naturalne. 

Największy nacisk kładziony jest 
został na działania skierowane  
do dzieci i młodzieży. Elementem 
budującym świadomość ekologiczną 
najmłodszych mieszkańców Żor był 
z pewnością konkurs przyrodniczo-
ekologiczny pod nazwą „Najpiękniej-
sze drzewo w Żorach”, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych. Celem konkursu 
było wzbudzanie i rozwijanie u dzieci 
i młodzieży zamiłowania do przyrody 
oraz podniesienie świadomości eko-
logicznej, motywacja do ruchu i prze-
bywania na świeżym powietrzu oraz 
integracja rodzin poprzez wspólne 
działanie dzieci i dorosłych.

Przeprowadzono także konkurs  
pn. „Moje rady na odpady – bajka dla 
dzieci”. Jury dokonało oceny 17 prac, 
zgłoszonych przez uczniów żorskich 
szkół podstawowych i wyłoniło sied-
miu laureatów. Zadaniem uczest-
ników było napisanie bajki, w której 
autor podzieli się wiedzą z zakresu 
gospodarowania odpadami oraz wy-
każe umiejętnością wnioskowania  

i przewidywania skutków oddziały-
wania człowieka na środowisko. Do 
wygrania były m.in. hulajnoga, opa-
ska SmartBand, przenośny głośnik 
JBL, tablet i SmartWatch ufundowa-
ne przez Miasto Żory oraz firmę Pre-
Zero Recycling Południe Sp. z o.o.

Pomimo wprowadzonych w kra-
ju obostrzeń wskutek pandemii,  
w roku 2021 udało się także prze-
prowadzić organizowaną corocznie  
w żorskich placówkach oświatowych 
akcję zbiórki baterii pod hasłem „Od-
zyskajmy zużyte baterie”.

Jednym z najciekawszych działań 
edukacyjnych prowadzonych w 2021 
roku była kampania informacyjna 
pn. „Chcemy oddychać czystym po-
wietrzem”. W ramach tej kampanii 
przygotowano i rozklejono na terenie 
miasta 5 billboardów; przygotowa-
no 800 szt. naklejek informujących 
o terminie wymiany kotła, które wy-
korzystywane są na bieżąco w trak-
cie kontroli kotłowni; przygotowano 
80 plakatów z przeznaczeniem dla 
placówek oświatowych, zarządów 
dzielnic, tablic w budynkach Urzędu 

9.3
Edukacja	ekologiczna

Laureaci konkursu „Moje rady na odpady...”

fot. UM Żory
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Pomimo upływu czasu w świadomo-
ści mieszkańców wciąż żywe są wy-
darzania z 2018 roku, kiedy na terenie 
jednej z nieruchomości przy ul. Klesz-
czowskiej, zakładach przetwarzania 
odpadów opon, odpadów z gumy  
i tworzyw sztucznych wybuchł pożar. 

W roku 2021 r. Prezydent Miasta Żory 
prowadził postępowanie administra-
cyjne mające na celu nakazanie usu-
nięcia odpadów z części terenu przy 
ul. Kleszczowskiej 36, gromadzonych 

tam niezgodnie z przepisami. Postę-
powanie zakończyło się wydaniem 
decyzji nakazującej usunięcie od-
padów ich posiadaczowi. Posiadacz 
odpadów wniósł odwołanie od tej 
decyzji, a Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Katowicach utrzyma-
ło decyzję w mocy. Niemniej jednak 
decyzja Samorządowego Kolegium 
Odwoławcze w Katowicach została 
zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach.

9.4
Pożar składowiska odpadów

Miasta oraz 25 szt. plakatów z prze-
znaczeniem do wyklejenia na słupach 
ogłoszeniowych na ternie miasta.

Ponadto rozdysponowano materia-
ły promocyjne, otrzymane od Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w ramach kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej na terenie 
województwa śląskiego, projekt „In-

foSMOG-MED”. Było to 50 plakatów 
do placówek oświatowych, zarządów 
dzielnic i na tablicach w budynkach 
Urzędu Miasta oraz 600 ulotek, które 
przekazano do wykorzystania pod-
czas kontroli kotłowni oraz rozmiesz-
czono w budynkach Urzędu do po-
brania przez mieszkańców.

W ramach działań edukacyjnych 
zakupiono i przekazano wolontariu-
szom materiały do organizacji akcji 
sprzątania żorskich lasów. Cyklicznie 
publikowano też w miejskim biule-
tynie informacyjnym „Kurier Żorski” 
materiały dotyczące przepisów obo-
wiązującej na terenie województwa 
śląskiego uchwały antysmogowej, 
prowadzonych działań kontrolnych 
dot. źródeł ciepła i stosowanych pa-
liw oraz możliwości uzyskania do-
finansowania oraz praktycznego 
stosowania uchwały antysmogowej  
w formie infografiki.
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Kolejnym ekologicznym proble-
mem, którego rozwiązanie okazuje 
się niezwykle skomplikowane i cza-
sochłonnej jest nielegalne składowi-
sko odpadów chemicznych, zlokali-
zowane przy ul. Sosnowej w Żorach.  
W lutym 2019 r. na terenie jednej  
z nieruchomości ujawniono tam 
zmagazynowanie znacznej ilości  
(ok. 650 pojemników) substancji 
płynnych w beczkach i pojemnikach 
typu mauzer, ulokowanych na 14 na-
czepach samochodowych. Odpady 
te  zostały częściowe usunięte z nie-
ruchomości na zlecenie jej właścicie-
la.  Z nieruchomości usunięto około 
222 ton. Część odpadów w dalszym 
ciągu postała na nieruchomości,  

w 6 naczepach samochodowych oraz 
w pojemnikach na placu obok hali. 

Postępowanie w sprawie ustalenia 
posiadaczy odpadów i nakazania ich 
usunięcia, ze względu na szczegól-
nie skomplikowany charakter spra-
wy, związany z ustaleniem posia-
daczy odpadów, odpowiedzialnych  
za umieszczenie odpadów na nieru-
chomości jest kontynuowane. W roku 
2021r. wobec podejrzanych o udział 
w grupie przestępczej, zajmującej 
się nielegalnym gospodarowaniem 
odpadami, między innymi na terenie 
nieruchomości w Żorach, toczyło się 
postępowanie w Sądzie Okręgowym 
w Katowicach.

9.5
Nielegalne składowisko 
odpadów chemicznych

fot. UM Żory
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Mówisz Żory, myślisz Bezpłatna Ko-
munikacja Miejska – to nowatorskie 
rozwiązanie, wprowadzone przez 
władze miasta w życie w 2014 roku, 
stało się prawdziwą wizytówką na-
szego miasta i jego symbolem rozpo-
znawczym.  Pomimo upływu lat Żory 
wciąż są jednym z nielicznych miasta, 
gdzie z BKM może skorzystać każdy - 
nie tylko mieszkańcy – i nie ma w tym 
zakresie żadnych ograniczeń.

Rok 2021, tak jak poprzedni, był cza-
sem dużych wyznań m.in. w zakresie 
komunikacji miejskiej, związanych 
z ograniczeniami wprowadzonymi 
z uwagi na epidemię Covid-19. Ko-
nieczne było dostosowanie funkcjo-
nowania BKM do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa – zgodnie  
z przepisami ogólnokrajowymi ogra-
niczana została ilość miejsc dostęp-
nych w autobusach, a pasażerowie 
musieli podczas podróży zakrywać 
nos i usta. Podejmowano też dzia-
łania, które miały zmniejszać ryzyko 
zarażenia się w autobusach, takie jak: 
dodatkowa dezynfekcja autobusów 
ze szczególnym uwzględnieniem 
m.in. poręczy, uchwytów i kasowni-
ków, wzmożone kontrole czystości, 
zakaz wejścia i wyjścia z autobusu 
przednimi drzwiami, czy wyznacze-
nie stref bezpieczeństwa oddzielają-
cych pasażerów od kierowcy. 

Ponadto w związku z zamknięciem 
szkół, na ten czas autobusy BKM jeździ-
ły według rozkładu na dzień roboczy 
wolny od nauki szkolnej. Pomimo tego, 
firma A-21 Sp. z o.o. obsługująca Bez-

płatną Komunikację Miejską  wykonała 
w jej ramach w 2021 roku aż 683 452,60 
wozokilometrów. Było to o ponad  
20 tysięcy km więcej niż rok wcześniej.

Niestety rok 2021 nie był wolny  
od problemów. Zdarzały się strajki 
kierowców firmy A-21 sp. z o. o., reali-
zującej kursy Bezpłatnej Komunika-
cji Miejskiej w Żorach. Miały one za-
równo charakter incydentalny, kiedy 
nie były realizowane pojedyncze kur-
sy, jak również zorganizowany, kiedy 
żaden autobus BKM nie wyjechał  
na ulice Żor. Kierowcy domagali się 
od wykonawcy zaległych wypłat.

W 2021 roku zakończyła się ważna 
z punktu widzenia użytkowników 
komunikacji publicznej inwestycja, 
czyli modernizacja zabytkowego bu-
dynku dworca kolejowego w Żorach. 
Inwestycja ta została zrealizowana  
w ramach projektu pn. „Kolej przed-
siębiorczości – rewitalizacja obiektów 
i przestrzeni dworca PKP i dawnego 
Młyna Elektrycznego w Żorach – etap 
I dworzec PKP”, który otrzymał dofi-
nansowanie ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. W ramach 
tego przedsięwzięcia przeprowadzo-
no kompleksową modernizację bu-
dynku dworca kolejowego w Żorach 
i przystosowano jego pomieszczenia 
na cele społeczne. Budynek będzie 
pełnił funkcje m.in.: Centrum Inte-
gracji Społecznej, Centrum Aktyw-
ności Lokalnej i harcówki. W zmo-

10.
Komunikacja publiczna



64

KOmUNIKACJA PUBLICzNA
Raport o stanie gminy za 2021 rok

64 65

dernizowanym budynku przewidziano 
miejsce na biura, klub malucha i wie-
lofunkcyjne sale. Zaplanowano miej-
sce na punkt gastronomiczny, który 
będzie bazą dla treningów z zakresu 
samodzielności oraz rozszerzenia prak-
tycznych umiejętności uczestników 
CIS. Będzie też wsparciem działalności 
Centrum Aktywności Lokalnej i miej-
scem spotkań mieszkańców dzielnicy.  
Oczywiście nie zapomniano też o funk-
cji poczekalni dworca kolejowego.

Poruszając tematy komunikacji nie 
można nie wspomnieć o planowa-
nych na terenie naszego miasta in-
westycji kolejowych. W 2021 roku 
kontynuowane były prace projek-
towe oraz konsultacje społeczne, 
związane z inwestycjami Centralne-
go Portu Komunikacyjnego. Przed-
sięwzięcie to jest niezwykle ważne 
dla władz i mieszkańców Żor, ponie-
waż przez nasze miasto przebiegać  
ma linia kolejowa, oznaczona nume-
rem 170 na odcinku: Katowice – gra-
nica państwa – Ostrawa. W 2021 roku 
projektant, czyli firma Egis Poland 
Sp. z o.o., zaprezentował możliwe 
warianty przebiegu tras kolejowych 
przez Żory, z których większość sku-
piona jest obok Autostrady A1.

W 2021 roku prowadzone były też 
rozmowy w sprawie przywrócenia 
połączenia kolejowego na trasie Ka-
towice–Jastrzębie-Zdrój. Wniosko-
dawcą i koordynatorem działań zwią-
zanych z odtworzeniem połączenia 
był Marszałek Województwa Śląskie-
go,  który zgodnie z kompetencjami 
odpowiada za transport kolejowy  
w regionie. Żory wraz z innymi samo-
rządami partycypowały w kosztach 
przygotowania studium wykonal-
ności – dokumentacji, która wskaże 
trasy przebiegu i możliwości tech-
niczne budowy torów kolejowych. 
Wykonawca dokumentu, wyłoniony 
przez Urząd Marszałkowski wskazał 
dwa warianty linii łączącej miasto  
z aglomeracją śląską. W pierwszym 
koszt budowy połączenia wyniósł-
by 541 mln zł, w drugim 319 mln zł. 
W pierwszym wariancie podróż  
na trasie Katowice – Jastrzębie trwa-
łaby 69 minut, w drugim 74 minuty. 
Połączenie obsługiwałoby 18 pocią-
gów: 12 z nich kursowałoby na trasie 
Katowice-Żory-Jastrzębie, a sześć 
dodatkowo obsługiwałoby odcinek 
łączący Żory i Rybnik.

fot. Wojciech Bęczarski
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W 2021 roku w naszym mieście nie-
zmiennie funkcjonowały cztery 
miejskie spółki, w których większo-
ściowym udziałowcem jest Gmina 
Miejska Żory. Są to: 

– Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. 
zajmujące się m.in. dostarczaniem 
wody dla mieszkańców, odprowa-
dzaniem i oczyszczaniem ścieków, 
eksploatacją sieci ciepłowniczej oraz 
dystrybucją ciepła, budową i mo-
dernizacją sieci wodociągowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
sieci ciepłowniczej, a także analiza-
mi laboratoryjnymi wody i ścieków;

– Miejskie Zakłady Opieki Zdrowot-
nej w Żorach Sp. z o.o. zajmujące 
się prowadzeniem Szpitala Miej-
skiego w Żorach oraz Przychodni 
Miejskiej wraz z filią przy ul. Gwar-
ków, a także Poradni Laktacyjnej;

– Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Żorach utworzone  

w 2008 r. poprzez przekształcenie 
zakładu budżetowego w spółkę 
prawa handlowego. Głównym za-
daniem jest kompleksowa obsługa 
programu wspierania mieszkalnic-
twa „Z przyszłością w Żorach”. Po-
nadto w 2021 roku zajmowała się 
także: prowadzeniem targowisk 
miejskich, utrzymywaniem cmenta-
rzy, mogił, pomników, miejsc pamię-
ci, fontanny oraz zdrojów ulicznych 
a także utrzymaniem ujęć wody.

– Nowe Miasto Sp. z o.o. odpowiada-
jąca m.in. za rozwój przedsiębiorczo-
ści związanej z branżą turystyczną  
i rekreacyjną w Żorach oraz regionie, 
a także zwiększenie atrakcyjności 
miasta zarówno dla mieszkańców, 
jak i przedsiębiorców mogących 
prowadzić tutaj własną działalność 
gospodarczą. Spółka zarządza ta-
kimi obiektami jak: Amerykański 
Park Rozrywki Twinpigs oraz Park 
Wodny Aquarion. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Żory Spółka z o.o. zajmuje 
się przede wszystkim dostarczaniem 
wody i odbiorem ścieków od miesz-
kańców. Działalność Spółki obejmuje 
też odprowadzanie wód deszczowych 
oraz produkcję energii elektrycznej  

11.
Spółki miejskie

11.1
Działalność PWiK Żory sp. z o.o.

Michał Pieczonka
Prezes Zarządu
PWiK Żory
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i cieplnej. W 2021 roku – kolejnym „co-
vidowym” roku priorytetem dla PWiK 
było zapewnienie ciągłości i nieprze-
rwanej dostawy wody mieszkańcom, 
a także odbiór i oczyszczanie ścieków 
w sprawny sposób. 

Nasze miasto wciąż się rozwija, po-
wstają nowe budynki mieszkalne  
i przemysłowe, a to oznacza, że Spół-
ka zobligowana jest do prowadze-
nia wielu działań, zmierzających do 
uzbrojenia nowych obszarów do-
tąd niezamieszkałych w infrastruk-
turę wodociągowo-kanalizacyjną.  
Ze względu na ograniczone środki  
na inwestycje, jakimi dysponuje 
PWiK, aby nadążyć z rozwojem infra-
struktury wodociągowo-kanalizacyj-
nej z planami Miasta, podjęto decy-
zję o dokapitalizowaniu PWiK Żory 
Sp. z o. o. poprzez wejście w grudniu 
2020 r. nowego wspólnika NFOŚiGW. 
Środki w ten sposób pozyskane zo-
stały przeznaczone na rozbudowę 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  
na terenie miasta Żory.

W 2021 roku rozpoczęto kolejny etap 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej  
w dzielnicach: Rój, Rogoźna, Rowień-
Folwarki, Zachód, Kleszczów, Bara-
nowice, które będą kontynuowane 
w roku następnym. W 2021 r. prowa-
dzono również inwestycje związane 
z odnowieniem kanalizacji sanitarnej 
oraz kontynuowano wymianę sieci 
wodociągowej stalowej na rurociągi 
polietylenowe.

W 2021 r. PWiK podłączyło 271 obiek-
tów do kanalizacji sanitarnej. Spółka 
wybudowała też 7,5 km nowej sieci 
wodociągowej oraz 2,14 km nowej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Długość 
sieci ciepłowniczej PWiK na koniec 
2021 roku wyniosła 8,6 km i było  
do niej podłączonych 128 budynków, 
co oznacza, że w 2021 roku podłączo-
no 11 nowych budynków.

2021 rok był już kolejnym, kiedy dzia-
łalność Miejskich Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Żorach zdominowa-
ła pandemia koronawirusa. Minister 
Zdrowia wydał wobec MZOZ nastę-
pujące decyzje:

– z dnia 15.02.2021 r. polecającą za-
pewnienie 8 łóżek dla pacjentów  
z podejrzeniem zakażenia wiru-
sem SARS CoV2 na I poziomie za-
bezpieczenia szpitalnego, 2 łóżek 
dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS CoV2  
na II poziomie zabezpieczenia szpital-
nego, w tym 2 łóżek respiratorowych,

– z dnia 16.03.2021 r. polecającą za-
pewnienie 8 łóżek dla pacjentów  
z podejrzeniem zakażenia wiru-
sem SARS CoV2 na I poziomie za-

11.2
Działalność MZOZ w Żorach 
sp. z o.o.

Katarzyna Siemieniec
Prezes Zarządu
MZOZ
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bezpieczenia szpitalnego, 26 łóżek 
dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS CoV2  
na II poziomie zabezpieczenia szpital-
nego, w tym 5 łóżek respiratorowych,

– z dnia 06.04.2021r. polecającą za-
pewnienie 8 łóżek dla pacjentów  
z podejrzeniem zakażenia wiru-
sem SARS CoV2 na I poziomie za-
bezpieczenia szpitalnego, 27 łóżek 
dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS CoV2  
na II poziomie zabezpieczenia szpital-
nego, w tym 6 łóżek respiratorowych,

– z dnia 01.06.2021 r., polecającą za-
pewnienie 8 łóżek dla pacjentów  
z podejrzeniem zakażenia wirusem 
SARS CoV2 na I poziomie zabezpie-
czenia szpitalnego,

– z dnia 02.11.2021 r., polecającą za-
pewnienie 8 łóżek dla pacjentów  
z podejrzeniem zakażenia wiru-
sem SARS CoV2 na I poziomie za-
bezpieczenia szpitalnego, 5 łóżek 
dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS CoV2  
na II poziomie zabezpieczenia szpital-
nego, w tym 5 łóżek respiratorowych,

– z dnia 02.11.2021 r., polecającą za-
pewnienie 8 łóżek dla pacjentów  
z podejrzeniem zakażenia wiru-
sem SARS CoV2 na I poziomie za-
bezpieczenia szpitalnego, 5 łóżek 
dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS CoV2  
na II poziomie zabezpieczenia szpital-
nego, w tym 5 łóżek respiratorowych.

Wszystkie decyzje opatrzone były 
rygorem natychmiastowej wykonal-
ności.

Opisane wyżej zmiany w działal-
ności szpitala przełożyły się na licz-
ne zmiany organizacyjne. Okreso-
wo wprowadzano zakaz odwiedzin  
w całym szpitalu, za wyjątkiem od-
działu pediatrycznego, gdzie dopusz-
czone było sprawowanie opieki przez 
jednego zdrowego rodzica. W celu 

zwiększenia bezpieczeństwa na izbie 
przyjęć, zmieniono zasady ruchu  
w szpitalu - wejścia zabezpieczone 
były przez WOT, wszystkie izby przy-
jęć, Podstawowa Opieka Zdrowot-
na oraz Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna zostały wyposażone w do-
mofony przez które przeprowadzany 
jest wstępny wywiad. Przy głównej 
izbie przyjęć utworzono Izbę Przyjęć 
dla pacjentów Covid-19. 

Kontynuowana była też działalność 
Zespołu ds. organizacji kwarantanny 
w Szpitalu Miejskim, którego celem 
jest organizacja miejsc kwarantan-
nowych na terenie szpitala. Dzia-
ła też pielęgniarski zespół kryzyso-
wy ds. Covid-19, którego celem jest 
podejmowanie zadań związanych  
z zapobieganiem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa oraz Zespół zaka-
żeń szpitalnych, który między inny-
mi  prowadzi ciągłe szkolenia perso-
nelu w zakresie stosowania środków 
ochrony indywidualnej.

Ważną częścią działalności MZOZ  
w 2021 roku było zorganizowanie  
i prowadzenie we współpracy  
z Miastem Punktu Szczepień Po-
wszechnych przeciwko Covid-19.  
Ze względu na duże zainteresowa-
nie mieszkańców Żor i całego regio-
nu szczepieniami punkt początkowo 
działał w hali sportowej Zespołu Szkół 
nr 1 w Żorach, czyli popularnej „Miar-
ki”. W punkcie można było nie tyl-
ko się zaszczepić, ale też na miejscu 
osobiście zapisać się na szczepienie 
i mieć pewność, że zostanie ono wy-
konane w Żorach. W punkcie można 
też było przenieść drugie szczepienie 
(drugą dawkę) z innej jednostki poza 
Żorami do Punktu Szczepień Po-
wszechnych w Żorach. Mieszkańcy 
mieli też możliwość wyboru rodza-
ju szczepionki: Pfizer, Astra Zeneca, 
Moderna lub Johnson & Johnson.
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Następnie, gdy zainteresowanie 
szczepieniami zmalało, Punkt szcze-
pień został przeniesiony do Galerii 
Wiślanka. 

W roku 2021 lekarze zatrudnieni  
w MZOZ Żory udzielili 4 605 porad  
w ramach Ambulatoryjnej Opie-
ki Specjalistycznej i 10 727 porad  
w Izbie Przyjęć. Do szpitala przyjęto 
6088 osób, a więc o ponad 500 osób 
więcej niż rok wcześniej. 

Bez wątpienia najważniejszym wyda-
rzeniem roku 2021 dla szpitala miej-
skiego w Żorach było otwarcie no-
woczesnego Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, który zwiększył 
liczbę łóżek z 5 do 8 oraz został wy-
posażony w wysokiej klasy sprzęt,  
w tym m.in. potrzebne do ratowania 
życia respiratory. To niezwykle ważna 
inwestycja, dzięki której żorski szpital 
będzie mógł w doskonałych warun-
kach zaopiekować się pacjentami  
w najcięższym stanie.

Realizowany przez Miejskie Zakłady 
Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 
projekt pn. „Zakup sprzętu medycz-
nego oraz dostosowanie infrastruk-
tury Szpitala Miejskiego w Żorach  
do aktualnych zagrożeń i potrzeb 
epidemiologicznych. Bezpieczny 
szpital – zakup urządzeń i środków 
dezynfekcyjnych” kosztował w su-

mie 9 353 091,28 zł. Szpital Miejski  
w Żorach pozyskał na ten cel dofi-
nansowanie ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020  w wysokości  
aż 7 950 127,59 zł oraz dodatkowo dofi-
nansowanie z budżetu państwa, w wy-
sokości 647 680,00 zł. Pozostałe środki 
pochodziły z budżetu Miasta Żory.

Główną część tego projektu, czyli 
nowoczesny Oddział Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii oficjalnie 
otwarto w środę, 24 lutego 2021 r. 
Oddział zmienił swoją powierzchnię  
i ma teraz prawie 450 metrów kwa-
dratowych. Liczba łóżek zwiększyła się  
z 5 do 8. Dzięki temu szpital może 
ubiegać o uzyskanie II stopnia refe-
rencyjności. Dzięki realizacji projektu 
na Oddziale Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii została wydzielona izolat-
ka oraz powstało pięć dodatkowych 
czasowych stanowisk, a docelowo 
po ustaniu pandemii pozostaną trzy 
nowe stanowiska. Oznacza to, że od-
dział zwiększy na stałe liczbę miejsc  
z pięciu do ośmiu łóżek. Zmodernizo-
wano także i doposażono Medyczne 
Laboratorium Diagnostyczne, a przy 
Izbie Przyjęć powstała pracownia to-
mografii komputerowej.

Najważniejszą częścią działalno-
ści Zakładów Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. był w 2021 roku oczywi-
ście nadzór nad realizacją progra-
mu mieszkaniowego „Z przyszłością  
w Żorach”.

11.3
Działalność ZTK sp. z o.o.

Andrzej Bzibziak
Prezes Zarządu
ZTK sp. z o.o.
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W związku z realizacją inwestycji 
mieszkaniowej (budynki 1-2, 3) w lu-
tym 2021 roku Spółka złożyła wniosek 
o udzielenie finansowego wsparcia  
z Funduszu Dopłat w ramach realiza-
cji przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego rządowego programu budow-
nictwa komunalnego o czym mowa 
w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o fi-
nansowym wsparciu tworzenia lokali 
mieszkalnych na wynajem, mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk 
dla osób bezdomnych, ogrzewalni  
i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 508, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 25 mar-
ca 2021 r. w sprawie finansowego 
wsparcia na tworzenie lokali miesz-
kalnych na wynajem, mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk 
dla osób bezdomnych, ogrzewalni, 
tymczasowych pomieszczeń, komu-
nalnej infrastruktury technicznej 
lub infrastruktury społecznej (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 595).

W maju Spółka podpisała z BGK 
umowę o udzielenie finansowe-
go wsparcia inwestycji polegającej  
na budowie dwóch wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych (budynek 
1-2 oraz budynek 3) w wysokości 
80% kosztów planowanego przed-
sięwzięcia. W 26.10.2021 r. w związku 
z aktualizacją harmonogramu reali-
zacji inwestycji budynków mieszkal-
nych (1-2,3) został podpisany aneks  
do umowy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego zmieniający termin uru-
chomienia finansowego wsparcia  
na trzeci kwartał 2022 r.

14.05.2021 r. Spółka ZTK podpisała 
z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 
oraz z DNB Bank Polska umowę  
na obsługę emisji i nabywanie obliga-
cji na łączną kwotę 168 373 000,00 zł. 
z czego: 

•	w	ramach	transzy	„A”:	90	713	000,00	zł	
w dn. 25.06.2021 r. (w ramach emi-
sji obligacji) zostało przeznaczone 
na finansowanie wykupu wcześniej 
wyemitowanych obligacji przezna-
czonych na finansowanie już za-
kończonej inwestycji – tj. budowy 
budynków 4, 5, 6, 7 zlokalizowa-
nych przy ul. Orlej, Sokolej, Jastrzę-
biej i Armii Krajowej w Żorach oraz 
kosztów uruchomienia programu 
finansowania, 

•	w	 ramach	 transzy	 „B”:	 77	 053	 000,00	 zł	
posłuży finansowaniu kosztów 
budowy budynków 1-2,3 poprzez 
emisje transz obligacji dokonywa-
ną sukcesywnie w trakcie trwania 
inwestycji jednak nie później niż  
do 1 marca 2025 r.  

W celu zapewnienia merytorycz-
nej, zewnętrznej kontroli nad f i-
nansowaniem procesu budowy 
w dn. 12.10.2021 r. została zawarta 
umowa trójstronna o nadzór nad 
projektem pomiędzy Spółką, Ban-
kiem Polska Kasa Opieki S.A. a ze-
wnętrznym doradcą technicznym 
Eudeco Sp. z o.o., której przedmio-
tem jest m.in. weryf ikacja prawidło-
wości realizacji budowy, zasadność 
uruchamiania poszczególnych 
transz obligacji przeznaczonych  
na ich finansowanie, ocena zgodno-
ści kosztów z harmonogramem itd.

W ramach realizacji programu 
wspierania mieszkalnictwa w Gmi-
nie Miejskiej Żory spółka otrzyma-
ła w roku 2021 dokapitalizowanie  
z strony Gminy w łącznej wysoko-
ści: 2 930 000,00 zł.

Od 1 lipca 2021 r. Zakłady Techniki Ko-
munalnej Sp. z o.o. są administrato-
rem zasobów mieszkaniowych przy 
ul. Sokolej, Orlej, Jastrzębiej oraz Alej 
Armii Krajowej – przejęły zarządza-
nie umowami najmu, jakie zostały 
wcześniej zawarte pomiędzy Zarzą-
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dem Budynków Miejskich w Żorach 
a lokatorami wyłonionymi w ramach 
realizacji programu „Z przyszłością 

w Żorach”. Spółka zarządza umowa-
mi najmu w następującym zasobie 
mieszkaniowym: 

Budynki Ilość mieszkań Ilość komórek 
lokatorskich

Ilość miejsc  
postojowych w garażu 

podziemnym

budynek nr 4 133 107 141

budynek nr 5 91 91 89

budynek nr 6 76 76 69

budynek nr 7 96 96 –

razem 396 370 299

Oprócz realizacji programu „Z Przy-
szłością w Żorach” Spółka ZTK zaj-
muje się także:
•	 prowadzeniem	 targowisk	 miej-

skich, zlokalizowanych przy ul. Fol-
wareckiej oraz ul. Dąbrowskiego,

•	 utrzymywaniem	cmentarzy,	mogił,	

pomników, miejsc pamięci, fontan-
ny oraz zdrojów ulicznych

•	 utrzymaniem	 ujęć	 wody	 w	 na-
stępujących lokalizacjach: SW-20 
Śmieszek, SW-18 Park Cegielnia  
i S-2 Park Piaskownia.

11.4
Działalność spółki Nowe Miasto

Trwający stan epidemii i związane  
z tym ograniczenia działalności mia-
ły ogromny wpływ na działalność 
spółki Nowe Miasto w 2021 roku. Bez-
pośrednio przełożyły się na osiągane 

przychody, w szczególności Parku 
Wodnego Aquarion. Zanotowane  
w 2021 roku przychody Spółki z dzia-
łalności operacyjnej były co prawda 
wyższe niż w 2020 roku, ale nadal 
zdecydowanie niższe niż w latach 
przed pandemią.

W związku z sytuacją finansową Spół-
ki oraz w celu zapewnienia środków 
na jej działalność w okresie epide-
mii koronawirusa, w dniu 28.01.2021 r. 
Rada Miasta Żory podjęła uchwałę  

Jerzy Serednicki
Prezes Zarządu
Nowe Miasto sp z o.o.
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o wyrażeniu zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego poprzez wnie-
sienie wkładu pieniężnego do Spółki 
o wartości 1,5 mln zł. Spółka nie otrzy-
mała natomiast wsparcia w ramach 
tarcz antykryzysowych wprowadzo-
nych przez Rząd RP. Co ważne, uda-
ło się jednak zawrzeć porozumienie 
ustalające nowy harmonogram spła-
ty pożyczki uwzględniający możliwo-
ści finansowe Spółki. 

W związku z tym, że do skutku nie 
doszła sprzedaż zorganizowanej czę-
ści przedsiębiorstwa – Amerykań-
skiego Parku Rozrywki Twinpigs  
w Żorach – skierowano do Komu-
nalnego Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego z siedzibą w Warsza-
wie pismo w sprawie aktualizacji har-
monogramu spłat zobowiązań wy-
nikających z umowy pożyczki z dnia 
27.10.2017 r. oraz zawarcia  aneksu do 
porozumienia z dnia 7 czerwca 2021 r. 
Aktualnie Spółka oczekuje na decy-
zję Funduszu i dokonuje wpłat rat 
kapitałowych i odsetek zgodnie z za-
proponowanym harmonogramem 
spłaty.

W 2021 roku działalność spółki Nowe 
Miasto prowadzona była w następu-
jących obszarach:
•	 Twinpigs	-	Amerykański	Parku	Roz-

rywki Twinpigs,
•	 Park	Wodny	Aquarion,
•	Muzeum	Ognia,
•	Obrót	nieruchomościami,
•	 Komunalny	Zakład	Pogrzebowy.

Amerykański Park Rozrywki Twinpigs
Z uwagi na stan epidemii oraz wpro-
wadzane przez Rząd RP ograni-
czenia działalności sezon główny  
w Twinpigs rozpoczął się 22 maja 
2021 r. i trwał do 31 sierpnia 2021 r. 
Biorąc pod uwagę dane w zakresie 
przychodów i kosztów w poprzed-
nich latach podjęto decyzję, że w po-
niedziałki obiekt będzie nieczynny 

– w tych dniach prowadzono prace 
techniczne i konserwatorskie. W celu 
zwiększenia możliwości uzyskania 
przychodów oraz z uwagi na sprzy-
jające warunki atmosferyczne obiekt 
był otwarty również we wrześniowe 
 i październikowe weekendy. Przez 
cały ten okres zgodnie z wprowadzo-
nymi obostrzeniami obowiązywały 
ograniczenia w ilości osób odwiedza-
jących oraz możliwości udostępnie-
nia poszczególnych atrakcji. W 2021 r. 
z usług obiektu skorzystało w sumie  
prawie 65 tys. osób.

Chcąc ograniczyć koszty działalno-
ści Parku Rozrywki w maju 2021 r. 
zawarto umowy dzierżawy obiek-
tów gastronomicznych zlokalizowa-
nych na terenie Twinpigs oraz hotelu 
Texas. W związku z tym Spółka nie 
zajmowała się już tą częścią działal-
ności. Decyzja ta oraz inne działania 
pozwoliły na ograniczenie kosztów  
o około 20%.

Przychody generowane były głów-
nie ze sprzedaży biletów wstępu  
do parku, organizacji wycieczek, pół-
kolonii, imprez integracyjnych, dzier-
żawy oraz wynajmu pokoi wielooso-
bowych. Przygotowano też oferty 
pakietów do wykorzystania bonu 
turystycznego. Z uwagi na trwającą 
pandemię na terenie Parku nie od-
były się cykliczne imprezy takie jak: 
Twinpigs Country Festival oraz rozpo-
częcie i zakończenie sezonu motocy-
klowego. Zorganizowano natomiast 
piknik z okazji Amerykańskiego Świę-
ta Niepodległości 4 lipca oraz pikniki  
i imprezy firmowe, podczas których 
obiekt był wynajęty na wyłączność. 
Łącznie w odniesieniu do 2020 r. za-
notowano wzrost przychodów Twin-
pigs o  około 30%.

Starając się o zapewnienie Parkowi 
dochodów także w okresie niskiego 
sezonu, na terenie Twinpigs pojawiło 
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się lodowisko. Oferta kierowana była 
zarówno dla klientów indywidual-
nych, jak i grupowych. 

W związku z sytuacją finansową Spół-
ki kontynuowano działania zmierza-
jące do sprzedaży zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa Twinpigs. 
Przygotowano i ogłoszono nowe po-
stępowanie w tej sprawie. Sporzą-
dzono aktualizację wyceny i usta-
lono cenę minimalną na poziomie  
15 510 000 zł. Spółka otrzymała jedną 
ofertę zakupu. Oferent nie przystąpił 
jednak do zawarcia umowy przed-
wstępnej. W związku z powyższym 
podjęto decyzję o odrzuceniu oferty 
i zatrzymaniu wpłaconego wadium 
w kwocie 100 tys. zł oraz zakończe-
niu postępowania przetargowego 
wobec braku innych ofert złożonych  

w postępowaniu.  W grudniu przy-
gotowano i ogłoszono nowe postę-
powanie.

Park Wodny Aquarion
Wprowadzone przez Rząd RP ogra-
niczenia w funkcjonowaniu basenów 
przełożyły się bezpośrednio na ilość 
osób odwiedzających Park Wod-
ny Aquarion, a tym samym na jego 
przychody. W 2021 roku w związku  
z trwającą pandemią koronowirusa 
i związanymi z tym obostrzeniami  
z Parku Wodnego Aquarion sko-
rzystało łącznie  274 674 osób,  
co w porównaniu do 2020 roku sta-
nowi wzrost o 40%. Poniższa tabe-
la obrazuje, jak zmieniała się liczba 
klientów Aquarionu w zależności  
od panujących obostrzeń. 

Miesiąc Ilość wejść Obowiązujące obostrzenia

Styczeń 851 basen otwarty dla członków kadry narodowej

Luty 23 702
1.02-11.02 – otwarty tylko dla kadry narodowej,  

12.02-28.02 – dostępny dla wszystkich klientów 
bez ograniczeń

Marzec 26 840
1.03-19.03 – basen otwarty dla wszystkich klientów 

bez ograniczeń,  
20.03-31.03 – otwarty tylko dla członków kadry narodowej

Kwiecień 2 648 basen otwarty dla członków kadry narodowej oraz 
grup zorganizowanych

Maj 13 437
1-3, 9,16,23 – basen zamknięty,  

4-8,10-15,17-22 – basen otwarty dla członków kadry 
narodowej oraz grup zorganizowanych

Czerwiec 27 451

Basen dostępny dla wszystkich klientów  
z obłożeniem 75%

Lipiec 29 528

Sierpień 34 159

Wrzesień 27 466

Październik 34 567

Listopad 31 728
od 30.11 – Basen dostępny dla wszystkich klien-

tów z obłożeniem 50% nie wliczając w limit osoby 
zaszczepione

Grudzień 22 297
od 15.12 – Basen dostępny dla wszystkich klien-

tów z obłożeniem 30% nie wliczając w limit osoby 
zaszczepione

Razem 274 674
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Przychody obiektu również zanoto-
wały wzrost o około 45% w stosun-
ku do roku poprzedniego. Należy 
jednak nadmienić, że ze względu  
na wprowadzane obostrzenia 
obiekt był w 2020 roku nieczynny  
w okresie od 11 marca do 14 czerwca.  
Ze względu na trudną sytuację finan-
sową obiektu i całej Spółki prowadzo-
no działania w celu maksymalnego 
ograniczenia kosztów i wykonywania 
tylko niezbędnych prac moderniza-
cyjnych. Chcąc zapewnić dodatkowe 
dochody uruchomiono zewnętrz-
ny punkt gastronomiczny oferujący 
dania typu fast food, w tym kebab.  
Na stałe do proponowanych przez 
Park Wodny usług wprowadzono 
sprzedaż artykułów basenowych  
w kasie basenu. 

Jednym z niewielu inwestycji doko-
nanych w 2021 roku w Aquarionie 
był zakup i montaż 2 nowych ste-
rowników basenowych do układu 
uzdatniania wody w układzie ba-
senu sportowego oraz jacuzzi sol-
nego nr 3. Zakup ten był niezbędny  
ze względu na brak możliwości na-
prawy poprzednich urządzeń. Doko-
nano również niezbędnej wymiany 
złoża w filtrach basenowych. Koszt 
tych inwestycji to 146 000 zł.

Muzeum Ognia 
Pandemia odbiła się również  
na działalności Muzeum Ognia, które 
było zamknięte dla odwiedzających 
od początku roku do 4 lutego. W tym 
okresie pracownicy przygotowywa-
li ofertę nowych warsztatów, ścieżki 
edukacyjne oraz lekcje tematyczne. 
W miarę możliwości przeprowadzano 
też  renowację ekspozycji i wprowa-
dzono działania, mające na celu ogra-
niczenie kosztów zużycia mediów.

Po otwarciu obiektu przywrócono 
wrócono do organizacji urodzin dla 
dzieci oraz wprowadzono ofertę no-

wych warsztatów tworzenia ,,slime’a‘’ 
dla klientów indywidualnych i grup 
zorganizowanych. Dzięki skutecz-
nym działaniom marketingowym 
odnotowano wzrost zainteresowania 
klientów warsztatami oraz wzrost 
liczby klientów indywidualnych  
w weekendy. Pojawiły się również za-
pisy grup zorganizowanych.

W związku z ogłoszonymi przez 
Rząd RP obostrzeniami od 20 marca 
2021r. obiekt ponownie zamknięto 
dla odwiedzających, by otworzyć go 
5 maja. 

Najważniejsze wydarzenie nastą-
piło jednak we wrześniu. W dniu 
14.09.2021 r. zgodnie z zawartą umo-
wą przedwstępną dokonano sprze-
daży Muzeum Ognia na rzecz Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Żorach, 
który obecnie zarządza tym obiek-
tem. 

Obrót nieruchomościami 
Spółka Nowe Miasto oferuje sprze-
daż działek budowlanych i rolnych 
na terenie miasta Żory. Na koniec 
2021 r. Spółka posiadała nieruchomo-
ści gruntowe o łącznej powierzchni  
ponad 1 ha. Spółka kontynuowała 
również zawarte z rolnikami umowy 
dzierżawy gruntów.

Komunalny Zakład Pogrzebowy 
Od czerwca 2019 Spółka Nowe Miasto 
prowadzi Komunalny Zakład Pogrze-
bowy. W 2021 roku w okresie od maja 
do czerwca, chcąc podnieść jakości 
świadczonych usług oraz komfort 
pracy pracowników Spółka przepro-
wadziła remont obiektu. Natomiast 
w związku ze wzrostem cen towa-
rów i usług w grudniu wprowadzono 
nowy cennik.
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Już od kilku lat w Żorach niezmien-
nie działa 12 zakładów podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz 4 zakłady 
specjalistycznej opieki zdrowotnej 
(opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień), Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna i Szpital Miejski, 
prowadzony przez Miejskie Zakłady 
Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 
Ostatnie lata, z uwagi na pandemię 
Covid-19 rok 2020 były dla tych jedno-
stek służby zdrowia szczególnie trud-
ne. To właśnie lekarze, pielęgniarki  
i ratownicy medyczni byli na pierw-
szej linii frontu walki z wirusem. Wy-
darzenia związane z Covid-19 sprawiły, 
że ich praca została zupełnie inaczej 
zorganizowana i poddana nowym 
zasadom. Najważniejszą zmianą, 
która dotknęła wszystkich pacjentów 
POZ była konieczność ograniczenia 
osobistych wizyt w przychodniach  
i zastąpienie ich konsultacjami tele-
fonicznych lub korzystaniem z Inter-
netowego Konta Pacjenta.

Warto podkreślić, że Szpital Miejski 
w Żorach pełnił ważną rolę w walce  
z pandemią, ponieważ we współpracy 
z Urzędem Miasta był odpowiedzial-
ny za organizację i sprawne działanie 
Punktu Szczepień Powszechnych.  

W 2021 roku na pierwszym planie 
jeśli chodzi o zagrożenia dla nasze-
go zdrowia cały czas pozostawała 
pandemia Covid-19, która zmieniła 
nasze życie. W Żorach jednak nie za-
pomniano, jak ważna jest profilak-
tyka zdrowotna w szerokim zakresie 
– dotycząca różnych chorób i miesz-
kańców w różnym wieku. Dlatego 

tak jak we wcześniejszych latach, tak 
również tym razem duży nacisk po-
łożono na realizację programów pro-
filaktycznych. Są to programy kie-
rowane zarówno do najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta, jak  
i seniorów. Szczegółowy opis prowa-
dzonych przez miasto działań:
•	Od	stycznia	do	listopada	2021	wdro-

żono dla uczniów drugich klas szkół 
podstawowych program profilak-
tyczny w zakresie wykrywania za-
burzeń słuchu. Przebadanych zo-
stało 617 uczniów żorskich szkół,  
z czego 18 uczniów uzyskało wy-
nik nieprawidłowy – świadczących  
o podejrzeniu nieprawidłowego 
słuchu.

•	 Zrealizowano	 program	 polityki	
zdrowotnej pn. „Organizacja i wyko-
nanie nieodpłatnych, profilaktycz-
nych szczepień ochronnych prze-
ciwko meningokokom dla dzieci 
urodzonych w 2019 roku, zamiesz-
kałych na terenie miasta Żory”. Re-
alizacja programu miała polegać 
na zaszczepieniu ok. 600 dzieci,  
a ostatecznie w 2021 roku z progra-
mu polityki zdrowotnej skorzystało 
167 dzieci, co stanowi 27,8 %.

•	 Zrealizowano	 program	 polityki	
zdrowotnej pn. „Program przeciw-
ko zakażeniom pneumokokowym 
dla osób chorujących na nowotwo-
ry złośliwe zamieszkałych na tere-
nie miasta Żory”. Realizacja progra-
mu polegała na zaszczepieniu max. 
60 osób chorujących na nowotwory 
złośliwe, będących przed chemio-
terapią i zamieszkałych na terenie 

12.
Zdrowie
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miasta Żory. Ostatecznie w 2021 
roku z programu skorzystało 6 osób, 
zakwalifikowanych przez lekarza. 

•	 Kontynuowany	 był	 także	 program	
pn. „Mamy w Żorach karmią pier-
sią”, którego głównym celem jest 
zwiększenie ilości dzieci karmio-
nych wyłącznie piersią w okresie 
pierwszych 6 miesięcy ich życia, 
przez matki zamieszkujące na te-
renie miasta Żory. W ramach reali-
zacji programu prowadzone były 
m. in. porady laktacyjne dla kobiet 
ciężarnych i matek karmiących.  
W roku 2021 udzielono 200 porad 
dla mam oczekujących na dziecko 
i dla mam karmiących. 

•	W	2021	roku	zrealizowano	program	
zdrowotny pn. „Program profilak-
tyki próchnicy dla dzieci Miasta 
Żory”. Jego głównym celem było 
zmniejszenie wartości wskaźnika 
próchnicy u dzieci oraz zwiększenia 
odsetka dzieci ze zdrowym uzębie-
niem. W ramach programu wyko-
nano lakowanie zębów szóstych  
i siódmych wśród 183 uczniów klas II 
i V, przeprowadzono przegląd jamy 
ustnej wśród 131 uczniów klas II i V, 
a także realizowano część eduka-
cyjną wśród 1756 uczniów klas II i V. 

•	 Przeprowadzono	 program	 profi-
laktyczny w zakresie wykrywania 
zwyrodnienia siatkówki związane-
go z wiekiem (AMD) oraz ocznych 

powikłań cukrzycy w aspekcie ich 
wykrywalności w oparciu o anali-
zę lekarską fotografii barwnej dna 
oka. Z programu skorzystało 200 
osób mieszkających w Żorach. Ba-
danie objęło wykonanie fotogra-
fii barwnej dna oka wraz z opisem 
uzyskanego wyniku oraz wskazanie 
dalszych zaleceń w przypadku wy-
stąpienia patologii oka.

•	 Realizowano	 także	 program	 poli-
tyki zdrowotnej pn. „Program pro-
filaktyki i wczesnego wykrywania 
nadwagi i otyłości wśród uczniów 
klas III szkół podstawowych z tere-
nu miasta Żory. W ramach zada-
nia przygotowano i wyemitowano  
w szkołach 3 filmy edukacyjne  
(w tym 2 filmy dla uczniów i 1 dla 
rodziców) na temat: zdrowego od-
żywiania, aktywności fizycznej oraz 
zawartości cukrów w produktach 
spożywczych. Szkoły potwierdziły 
wyemitowanie 3 filmów dla 1038 
uczniów oraz 772 rodziców na lek-
cjach. Z indywidualnych porad 
dietetycznych skorzystało łącznie  
19 uczniów wraz z rodzicami.

•	W	 celu	 umożliwienia	 w	 2021	 roku	
mieszkankom Żor skorzystania  
z bezpłatnej mammografii dla ko-
biet w przedziale wiekowym mię-
dzy 50 a 69 rokiem życia współ-
pracowano z Centrum Onkologii  
w Gliwicach (z badań skorzystały 
łącznie 743 kobiety) , Mammo-med. 
Sp. z o.o. (skorzystały 132 kobiety) 
oraz LUX MED. Diagnostyka (sko-
rzystało 89 kobiet).

fot. UM Żory
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Od rozpoczęcia pandemii Covid-19  
w 2020 roku pomaganie mieszkań-
com w trudnej sytuacji stało się dla 
władz miasta jeszcze istotniejsze niż 
wcześniej. Zarazem stało się ono nie 
lada wyzwaniem, gdyż znacznie wzro-
sła ilość osób i rodzin potrzebujących 
różnorodnego wsparcia, a jednocze-
śnie zgodnie z zaleceniami koniecz-
ne było ograniczenie bezpośrednich 
kontaktów między ludźmi, zwłaszcza  
w okresie zwiększonej liczby zachorowań.

Miasto Żory czyniło staranie, by spro-
stać wszelkim wyzwaniom i oczeki-
waniom w tym zakresie. Niezmiennie 

włodarzom miasta przyświecała myśl, 
że tylko wtedy miasto jest komplet-
ne, gdy bierze się pod uwagę potrze-
by wszystkich grup jego mieszkań-
ców – w tym oczywiście także tych, 
najbardziej potrzebujących. Dlatego 
też od lat działania Miasta skupione 
są na poprawie jakości życia wszyst-
kich mieszkańców, a także stwo-
rzeniu takich warunków, by kolejne 
osoby chciały zamieszkać właśnie  
w Żorach. Cele te udaje się realizować 
m.in. dzięki działaniom opisanym  
w niniejszym rozdziale Raportu o sta-
nie gminy.

Zadania z zakresu pomocy społecz-
nej są w naszym mieście realizowane 
przede wszystkim przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej przy współ-
udziale: Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej, Urzędu Miasta, Zakładu 

Aktywności Zawodowej oraz organi-
zacji pozarządowych. 

Na zupełnie nowej miejskiej stro-
nie internetowej, stworzonej w 2021 
roku mieszkańcy mogą zapoznać się  
z kompleksowo opracowanymi in-
formacjami na temat wszelkich form 
wsparcia, wraz z bazą teleadresową 
miejskich instytucji, organizacji i sto-
warzyszeń, w których można uzyskać 
pomoc i wsparcie: https://www.zory.
pl/dla-mieszkancow/seniorzy-i-os-
oby-niepelnosprawne.

13.
Pomoc społeczna 
i sprawy społeczne

13.1
Zadania z zakresu 
pomocy społecznej

Weronika Cębrzyna
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy 
Społecznej

https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/seniorzy-i-osoby-niepelnosprawne
https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/seniorzy-i-osoby-niepelnosprawne
https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/seniorzy-i-osoby-niepelnosprawne
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W Żorach funkcjonuje sprawdzony  
i sprawnie działający systemem 
wsparcia dla rodzin, w ramach tzw. 
polityki prorodzinnej. Jest on two-
rzony w oparciu o: pracę socjalną 
prowadzoną przez pracowników so-
cjalnych, opiekę asystenta rodziny, 
funkcjonowanie placówek wspar-
cia dziennego (świetlica „Horyzont”  
i ochronka Caritas), opiekę pieczy 
zastępczej oraz umieszczanie dzieci  
w sytuacjach ostatecznych w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Z uwagi na to, że nadal w naszym 
mieście niewystarczająca jest liczba 
rodzin zastępczych – w tym zawo-
dowych – to przez cały rok w Żorach 
prowadzona była kampania informa-
cyjna, zachęcająca do przyjęcia roli 
rodziców zastępczych. 

W ramach realizacji zadań z zakre-
su pomocy społecznej w 2021 roku 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żorach wydał  2050  decyzji admi-
nistracyjnych przyznających różnego 
rodzaju świadczenia – liczba ta było 
zbliżona do poprzedniego roku (2060 
decyzji). Pomocą materialną i instytu-
cjonalną objęto 648 rodzin (w 2020 r. 
było ich 537), pomocą w formie pracy 
socjalnej 420 rodzin (w tym 143 tylko 

i wyłącznie pracą socjalną), 370 ro-
dzin otrzymało świadczenia pienięż-
ne, 359 rodzin otrzymało świadczenia 
niepieniężne: zasiłki stałe (102 osoby), 
zasiłki okresowe (90 osób), schronie-
nie poza gminą (4 osoby), posiłek  
(22 osoby), podstawowe  usługi opie-
kuńcze (132 osoby), specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi (5 osób), za-
siłek celowy na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia lo-
sowego (1 osoba), wynagrodzenie 
należne opiekunowi prawnemu z ty-
tułu sprawowania opieki przyznane 
przez Sąd (4 osoby), opłata składki 
zdrowotnej (141 osoby), pokrycie od-
płatności gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej (64 osoby), zasił-
ki celowe (218 osób ).

Objęto także 412 rodzin pomocą  
w formie poradnictwa specjalistycz-
nego (prawnego, psychologiczne-
go, rodzinnego). Zakwalifikowano  
165 osób do Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD) oraz zorganizowano na koszt 
gminy 9 pogrzebów.

Powód trudnej 
sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób  

w tych  rodzinach
2020 2021 2020 2021

Ubóstwo 293 258 616 560

Bezdomność 85 76 98 85

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 10 18 31 82

Bezrobocie 132 124 335 311

Niepełnosprawność 225 213 399 392

Długotrwała lub 
ciężka choroba 334 335 567 578
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Liczby osób i rodzin nie sumują się, bowiem dysfunkcje z powodu, których pomoc jest przy-
znawana mogły współwystępować ze sobą.

Bezradność w spra-
wach opiekuńczo-
wychowawczych  
i prowadzeniu gospo-
darstwa domowego

282 161 904 503

Przemoc w rodzinie 12 12 36 40

Alkoholizm 35 25 50 43

Narkomania 7 11 8 22

Trudności w przystoso-
waniu do życia po opusz-
czeniu zakładu karnego

12 17 23 24

Zdarzenie losowe 3 1 5 2

Sytuacja kryzysowa 14 6 27 17

Z uwagi na trwającą nadal pande-
mię Covid-19 i związane z nią ograni-
czenia, rok 2021 był trudny dla wielu 
mieszkańców Żor. Świadczy o tym 
m.in. znaczący wzrost – o koło 20% 
– liczby rodzin korzystających z wie-
lozakresowej pomocy społecznej. 
O około 10% wzrosła też liczba osób 
i rodzin, które korzystały z zasiłków 
celowych na zakup leków i pokrycie 
wydatków mieszkaniowych (prąd, 
gaz, czynsz itp.). Wzrosła również  
liczba dzieci korzystających z doży-
wiania bezdecyzyjnego w placów-
kach oświatowych, a MOPS pokrywał 
większe koszty schronienia naszych 
mieszkańców poza powiatem głów-
nie bezdomnych wymagających np. 
usług opiekuńczych i samotnych 
matek. Co optymistyczne, wzrosła 
liczba rodzin, które wymagają tylko 
pracy socjalnej, a nie świadczeń pie-
niężnych czy rzeczowych. Warto też 
podkreślić, że mniej osób kwalifiku-
je się do niektórych świadczeń, gdyż 
kryterium dochodowe kwalifikują-
ce do uzyskania świadczeń w 2021 r. 
nie zmieniło się, zaś najniższe wyna-

grodzenie wzrosło, co spowodowało,  
że pewna grupa osób wypadła z sys-
temu pomocy finansowej. 

W 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Żorach realizowano 
bardzo ciekawy projekt pn. „Akade-
mia świadomego rodzica – rodzic 
na zastępstwo pilnie poszukiwany”, 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach programu Erasmus+. Pro-
jekt ten jest realizowany w partner-
stwie z Fundacją na Rzecz Edukacji 
SMART z Opola, Viesoji istaiga Mano 
seimos akademija z Litwy oraz In-
stituto De Apoio A Crianca z Portu-
galii. Celem głównym projektu jest 
podniesienie kompetencji wycho-
wawczych rodzin zastępczych oraz 
poszerzenie i rozwój kompetencji 
edukatorów i innych pracowników 
wspierających uczące się osoby do-
rosłe poprzez:
•	 realizację	 różnorodnych	 form	

wsparcia: szkoleń stacjonarnych, 
szkoleń online, blended mobility,

•	 stworzenie	 narzędzi	 wspierają-
cych realizację zadań wynikających  
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z pieczy zastępczej (bądź jej alter-
natywnych odpowiedników w kra-
jach partnerskich),

•	 promocję	 rodzinnej	 pieczy	 zastęp-
czej. 

Kolejnym ważnym i ciekawym pro-
jektem realizowanym przez żorski 
MOPS był projekt pn. „O własnych 
siłach – wsparcie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 dla Osi priorytetowej IX Włącze-
nie społeczne, Działania 9.2 Dostępne 
i efektywne usługi społeczne i zdro-
wotne dla poddziałania 9.2.2 Rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych – 
RIT,  spółfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. W ciągu 2021 r. roku w ramach 
projektu objęto wsparciem 158 osób. 
Wsparcie to obejmowało rodziców 
zastępczych, wychowanków pieczy 
zastępczej, objęcie rodzin asystentu-
rą rodzinną i wychowanków świetli-
cy „Horyzont”. Wartość tego projektu  
to 427 146,39 zł, dofinansowanie wy-
niosło 397 246,14 zł, a wkład własny 
29 900,25 zł. 

Omawiając temat pomocy społecz-
nej należy także wspomnieć o realiza-
cji gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz programu przeciw-
działania narkomanii. W 2021 roku 
odbyły się 34 posiedzenia Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy czym 12 z nich  
to posiedzenia komisji orzecznictwa, 
która prowadzi rozmowy z osobami 
uzależnionymi wskazując formy le-
czenia. Komisja objęła postępowa-
niem o leczenie odwykowe 116 osób, 
a jej członkowie uczestniczyli w 105 
posiedzeniach grup roboczych ze-
społu interdyscyplinarnego ds. prze-
mocy w rodzinie. Prowadzono też 129 
postępowań w sprawie leczenia od-

wykowego – na drogę postępowania 
sądowego skierowano 35 wniosków. 
Zlecono 45 opinii biegłego psychia-
try i psychologa w zakresie ustalenia 
stopnia uzależnienia osób objętych 
postępowaniem o leczenie. Spośród 
45 osób do biegłych zgłosiło się 8 osób 
– stąd zostało wykonanych 8 opinii.

Ponownie zrealizowany został pro-
gram profilaktyki zintegrowanej Ar-
chipelag Skarbów dla dzieci i mło-
dzieży z: 
•	 SP	 nr	 12	 i	 SP	 nr	 15	 –	 udział	 wzięło	 

96 uczniów z VIII klas,
•	 SP	 nr	 3	 i	 SP	 nr	 5	 –	 udział	 wzięło	 

139 uczniów z VIII klas,
•	 SP	 nr	 6	 i	 SP	 nr	 11	 –	 udział	 wzięło	 

77 uczniów z VIII klas,
•	 SP	 nr	 1	 i	 SP	 nr	 8	 –	 udział	 wzięło	 

67 uczniów z VIII klas.

Zrealizowany został także program 
profilaktyki zintegrowanej CUDER:
•	 dla	uczniów	klas	V	i	VI	z	SP	6,	w	któ-

rym wzięło udział 89 uczniów,
•	 dla	uczniów	z	SP	16,	w	którym	wzię-

ło udział 51 uczniów,
•	 dla	uczniów	klas	VII	z	SP	1,	w	którym	

wzięło udział 47 uczniów,
•	 dla	uczniów	z	SP	5,	w	którym	wzięło	

udział 45 uczniów,
•	 dla	uczniów	klas	z	SP	12,	w	którym	

wzięło udział 33 uczniów,
•	 dla	uczniów	klas	VIII	z	SP	8,	w	któ-

rym wzięło udział 53 uczniów,
•	 dla	uczniów	klas	IV	z	SP	7,	w	którym	

wzięło udział 16 uczniów,
•	 dla	 uczniów	 klas	 VI	 i	 VII	 z	 SP	 17,	 

w którym wzięło udział 61 uczniów,
•	 dla	 uczniów	 klas	 VI	 i	 VII	 z	 SP	 9,	 

w którym wzięło udział 63 uczniów,
•	 dla	uczniów	klas	z	SP	11,	w	którym	

wzięło udział 149 uczniów.

Miasto współpracowało także z pro-
kuraturą w sprawach o leczenie od-
wykowe osób, wobec których prowa-
dzono postępowania karne odnośnie 
stosowania przemocy w rodzinie.
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Podejmowano też kroki w celu zwięk-
szenia oferty uzyskania pomocy psy-
chologiczno-terapeutycznej dla osób 
uzależnionych oraz ich rodzin po-
przez zawarcie umowy z wykonawcą 
wyłonionym w trybie konkursowym 
tj. NZOZ AL-MED na realizację pro-
gramów terapii dla osób uzależnio-
nych i ich rodzin.

Interwencja kryzysowa 
Interwencją kryzysową obejmu-
je się osoby i rodziny bez względu 
na posiadany dochód, w jej ramach 
udziela się natychmiastowej specja-
listycznej pomocy psychologicznej,  
a w zależności od potrzeb – porad-
nictwa socjalnego lub prawnego,  
a także w sytuacjach uzasadnionych 
– schronienia. Z pomocy żorskie-
go Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w 2021 r. skorzystało 301 osób. 

Udzielono pomocy psychologicznej 
w formie:
•	 terapii	indywidualnej	–	237	osób,
•	 terapii	par	i	małżeństw	–	11	par	i	te-

rapia rodzinna – 42 osoby,
•	 uczestnictwa	w	grupie	wsparcia	dla	

ofiar przemocy domowej – 6 osób 
wzięło udział w 6 spotkaniach,

•	 interwencji	i	wizyt	w	terenie	–	2	(wi-
zyty w sądzie, szpitalu, różnych in-
stytucjach publicznych, w mieszka-
niach prywatnych itp.).

Najczęstsze problemy osób zgłasza-
jących się o pomoc w 2021  roku to: 
•	 przemoc	–	60	osób,	
•	 zaburzenia	 psychiczne,	 nerwice,	

depresje, różnego rodzaju zaburze-
nia – 48 osób,

•	 problemy	 opiekuńczo-wychowaw-
cze – 19 osób,

•	 uzależnienia	–	50	osób,
•	 różnego	rodzaju	konflikty	–	78	osób	

w tym: konflikty rodzinne – 26, kon-
flikty partnerskie – 42, konflikty spo-
łeczne – 3,

•	 żałoba	–	14	osób,

•	 inne	 w	 tym:	 niepełnosprawność,	
samotność, ubóstwo i bezrobocie, 
choroba przewlekła itp. – 80 osób.

W 2021 roku pomimo zagrożenia 
epidemicznego pracownicy OIK sta-
le udzielali pomocy potrzebującym 
mieszkańcom miasta. Ograniczono 
jedynie spotkania w liczniejszych 
grupach. Porad i konsultacji udzie-
lano w sposób osobisty, ale również 
telefonicznie. 

Jedną z najważniejszych potrzeb, ja-
kie pojawiły się w zakresie interwen-
cji kryzysowej w związku z pandemią 
jest pilna potrzeba zorganizowania  
w większym zakresie pomocy psy-
chologicznej dla dzieci i młodzieży  
po długim okresie nauki zdalnej np.  
na terenie szkół lub na terenie ośrodka.

W ramach Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej działa także hostel, z którego 
skorzystało 21 osób, w tym 11 dzieci. 
Powodem w przypadku 9 osób była 
przemoc domowa (w tym 4 dzieci), 
a w przypadku 12 osób inna sytu-
acja kryzysowa (tym 7 dzieci). Osoby 
przebywające w hostelu w zależności  
od potrzeb korzystały także z pomocy 
psychologicznej, wsparcia asysten-
tów rodziny, pracy socjalnej, pomocy 
materialnej, uczestniczyły w terapii 
uzależnień oraz były aktywizowane 
zawodowo. 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
funkcjonują także:
•	Grupa	AL	 –	 ANON,	 która	 raz	w	 ty-

godniu organizuje miting otwarty,  
na który może przyjść każdy, kto 
chce się dowiedzieć jak funkcjono-
wać i radzić sobie z trudnościami  
w rodzinie, w której występuje pro-
blem alkoholowy, 

•	Grupa	 anonimowych	 alkoholików	
„BARIERA”, która prowadzi spo-
tkania, mitingi oraz grupę tera-
peutyczną dla osób uzależnionych  
od alkoholu,
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•	Gminna	 Komisja	 Rozwiązywania	
Problemów Alkoholowych,

•	Bezpłatne	poradnictwo	prawne	fi-
nansowane przez MOPS,

•	 Szkolenie	dla	kandydatów	na	rodzi-
ców zastępczych.

Na terenie Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej działa również Interdyscy-
plinarny Zespół Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Jego zada-
niem jest podejmowanie działań 
mających na celu ochronę osób 
doznających przemocy w rodzinie,  
w tym realizacja procedury Niebie-
skiej Karty. W ramach pracy tego ze-
społu przeprowadzono 128 procedur 
„Niebieskie Karty” w 112 rodzinach,  
udzielono 19 porad dotyczących możli-
wości podjęcia leczenia odwykowego  
od środków odurzających, sporzą-
dzono 7 zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa do Pro-
kuratury Rejonowej w Żorach i skie-
rowano do Sądu Rejonowego w Żo-
rach 8 wniosków o wgląd w sytuację 
rodzinną małoletnich.

Wsparcie dla rodzin
Za działanie związane ze wsparciem 
rodzin odpowiedzialny jest w naszym 
mieście w głównej mierze Miejski 
Ośrodek Pomocy Społeczne. Więk-
szość podejmowanych działań do-
tyczy Działu Świadczeń Rodzinnych.  
W 2021 roku wpłynęło do niego łącz-
nie 11 729 wniosków o ustalenie prawa 
do niżej wymienionych świadczeń: 
– 912 wniosków o ustalenie prawa  

do zasiłku rodzinnego oraz dodat-
ków do tego zasiłku;

– 117 wniosków o ustalenie prawa  
do świadczenia pielęgnacyjnego;

– 369 wniosków o zasiłek pielęgna-
cyjny;

– 5 wniosków o specjalny zasiłek 
opiekuńczy;

– 337 wniosków o jednorazową za-
pomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka;

– 127 wniosków o świadczenie rodzi-
cielskie;

– 6 wniosków o świadczenie „Za ży-
ciem”;

– 10 wniosków o świadczenie rewali-
dacyjne;

– 259 wniosków o ustalenie prawa  
do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego;

– 8830 wniosków o świadczenie wy-
chowawcze;

– 36 wniosków o stypendium szkolne;
– 4 wnioski o zasiłek szkolny;
– 579 wniosków o dodatek mieszka-

niowy (w tym 2 wnioski o dodatek 
mieszkaniowy z mocą wsteczną);

– 57 wniosków o dodatek energetyczny;
– 81 wniosków o wydanie zaświadcze-

nia do programu „Czyste powietrze”.

Łącznie przez cały rok zostało wyda-
nych 12 919 decyzji i rozstrzygnięć ad-
ministracyjnych.

Jedną z bardziej skutecznych form 
pracy z rodziną, w której wychowują 
się dzieci jest praca asystenta rodzi-
ny. Żory należą do tych miasta, które 
bardzo mocno postawiły na taką for-
mę pomocy i obserwują pozytywne 
efekty tych działań. Asystent rodziny 
skupia się na pracy w rodzinie, w któ-
rej rodzice z różnych powodów mają 
kłopoty w realizowaniu swoich funk-
cji opiekuńczych i wychowawczych, 
a także są lub mogą być zagrożeni 
w wykonywaniu swojej władzy rodzi-
cielskiej. Objęcie pomocą asysten-
ta rodziny, w której wyraźnie widać 
różnego rodzaju problemy, przeciw-
działa rozdzieleniu dzieci z rodzica-
mi i zabezpieczeniu ich w rodzinnej 
lub instytucjonalnej pieczy zastęp-
czej.  Asystenci rodziny pracują także  
z rodzicami, których dzieci zostały już 
umieszczone poza rodziną biologicz-
ną, by mogli oni starać  się o powrót 
dziecka do domu. Biorąc pod uwagę, 
że w Żorach nie ma instytucjonal-
nych placówek opiekuńczo-wycho-
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wawczych takich jak dom dziecka,  
a ilość rodzin zastępczych wciąż jest 
za mała, działania asystentury ro-
dzinnej są nieocenione. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej na stanowisku asystenta ro-
dziny na podstawie umowy o pracę 
w ramach zadaniowego czasu pracy 
w 2021 roku zatrudniano asysten-
tów rodziny w wymiarze 14 etatów  
(w tym 4 etaty w ramach realizacji 
projektu konkursowego „O własnych 
siłach – wsparcie dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym” 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego). Pomocą w postaci wsparcia 
asystenta rodziny w 2021 roku objęto 
łącznie 136 rodzin, czyli o 22 rodziny 
więcej aniżeli w poprzednim roku. 
W rodzinach objętych asystenturą  
w 2021 roku wychowywało się 231 
dzieci. Tylko w 9 rodzinach praca 
asystenta nie przyniosła efektów  
i 11 dzieci zostało zabezpieczonych 
poza rodziną biologiczną. 

Dzięki pracy asystentów rodzinnych  
6 dzieci powróciło natomiast pod 
opiekę rodziców biologicznych – po-
kazuje to, że efekty pracy asystentów 
są niezwykle ważne dla wielu rodzin.

Każde dziecko ma zagwarantowane 
prawo do wychowania w rodzinie,  
a w razie konieczności wychowy-
wania poza rodziną – do możliwie 
jak najlepszej opieki i wychowania  
w rodzinnych formach pieczy zastęp-
czej. Umieszczenie dziecka w pieczy 
zastępczej powinno nastąpić po wy-
czerpaniu wszystkich innych form 
pomocy rodzicom, chyba że dobro 
dziecka przemawia za niezwłocznym 
zapewnieniem mu pieczy zastępczej 
– tak też dzieje się w Żorach. Rodzinne 
formy pieczy zastępczej obejmują ro-
dziny zastępcze oraz rodzinne domy 
dziecka. Zapewniają one dziecku ca-

łodobową opiekę i wychowanie, trak-
tują je w sposób sprzyjający poczuciu 
godności i wartości osobistej, zapew-
niają kształcenie, rozwój uzdolnień  
i zainteresowań, dostęp do świad-
czeń zdrowotnych, zaspokajają jego 
potrzeby emocjonalne, bytowe, roz-
wojowe, społeczne i religijne, a także 
zapewniają ochronę przed arbitralną 
i bezprawną ingerencją w życie pry-
watne dziecka oraz umożliwiają mu 
kontakt z rodzicami i innymi bliskimi 
osobami, chyba że z uwagi na dobro 
dziecka sąd postanowi inaczej. 

W 2021 roku w Żorach funkcjonowały 
103 rodziny zastępcze, które wycho-
wywały 141 dzieci. Ponadto poza po-
wiatem nadzorowano funkcjonowa-
nie 1 rodziny zastępczej zawodowej  
i 1 rodzinnego domu dziecka. Dzię-
ki działaniom pracowników MOPS 
oraz akcjom promocyjnym w 2021 
roku pozyskano i przeszkolono  
20 kandydatów (9 małżeństw i 2 oso-
by samotne) do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej. To niezwykle ważne, 
ponieważ w tym czasie zrealizowano 
postanowienia Sądu Rejonowego  
w Żorach w zakresie odbioru w trybie 
nagłym 24 dzieci – wszystkie zosta-
ły umieszczono w rodzinnej pieczy 
zastępczej. Zgłoszono też do Woje-
wódzkiego Ośrodka Adopcyjnego  
w Rybniku 10 dzieci z myślą o adopcji. 

W ramach realizacji projektu pt.  
„O własnych siłach – wsparcie osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego rozszerzono 
ofertę wsparcia dla 16 rodziców za-
stępczych i 46 wychowanków pieczy  
(zorganizowano grupę wsparcia dla 
rodziców zastępczych, warsztaty edu-
kacyjne, treningi umiejętności itp.).

Gdy pomimo podejmowanych dzia-
ła brak jest możliwości umieszczenia 
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dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 
lub z innych ważnych powodów nie 
jest to zasadne stosuje się umiesz-
czenie w instytucjonalnej pieczy za-
stępczej. Z uwagi na brak placówki 
opiekuńczo-wychowawczej na tere-
nie Żor, w 2021 roku 16 dzieci prze-
bywało w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych funkcjonujących 
na terenie innych powiatów. W po-
równaniu z rokiem 2020 liczba dzieci 
umieszczonych w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej spadła o 5 osób,  
a w samym roku 2021 nie umiesz-
czono żadnego dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. Należy 
to uznać za duży sukces. W ciągu 
2021 roku 2 osoby opuściły placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą i usamo-
dzielniły się, co oznacza, że na dzień 
31.12.2021 r. w instytucjonalnej pie-
czy zastępczej przebywało 14 dzieci 
pochodzących z terenu Miasta Żory. 
Łączne wydatki na utrzymanie dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych poza miastem wyniosły  
w omawianym roku 1 007 296,60 zł.

W 2021 roku żorski MOPS objął po-
mocą 21 usamodzielnionych wycho-
wanków (w tym: 19 wychowanków 
z rodzin zastępczych oraz 2 wycho-
wanków z placówki szkolno-wycho-
wawczej) w formie comiesięcznej 
pomocy pieniężnej na kontynuowa-
nie nauki, usamodzielnienie lub po-
mocy rzeczowej. 

W Żorach już od ćwierć wieku działa 
także Placówka Wsparcia Dzienne-
go – Świetlica dla dzieci „Horyzont”. 
Prowadzona jest ona jako placówka 
wsparcia dziennego typu opiekuń-
czego. W roku 2021 z uwagi na pan-
demię Covid-19 placówka była otwar-
ta dla wychowanków przez 210 dni  
w roku i realizowała różnego rodzaju 
formy pracy z dziećmi. W pozosta-
łym okresie, kiedy placówka była za-
mknięta formami wsparcia były dzia-

łania podjęte na odległość – głównie 
on-line. W związku z obchodzonym 
w 2021 roku jubileuszem 25-lecia 
działalności placówki, podejmowano 
liczne działania promocyjne. Punk-
tem kulminacyjnym obchodów był 
festyn rodzinny pod hasłem „Popłyń 
z nami za horyzont”, który stał się oka-
zją do spotkania całej społeczności 
Horyzontu, obecnych i byłych wycho-
wanków oraz ich rodzin. W okresach 
wolnych od nauki szkolnej kontynu-
owano w placówce realizację progra-
mu profilaktyczno-wychowawczego 
„Wygrać siebie”, który opierając się 
na profilaktyce alternatyw kształtuje 
w wychowankach nawyki zdrowego 
i konstruktywnego spędzania wolne-
go czasu. Efektem działań w ramach 
wyżej wymienionego programu jest 
aktywne i atrakcyjne zorganizowanie 
odpoczynku wakacyjnego dla dzieci  
i młodzieży będących wychowanka-
mi placówki. Wśród prowadzonych 
form warto wymienić: gry terenowe 
i zbiórki harcerskie 16. Drużyny Har-
cerskiej „Wataha”, akcje wolontaria-
tu prowadzone przez Horyzontową 
Grupę Wolontariatu, wycieczki i wy-
prawy górskie, zajęcia z bushcraftu, 
zajęcia sportowe (w tym basen), za-
jęcia kulturalne (np. kino, muzeum), 
zajęcia manualne (konstrukcyjne, 
plastyczne, techniczne) itp. War-
to dodać, ze w 2021 roku w placów-
ce prowadzone były również zajęcia  
w ramach projektu „O własnych si-
łach”, realizowanego przy wsparciu 
unijnych funduszy z EFS, które ob-
jęły: treningi sportowe z kalisteniki, 
warsztaty konstrukcyjne oraz warsz-
taty z zakresu fotografii przyrody.  
W 2021 r. świetlica objęła swoim dzia-
łaniem 63 wychowanków.
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W Żorach już od wielu lad działa bar-
dzo sprawny, skoordynowany sys-
tem, nastawiony na pomoc osobom 
dotkniętym problemem bezdom-
ności. Jako jedna z nielicznych gmin  
w regionie posiadamy aż trzy pla-
cówki przeznaczone dla osób bez-
domnych: noclegownię posiadającą 
20 miejsc noclegowych, schronisko 
dla kobiet i mężczyzn  posiadające  
23 miejsca noclegowe a także ogrze-
walnię, działająca w okresie zimo-
wym. Placówki te prowadzone są  
przez MOPS Żory. 

Ilość miejsc w Noclegowni w ostat-
nich latach okazywała się wystarcza-
jąca. Placówka ta działa w okresie 
zimowym, a więc od 1 październi-
ka do 31 marca w godz. 18:00-8:00, 
zaś w okresie letnim od 1 kwietnia  
do 30 września w godz. 19:00-7:00. 
W okresie zimowym każdego roku 
tuż obok Noclegowni działa też bu-
dynek Ogrzewalni, czynny od go-
dziny 8:00-18:00 – osoby bezdomne 
mogą tam pooglądać telewizję, po-
czytać książkę, czy zrobić sobie coś 
ciepłego do picia. W czasie działal-
ności Ogrzewalni jest tam także za-
pewniona opieka pracownika MOPS. 
W kompleksie świadczącym pomoc 
osobom bezdomnym działa także 
Schronisko, posiadające 23 miejsca 
noclegowe, zapewniające całodobo-
we schronienie. Przebywają w nim te 
osoby, które podjęły trud wychodze-
nia z bezdomności i realizują indywi-
dualny program w tym zakresie. 

W ramach opisanych wyżej placówek 
osoby bezdomne mogą liczyć na go-

rący posiłek dostarczany przez Zakład 
Aktywności Zawodowej „Wspólna Pa-
sja”, pomoc żywnościową dostarcza-
ną przez organizacje pozarządowe  
i kościoły, odzieży i obuwia w zależ-
ności od indywidualnych  potrzeb –  
na terenie Noclegowni zabezpieczo-
ne są komplety odzieży używanej, 
pochodzącej z tzw. darów, a także 
możliwości utrzymywanie higieny 
osobistej, na terenie Noclegowni lub 
w łaźni przy Ogrzewalni. Na terenie 
łaźni istnieje też możliwość komplek-
sowego odwszawienia osoby bez-
domnej łącznie z wymianą odzieży.

Osoby bezdomne, które znajdu-
ją się w złym stanie zdrowotnym 
i potrzebują wzmożonej opieki są 
umieszczane w pierwszej kolejności  
w Schroniskach dla osób bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi, naj-
częściej poza gminą na zasadzie 
stosownych porozumień lub w miesz-
kaniach chronionych będących w za-
sobach ośrodka lub Domach Pomocy 
Społecznej. Część osób bezdomnych,  
które podejmują starania, by wyjść 
z bezdomności i usamodzielnić się 
otrzymało mieszkania socjalne. 

Starając się ograniczyć problem bez-
domności w naszym mieście, pra-
cownicy MOPS Żory prowadzą też 
szeroko rozumianą pracę socjalną,  
a w szczególności: motywowanie do 
abstynencji, leczenia odwykowego, 
terapii uzależnień i leczenia specja-
listycznego. Osoby bezdomne prze-
bywające w placówkach MOPS mają 
możliwość skorzystania z wspiera-
nego zatrudnienia organizowanego 

13.2
Działania na rzecz osób 
bezdomnych
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W 2021 MOPS skierował: Liczba osób
do noclegowni 61

do schroniska dla osób bezdomnych 27

do ogrzewalni 22

do izolatorium z uwagi na Covid-19  2

do łaźni i noclegowni 38

do łaźni – mieszkańców os. Gwarków 19

na obiady 34

do skożystania z środów czystości 30

do pomocy żywnościowej interwencyjnej 19

do CS 13

pomoc w postaci mieszkań socjalnych 2

pomoc i zorganizował pochówek osobom bezdomnym 5

przez Centrum Integracji Społecznej, 
gdzie nabywają nowe umiejętności 
zawodowe oraz umiejętności pozwa-
lające na lepsze pełnienie ról spo-
łecznych.

Regularnie prowadzone są także 
kontrole miejsc grupowania się osób 
bezdomnych, w celu potwierdzenia 
stanu ich zdrowia, sposobu w jaki 
funkcjonują w swoim środowisku 
oraz udzielenie ewentualnej pomo-
cy – w szczególności pokierowanie  
na Noclegownię czy leczenie detok-

sykacyjne. W 2021 r. stałym monito-
ringiem było objętych 5 osób. Licz-
ba ta jest nieznaczna ze względu na 
coraz mniejszą liczbę pustostanów, 
gdzie te osoby mogłyby przebywać. 
Podczas objazdów miejsc grupowa-
nia się osób bezdomnych zaobser-
wowano obecność osób spoza tere-
nu Żor – były to osoby przyjezdne, nie 
będące na stałe w Żorach, których 
czasowa obecność niejednokrot-
nie potęgowała obraz bezdomności  
na terenie miasta.
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Od początku lat 90. XX wieku ob-
serwujemy w Polsce postępujący 
proces starzenia się społeczeństwa. 
Z roku na rok wzrasta ilość osób  
w wieku  poprodukcyjnym, co sta-
wia zupełnie nowe wyzwania zadań  
w polityce społecznej i gospodarczej 
w skali samorządów, jak i całego kra-
ju, gdyż wiele z tych osób jest scho-
rowanych czy też po prostu z uwagi  
na wiek ma specjalne potrzeby. Wła-
dze Żor rozumiejąc jak ważne jest 
odpowiednie przygotowanie się  
do tych zmian od wielu lat podejmu-
ją starania, żeby nasze miasto było 
przyjazne także seniorom. W tym 
celu w Żorach prowadzone są szero-
ko zakrojone i różnorodne działania, 
nastawione na udzielanie wsparcia 
najstarszym mieszkańcom. 

By jak najlepiej wykorzystać do-
świadczenia seniorów dla dalszego 
rozwoju naszego miasta, w 2014 roku 
powołano do życia  Żorską Radę Se-
niorów, służącą jako organ doradczy 
i opiniodawczy. Rada stawia sobie  
za cel integrację, wspieranie i repre-
zentowanie środowiska osób star-
szych w naszym mieście, a działalność 
w niej jest dla starszych mieszkańców 
szansą, by wpływać na życie lokalnej 
społeczności, a w szczególności wła-
śnie grupy seniorów. 

W skład Żorskiej Rady Seniorów ka-
dencji 2019-2023 wchodzi:
– 8 przedstawicieli wytypowanych 

przez organizacje zrzeszające lub 
działające na rzecz osób starszych: 
Urszula Filip, Augustyna Paszenda- 
Kapa, Ewa Kempny,  Jan Kołodziej, 

Wacława Muszyńska, Jolanta Pa-
sierbek, Helena Pawlas, Adam Pi-
larski, 

– 3 przedstawicieli wskazanych przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku: Ma-
rianna Dana, Lucyna Gawlik i Hele-
na Karwot, 

– 2 przedstawicieli wskazanych przez 
instytucje gminne zajmujące się 
problemami osób starszych: Marze-
na Dziedzic i Mariola Wilczek. 

Przewodniczącą Żorskiej Rady Senio-
rów jest Jolanta Pasierbek. 

W 2021 roku odbyły się trzy sesje 
ŻRS, podczas których Rada zajęła się 
takimi tematami jak: rewitalizacja 
terenu przy Miejskim Domu Pomo-
cy Społecznej, wsparcie samotnych 
seniorów w przeprowadzkach, sytu-
acja seniorów w obliczu pandemii  
Covid-19 i szczepień przeciw tej 
chorobie, tworzenie łąk kwietnych  
w mieście czy wywóz odpadów zielo-
nych z nieruchomości. 

Wśród działań realizowanych przez 
Miasto w celu wsparcia starszych 
mieszkańców jest „Żorska Karta Se-
niora”. W 2021 roku była ona hono-
rowana w 54 działających na terenie 
Żor punktach partnerskich, które 
włączyły się do programu i oferowa-
ły seniorom liczne ulgi i bonifikaty. 
O wydanie Karty mogą ubiegać się 
osoby, które ukończyły 60. rok życia  
i na stałe zamieszkują w naszym 
mieście. W 2021 roku wydano 175 
nowych kart, a łączna liczba kart wy-
danych od uruchomienia programu  
to już 4 473! 

13.3
Działania na rzecz seniorów
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W całym kraju, w tym także naszym 
mieście nasila się problem związany 
z koniecznością zapewnienia opieki 
nad ludźmi starszymi oraz z niepeł-
nosprawnościami. Tworząc skutecz-
ny system opieki należy pamiętać,  
że seniorzy niechętnie opuszczają 
swoje mieszkania i domy – są przy-
wiązani do miejsc w których miesz-
kają, sąsiadów, zwierząt itp. Chcą 
być samodzielni i nadal decydować  
o swoim życiu. Trzeba przy tym pamię-
tać, że umieszczenie osoby potrze-
bującej opieki np. w Domu Pomocy 
Społecznej wymaga jej zgody, a czę-
sto tej zgody nie ma i trzeba zwracać 
się o wydanie odpowiedniego posta-
nowienia do sądu rodzinnego. Jest  
to długi, a zarazem bardzo trauma-
tyczny proces zarówno dla podopiecz-
nego, jak i pracowników socjalnych.

Należy wspomnieć że opieka insty-
tucjonalna jest znacznie droższa 
od innych form opieki. Dlatego też 
umieszczenie seniora w Domu Po-
mocy Społecznej jest ostatecznością. 
W pierwszej kolejności mobilizuje się 
do opieki najbliższą rodzinę, jednak 
zdarza się, że najbliżsi nie mogą albo 

nie chcą zająć się członkami swojej 
rodziny, lub po prostu osoba star-
sza takiej rodziny nie ma. Zdarza się 
też, że starsze osoby nie chcą obar-
czać taką opieką swoich najbliższych  
i ukrywają fakt, że potrzebują pomo-
cy – tutaj potrzeba jest intensywna 
praca socjalna w środowisku rodzin-
nym i lokalnym, która ma na celu 
zapewnienie właściwej opieki oso-
bom starszym i z niepełnosprawno-
ściami. Na bazie tej pracy socjalnej 
część osób korzysta z podstawowych 
usług opiekuńczych. Obejmują one 
np. robienie zakupów, organizowa-
nie posiłków, zabiegi pielęgnacyjne, 
sprzątanie itp. Usługi te są płatne  
w pełni lub częściowo, albo też całko-
wicie bezpłatne w zależności od do-
chodów osoby potrzebującej wspar-
cia. Również liczba godzin tych usług 
najczęściej waha się od 1 do 8 godzin 
dziennie, zależnie od kondycji i sta-
nu zdrowia podopiecznego. Możliwe 
jest także przyznanie tzw. specjali-
stycznych usług opiekuńczych, które 
dotyczą zabiegów o charakterze me-
dycznym np. wykonywania opatrun-
ków, robienie zastrzyków itp.

Rok Liczba osób Liczba usług/godzin Kwota

2018 127 38 776,5 775 530,00 zł 

2019 121 49 851,5 1 495 545,00 zł

2020 125 41 770,0 1 253 100,00 zł

2021 132 41 855,5 1 356 118,20 zł

Rok Liczba osób Liczba usług/godzin Kwota

2018 4 1184 29 600,00 zł

2019 1 502 15 060,00 zł

2020 1 510 17 850,00 zł

2021 1 478 18 068,40 zł

Koszty podstawowych usług opiekuńczych.

Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych. 
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W okresie pandemii Covid-19 z uwa-
gi na zagrożenie epidemiczne MOPS 
Żory starał się minimalizować wej-
ścia opiekunek do osób starszych,  
by nie narażać ich na zachorowanie. 
W większym stopniu mobilizowano 
do opieki osoby najbliższe lub ogra-
niczano liczbę godzin tych usług, 
które nie były niezbędne, takich jak 
np. sprzątanie.

Również ważnym elementem opieki 
nad osobami starszymi i z niepełno-
sprawnościami było organizowanie 
opieki wytchnieniowej w ramach 
programu rządowego. Głównym ce-
lem tego programu było wsparcie 
członków rodzin lub opiekunów spra-
wujących bezpośrednią opiekę nad 
dziećmi i dorosłymi z orzeczeniem  
o niepełnosprawności. Z tej formy 
pomocy w 2021 roku skorzystało  
21 osób w łącznej liczbie 2068 godzin. 

Miasto realizowało też program „Asy-
stent osobisty osoby niepełnospraw-
nej”. Jego głównym celem było 
wprowadzenie usługi asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia 
dla dzieci do 16. roku życia z orzecze-
niem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. Taka 
usługa była także przeznaczona dla 
osób niepełnosprawnych posiada-
jących orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności.  Z tej formy pomocy 
skorzystało 26 osób na łączną liczbę  
5 580 godzin. Program realizowało 
20 asystentów. 

Kolejnym programem realizowa-
nym w Żorach w 2021 r. był program 

„Wspieraj seniora”. Celem strategicz-
nym programu było zapewnienie 
usługi wsparcia osobom starszym  
i samotnym powyżej 70. roku życia, 
którzy z uwagi na epidemię zdecydo-
wali się na pozostanie w domu. Senio-
rzy mogli liczyć na pomoc ośrodków 
pomocy społecznej i wolontariuszy 
w zakresie dostarczenia zakupów, 
w tym artykułów spożywczych oraz 
środków higieny osobistej, załatwie-
nia drobnych spraw urzędowych, wy-
prowadzenie psa, dostarczenia cie-
płych posiłków. Z tej formy wsparcia 
skorzystało jednak tylko 3 seniorów.  

Niezwykle ważnym i skutecznym ele-
mentem systemu pomocy osobom 
starszym i z niepełnosprawnościami 
są mieszkania chronione wspierane. 
Są one przeznaczone dla osób peł-
noletnich, które ze względu na trud-
ną sytuację życiową, wiek, niepełno-
sprawność lub chorobę potrzebują 
wsparcia w funkcjonowaniu w co-
dziennym życiu. Mieszkania chronio-
ne są formą pomocy społecznej przy-
gotowującą pod opieką specjalistów 
osoby tam przebywające do pro-
wadzenia samodzielnego życia lub 
wspomagającą te osoby w codzien-
nym funkcjonowaniu. Na terenie Żor 
było w 2021 roku 8 mieszkań chro-
nionych, zapewniających miejsce dla  
39 osób. Mieszkania chronione znaj-
dują się przy ul. Promiennej i ul. Pia-
stów Górnośląskich. Od maja 2021 r.  
jednym z mieszkań chronionych 
przy ul. Piastów Górnośląskich za-
rządza Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną. Jest to mieszkanie 
przeznaczone dla 7 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Pozostałe 
dwa mieszkania przy ul. Piastów Gór-
nośląskich są przeznaczone głównie 
dla osób starszych, wymagających 
zwiększonej opieki. Ich mieszkańcy 
mogą liczyć na tzw. usługi bytowe, 
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obejmujące pomoc w wykonywa-
niu czynności niezbędnych w ży-
ciu codziennym dotyczących prze-
mieszczania się, utrzymania higieny 
osobistej, ubierania się,  sprzątania,  
zakupów i przygotowywania posił-
ków, załatwiania spraw osobistych,  
realizacji kontaktów społecznych 
poprzez umożliwienie osobie  utrzy-
mywania więzi rodzinnych, uczest-
nictwa w życiu społeczności lokal-
nej. Mieszkanie chronione jest więc 
szansą na pozostanie samodzielnym,  
a jednocześnie otrzymywanie ko-
niecznej pomocy. W 2021 r. z miesz-
kań chronionych skorzystało 29 osób. 

Od kilku lat w Żorach działa także 
Dzienny Dom „Senior+” , pomagają-
cy seniorom aktywnie uczestniczyć  
w życiu społecznym. Celem tej pla-
cówki jest zapewnienie wsparcia 
seniorom nieaktywnym zawodo-
wo w wieku 60 lat i więcej poprzez 
umożliwienie im korzystania z oferty 
obejmującej m.in. usługi w zakresie 
aktywności ruchowej lub kinezyte-
rapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej. Działal-
ność Dziennego Domu „Senior+”  
w 2021 roku polegała na zapewnieniu 
podopiecznym ciepłego posiłku oraz 
innych usług dostosowanych do po-
trzeb seniorów. Dzienny Dom „Senior+” 
zapewniał opiekę od poniedziałku  
do piątku, przez 8 godzin dziennie.  
Z tej formy pomocy w 2021 r. skorzy-
stało 35 osób. Działalność ośrodka 
była znacznie utrudniona z uwagi  
na obostrzenia epidemiczne. 

Osoby starsze i z niepełnosprawno-
ściami mogą też w razie potrzeby 
umieszczone w Domach Pomocy 
Społecznej. W 2021 r. takim domu 
została umieszczona jedna osoba,  
a łącznie przebywało w nich  
83 mieszkańców Żor. W naszym mie-
ście działa Miejski Dom Pomocy Spo-
łecznej w Żorach, który jest placówką 

zapewniającą całodobową opiekę,  
usługi bytowe, opiekuńcze i wspo-
magające. To placówka koedukacyj-
na, przeznaczona dla osób w pode-
szłym wieku i niepełnosprawnych 
fizycznie, która dysponuje 26 miej-
scami. W całym 2021 roku w MDPS 
mieszkało 29 osób – 3 osoby odeszły: 
jedna została zabrana do rodziny,  
a 2 osoby zmarły. Miejski Dom Po-
mocy Społecznej w Żorach zapew-
nia podopiecznym udział w rehabi-
litacji oraz  terapii zajęciowej.W roku 
2021  z uwagi na pandemię Covid-19 
MDPS musiał mocno ograniczyć or-
ganizację wyjazdów kulturalnych czy 
spotkań z lokalną społecznością dla 
swoich podopiecznych. 

W 2021 Miejski Dom Pomocy Spo-
łecznej w Żorach otrzymał dotację 
w Funduszu Przeciwdziałania Co-
vid-19 w wysokości 16 436 zł, którą 
przeznaczono na przygotowanie  
i zabezpieczenie MDPS przed wzro-
stem zakażeń wywołanych wirusem 
SARS-CoV-2, w tym na zakup środ-
ków ochrony osobistej, maseczki 
chirurgiczne, fartuchy włókninowe, 
szybkie testy antygenowe, dozowniki 
mydła, mydło, pianki do dezynfekcji 
oraz sprzęt komputerowy do pracy 
zdalnej dla działu księgowości. 

Warto nadmienić, że ta forma po-
mocy, czyli umieszczanie w domu 
pomocy społecznej jest bardzo 
kosztowna – koszt utrzymania jed-
nego podopiecznego w publicznym  
Domu Pomocy Społecznej waha 
się średnio od 4 do ponad 7 tys. zł 
miesięcznie. W 2021 roku średni mie-
sięczny koszt utrzymania mieszkań-
ca w Miejskim Domu Pomocy Spo-
łecznej w Żorach wyniósł 5 954,12 zł. 
Część tego kosztu pokrywają sami 
podopieczni, część najbliższa rodzi-
na zaś pozostałą kwotę w razie ko-
nieczności pokrywa Miasto.
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Jedną z wizytówek naszego miasta, 
wyróżniających Żory na tle innych 
miast naszego regionu jest zinte-
growany system opieki dla osób  
z niepełnosprawnościami. Obejmu-
je on wsparcie dla osób z niepełno-
sprawnościami i ich najbliższych  
od narodzin, poprzez rozwój, eduka-
cję i rehabilitację aż po pracę. Roz-
wiązania wdrożone w Żorach są dla 
władz miasta powodem do dumy,  
a dla innych samorządów wzorem 
do naśladowania. 

Od 2016 roku zmagający się z nie-
pełnosprawnościami żorzanie mają 
do dyspozycji nowoczesny Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy, w którym zapewniana 
jest im kompleksowa opieka. W ra-
mach realizowanego przez Urząd 
Miasta Żory zadania pn. „Dobry start 
w przyszłość – budowa nowej sie-
dziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego i Ośrod-
ka Wczesnej Interwencji w Żorach” 
powstał budynek przeznaczony  
na potrzeby osób z niepełnospraw-
nościami. Swoje miejsce znalazły  
w nim trzy placówki: Ośrodek Wcze-
snej Interwencji, Ośrodek Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
oraz Świetlica Rewalidacyjno-Rehabi-
litacyjna dla osób z głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną po 25. roku 
życia. Mieści się tam również Biuro 
Obsługi Placówek żorskiego koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Niezwykle ważną placówką jest też 
OREW, w którym pomoc uzyskuje 

około 60 dzieci z głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną, w wieku 
od 3-25 lat. Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy prowadzi 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
i terapeutyczne, takie jak muzyko-
terapia, arteterapia, dogoterapia czy 
terapia przez teatr, a dzieci są także 
obejmowane intensywną rehabilita-
cją. OREW pełni jednocześnie rolę nie-
publicznej szkoły specjalnej, a także 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej, płynnie łącząc obie te funkcje 
dla dobra swoich podopiecznych.

Rocznie około 600 dzieci otrzymuje 
pomoc w Ośrodku Wczesnej Inter-
wencji. To placówka przeznaczona 
dla najmłodszych dzieci, od uro-
dzenia do 7. roku życia. Korzystają  
z niej maluchy nie tylko z Żor, ale też 
z innych gmin – czasem bardzo od-
ległych. Dzieci diagnozują neurolog 
oraz lekarz rehabilitacji medycznej, 
a terapię prowadzą specjaliści z róż-
nych dziedzin. Wielu dzieciom te-
rapie te pozwalają wrócić do pełni 
zdrowia. 

Pomoc dla osób po 25. roku życia  
z głębszą niepełnosprawnością inte-
lektualną zapewnia natomiast Świe-
tlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna,  
w której prowadzone są zajęcia rewali-
dacyjne, terapeutyczne oraz rehabilita-
cyjne. Działalność świetlicy jest konty-
nuacją zajęć prowadzonych w OREW. 
Dzięki temu system opieki nad oso-
bami niepełnosprawnymi w naszym 
mieście nie zatrzymuje się na skoń-
czeniu wieku szkolnego, a obejmuje 
zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

13.4
Działania na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami
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Pod egidą Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną koła w Żorach a naszym 
mieście działa także Warsztat Terapii 
Zajęciowej. To placówka dziennego 
pobytu, która zajmuje się rehabilita-
cją społeczną i zawodową, zmierza-
jącą do optymalnego przygotowania 
osób z niepełnosprawnością do sa-
modzielnego życia. Celem zajęć pro-
wadzonych WTZ jest przygotowanie 
uczestników do pełnienia możliwie 
wielu ról aktywnego członka rodziny, 
a więc osoby samodzielnej, zarad-
nej, kompetentnej w podstawowych 
pracach domowych, przygotowania 
do niezależnego i aktywnego funk-
cjonowania w środowisku lokalnym, 
placówkach użyteczności publicznej, 
w kontaktach międzyludzkich, przy-
gotowania do prostych prac zarob-
kowych. Terapia zajęciowa w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej 
odbywa się w grupach pięcioosobo-
wych w pracowniach terapeutycz-
nych m.in. florystycznej, ceramicznej, 
gospodarstwa domowego, kompu-
terowej czy stolarskiej.

W 2021 r. w Żory realizowano pilo-
tażowy program pn. „Aktywny Sa-
morząd”. W jego ramach realizo-
wano szereg zadań polegających 
na wyeliminowaniu i zmniejszeniu 
barier ograniczających uczestnic-
two osób z niepełnosprawnością  
w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. Środki  
na realizację programu w wysokości 
338 000,00 zł pochodziły z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W ramach pro-
gramu udzielono dofinansowania 
m.in. na zakup potrzebnego sprzętu 
komputerowego, zakup wózka in-
walidzkiego, protezy kończyny, czy 
dofinansowania na pobyt dziecka 
osoby niepełnosprawnej w żłobku 
lub przedszkolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żorach w 2021 roku realizował sze-
reg zadań z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej. Rehabilitacja 
zawodowa miała na celu ułatwienie 
osobie niepełnosprawnej uzyskania  
i utrzymania odpowiedniego zatrud-
nienia i awansu zawodowego przez 
umożliwienie jej korzystania z po-
radnictwa zawodowego i pośrednic-
twa pracy. Natomiast rehabilitacja 
społeczna miała na celu umożliwia-
nie tym osobom uczestnictwa w ży-
ciu społecznym. Środki na realizację 
tych zadań pochodziły z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, a ich pula wyniosła  
2 424 306,00 zł. 

Wśród zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej realizowa-
nych przez MOPS Żory w 2021 roku 
należy wymienić:
•	 dofinansowanie	 do	 rozpoczęcia	

działalności gospodarczej, rolni-
czej lub podjęcia działalności w for-
mie spółdzielni socjalnej za kwotę  
w 35 000,00 zł,

•	 dofinansowanie	uczestnictwa	osób	
z niepełnosprawnością i ich opieku-
nów w turnusach rehabilitacyjnych. 
Na realizację tego zadania przezna-
czono 180 000,00 zł a w turnusach 
rehabilitacyjnych uczestniczyły 134 
osoby, w tym 73 osoby dorosłe nie-
pełnosprawne i 41 ich opiekunów 
oraz 10 dzieci i 10 ich opiekunów,

•	 dofinansowanie	 zaopatrzenia	 
w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze. W ramach tego zadania 
dofinansowania udzielono m.in.  
do rowerków rehabilitacyjnych, ro-
torów oraz mat rehabilitacyjnych.  
W 2021 roku przyznano dofinanso-
wanie 247 osobom, w tym 59 dzie-
ciom i młodzieży niepełnosprawnej 
m.in. na: wózki inwalidzkie, protezy, 
ortezy, pończochy kikutowe, obuwie 
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Dyrektor 
ZAZ „Wspólna Pasja”

ortopedyczne, balkoniki i podpórki, 
indywidualne przedmioty pionizu-
jące, soczewki, aparaty słuchowe, 
cewniki, worki kolostomijne, lupy, 
materace przeciwodleżynowe, pie-
luchomajtki. Łącznie wydatkowano 
to no 249 117,00 zł,

•	 dofinansowanie	 likwidacji	 barier	
architektonicznych, technicznych  
i w komunikowaniu się w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

W funkcjonującym w naszym mie-
ście systemie wsparcia dla osób  
z niepełnosprawnościami kluczo-
wą rolę odgrywa Zakład Aktywno-
ści Zawodowej Zakład Produkcyjno 
– Usługowy „Wspólna Pasja”. Został 
on powołany do życia w 2009 roku 
i początkowo zatrudniał 40 osób  
ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności oraz  
14 osób kadry obsługowo-rehabilita-
cyjnej. W kolejnych latach ZAZ roz-
wijał się, poszerzając zakres swojej 
działalności i tworząc nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców Żor i nie tylko.  
Na koniec 2021 roku w ZAZ zatrudniał 
już 113 osób, w tym: 86 osoby z niepeł-
nosprawnością, a także 27 osób peł-
nosprawnych, stanowiących kadrę 
obsługowo – rehabilitacyjną. Działal-
ność ZAZ „Wspólna Pasja” oparta jest 
na:, pracowni ogrodniczo-stolarskiej, 
pracowni rehabilitacyjnej, usługach 
transportowo-przewozowych, dzia-
łalności w zakresu monitorowania 
oraz pracowni gastronomicznej, któ-
ra w 2021 roku poszerzyła swoją dzia-

łalność o zupełnie nową Restaurację 
„Oberyba”.

Restauracja „Oberyba” została ofi-
cjalnie otwarta 22 czerwca 2021 roku. 
Serwuje one dania wegetariańskie 
oraz rybne. Otwarcie nowego lokalu, 
o niespotykanym dotychczas w na-
szym mieście asortymencie przypa-
dło na okres tuż po zniesieniu lock-
downu w gastronomii w związku  
ze stanem epidemii. Dotychczasowe 
doświadczenia ZAZ „Wspólna Pa-
sja”, związane z prowadzeniem Baru 
Mlecznego „Krówka” bardzo szybko 
zostały zweryfikowane – szybko oka-
zało się, że klient restauracyjny od-
wiedza lokal dużo rzadziej, niż klient 
jadłodajni. Okres jesienno-zimowy  
i pojawienie się kolejnej fali zachoro-
wań na Covid-19 sprawiły, iż pomimo 
braku ograniczeń w działalności ga-
stronomicznej, klientów odwiedza-
jących restaurację było coraz mniej. 
Wymusiło to wprowadzenie zmian  
w profilu działalności lokalu – w grud-
niu 2021 r., przy okazji prac remonto-
wych w Barze Mlecznym „Krówka”, 
pojawiła się dobra okazja do prze-
testowania pomysłu wprowadzenia  
do menu restauracji potraw mię-
snych. W tym czasie, znane i lubiane 
przez klientów potrawy mięsne, były 
serwowane w „Oberybie”.  Pomysł 
ten dobrze się przyjął, więc zdecy-
dowano o zmianie profilu restaura-
cji. Do potraw wegetariańskich oraz 
rybnych, dołączą także dania mię-
sne. Dodatkowo oferta została po-
szerzona o możliwość rezerwacji sali 
na imprezy okolicznościowe oraz za-
mawiania koryt rybnych i mięsnych 
na wynos.

Najbardziej rozpoznawalną formą 
działalności żorskiego ZAZ-u jest już 
od wielu lat Bar Mleczny „Krówka”,  
z którego usług przed pandemią ko-
rzystało średnio około 2, 5-3 tysięcy 
klientów tygodniowo. Niestety pan-
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demia Covid-19 i związane z nią ob-
ostrzenia sprawiły, że ostatnie lata 
nie są już tam dobre dla Baru Mlecz-
nego. O tym, jaki miały one wpływ  
na działalność „Krówki” możemy 
przekonać się analizując obroty loka-

lu. Warto zaznaczyć, że w okresach: 
marzec-maj 2020 r.; październik-gru-
dzień 2020 r. oraz styczeń-maj 2021 r., 
występowały rządowe ograniczenia 
w prowadzeniu działalności gastro-
nomicznej.

Zmiana w obrotach Baru Mlecznego „Krówka” w poszczególnych mie-
siącach 2021 roku w stosunku do analogicznych miesięcy 2020 roku.

Styczeń 2021 r. spadek 47,23%

Luty 2021 r. spadek 36,52%

Marzec 2021 r. wzrost 61,16%

Kwiecień 2021 r. wzrost 200,39%

Maj 2021 r. wzrost 118,33%

Czerwiec 2021 r. wzrost 49,26%

Lipiec 2021 r. wzrost 19,39%

Sierpień 2021 r. wzrost 18,73%

Wrzesień 2021 r. wzrost 6,72%

Październik 2021 r. wzrost 39,06%

Listopad 2021 r. wzrost 87,43%

Grudzień 2021 r. wzrost 87,43%

W związku z pandemią ZAZ „Wspól-
na Pasja” zmagał się z wieloma 
problemami, w tym związanymi  
z ograniczeniem wpływów, czy nie-
korzystnymi dla Zakładu przepisami 
rządowych tarcz antykryzysowych. 
Nie zabrakło jednak również powo-
dów do satysfakcji i świętowania. 
Państwowa Inspekcja Pracy nomino-
wała ZAZ do XXVIII edycji konkursu 
pn. „Pracodawca – organizator pra-
cy bezpiecznej” w kategorii „Zakład 
pracy od 50 do 249 zatrudnionych”. 
Zakład Aktywności Zawodowej,  
po szczegółowej kontroli przeprowa-
dzonej przez PIP, zdobył ostatecznie 
II miejsce w swojej kategorii! War-
to zaznaczyć, że w konkursie brały 
udział firmy z całego województwa 
śląskiego, ze wszystkich branż.

Wśród podmiotów wspierających 
osoby z niepełnosprawnością w na-

szym mieście trzeba wymienić także 
powołaną do życia w 2016 roku Żor-
ską Spółdzielnię Socjalną „WERWA”.  
W 2021 roku kontynuowała ona swoją 
działalność na rzecz Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej ZPU „Wspólna Pa-
sja” w Żorach, w zakresie świadczenia 
usług: fizjoterapeutycznych – ma-
sażu leczniczego, sprzątania i utrzy-
mania porządku, terapii zajęciowej 
dla pracowników z niepełnospraw-
nością oraz usług przewozowych  
(do maja 2021 r.) oraz całorocznie,  
w zakresie usług: gastronomicznych, 
kelnerskich oraz obsługi monitoringu 
i pilnowania. Po przejęciu prowadze-
nia Dziennego Domu „Senior+” przez 
MDPS Żory i uruchomieniu działalno-
ści tej placówki w maju 2021r., Spół-
dzielnia świadczy usługi na rzecz jej 
uczestników w zakresie usług: fizjo-
terapeutycznych – masażu lecznicze-
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go oraz konsultacji z fizjoterapeutą, 
sprzątania i utrzymania porządku, te-
rapii zajęciowej oraz przewozowych. 
Jako podmiot leczniczy spółdzielnia 
„WERWA” kontynuowała także swo-
ją działalność w zakresie rehabilitacji 
medycznej, skierowanej na klienta 
zewnętrznego. Na koniec 2021 roku 
„WERWA” zatrudniała 10 osób z nie-
pełnosprawnością w stopniu umiar-
kowanym na umowę o pracę w peł-
nym wymiarze, 2 osoby na umowę  
o pracę w wymiarze ½ etatu (1 z nie-
pełnosprawnością w stopniu umiar-
kowanym, 1 w stopniu znacznym),  
2 osoby (członkowie Zarządu)  
na umowę o pracę w wymiarze ½ 
etatu oraz 3 osoby w ramach umów 
zleceń (w tym 1 osobę z niepełno-
sprawnością w stopniu znacznym).

Pisząc o wsparciu dla osób z niepeł-
nosprawnościami należy wspomnieć 
także, że od 2018 roku rodzice dzieci  
z niepełnosprawnościami, mieszka-
jący w Żorach mogą liczyć na finan-
sowe wsparcie miasta poprzez wy-
płatę świadczenia rewalidacyjnego. 
Mając na względzie trudną sytuację 
życiową, a niejednokrotnie również 
i materialną rodzin wychowujących 
niepełnosprawne dzieci Rada Mia-
sta Żory zdecydowała o ich wsparciu 
poprzez ustanowienie świadczenia 
rewalidacyjnego. Świadczenie o wy-
sokości do 500 zł miesięcznie jest 
wypłacane dzieciom z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do 36 miesiąca 
życia. W 2021 roku wpłynęło 10 wnio-
sków o ustalenie prawa do świadcze-
nia rewalidacyjnego.

Pomoc osobom, które z różnych 
przyczyn są zagrożone wyklucze-
niem społecznym, świadczy w na-
szym mieście Centrum Integracji 
Społecznej. W 2021 roku CIS świad-
czył kompleksową pomoc, w oparciu 
o indywidualne programy integracji 
społecznej i zawodowej, wdrażanie 
programów społecznych, przez orga-
nizowani działań doradczych aktywi-
zujących, jak również przez wsparcie 
ich otoczenia społecznego. CIS podej-
mował różne działania, zmierzające 
do poprawy efektywności w zakresie 
reintegracji zawodowej i społecznej 
oraz poprawy warunków życiowych 
uczestników Centrum i ich rodzin. 

Wsparciem objęto łącznie 38 osób 
– w tym 20 kobiet i 18 mężczyzn –  
w trudnej sytuacji życiowej, które 
rozpoczęły uczestnictwo w CIS korzy-
stając ze świadczeń na mocy ustawy  
o zatrudnieniu socjalnym. W 2021 
roku 21 osób zakończyło uczestnic-
two w Centrum Integracji Społecznej, 
a 17 osób kolejnych je rozpoczęło. Dla 
podopiecznych CIS zorganizowano: 
wsparcie psychologiczne, doradztwo 
zawodowe, pomoc prawną, wsparcie 
indywidualne (pomoc w szukaniu lo-
kalu mieszkalnego), wparcie pracow-
nika socjalnego, specjalisty ds. rynku 
pracy oraz terapeuty ds. uzależnień.

13.5
Inne działania na rzecz 
mieszkańców



POmOC SPOłECzNA I SPRAWY SPOłECzNE
Raport o stanie gminy za 2021 rok

96 9797

W ramach Centrum Integracji Spo-
łecznej w Żorach prowadzone były 
także zajęcia integracyjne, przystoso-
wujące do funkcjonowania w społe-
czeństwie oraz aktywna nauka zawo-
du poprzez prowadzenie pracowni 
warsztatowych, w których uczestni-
cy mają szansę rozwijać się na wie-
lu płaszczyznach. Zajęcia z zakresu 
reintegracji zawodowej odbywały się  
w 4 grupach:
•	 rękodzielniczo-krawieckiej:	 uczest-

nicy pracowni poznali w praktyce 
techniki wytwarzania różnego ro-
dzaju akcesoriów, ozdób okolicz-
nościowych, elementów dekoracyj-
nych. Mogli rozwijać kreatywność 
realizując własne projekty. Uczyli 
się szycia maszynowego i ręczne-
go, dokonywania drobnych napraw 
krawieckich.

•	 remontowo-budowlanej:	 uczest-
nicy pracowni ćwiczą nabywanie 
umiejętności niezbędnych pod-
czas pracy na budowie: malowanie, 
tynkowanie, kompleksowe usłu-
gi remontowe. Pracowali zarówno  
na zewnątrz (malowanie elewacji, 
prace wykończeniowe), jak i we-
wnątrz (malowanie wnętrz, prace 
wykończeniowe).

•	 ogrodniczo-porządkowej:	 uczest-
nicy pracowni prowadzili prace 
porządkowe na rzecz budynków 
użyteczności publicznej oraz dbali 
o zagospodarowanie terenów zie-
lonych.  W zakres prac wchodziło 
wiele czynności związanych z dba-
łością o zieleń miejską, w tym prace 
ogrodnicze, nasadzanie drzew, pie-
lęgnacja roślin.

•	 baristyczno-gastronomicznej :	
uczestnicy pracowni uczyli się 
przygotowywać napoje kawowe, 
oraz różne rodzaje herbat, przyrzą-
dzać ciepłe oraz zimne posiłki. Pod 
okiem instruktora uczą się przyspo-
sabiania do profesjonalnej obsługi 

klienta lokalu gastronomicznego. 
Pracownia wyposażona jest tak, aby 
umożliwić warunki pracy zbliżone 
do tych, jakie panują w lokalach ga-
stronomicznych.

W ramach działalności Centrum 
Integracji Społecznej prowadzona 
była również aktywizacja społecz-
na uczestników, którzy często mają 
trudności nie tylko z samodzielnym 
funkcjonowaniem na rynku pracy, 
ale także z uczestnictwem w co-
dziennym życiu rodzinnym, społecz-
nym, prawidłowym pełnieniem ról 
społecznych. Realizacja kolejnych 
etapów reintegracji społecznej miała 
na celu przygotowanie uczestników  
do udziału w zajęciach prowadzonych 
w ramach reintegracji zawodowej.

W 2021 r. w ramach Centrum Integra-
cji Społecznej zorganizowane zostały 
kursy zawodowe, w których wzięło 
udział 13 osób (11 kobiet, 2 mężczyzn), 
w tym: kurs manicure – stylizacja pa-
znokci, kurs kroju i szycia, kurs obsłu-
gi wózka widłowego oraz kurs obsłu-
gi ładowarki Manitu. 

Cześć działań władz miasta kierowa-
nych jest do wąskiego grona odbior-
ców, są jednak takie, z których skorzy-
stać może bardzo duża grupa żorzan. 
Jednym z nich jest funkcjonujący  
w naszym mieście od 2010 roku miej-
ski program „Duża Rodzina”. Jest  
on adresowany do rodzin wielodziet-
nych tj. składające się z rodziców lub 
opiekunów prawnych (z jednego ro-
dzica, opiekuna prawnego), których 
członkowie są zameldowani na po-
byt stały lub czasowy na terenie Żor 
oraz mają na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci: w wieku do ukończenia  
18. roku życia; w wieku do ukończe-
nia 25. roku życia – w przypadku gdy 
dziecko uczy się w szkole lub szkole 
wyższej; bez ograniczeń wiekowych 
– w przypadku dzieci legitymujących 
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się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności. W ramach tego progra-
mu za rodzinę wielodzietną uwa-
ża się także rodzinę zastępczą bez 
względu na ilość dzieci. Celem miej-
skiego programu „Duża Rodzina” 
jest wspieranie rodzin wielodziet-
nych oraz rodzin zastępczych przez 
ułatwienie im dostępu do kultury, 
rekreacji, sportu oraz innych usług, 
wprowadzając ulgi w punktach part-
nerskich. W 2021 r. na podstawie  
127 wniosków wydano 430  kart „Duża 
Rodzina”. Natomiast od początku 
funkcjonowania programu wyda-
no już 9 423 karty  dla  1425 rodzin  
(w tym dla 85 rodzin zastępczych).

W Żorach oprócz programu miej-
skiego, realizowany jest też ogól-
nopolski program „Duża Rodzina”.  
W jego ramach w 2021 r., na pod-
stawie 278 wniosków zamówiono 
757 kart tradycyjnych i 4 860 kart 
elektronicznych, natomiast łącznie  
od czerwca 2014 roku do 31.12.2021 r. 
zostało zarejestrowanych 2015 rodzin, 
wpłynęło 2178 wniosków i zamówio-
no 7605 karty w formie tradycyjnej  
i 7429 karty w formie elektronicznej.

Kolejną formą wsparcia, kierowaną 
do mieszkańców jest nieodpłatna 
pomoc prawna i nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie, w ramach któ-
rych porady udzielane są w punktach 
zlokalizowanych przy ul. Wodzisław-
skiej 1/1 w Żorach. W związku z sytu-
acją epidemiczną w 2021 r. porady 
odbywały się w trybie hybrydowym, 
tzn. stacjonarnie oraz przy pomocy 
środków i urządzeń porozumiewania 
się na odległość. Przez cały 2021 rok 
w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej adwokaci oraz radcy praw-
ni udzielili 718 porad uprawnionym 
mieszkańcom miasta, co oznacza, że 
ich liczba wzrosła o 28% w stosunku 
do poprzedniego roku. 

Ciekawą i ważną formą wsparcia, 
choć kierowaną do dość ograniczo-
nego grona odbiorców jest działają-
cy w Żorach od 2015 roku program 
„Weteran w Żorach”. Objęci są nim 
weterani i weterani poszkodowani 
zamieszkujący na terenie miasta, po-
siadający legitymację weterana lub 
legitymację weterana poszkodowa-
nego. Do programu przystąpiło ogó-
łem 13 punktów partnerskich oferu-
jących różnorodne ulgi.

Pracownicy Centrum Integracji Społecznej

fot. CIS
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Jednym z priorytetowych zadań Mia-
sta jest dbanie o to, by mieszkań-
cy czuli się w Żorach bezpiecznie.  
W tym celu władze miasta prowadzą 
szeroko zakrojoną współpracę m.in. 
z Komendą Miejską Policji w Żorach, 
Komendą Miejską Państwowych 
Straży Pożarnych w Żorach oraz jed-
nostkami Ochotniczych Straży Po-
żarnych, działających na terenie na-
szego miasta. 

Wśród działań, mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa i utrzymanie 
go na jak najwyższym stopniu są za-
równo działania inwestycyjne, w for-
mie wsparcia finansowego innych 
podmiotów, jak i działania edukacyj-
no-promocyjne. 

Już od wielu lat żorskich policjantów 
w pilnowaniu porządku i zapewnia-
niu bezpieczeństwa na terenie mia-
sta wspiera system monitoringu 
miejskiego. W jego skład na koniec 
2021 roku – tak samo jak rok wcze-
śniej - wchodziły 22 kamery, z któ-
rych obraz trafia do centrum mo-
nitoringu, działającego w siedzibie 
Komendy Miejskiej Policji. Do jego 
obsługi zatrudnionych było łącznie  
8 operatorów:
– 4 operatorów – pracowników ZAZ 

„Wspólna Pasja” (osoby z niepełno-
sprawnością w stopniu znacznym),

– 3 operatorów – pracowników Żor-
skiej Spółdzielni Socjalnej „WE-
RWA” (osoby z niepełnosprawno-
ścią w stopniu umiarkowanym),

– 1 operator – pracownik cywilny Ko-
mendy Miejskiej Policji.

Za sprawne działanie systemu mo-
nitoringu odpowiada Koordynator 
ds. obsługi monitoringu – pracownik 
ZAZ „Wspólna Pasja”, Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego i Spraw Gospo-
darczych Urzędu Miasta Żory oraz 
Naczelnik Wydziału Prewencji KMP 
Żory. Dzięki ich współpracy możliwe 
jest natychmiastowe reagowanie na 
niebezpieczne sytuacje na terenie 
naszego miasta i poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców. 

Pod koniec 2021 r. operatorzy w cen-
trum monitoringu obok monitorin-
gu miejskiego, przejęli także obsłu-
gę kamer z podglądem na żorskie 
Centrum Przesiadkowe, będących 
własnością Zarządu Budynków Miej-
skich w Żorach. Dzięki temu Centrum 
Przesiadkowe jest na bieżąco moni-
torowane, 24 godziny na dobę, przez 
7 dni w tygodniu, co umożliwia na-
tychmiastową interwencję, jeśli zaj-
dzie taka potrzeba. Wcześniej obiekt 
ten był  monitorowany, ale kamery 
nie były obsługiwane przez operatora 
– możliwe było jedynie odtwarzanie  
materiału po zdarzeniu. Planowane 
jest włączenie do tego systemu tak-
że kamer znajdujących się na terenie 
kąpieliska „Śmieszek”. 

Jak wskazują policyjne statystki, za-
grożenia bezpieczeństwa występują-
ce w Żorach nie różnią się od tych, wy-
stępujących w innych miasta naszego 
województwa. Co optymistyczne, 
wskazują one, że w ostatnich latach 
liczba przestępstw popełnionych na 
terenie naszego miasta maleje, a Żory 
należą do bezpiecznych miast. 

14.
Bezpieczeństwo
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W całym 2021 roku w Żorach stwier-
dzonych zostało 1298 przestępstw, 
co oznacza, że ich liczba spała o po-
nad 4% w stosunku wcześniejszego 
roku. Wykrywalność ukształtowa-
ła się natomiast na poziomie 83,3%, 
czyli znacznie wzrosła w porównaniu 
z 2020 rokiem, kiedy wyniosła 75,4%.  
Do najczęstszych przestępstw w 2021 
roku należy zaliczyć: kradzieże (225), 
kradzieże z włamaniem (71) i zmiesz-
czenie mienia (48). 

Na drogach naszego miasta w 2021 
roku doszło aż do 31 wypadków (rok 
wcześniej było ich 17, co oznacza 
wzrost aż o 82%), w których rannych 
zostało 39 osób, a śmierć poniosła  
1 osoba. Doszło także do 943 koli-
zji drogowych, czyli o 110 więcej niż 
rok wcześniej. Do wypadków i koli-
zji najczęściej dochodziło na DK81, 

ul. Wodzisławskiej, Alei Jana Pawła II 
i Alej Zjednoczonej Europy – w tym 
zakresie nic nie uległo zmianie w sto-
sunku do poprzednich lat. Główną 
przyczyną zdarzeń drogowych było 
niezachowanie bezpiecznej odległo-
ści między pojazdami. Bardzo czę-
sto do zdarzeń dochodziło na par-
kingach. Częste było też najechanie  
na tył poprzedzającego pojazdu.

W 2021 roku na ulicach Żor zatrzy-
manych zostało przez Policję 63 kie-
rujących w stanie nietrzeźwości (za-
wartość alkoholu we krwi przekracza  
0,5 promila) oraz 48 kierujących  
w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu (zawartość alkoholu we krwi 
wynosi od 0,2 do 0,5 promila). Rok 
wcześniej takich kierujących było od-
powiednio 75 i 40. 

2017 2018 2019 2020 2021

Zdarzenia ogółem 785 847 953 850 974

Wypadki ogółem 30 28 24 17 31

Zabici ogółem 2 1 2 2 1

Ranni ogółem 33 34 27 21 39

Kolizje ogółem 755 819 929 833 943

2017 2018 2019 2020 2021

Wypadki 1 3 0 1 0

Kolizje 7 6 12 16 14

Zabici 0 0 0 1 0

Ranni 1 4 0 1 0

Statystyka zdarzeń drogowych w Żorach

Zdarzenia z kierującymi pod wpływem alkoholu (sprawca)
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Oprócz skutecznych interwencji  
w odpowiedzi na zdarzenia, na po-
ziom bezpieczeństwa w mieście 
ogromny wpływa ma także profesjo-
nalnie prowadzona prewencja i pro-
filaktyka. Przez cały 2021 rok Wydział 
Ruchu Drogowego oraz Wydział 
Prewencji KMP w Żorach realizowa-
ły ciekawe działania profilaktyczno-
edukacyjne:  
•	 Ruch	Drogowy	–	jazda	po	alkoholu,	

prędkość, niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego (Wydział Ruchu 
Drogowego wraz z Wydziałem Pre-
wencji tut. KMP realizował przez 
cały rok działania edukacyjne ukie-
runkowane na kształtowanie bez-
piecznych zachowań uczestników 
ruchu drogowego podczas prelek-
cji i spotkań),

•	 „Bezpieczna	Droga	do	Szkoły”,	czyli	
spotkania w szkołach i przedszko-
lach – (odblaski oraz zeszyt bezpiecz-
nego przedszkolaka ufundowane 
przez Stowarzyszenie „Bezpieczne 
Miasto”), 

•	 „Nieuchronny	najmłodszy	uczestnik	
Ruchu Drogowego” i „Przedszkolak 
świadomym uczestnikiem RD” – ak-
cje prowadzone w okresie zimowym 
i poprzedzającym wakacje,

•	W	 ramach	 Krajowego	 Programu	
Działań Profilaktycznych Biura Ru-
chu Drogowego KGP pod nazwą 
„Na drodze Patrz i Słuchaj” Wydział 
Prewencji oraz Ruchu Drogowe-
go KMP w Żorach pod patronatem 
Naczelnika Wydziału Edukacji UM 
Żory w miesiącach maj – czerwiec 
przeprowadzono szereg prelekcji 
na Miasteczku Ruchu Drogowego 
dla uczniów klas pierwszych Szkół 
Podstawowych w Żorach,

•	Udział	w	większych	imprezach	pro-
filaktycznych – „Bezpieczne Ferie”, 
„Żory świecą odblaski”, „Kręci mnie 
bezpieczeństwo… w wakacje”, „Bez-
pieczny powrót do szkoły”, „Kręci-

my na MAXA”, „Jubileusz 140 rodzin 
OSP Żory”, „Kręci minie bezpieczeń-
stwo nad wodą”,

•	 Profilaktyczne	 akcje	 tematyczne:	 
„Z młodym kierowcą w drodze  
po doświadczenie”, „Świeć przykła-
dem”, „Dzień Kobiet z Żorską Dro-
gówką”,	„ROADPOL	SAFETY	DAYS”,

•	 Przeprowadzono	 łącznie	 12	 krajo-
wych akcji: 5 akcji „Prędkość”, 2 akcje 
„Kaskadowy pomiar prędkości”, 4 ak-
cje „Niechronieni uczestnicy Ruchu 
Drogowego”, 1 akcja „Truck Bus”,

•	 Przeprowadzono	98	wojewódzkich	
akcji: – „Trzeźwość” – 17 działań, 
„Bezpieczny pieszy” – 19 działań, 
„Taxi (ukierunkowane na kierowców 
korzystających z aplikacji UBER)” – 
50 działań, „Motocykl” – 5 działań, 
„Bezpieczny Cyklista” – 7 działań, 

•	Bezpieczeństwo	dzieci	 i	młodzieży	
– przemoc rówieśnicza (przemoc  
i agresja w szkole), działania po-
dejmowane na rzecz zapobiegania 
przestępczości na terenie szkoły, 
warsztaty profilaktyczne dot. szko-
dliwości alkoholu, narkotyków, do-
palaczy połączone z pierwszą po-
mocą,

•	 Program	 „Domowi	 detektywi”	 –	
skierowany do nauczycieli,

•	 Program	 „Archipelag	 Skarbów”	
(program zintegrowany) przezna-
czony dla klas 7, 8,

•	 „Kręci	mnie	bezpieczeństwo	–	przez	
cały rok”, 

•	Umowa	partnerska	ze	Stowarzysze-
niem MALOKA do projektu „Betwe-
en Cultures – Between Words”, 

•	 „Na	 Drodze	 Patrz	 i	 Słuchaj”	 –	 ak-
cja pod patronatem Naczelnika 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Żory.

Kolejną ze służb, z którymi ściśle 
współpracuje Miasto, by zadbać  
o bezpieczeństwo mieszkańców jest 
Straż Pożarna. Praca strażaków – za-
równo zawodowych, jak i ochotników 
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jest niezwykle ważna i cenna, dlatego 
też władze Żor od wielu lat doceniają 
ich działania,  regularnie wspierając 
ich finansowo i organizacyjnie, za-
pewniając im możliwie jak najlepszy 
sprzęt oraz warunki do działania. 

Przez cały 2021 rok Państwowa Straż 
Pożarna w Żorach odnotowała łącznie 
794 interwencje, co oznacza spadek 
o 13,5% w stosunku do poprzednie-
go roku. Było wśród nich 91 poża-

rów, 557 miejscowych zagrożeń oraz  
aż 146 fałszywych alarmów. Cieszy 
ogólny spadek liczby koniecznych 
do podjęcia interwencji, lecz niepo-
koić może wzrost liczby fałszywych 
alarmów rok do roku o ponad 50%!  
Działania strażaków dotyczyły m.in. 
wypadków i kolizji drogowych, inter-
wencji związanych z zatruciami tlen-
kiem węgla, usuwania przewróco-
nych drzew itp.

Rok Pożary Miejscowe  
zagrożenia

Alarmy  
fałszywe Razem

2017 141 481 120 742

2018 176 519 133 828

2019 171 554 133 858

2020 111 712 95 918

2021 92 557 146 795

Interwencje PSP Żory w latach 2017-2021

Każdego roku Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Żo-
rach wzbogaca swoje wyposażanie 
o najbardziej potrzebny sprzęt, po-
zwalający strażakom dbać o bezpie-
czeństwo w naszym mieście. W 2021 
roku strażacy otrzymali nowy namiot 
kwaterunkowy 8 osobowy, moto-
pompę szlamową 2400 l/min oraz 
przede wszystkim nowy samochód 
specjalny Scania P 360! Nowocze-
sny wóz strażacki został zakupiony 
dzięki środkom przekazanym przez 
WFOŚiGW w Katowicach w wysoko-
ści 530 tys. złotych, Urząd Miasta Żory  
w wysokości 400 tys. zł oraz KW PSP 
w Katowicach w kwocie 150 tys. zło-
tych. Dzięki tej inwestycji PSP Żory 
mogła przekazać dotychczas użyt-

kowany samochód, czyli Renault Mi-
dlum jednostce OSP Żory-Osiny. 

W ten sposób wywołaliśmy do tabli-
cy strażaków-ochotników. Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej są czę-
ścią struktury ochrony przeciwpoża-
rowej naszego kraju, a ich działalność 
polega między innymi na: gaszeniu 
pożarów, wsparciu przy wypadkach 
drogowych, podtopieniach, usuwaniu 
powalonych drzew czy gniazd szer-
szeni. Rola żorskich OSP w zapewnie-
niu bezpieczeństwa w mieście jest 
niebagatelna, dlatego też w imieniu 
Miasta pieczę nad nimi sprawuje Żor-
skie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, które odpowiada na bieżące 
potrzeby jednostek, takie jak: 
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•	 utrzymywanie	 budynków	 i	 pojaz-
dów będących w użytkowaniu OSP, 

•	 przeglądy	 techniczne	 pojazdów	 
i sprzętu tego wymagających (czuj-
niki wielogazowe, detektory prądu, 
urządzenia hydrauliczne, sprężarki 
powietrza, butle powietrzne i tleno-
we, agregat hydrauliczny, aparaty 
oddechowe, zwyżka, narzędzi spa-
linowe itp.), 

•	 przedłużanie	usługi	jednoczesnego	
alarmowania, 

•	 zabezpieczenie	 floty	 OSP	 –	 finan-
sowanie zakupu paliwa i płynów 
eksploatacyjnych do samochodów  
i sprzętów będących na wyposaże-
niu OSP. 

•	 przeglądy	 budynków,	 gaśnic	 i	 ko-
tłów,

•	wywóz	odpadów,
•	 ubezpieczenie	 floty	 oraz	 członków	

OSP i MDP,
•	 przeprowadzenie	 badań	 członków	

OSP. 

Jednostka

Krajowy 
System  

Ratowniczo-
Gaśniczy P

oż
ar

y

M
ie

js
co

w
e 

za
-

g
ro

że
n

ia

A
la

rm
y 

 
fa

łs
zy

w
e

Ć
w

ic
ze

n
ia

W
yj

az
d

y 
 

g
os

p
od

ar
cz

e

Za
b

ez
p

ie
cz

en
ie

 
re

jo
n

u

R
az

em

OSP Żory TAK 12 55 13 1 80 3 164

OSP  
Kleszczów TAK 2 10 1 5 9 0 27

OSP Osiny NIE 0 6 0 1 26 0 33

OSP Rój TAK 3 23 1 1 29 2 59

OSP  
Rowień TAK 7 25 1 3 16 1 53

OSP  
Rogoźna NIE 4 4 1 1 8 0 18

Statystyki wyjazdów żorskich OSP w 2021 roku

Samochód Scania P360

fot. Dariusz Maciejewski
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Jednostka 
OSP OSP Kleszczów OSP  

Osiny
OSP  

Rogoźna OSP Rój

Sprzęt  
zakupiony 

w 2021 roku

– mundur ko-
szarowy dzie-
cięcy 20 szt.

– wąż do mo-
topompy  
5 szt.

– rękawice 
specjalne  
2 pary

– węże różne 
rodzaje 13 szt.

– ubranie spe-
cjalne 1 kpl

– kominiarka 
strażacka  
1 szt.

– węże różne 
rodzaje 24 szt.

– myjka  
do węży 1 szt.

– rękawice 
specjalne  
1 para

– pas do stabi-
bilzacji mied-
nicy 1 szt.

– deska or-
topedyczna 
pediatryczna

– zestaw tria-
ge

– nosze płach-
towe

– ubranie spe-
cjalne 3 szt

– ubranie spe-
cjalne 1 kpl

– latarka kąto-
wa 6 szt.

– latarka szpe-
racz 1 szt.

– pas do unie-
ruchamiania 
miednicy

– kamizelka 
Kendricka

– nosze pod-
bierakowe

– rękawice 
różne rodzaje 
18 par

– zestaw tria-
ge

– deska or-
topedyczna 
pediatryczna

– butla tlenowa

– reduktor 
tlenowy

– pas do unie-
ruchamiania 
miednicy

Dodatkowo corocznie ŻCOP w ra-
mach uzupełniania wyposażenia jed-
nostek OSP dofinansowuje dla nich 
zakup sprzętu koniecznego do pra-

widłowego funkcjonowania Ochotni-
czych Straży Pożarnych. W 2021 roku 
zakupiono następujące sprzęty:

Dodatkowo OSP Rowień zakupiło 
z funduszy otrzymanych od Rady 
Dzielnicy Rowień 4 komplety ubrań 
specjalistycznych, 9 par rękawic spe-
cjalistycznych oraz 4 kominiarki stra-
żackie.

Uzupełniono również torby R1 we-
dług zapotrzebowania konkretnych 

jednostek oraz zakupiono suszarkę 
do węży do użytku wszystkich sze-
ściu Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Żor.

Poza zakupami niezbędnego sprzę-
tu wymieniono kotły gazowe w re-
mizach OSP Kleszczów oraz OSP 
Rowień. Odmalowano również część 
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elewacji w OSP Rój i OSP Rowień,  
a w OSP Rogoźna wymieniono drzwi 
wejściowe do sali nad remizą.

Ponadto przeszkolono 6 członków 
OSP z Kwalifikowanej Pierwszej Po-
mocy, a 15 członkom zorganizowa-
no recertyfikację KPP. Przeszkolono 
również 3 osoby z OSP Żory na ob-
sługę podnośnika hydraulicznego  
i 2 osoby na operatora sprężar-
ki. Dwóch członków OSP Klesz-
czów odbyło natomiast kurs ster-
nika w ramach projektu „Kolej na 
zmiany! – kompleksowe działania  
na rzecz mieszkańców obszarów re-
witalizowanych”	w	ramach	WYD	039	
– Pakiet Lider. OSP Rój uzupełniło zaś 
swoje zasoby kadrowe o dwóch no-
wych kierowców pojazdów ciężkich.

Sfinansowano także  niezbędne ba-
dania dla strażaków – kierowców 
oraz badania podstawowe dla no-
woprzyjętych strażaków. Ze wzglę-
du na stan epidemiczny w kraju 
zrezygnowano z przeprowadzania 
badań podstawowych wszystkich 
członków OSP.

Dokonano też niezbędnych napraw 
pojazdów będących w użytkowaniu 
OSP oraz wymieniono akumulatory 
i inne niezbędne części do bezpiecz-
nego funkcjonowania pojazdów.

OSP Żory otrzymała zaś dofinan-
sowanie do obozu strażackiego dla 
młodzieżowych drużyn pożarni-
czych.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej

fot. Dariusz Maciejewski
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W 2021 roku edukacja okrzepła już  
w działalności w warunkach pan-
demii, która przyniosła prawdziwą 
rewolucję w tej dziedzinie – przede 
wszystkim przez wprowadzenie zdal-
nego nauczania. Choć nadzieje na za-
kończenie pandemii były ogromne,  
to w roku szkolnym 2020/2021 ucznio-
wie wrócili do nauki stacjonarnej do-
piero w czerwcu, chwilę przed zakoń-
czeniem zajęć szkolnych. Bez zmian, 
czyli w trybie stacjonarnym funkcjo-
nowały natomiast przedszkola. 

Latem 2021 r. zapewniano, że ucznio-
wie jak najdłużej będą uczęszczać na 
zajęcia oraz, że nie planuje się zawie-
szania zajęć we wszystkich szkołach. 
Mimo tego, na podstawie aktualnych 
przepisów, możliwe było zawieszanie 
zajęć w poszczególnych szkołach czy 
przedszkolach w związku wykryciem 
w danej grupie czy klasie zakażenia 
koronawirusem. W sumie w okre-
sie od października do grudnia 2021 
r. w Żorach wydano na tej podsta-
wie ponad 170 zgód na zawieszenie 
zajęć stacjonarnych i przejście na 
tryb zdalny. Dzięki doświadczeniom  
z roku 2020, wszystkie szkoły i przed-
szkola były odpowiednio przygoto-
wane pod względem technicznym  
i organizacyjnym na przechodzenie 
na tryb nauki zdalnej. Ogólnopol-
skie zawieszenie zajęć stacjonarnych 
trwało jedynie w okresie świątecz-
nym, później uczniowie ponownie 
wrócili do ław szkolnych.

W 2021 roku w Żorach działały nastę-
pujące placówki edukacyjne: Miej-
ski Żłobek (zapewniający opiekę dla 

175 dzieci), 6 samodzielnych przed-
szkoli (P 5, P 13, P 16, P 19, P 22, P 23),  
6 samodzielnych szkół podstawo-
wych (SP 3, SP 4, SP 13, SP 15, SP 16, 
SP 17), 7 zespołów szkolno-przedsz-
kolnych (ZSP 1, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, 
ZSP 8, ZSP 9, ZSP 11), 4 zespoły szkół 
(ZS 1, ZS 2, ZS 3, ZSS), jedno samo-
dzielne Technikum, Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
oraz Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna. 

W placówkach tych uczyło się łącznie 
2 406 przedszkolaków, 5 206 uczniów 
szkół podstawowych oraz 3 164 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Dodatkowo w Zespole Szkół Spe-
cjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty  
w 28 oddziałach uczyło się 128 
uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

Warto podkreślić, że struktura kształ-
cenia specjalnego jest w naszym mie-
ście dość dobrze rozwinięta, a zajmu-
ją się nim następujące placówki:
•	 trzy	 	 przedszkola	 z	 oddziałami	 in-

tegracyjnymi (P 22, P 7 w ZSP 7 P4  
w ZSP1 ),

•	 dwie	szkoły	podstawowe	z	oddzia-
łami integracyjnymi (SP 7 w ZSP 7, 
SP 16),

•	 jedna	 szkoła	 podstawowa	 specjal-
na (SP12 w ZSS),

•	 jedna	szkoła	branżowa	I	stopnia	spe-
cjalna kształcąca w zawodach (ZSS): 
piekarz, cukiernik, kucharz, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie oraz pracownik po-
mocniczy obsługi hotelowej,

•	 jedna	 szkoła	 przysposabiająca	 
do pracy (ZSS),

15.
Edukacja
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•	 jedno	przedszkole	specjalne	niepu-
bliczne „Syriusz”,

•	 jedna	 szkoła	 podstawowa	 specjal-
na niepubliczna „Syriusz”,

•	 jeden	Terapeutyczny	Punkt	Przed-
szkolny „Zakątek,

•	Ośrodek	Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Terapeutyczny.

Wśród działań podejmowanych 
przez szkoły ogólnodostępne na-
kierowane na kształcenie uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi należy wymienić przede wszyst-
kim: organizację klas integracyjnych, 
prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 
prowadzenie zajęć specjalistycznych,  
w tym korekcyjno-kompensacyjnych, 
zatrudnianie nauczycieli wspomaga-
jących i pomocy nauczyciela, a także 
zakup specjalistycznych pomocy dy-
daktycznych.

Na mocy porozumienia z Ministrem 
Edukacji Narodowej na terenie Żor 
działa także Wiodący Ośrodek Ko-
ordynująco – Rehabilitacyjno – Edu-
kacyjny (WOKRO), do którego zadań 
należy:

•	 udzielanie	 rodzicom	 specjalistycz-
nej informacji dotyczącej proble-
mów rozwojowych dziecka,

•	wskazywanie	właściwych	dla	dziec-
ka  i jego rodziny form komplek-
sowej, specjalistycznej pomocy,  
w szczególności rehabilitacyjnej, te-
rapeutycznej, fizjoterapeutycznej, 
psychologicznej, pedagogicznej, 
logopedycznej,

•	wskazywanie	 jednostek	 udzielają-
cych specjalistycznej pomocy dzie-
ciom,

•	 organizowanie	 wczesnego	 wspo-
magania rozwoju dziecka na wa-
runkach i w formach określonych  
w przepisach,

•	 koordynowanie	korzystania	z	usług	
specjalistów dostępnych na obsza-
rze powiatu.

W roku szkolnym 2020/2021 z po-
mocy w ramach ośrodka skorzystało  
63 dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju re-
alizowane był  w następujących pla-
cówkach:

Lp. Nazwa i adres  
placówki Liczba dzieci objętych pomocą

1. Przedszkole nr 22  
os. Korfantego 77

2. Przedszkole nr 7  
ul. Szkolna 7 5

3. Zespół Szkół Specjalnych  
ul. Boryńska 54 2

4.
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 
„Zakątek”  
ul. Murarska 25

47

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 , 
Strażacka 6 17

6. Przedszkole Niepubliczne  
„Interactive Kids” 1
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Żory Województwo  
Śląskie Cała Polska

Średnia zdawalność 
matur w liceach 84,15% 79,00% 81,00%

Średnia zdawalność 
matur w technikach 79,13% 75,10%, 64,00%

Choć porównywanie poziomu kształ-
cenia w poszczególnych szkołach,  
a tym bardziej miastach nie jest łatwe, 
to jednak pewne dane statystycz-
ne dają nam obraz żorskiej edukacji  
na tle otoczenia. Do takich obiek-
tywnych wskaźników zaliczyć należy  
z pewnością  zdawalność matur.  

W 2021 roku do „egzaminu dojrzało-
ści” przystąpiło w Żorach 540 uczniów. 
Wyniki maturalnych zmagań były 

dla nich zdecydowanie lepsze dla po-
przedniego rocznika. Maturzyści z Żor 
wypadli dobrze zarówno na tle swo-
ich rówieśników z województwa ślą-
skiego, jak i całej Polski. W 2021 roku 
średnia zdawalność matur w Żorach 
wyniosła 82%, przy średniej woje-
wódzkiej 73% i ogólnopolskiej 74,5%. 
To znaczna poprawa w stosunku  
do 2020 roku, gdzie zdawalność 
matur w Żorach wyniosła zaledwie 
71,56%.

Już po raz kolejny wśród szkół naszego 
miasta najlepiej na maturze wypadli 
uczniowie Zespołu Szkół nr 1. Do matu-
ry przystąpiło tam 124 uczniów, a zda-
walność wyniosła odpowiednio: 94% 
w I Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Dwujęzycznymi im. K. Miarki  
oraz 87% w Technikum nr 4.

Średnie wyniki egzaminów z przed-
miotów obowiązkowych były w tej 
szkole wyższe niż w całych w Żorach, 
na Śląsku i w kraju. Spośród przed-
miotów zdawanych w zakresie roz-
szerzonym najwyższe średnie wyniki 
uczniowie osiągnęli z języka polskie-
go, języka angielskiego, matema-
tyki chemii, i biologii. Jeśli chodzi  
o wybór przedmiotów rozszerzonych,  
to aż 122 absolwentów przystąpiło  
do egzaminu z języka angielskiego, 
36 wybrało matematykę, 25 język 
polski, 50 uczniów zdecydowało się 
na biologię, a do egzaminu na pozio-
mie rozszerzonym z chemii przystą-
piło 38 absolwentów. 

Co ciekawe, tylko 16 absolwentów za-
deklarowało obowiązkowe minimum 

i wybrało 1 przedmiot dodatkowy  
na poziomie rozszerzonym, na-
tomiast 76 zdających przystąpiło  
do matury z 2 przedmiotów, 55 absol-
wentów zdawało maturę z 3 przed-
miotów dodatkowych, a 4 absolwen-
tów wybrało aż 4 przedmioty. Takie 
wybory uczniów świadczą o ich roz-
ległej wiedzy i wszechstronności. 

Uczniowie Technikum nr 4 w se-
sji letniej 2021 roku przystępowali 
do egzaminu zawodowego w czte-
rech kwalifikacjach. Po raz pierwszy 
do egzaminu przystąpili uczniowie 
technikum gazowniczego w kwalifi-
kacji: Organizacja robót związanych 
z budową i eksploatacją sieci gazo-
wych (7 uczniów). Zdawalność części 
pisemnej 100%, w części praktycznej 
100%. Kolejny raz do egzaminu pod-
chodzili uczniowie technikum anali-
tycznego: 
•	 Przygotowywanie	 sprzętu,	 od-

czynników chemicznych i próbek  
do badań analitycznych. Zdawal-
ność części pisemnej 0%, w części 
praktycznej 0%. 
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•	Wykonywanie	badań	analitycznych.	
Zdawalność części pisemnej 83,3%, 
w części praktycznej 100%,

•	Organizacja	 robót	 związanych	 
z montażem i eksploatacją insta-
lacji. Zdawalność części pisemnej 
100%, w części praktycznej 100%.

W Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Budowlano-Informatycznych im. Mi-
kołaja Kopernika w Żorach do egza-
minów maturalnych ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych w ter-
minie głównym i dodatkowym oraz 
sesji poprawkowej 2021 roku przy-
stąpiło łącznie 118 uczniów, z czego 
maturę zdało 101 osób. Zdawalność 
w szkole wyniosła 86,7% w terminie 
głównym. Jeśli chodzi o zdawalność 
egzaminów obowiązkowych to wy-
niosła ona: z języka polskiego 95%,  
z języka angielskiego 97% a z mate-
matyki 86%.

W 2021 r. egzaminy zawodowe zda-
ło 74,70% uczniów Technikum nr 1.  
W podziale na poszczególne specjal-
ności wyniki te przedstawiają się na-
stępująco: 
•	 Przygotowywanie	 oraz	 wykonywa-

nie prac graficznych i publikacji 
cyfrowych – część pisemną zdało 
100% przystępujących, praktyczną 
79,2%,

•	Drukowanie	 cyfrowe	 i	 obróbka	
druków - część pisemną oraz prak-
tyczna zdało 100% przystępujących  
do egzaminu,

•	Wykonywanie	robót	montażowych,	
okładzinowych i wykończeniowych 
– część pisemną zdało 78,6% przy-
stępujących, praktyczną 100%,

•	Wykonywanie	 i	 kontrolowanie	 ro-
bót konstrukcyjno-budowlanych – 
część pisemną zdało 73,1% przystę-
pujących, praktyczną 100%,

•	Organizacja	i	kontrola	robót	budow-
lanych oraz sporządzanie kosztory-
sów – część pisemną zdało 75,0% 
przystępujących, praktyczną 69,6%,

•	Wykonywanie	 pomiarów	 sytuacyj-
nych, wysokościowych i realizacyj-
nych oraz opracowywanie wyników 
tych pomiarów – część pisemną 
zdało 88,9% przystępujących, prak-
tyczną 100%,

•	Wykonywanie	 prac	 geodezyjnych	
związanych z katastrem i gospo-
darką nieruchomościami - część pi-
semną oraz praktyczna zdało 100% 
przystępujących do egzaminu,

•	Montaż,	uruchamianie	i	konserwa-
cja urządzeń i systemów mecha-
tronicznych – część pisemną oraz 
praktyczna zdało 100% przystępują-
cych do egzaminu,

•	Montaż,	uruchamianie	i	konserwacja	
instalacji, maszyn i urządzeń elek-
trycznych – część pisemną zdało 72,2% 
przystępujących, praktyczną 100%,

•	Montaż	 i	 eksploatacja	 systemów	
komputerowych, urządzeń peryfe-
ryjnych i sieci, jeśli chodzi o egzamin 
pisemny zdało 96%, praktyczny 83,3% 
przystępujących do egzaminu,

•	 Programowanie,	tworzenie	i	admini-
strowanie stronami internetowymi  
i bazami danych – egzamin pisem-
ny zdało 90,9%, praktyczny 61,9% 
przystępujących do egzaminu,

•	 Eksploatacja	 i	 programowanie	
urządzeń i systemów mechatro-
nicznych – egzamin pisemny zdało 
78,6%, praktyczny 50% przystępują-
cych do egzaminu,

•	 Eksploatacja	 maszyn,	 urządzeń	 
i instalacji elektrycznych – egzamin 
pisemny zdało 66,7%, praktyczny 
100% przystępujących do egzaminu,

•	Diagnozowanie	 i	 naprawa	 podze-
społów i zespołów pojazdów sa-
mochodowych – egzamin pisemny  
i praktyczny zdało 100% przystępu-
jących do egzaminu,

•	Organizacja	i	prowadzenie	procesu	
obsługi pojazdów samochodowych 
– do egzaminu przystąpił jeden słu-
chacz, zdawalność 0%.
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Wyniki matur dla III LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach

Wyniki matur dla Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach

W Zespole Szkół nr 3 zdawalność eg-
zaminu maturalnego wyniosła 86% 
- jest to wynik wyższy od średniej wo-
jewódzkiej, jednak porównując go 
do poprzednich lat, matury 2021 roku 
wypadły słabiej niż wcześniej. Nato-
miast w Liceum Sztuk Plastycznych 
zdawalność matur wyniosła 100%. 
Średnie wyniki z przedmiotów obo-

wiązkowych i dodatkowych są niższe 
od średnich wojewódzkich dla LO  
w Liceum Ogólnokształcącym nato-
miast w Liceum Sztuk Plastycznych 
średnie wyniki z matematyki i języka 
angielskiego znacznie przekraczają 
wynik w województwie (o około 16% 
z każdego z przedmiotów).

Egzamin Średni wynik w %

Język polski poziom podstawowy 44

Matematyka poziom podstawowy 47

Język angielski poziom podstawowy 70

Biologia poziom rozszerzony 27

Chemia poziom rozszerzony 14

Historia poziom rozszerzony 22

Język angielski poziom rozszerzony 62

Język polski poziom rozszerzony 35

Matematyka poziom rozszerzony 10

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 19

Egzamin Średni wynik w %

Język polski poziom podstawowy 58

Matematyka poziom podstawowy 76

Język angielski poziom podstawowy 93

Historia sztuki poziom rozszerzony 31

Matematyka poziom rozszerzony 34

Język niemiecki poziom rozszerzony 94

Język angielski poziom rozszerzony 77
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Z egzaminem dojrzałości nieźle po-
radzili zostanie także uczniowie Ze-
społu Szkół nr 2, gdzie zdawalność 
matury 2021 wyniosła 83% w LO oraz 
80,2% w Technikum. Dobrze wypa-
dły także egzaminy zawodowe, zda-
wane w dwóch sesja: w styczniu oraz 
czerwcu 2021 r. Ich wyniki przedsta-
wiamy poniżej.  

Egzamin zawodowy – styczeń 2021:
•	 Technik	obsługi	turystycznej	–	zda-

walność 95%,
•	 Technik	 hotelarstwa	 –	 zdawalność	

100%,
•	 Technik	logistyk	–	zdawalność	96%,
•	 Technik	 ekonomista	 –	 zdawalność	

89%,
•	 Technik	 fotografii	 i	multimediów	–	

zdawalność 86%, 
•	 Technik	 eksploatacji	 portów	 i	 ter-

minali - zdawalność 33%.
Egzamin zawodowy – czerwiec 2021:
•	 Technik	organizacji		turystyki	–	zda-

walność 88%,
•	 Technik	 eksploatacji	 portów	 i	 ter-

minali – zdawalność 100%,

•	 Technik	hotelarstwa	–	zdawalność	87%,
•	 Technik	logistyk	–	zdawalność	100%,
•	 Technik	ekonomista	–	zdawalność	88%,
•	 Technik	 fotografii	 i	multimediów	–	

zdawalność 80%.

W Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego – Technikum  
nr 3 do egzaminu maturalnego 
przystąpiło 26 uczniów, a 12 z nich 
uzyskało wynik pozytywny, co daje 
zdawalność na poziomie 46% – go-
rzej niż rok wcześniej, kiedy było  
to 50%. W Liceum Ogólnokształcą-
cym dla Dorosłych zdawalność egza-
minu po wszystkich sesjach wyniosła 
30% (przystąpiło 10, a zdało 3 słucha-
czy).

Jeśli chodzi o egzaminy zawodo-
we, to w Technikum nr 3 przystąpiło  
do nich 45 uczniów, a zdało 20 z nich, 
co stanowi 44%. Natomiast w Bran-
żowej Szkole I stopnia do egzaminu 
przystąpiło 29 uczniów, a zdało 18, 
czyli 62%.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach-Kleszczowie

fot. Wojciech Bęczarski
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Przez lata Żory były miastem, gdzie 
działo się niezwykle dużo, a kultura  
i rozrywka kwitły, dzięki  kreatywności 
naszych mieszkańców oraz spraw-
nemu działaniu miejskich jednostek, 
takich jak Miejski Ośrodek Kultury  
w Żorach, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Żorach, Muzeum Miejskie 
w Żorach czy kino „Na Starówce”. 
Duży wpływ na życie kulturalno-ro-
zrywkowe całego regiony wywiera-
ły też Amerykański Park Rozrywki 
Twinpigs oraz Muzeum Ognia. Sytu-
acja mocno się skomplikowała wraz  
z nadejściem pandemii Covid-19. Jed-
ną z dziedzin życia, które najmocniej 
odczuły jej konsekwencje jest wła-
śnie branża kulturalno-rozrywkowa. 
Liczne ograniczenia w funkcjonowa-
niu – w tym zmniejszona liczba do-
stępnych miejsc czy obowiązkowe 
maseczki – w połączeniu ze zmianą 
nawyków części społeczeństwa spra-
wiły, że każda z tych instytucji, choć 
w różnym stopniu, musiała zmagać 
się z trudnościami. 

W Żorach działają trzy instytucje kul-
tury – są to: Miejski Ośrodek Kultu-
ry, w którego strukturze działa m.in. 
kino „Na Starówce”, Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Ottona Sterna oraz 
Muzeum Miejskie w Żorach. Każda  
z nich prowadzi działania skierowane 
do zróżnicowanych grup odbiorców – 
od dzieci i młodzieży, przez dorosłych, 
aż po seniorów. Dodatkowo za orga-
nizację miejskich uroczystości takich 
jak np. Święto Ogniowe i Urodziny 
Miasta Żory, ale też części imprez,  
w tym np. Jarmarku Świątecznego na 

Rynku odpowiada Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory. 

Same instytucje, nawet najprężniej 
działające nie byłyby jednak w sta-
nie kształtować życia kulturalne-
go miasta bez aktywnego udziału 
mieszkańców, którzy tworzą kulturę 
oraz ją pielęgnują, a jednocześnie  
we współpracy z Miastem i innymi 
jednostkami starają się ją upowszech-
niać. Doceniając wkład tych osób  
w rozwój naszego miasta, w 2015 roku 
Prezydent Miasta Żory ustanowił Na-
grodę Kulturalną Prezydenta Miast 
Żory, którą otrzymują osoby najbar-
dziej wyróżniających się w dziedzinie 
kultury. W 2021 roku otrzymali ją:
– w kategorii „Twórczość artystyczna” 

– Anna Flaga,
– w kategorii „Upowszechnianie kul-

tury” – Grzegorz Granek,
– w kategorii „Ochrona kultury” – Jo-

anna Zygmund-Kipka.

Nie przyznano natomiast nagrody  
w kategorii „Młodzi twórcy”.

Pandemia Covid-19 nadal odciskała 
piętno na życiu kulturalnym, jednak 
w 2021 roku udało się zorganizować 
więcej wydarzeń kulturalno-rozryw-
kowych niż rok wcześniej. Wciąż jed-
nak stan ten był daleki o rzeczywi-
stości sprzed pandemii. Niemożliwa 
okazała się organizacja tak ważnych 
cyklicznych imprez, jak np. Święto 
Ogniowe czy Żorska Wiosna Mło-
dości. Warto w tym miejscu dodać,  
że ponownie przez cały rok nie wy-
dano żadnego zezwolenia na zorga-
nizowanie imprezy masowej.

16.
Kultura i ochrona dziedzictwa
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Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Ottona Sterna w Żorach rok 2021 
był wyjątkowy, ponieważ obchodzi-
ła ona 75-lecie swojej działalności! 
Choć pandemia częściowo pokrzy-
żowała plany związane z obchodami 
tego jubileuszu, to jednak przez cały 
rok w bibliotece odbywały się  inte-
resujące spotkania, ciekawe warsz-
taty i wystawy oraz inne wydarzenia 
związane z historią biblioteki. Przed 
biblioteką został umieszczony odla-
ny z brązu „Żorek” – maskotka mia-
sta Żory – czytający książkę. Nagrano 
też i wyemitowano w Radio Żory cykl 
„75/75 Książki Mają Głos”. Powstały 
filmy pod wspólnym tytułem „Re-
trospekcje. Archiwalny przegląd pra-
sy”,  przedstawiające, co pisała prasa 
o bibliotece w Żorach na przestrzeni 
ostatnich 75 lat. W nagraniach brali 
udział pracownicy biblioteki z naj-
dłuższym stażem. Odbył się quiz wie-

dzy składający się z 75 pytań i szereg 
spotkań z ciekawymi osobami. Czy-
telnicy mogli też pozyskać specjalne, 
rocznicowe karty biblioteczne oraz 
okolicznościowe gadżety, a wszyscy 
mieszkańcy urodzeni 75 lat temu 
mogli odebrać urodzinowy prezent-
niespodziankę.

Łącznie w 2021 roku żorską bibliotekę 
odwiedziło aż 224 917 osób! Równie 
duże wrażenie robi liczba zarejestro-
wanych użytkowników (posiadają-
cych kartę biblioteczną), która wy-
niosła aż 11 000 osób! W samym 
2021 roku do biblioteki po raz pierw-
szy zapisały się 1 342 osoby. Wyniki  
te są tym bardziej imponujące,  
że przez cały rok nieczynne były filie 
biblioteczne.

2021 rok był także pierwszym, peł-
nym rokiem działalności MBP w swo-
jej nowej siedzibie przy ul. Rybnickiej 
6-8. To wyjątkowy budynek, który 
charakteryzują nowoczesność i funk-
cjonalność, duża powierzchnia z licz-
nymi multimedialnymi rozwiązania-
mi i nowoczesnym wystrojem oraz 
dostępnością dla osób z niepełno-
sprawnościami. W bibliotece działa-
ją: dwie wypożyczalnie dla dorosłych, 

16.1
Miejska Biblioteka Publiczna 

Aleksandra Zawalska-
Hawel
Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

Z uwagi na ograniczenia, w innymi 
niż zwykle, bo jesiennym terminie, 
zorganizowana został jedna z naj-
ważniejszych miejskich uroczystości, 
czy gala wręczenia nagród miejskich 
Phoenix Sariensis 2021. Te prestiżo-
we nagrody przyznawane są w celu 
uhonorowania osób i instytucji naj-
bardziej zasłużonych dla rozwoju  

i promocji  naszego miasta. Nagro-
dy Phoenix Sariensis 2021 otrzymały 
firmy Nifco Korea Poland sp. z o.o. 
oraz Primo Profile Poland sp. z o.o. 
Dodatkowo nagrodę honorową Pho-
enix Sariensis otrzymał odchodzący 
na emeryturę ks. dziekan Stanisław 
Gańczorz. 
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czytelnia prasy, Strefa Multimediów, 
Strefa Dzieci, Strefa Młodzieży, ma-
kerspace, sala projekcyjna, sala wie-
lofunkcyjna, sale edukacyjne, gale-
ria sztuki, radio, informacja-recepcja  
i letnia czytelnia. Biblioteka dyspo-
nuje nowoczesnym systemem RFID 
do wypożyczeń i zwrotu zbiorów, 
który obejmuje sefchecki, wrzutnię 
7/24, bramki oraz ekranowane stacje 
robocze. Czytelnikom udostępniono 
także aplikację systemową na smart-
fony (e-Biblioteka Mateusz). 

O tym, jakie wrażenie robi nowa sie-
dziba żorskiej biblioteki świadczą 
otrzymane przez nią w 2021 roku na-
grody:
•	 I	 miejsce	 w	 XXV	 edycji	 Ogólno-

polskiego Otwartego Konkursu 
„Modernizacja Roku & Budowa  
XXI wieku w kategorii nowocze-
sne biblioteki i sanktuaria kultury, 
nagroda przyznana przez kapitułę 
konkursu. Celem konkursu jest wy-
łonienie przedsięwzięć budowla-
nych ukończonych  w danym roku, 
wyróżniających się szczególnymi 
walorami jakościowymi, funkcjo-
nalnymi, urbanistycznymi i este-
tycznymi. Ceremonia wręczenia 
nagród odbyła się 22 września 2021  
na Zamku Królewskim w Warszawie;

•	Wyróżnienie	 w	 konkursie	 „Najlep-
sza Przestrzeń Publiczna Woje-
wództwa Śląskiego 2021” przyzna-
ne przez marszałka województwa 
śląskiego. Celem konkursu jest pro-
mocja realizacji urbanistycznych  
i architektonicznych kształtujących 
wysokiej jakości przestrzeń publicz-
ną, wzmacniających odporność  
na zmiany klimatu i poprawiających 
jakość życia mieszkańców regionu.

Dodatkowo za swoją działalność 
MBP w Żorach otrzymała następują-
ce wyróżnienia:
•	Nominacja	do	Polskiej	Nagrody	In-

teligentnego Rozwoju 2021 za pro-

jekt „Art Bridge” w kategorii inteli-
gentny rozwój edukacji. Nagroda 
jest wyrazem uznania dla autorów 
innowacji technologicznych i spo-
łecznych, a także projektów podno-
szących na stałe standard życia.

•	Nagroda	za	organizację	wyjątkowe-
go wydarzenia w konkursie Nocy 
Bibliotek 2021 i Platona.

Zbiory żorskiej biblioteki co roku 
są uzupełniane. Podobnie było też  
w 2021 roku, a gromadzenie zbiorów 
odbywało się zgodnie z założeniami 
polityki gromadzenia zbiorów i w sto-
sunku do roku ubiegłego zakup lite-
ratury pięknej dla dzieci i młodzieży 
zmniejszono z 24% do poziomu 22% 
całości zbiorów, zaś zakup literatu-
ry pięknej dla dorosłych zwiększono  
z 49% do poziomu 53% całości zbio-
rów. Przyznane w ciągu roku do-
datkowe środki na zakup nowości 
wydawniczych w ramach PROGRA-
MU WIELOLETNIEGO „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  
na lata 2021-2025 Priorytet 1 Popra-
wa oferty bibliotek publicznych Kie-
runek interwencji 1.1. Zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych” 
przyczyniły się do wzbogacenia  
i urozmaicenia oraz aktualizowa-
nia zasobów księgozbioru biblioteki  
w sposób cykliczny przez cały rok –  
z dotacji zakupiono 1 333 książki i 237 
audiobooków.

Na zakup zbiorów miały również 
wpływ zapotrzebowania czytelników. 
Wśród nowości zdecydowanie prze-
ważała literatura piękna dla doro-
słych oraz dla dzieci i młodzieży (75% 
zakupionych książek), której znacz-
ną część stanowiły kontynuacje serii 
wydawniczych, zarówno fantasy, lite-
ratury obyczajowej oraz kryminałów  
i sensacji. W zakupionych nowościach 
wydawniczych znalazły się również 
felietony i eseje. Na bieżąco uzupeł-
niano nowy kanon lektur szkolnych. 
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Nowości z zakresu literatury popu-
larnonaukowej i naukowej stanowiły 
szczególnie biografie i reportaże, zak-
tualizowano przewodniki podróżni-
cze po Polsce i świecie, a także książki 
z zakresu psychologii (np. samoreali-
zacja, skutki pandemii, uzależnienia) 
i medycyny oraz książki historyczne. 
Zakupiono także publikacje o zdro-
wym stylu życia i na temat zdrowe-
go odżywiania. W zakresie literatury 
dla dzieci i młodzieży, zarówno w li-
teraturze beletrystycznej, jak i po-
pularnonaukowej, zakupiono książki  
z zakresu edukacji ekologicznej oraz 
psychologii (współczesne zagroże-
nia, odrzucenie, nieakceptacja, wy-
cofanie społeczne, przemoc w sieci  
i w szkole, samodoskonalenie). 
Wśród nowości dla młodzieży znala-
zły się również książki fantasy, scien-
ce-fiction oraz powieści obyczajowe.  
W dalszym ciągu dużą popularno-
ścią w zakupie nowości cieszyły się 
mangi i komiksy dla młodzieży. Waż-
ną pozycję w tym zakresie stanowi-
ły również edukacyjne książki dla 
najmłodszych czytelników (0-3 lat) 
– kilkustronicowe bogato ilustrowa-
ne  książki-zabawki rozwijające per-
cepcję wzrokową i motorykę. Książki 
pozyskiwano również w formie da-
rów (od wydawców, instytucji i osób 
prywatnych) – otrzymano 482 egz.  

o wartości 5 868,80. W 2021 r. zaku-
piono też 69 gier planszowych oraz 
audiobooki, których tytuły w większo-
ści pokrywają się z wydaniem papie-
rowym. Ponadto Biblioteka uzyskała 
dostęp do 3 serwisów z ebookami: 
Legimi, IBUK Libra (PWN) oraz Ebo-
okpoint BIBLIO (Helion) w ramach 
konsorcjum województwa śląskiego. 

Nie sposób wymienić wszystkich wyda-
rzeń, które w ciągu 2021 rok organizo-
wała MBP. Do najważniejszych zaliczyć 
należy projekty: „MyśLEM więc jestem. 
Czy Stanisław Lem był prorokiem?”, 
„Twoja Szansa-Twój Sukces”, „Art Brid-
ge – Most Sztuki”, „Kreatywne Wyzwania 
Kulturalne”, „Pociąg do mowy – edycja 2”,  
Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakaza-
nych Książek i Ogólnopolska Noc Bi-
bliotek. Ponadto w 2021 roku w biblio-
tece mieszkańcy mogli spotkać się  
ze znanymi postaciami świata literatury 
i filmu, takimi jak: Agnieszka Gajewska, 
Krystian Hanke, Mirosław P. Jabłoński, 
Grzegorz Jankowicz, Zbigniew Rokita, 
Filip Kobiela, Marcin Kydryński, Lech 
Majewski, Anna Marchewka, Wojciech 
Maroszek, Dorota Masłowska, Domi-
nika Matuszak, Piotr Milewski, Krzysz-
tof Nowakowski, Marek Oramus, Zofia 
Przeliorz, Agnieszka Przybyła-Dumin, 
Zbigniew Rokita, Michał Rusinek, Ma-
rek Sygacz i Wojciech Zemek.

fot. Wojciech Bęczarski
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W jednym z najpiękniejszych budyn-
ków w Żorach, pochodzącej z po-
czątku XX wieku, odrestaurowanej 
willi Hearinga, działa Muzeum Miej-
skie w Żorach. Tak, jak siedziba mu-
zeum łączy w sobie zabytek sprzed 
lat z nowoczesną częścią na miarę 
XXI wieku, tak sama jednostka dba  
o kultywowanie tradycji i historii  
z różnych miejsc i okresów, robiąc  
to z wykorzystaniem najnowszych 
metod i technologii.  

Pomimo trwające pandemii Covid-
19 w 2021 roku Muzeum Miejskie  
w Żorach zrealizowało 52 działania 
w ramach projektów badawczych, 
wystawienniczych i edukacyjnych,  
w tym inicjujących cykliczne działania 
angażujące publiczność. Były wśród 
nich otwarcia i wernisaże wystaw, 
oprowadzania kuratorskie, wykłady  
i prelekcje, spotkania autorskie, a tak-
że lekcje muzealne inicjujące projekty 
edukacyjne. Dla porównania w 2020 
roku takich działań było 38.

Ważnym wydarzeniem było przyzna-
nie muzeum dotacji przez Narodo-
wy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów, na zakup kolekcji „saharyj-
skiej” oraz na zakup kolekcji masek.

W 2021 roku z oferty żorskiego mu-
zeum skorzystało łącznie 21 978, czyli 

ponad 6 razy więcej niż rok wcześniej! 
Muzeum Miejskie w Żorach prezen-
towało w tym czasie następujące wy-
stawy: 
•	Nasza	 tożsamość.	 Pretekst	 do	 roz-

mowy,
•	 	Polskie	poznawanie	świata,
•	Praca	 –	 pasja	 –	 przyjaźń.	 Ocalić	 

od zapomnienia KWK ZMP – Żory,
•	Henryk	 Michalik	 Retrospektywa.	

Rzeźba, malarstwo, grafika, rysu-
nek,

•	 L`Art	/	Re	/	Noveau	/	Montceau-les-
Mines. Malarstwo, rzeźba, ceramika, 
fotografia, poezja,

•	Henryk	Foks.	Rzeźba,
•	 Światło	 w	 szczelinach.	 Kobiety	 
w	czasie	Holocaustu	(z	Yad	Vashem),

•	 Szopki	Bożonarodzeniowe,	z	kolek-
cji Muzeum Miejskiego w Żorch,

•	Maska,
•	 Świat	Ajnów.	Od	Bronisława	Piłsud-

skiego do Shigeru Kayano (w Mu-
zeum w Praszce),

•	 Świat	Ajnów.	Od	Bronisława	Piłsud-
skiego do Shigeru Kayano (w Mu-
zeum Azji i Pacyfiku w Warszawie),

•	 Świat	Ajnów.	Od	Bronisława	Piłsud-
skiego do Shigeru Kayano (w Mu-
zeum Ziemi Gołdapskiej),

•	Maska.	 Magia.	 Zwyczaje	 i	 obrzędy	
(w Muzeum Miejskim w Żywcu),

•	 Żorska	droga	do	Niepodległej	(onli-
ne: Niepodlegla.żory.pl; z Fundacją 
Sztuka),

•	 Stefanie	Zweig-Story	(online:	Stefa-
niezweigstory.pl; z Kulturopracow-
nią).

Największymi sukcesami żorskiego 
muzeum w 2021 roku były nominacja 

16.2
Muzeum Miejskie 

Lucjan Buchalik
Dyrektor 
Muzeum Miejskiego
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Jednostką, która w głównej mierze 
odpowiada za rozwój życia kultural-
nego Żor jest Miejski Ośrodek Kul-
tury. W jego skład wchodzą: Dom 
Kultury, kino „Na Starówce”, Klub 
„Rebus”, Klub „Wisus”, Centrum 
Edukacji Regionalnej oraz świetlice  
w Osinach, Roju, Rowniu, Kleszczo-
wie oraz w Roju. MOK zarządza także 
karuzelą „Żorzanką”, która zapewnia 
atrakcje wszystkim odwiedzającym 
żorski  Rynek, od września 2021 roku 
także Muzeum Ognia – to zdecydo-
wanie najważniejsza zmiana organi-
zacyjna, jaka zaszła w tej jednostce  
w minionym roku. 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury 
nadal mocno odczuwał konsekwen-
cje pandemii Covid-19 i związanych  
z nią ograniczeń w życiu społecz-
nym i kulturalnym.  Z tego powodu 
nie odbyły się największe imprezy 

cykliczne organizowane przez MOK, 
takie jak Żorska Wiosna Młodości czy 
Festiwal Sari. 

Pomimo utrudnień MOK zorganizo-
wał jednak kilka ważnych wydarzeń 
cyklicznych, takich jak: 
•	29. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy – ze względu  
na sytuację epidemiologiczną wy-
darzenie odbyło się bez udziału pu-
bliczności, ale w zamian prowadzo-
na była z niego całodniowa relacja 
na żywo. Również z powodu pande-
mii zrezygnowano z tradycyjnej już 
licytacji przedmiotów ofiarowanych 
przez mieszkańców i aukcję realizo-
wano za pomocą znanego porta-
lu internetowego. Najciekawszym 
przedmiotem aukcyjnym był spraw-
ny samochód Łada 2107 z roku 1988. 
We wszystkich działaniach zebrano 
łącznie 104 778,59 zł.,

•	Bee Sjesta. Interdyscyplinarny 
Festiwal	 Ekologiczny. Uroczyste 
otwarcie sezonu Miejskiej Pasieki Bee 
Bee, które odbyło się 19 czerwca,

•	Biały Wieczór – otwarty, plenero-
wy koncert jazzowy organizowany  
w formule „białego wieczoru”,

16.3
Miejski Ośrodek Kultury 

Stanisław Ratajczyk
Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury

i udział w uroczystym wręczeniu na-
gród w konkursie European Muzeum 
of	 the	 Year	 Award	 oraz	 II	 nagroda	 
na festiwalu FilmAT 2021, w kategorii: 
Tourism Product Curtural Attractions, 
za film promocyjny, pt. „Muze.On 
Żory. Dzień dobry”. Muzeum Miejskie 
otrzymało też wyróżnienie w konkur-

sie Marszałka Województwa Śląskie-
go na Wydarzenie Muzealne Roku 
(2020), w kategorii: publikacje książ-
kowe, za „Vodun Fon. Kolekcja Birgit 
Schlothauer i Gustawa Wilhelma” 
oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa 
Afrykanistycznego za tę publikację.



116

KULTURA I OCHRONA dzIEdzICTWA   
Raport o stanie gminy za 2020 rok

116 117

2020 2021

Imprezy cykliczne 3 10

Imprezy cykliczne realizowane  
we współpracy z innymi podmiotami 6 10

Nowe oferty programowe realizowane 
ze środków zewnętrznych 4 2

Koncerty, wydarzenia okolicznościowe 23 8

Spektakle 5 5

Wystawy 7 6

Wydarzenia kulturalne w klubach  
i świetlicach MOK 57 78

Zestawienie ilości wydarzeń organizowanych przez MOK w 2021 roku w porównaniu  
do 2020 roku

•	 „Odbudujmy Wspólnotę” – XV Fe-
stiwal Twórczości Religijnej Fide 
et Amore 2021, jubileuszowa edy-
cja wydarzenia trwała od 6 sierp-
nia do 1 września 2022. Dyrekto-
rem artystycznym wydarzenia był  
ks. dr Wiesław Hudek. Wydarze-
nie obejmowało osiem koncertów, 
które odbyły się w świątyniach 
rozlokowanych w rożnych dzielni-
cach miasta.  Największą gwiazdą 
tegorocznego festiwalu była Sio-
stra Marie Keyrouz wraz z zespo-
łem Ensamble de la Paix, która po 
raz pierwszy zaprezentowała swój 
wyjątkowy repertuar w Polsce. Fe-
stiwal uzyskał wsparcie finansowe 
Gminy Miasta Żory oraz dotację  
z programu Muzyka realizowane-
go przez Narodowy Instytut Muzyki  

i Tańca, a dofinansowanego  
ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, 

•	Żorski aMOK Bluesowy,
•	XIII Festiwal Voicingers 2021 – 

Międzykulturowe Spotkania Mu-
zyki,	 Kreatywności	 i	 Ekspresji  
to wydarzenie interdyscyplinarne,  
w którego programie znalazły się 
realizowane w Domu Kultury warsz-
taty wokalne i instrumentalne,  
a uczestnicy wyszkoleni zaprezen-
towali swój postęp podczas finało-
wego koncertu. Inne koncerty pre-
zentowane były na miejskim Rynku, 
gdzie zaprezentowały się jazzowi 
artyści z całego świata,

•	XVIII edycja Jarmarku Władysła-
wowskiego.

Ponadto MOK był współorganizato-
rem pierwszej edycji Festiwalu Gór-
nej Odry, wystawy #StolenMemory 
oraz Jesiennych Spotkań Artystycz-
nych Ballo.

Choć rok 2021 nie był łatwy dla Miej-
skiego Ośrodka Kultury – także w sfe-
rze finansowej – to udało się w nim 

zaprosić mieszkańców do udziału 
w zupełnie nowych wydarzeniu, ja-
kim były Art. Dialogi. To cykl nagrań 
prezentujących rozmowy z osobami 
związanymi z tworzeniem kultury  
w mieście. W kolejnych odcinkach 
pojawili się: Adam Polański (fotograf), 
Grzegorz Karnas (muzyk), Bogdan 
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2020 2021

Wydarzenia cykliczne
5 080 osób  

i 2667  
wyświetleń

10 350 osób  
i 30 518  

wyświetleń

Koncerty, wydarzenia okolicznościowe
700 osób  
i 51 600  

wyświetleń

100 osób  
i 30 255  

wyświetleń

Spektakle 1 350 osób  
i 6 600 wyświetleń 1 000 osób

Warsztaty, konkursy i inne 610 670

Wystawy 500 450

Stałe zajęcia programowe 1 818 2 527

Frekwencja - Kino na Starówce 13 365 12 154

Osoby korzystające ze świetlic  
i klubów MOK 9 287 17 262

Liczba osób korzystających z oferty MOK w 2021 roku w zestawieniu z rokiem 2020

Wita (muzyk), Paweł Głowaty (ak-
tor), Karol Ociepka (tancerz), Jagoda 
Kudlińska (piosenkarka), Franciszka 
Probosz (animatorka kulturalna), Ewa 
Rotter-Płóciennikowa (malarka), Pa-
weł Gwóźdź (muzyk), Aneta Antosiak 
(reżyserka teatralna, polonistka). Cykl 
powstał we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Kulturalnym Kontrapunkt  
i był dofinansowany ze środków Gmi-
ny Miasta Żory. Rozmowy nagrano  
i udostępniono w mediach społecz-
nościowych, gdzie łącznie zostały 
wyświetlone 27 518 razy. 

Miejski Ośrodek Kultury jako jedno 
z 200 miejsc w Polsce został bene-
ficjentem programu grantowego 
„Konwersja cyfrowa domów kultury”, 
który jest dofinansowany z Funduszy 
Europejskich, a jego operatorem jest 
Narodowe Centrum Kultury. MOK 
uzyskał wsparcie wynoszące ponad 
160 tysięcy złotych na projekt pn. 
„Wirtualna Strefa Kultury”. Jego 
celem jest podniesienie kompetencji 
cyfrowych społeczności lokalnej, ka-

dry kultury i doposażenie instytucji 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań edukacyjnych i animacyj-
nych w przestrzeni online. Zadanie 
realizowane jest w kilku odsłonach, 
w ramach, których powstanie: Wir-
tualny Dom Kultury – umożliwiający 
cyfrowy spacer po instytucji, a także 
prezentację online wystaw stałych  
w głównym budynku Domu Kultu-
ry, jak i w jego placówkach, Mobilne 
Studio Filmowe – relacjonujące naj-
ważniejsze wydarzenia kulturalne, 
tworzące zarówno relację na żywo, 
a także jej zmontowany zapis, doku-
mentację filmową z przeprowadzo-
nych wydarzeń artystycznych oraz  
z działalności edukacyjnej, Pracow-
nia Podcastów – miejsce dla miesz-
kańców, którzy mają coś do powie-
dzenia, umożliwiające samodzielne 
nagrywanie rozmów, wywiadów, mo-
nologów, podcastów, Pełen Dostęp 
– kompleksowa dostępność oferty  
w zakresach dostępności cyfrowej  
i informacyjno-komunikacyjnej.
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Żory to miasto z niezwykłą, wie-
lowiekową historią, które w 2022 
roku obchodzi 750. rocznicę swoje-
go założenia. Mimo, że losy naszego 
miasta były na przestrzeni dziejów 
burzliwe, to w Żorach można zna-
leźć wiele obiektów nawiązujących  
do minionych czasów. Naszą wizytów-
ką jest bez wątpienia bardzo dobrze 
zachowany, średniowieczny układ 
urbanistyczny starego miasta wraz  
z licznymi zabytkami, które wyróżnia-
ją Żory na tle innych miast regionu.  
W naszym mieście mamy 160 za-
bytków nieruchomych, w tym 36 za-
bytków rejestrowych oraz 82 zabyt-
ki archeologiczne. By odpowiednio 
się o nie troszczyć Rady Miasta Żory 
uchwałą nr 447/XXXII/21 z dnia 29 lip-
ca 2021r. przyjęła nowy „Gminny pro-
gram opieki nad zabytkami Miasta 
Żory” na 4 kolejne lata.

Jedną z cech charakterystycznych 
żorskiej starówki są widoczne frag-
menty XIII-wiecznych fortyfikacji. 
Żorskie mury o łącznej długości  
435 m dawno przestały już pełnić swą 
funkcję obronną, a obecnie stanowią 
nieodłączny fragmentem miejskiej 
tkanki, nadając jej niepowtarzalny 
charakter. Wpisane do rejestru za-
bytków fragmenty murów kryją się 
często za budynkami, czy w podwór-
kach prywatnych nieruchomości. 
Miasto stara się nie tylko dbać o ich 
stan, ale też pokazywać, że zajmu-
ją one ważne miejsce w przestrzeni 
publicznej. Z tego powodu w 2021 
roku zaprojektowano i wykonano  
2 tablice informacyjne z krótkim opi-

sem ich historii i wyglądu w średnio-
wieczu, które umieszczono przy mu-
rach obronnych przy ul. Ogrodowej. 
Informatory zostały wykonane w taki 
sposób, że są niewidoczne z dale-
ka, nie ingerują w obiekt zabytkowy  
i przestrzeń starówki, a jednocześnie  
po podejściu do muru można je ła-
two zauważyć. Mają one być począt-
kiem swoistej historycznej ścieżki 
edukacyjnej po żorskiej Starówce. 

Największym przedsięwzięciem, 
związanym z ochroną zabytków  
w 2021 roku, była rozpoczęta rok 
wcześniej renowacja Zespołu Par-
kowo-Pałacowego w Baranowicach.  
W ramach projektu pn. „W trosce  
o śląskie dziedzictwo – renowacja 
Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żo-
rach”, na który Miasto Żory otrzymało 
dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w wysokości aż 13 153 015,14 zł, prze-
prowadzone zostaną kompleksowe 
działania, polegające na renowacji 
zabytkowego pałacu z XVII wieku 
oraz zagospodarowaniu jego otocze-
nia i znajdującego się przy nim parku 
w stylu angielskim, z licznymi starymi 
drzewami i pomnikami przyrody. In-
westycja, której łączny koszt oszaco-
wano na ponad 19 milionów złotych 
pozwoli na uratowanie przed znisz-
czeniem niepowtarzalnego obiektu, 
stanowiącego wyjątkowy przykład 
architektury pałacowej na terenie 
Żor i tej części województwa śląskie-
go. Pałac zostanie odrestaurowany 
od fundamentów aż po dach, przy 

16.4
Ochrona zabytków
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zachowaniu jego pierwotnego ukła-
du architektonicznego. Efekty prac 
będą widoczne zarówno na zewnątrz, 
gdzie podczas remontu elewacji od-
tworzone zostaną historyczne deta-
le oraz stolarka drzwiowa i okienna, 
jak i w środku, gdzie zaplanowano 
m.in. rekonstrukcję pochodzących  
z około 1900 roku polichromii. Miesz-
kańcy będą mogli także wybrać się  
na spacer do przylegającego do pa-
łacu parku w stylu angielskim, który 
również przejdzie metamorfozę. Po-
jawią się w nim nowe ścieżki space-
rowe, mostki oraz mała architektura. 
Po renowacji pałac w Baranowicach 
ma szansę stać się jednym z ważnych 
ośrodków na artystycznej mapie Pol-
ski. W budynku przewidziano część  
z wielofunkcyjnymi salami działań 
artystycznych, część gastronomiczną 
oraz część wystawienniczą. Obiekt 
wraz z parkiem będzie przyciągał 
zarówno mieszkańców najbliższej 
okolicy, jak i całego Śląska. Pełna 
oferta pałacu przeznaczona będzie 
dla wszystkich mieszkańców regio-
nu, z uwzględnieniem organizacji 
pozarządowych, grup artystycznych 
oraz środowisk biznesowych. W 2021 
roku pomimo wielu trudności oraz 
konieczności wprowadzenia zmian, 
wynikających z prac na obiekcie za-
bytkowym oraz jego fatalnego stanu 
początkowego, udało się wykonać 
najcięższy zakres prac budowlanych, 
wymienić więźbę i pokrycie dacho-
we  na dachówkę karpiówkę , ustabi-
lizować budynek konstrukcyjnie, wy-
konać większość instalacji i w dużej 
części zamontować stolarkę okienną. 
Prace konserwatorskie skupiły się na-
tomiast przede wszystkim na rato-
waniu zabytkowych polichromii, któ-
re częściowo zachowano na miejscu  
do dalszych prac, a częściowo prze-
transferowano w celu renowacji a na-
stępnie przeniesienia w inne miejsce.

W 2021 roku zakończył się remont  
innego zabytkowego obiektu – bu-
dynku dawnego dworca kolejowego. 
Obiekt nie tylko wypiękniał zewnętrz-
nie. Zrealizowane prace remontowo-
adaptacyjne przywróciły świetność 
temu zabytkowemu obiektowi, ale 
też pozwoliły na nadanie mu dodat-
kowe funkcje. Celem tej inwestycji 
było przywrócenie blasku i znacze-
nia obiektowi, który przez długie lata 
odpychał swoim wyglądem i nisz-
czał pod kolejnymi warstwami graf-
fiti. Budynek poddano niezbędnym 
pracom konserwatorskim, w tym 
m.in. piaskowaniu i uzupełnieniom 
cegieł na elewacjach czy wymianie 
fug – ciekawostką jest, że zachowa-
ne zostały 3 kolory fug oraz cegieł, 
które wskazują na kolejne fazy histo-
rycznej budowy i rozbudowy dworca. 
Wymieniono też stolarkę i pokrycie 
dachowe. Pozostawiono niezbędną 
przestrzeń wymaganą do obsługi po-
dróżnych, natomiast resztę pomiesz-
czeń przeznaczono na Centrum In-
tegracji Społecznej, a także Centrum 
Aktywności Lokalnej i harcówkę.

Przez cały miniony rok trwały pra-
ce związane z realizację projektu  
pn. „Remont zabytkowych kamienic 
przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7  
wraz z możliwością przeznaczenia 
ich na cele społeczne”, na który Mia-
sto Żory pozyskało dofinansowanie 
w wysokości 4 091 274,05 zł, z cze-
go 3 651 352,11 zł to środki pocho-
dzące z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020. Wartość dofinan-
sowania uzupełni wsparcie ze środ-
ków budżetu państwa w wysokości 
439 921,94 zł. Całkowity koszt projektu  
to 4 480 036,10 zł. W ramach 
tego przedsięwzięcia prowadzo-
ny był kompleksowy remont ka-
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mienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 
oraz remont i przebudowa kamie-
nicy przy ul. Dworcowej 7, wraz  
z zagospodarowaniem terenu wokół 
obu tych zabytkowych budynków. 
Efektem tych prac będzie stworzenie  
10 komfortowych mieszkań socjal-
nych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 
i 6 kolejnych mieszkań w budynku 
przy ul. Dworcowej. Oba budynki od-
zyskają historyczny wygląd. Będą one 
w całości będą miały funkcję miesz-
kalną. Warto dodać, że w kamieni-
cy przy ul. Dworcowej dobudowana 
została nowa część budynku, miesz-
cząca schody, pochylnią oraz windę. 
Dzięki temu został on przystosowany 
do potrzeb osób mających trudno-
ści z poruszaniem się. Po zakończe-
niu prac, wyremontowane kamie-
nice będą bazą infrastrukturalną 
dla innych projektów, realizujących 
cele Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, związanych z włączeniem 
społecznym i zwalczaniem ubóstwa, 
które realizowane są w naszym mie-
ście z wykorzystaniem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

W 2021 przeprowadzono także re-
mont zabytkowego, kamiennego 
portalu elewacji frontowej kościoła  
pw. św. św. Ap. Filipa i Jakuba.  
Po wcześniejszych pracach konser-
watorskich portal niszczał bardzo 
szybko i nie przypominał obramo-
wania wykonanego z elementów 
kamiennych, a fragmenty współcze-
snych zapraw odpadały od ukrytych 
pod nią zachowanych części. Portalo-
wi przywrócono wygląd historyczny  
w możliwie najlepszym stopniu i te-
raz stanowi on piękną ozdobę ele-
wacji kościoła farnego.

Zabytkowy kamienny portal przed i po renowacji.

fot. UM Żory
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Niezwykle ważną informacją  
w kontekście dbania o zabytki  
w naszym mieście jest fakt,  
że w 2021 roku Miasto kupiło zaby-
tek – część dawnego garnizonu przy  
ul. Męczenników Oświęcimskich, 
wpisanego do rejestru zabytków pod  
nr A/510/2019. Gmina dokonała tej 
transakcji z zamiarem pozyskania 
środków zewnętrznych, a następnie  
przeprowadzenia kompleksowego re-
montu obiektu w taki sposób, by mógł  
on służyć mieszkańcom. 

O zabytki dba nie tylko Miasto. Z jego 
wsparciem często robią to także pry-
watni właściciele obiektów zabytko-
wych na terenie Żor. Choć pierwot-
nie w miejskim budżecie na 2021 nie 
przeznaczono środków na udzielanie  
dotacji do prac na obiektach zabyt-
kowych, to po weryfikacji wniosków, 
które wpłynęły do Urzędu Miasta 
Żory zdecydowano o udzieleniu jed-
nej dotacji w wysokości 20 tysięcy 
złotych , jako refundacji części nakła-
dów poniesionych na przeprowadzo-
ne w roku 2020 prace remontowo-bu-
dowlane budynku przy ul Fabrycznej 8,  
wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków. Wyjątek poczyniono dla-
tego, że nie byłoby możliwości udzie-
lenia dotacji w następnym roku,  
a budynek wymagał pilnej wymiany 
pokrycia dachowego z uwagi na ry-
zyko zniszczeń przez zalewanie. 

Wspomnieć warto także o odbudo-
wie budynku przy ul. Murarskiej 9  
w Żorach, który od dawna był znisz-
czony, a jego pozostałości nadawały 
się tylko do rozbiórki. Prywatny in-
westor zdecydował się na budowę 
w tym miejscu nowego budynku, 
jednak z zachowaniem gabarytów  
i odtworzeniem detalu zabytkowego 
obiektu z zachowanej dokumentacji 
fotograficznej. Budynek odbudowa-
no z materiałów i technologii współ-
czesnych, niemniej w dużym stopniu 

przypomina on obiekt niegdyś tu ist-
niejący, przywracając choć odrobinę 
klimatu tej jedynej w swoim rodzaju 
uliczce.

Z uwagi na zbliżające się wielkie świę-
to miasta, czyli 750. rocznicę założe-
nia Żor, w 2021 roku przygotowano 
artykuły i materiały do czasopisma 
„Renowacje i Zabytki”, poświęconego 
historii Żor oraz renowacjom i adapta-
cji miejsc i obiektów w naszym mie-
ście. Czasopismo o numerze 4/2021 
zostało wydane w grudniu 2021 roku 
i zawiera kilkanaście artykułów po-
święconych najważniejszym żorskim 
zabytkom, pracom rewitalizacyjnym 
oraz ciekawym, nie wszystkim zna-
nym faktom dotyczącym naszego 
miasta. Nad artykułami pracowało 
wiele osób – historycy, archeolodzy, 
badacze i konserwatorzy stanowiący 
zespół pasjonatów, którzy o mieście 
wiedzą sporo i tą wiedzą pragną się 
podzielić, aby w ten sposób zacho-
wać ją dla potomnych.
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To doskonałe sposoby na spędzanie 
wolnego czasu, integrację czy zadba-
nie o swoją kondycję fizyczną oraz 
zdrowie. Sport i rekreacja – bo o nich 
mowa – niestety należały do dziedzin 
życia najmocniej dotkniętych przez 
pandemię Covid-19. Wprowadzone 
obostrzenia czasowo blokowały moż-
liwość ćwiczenia w pomieszczeniach 
oraz organizacji imprez sportowych. 
Z tego też powodu istniejąca w na-
szym mieście infrastruktura sporto-
wo-rekreacyjna nie mogła być w 2021 
roku wykorzystywana w pełni. 

Najważniejszymi obiektami sporto-
wymi w Żorach są: Park Wodny Aqu-
arion z basenem sportowym i strefą 
rekreacyjną, hala widowiskowo-spor-
towa MOSiR Żory, stadion miejski 
MOSIR Żory z boiskiem trawiastym  
i trybunami, odebrany przez ŚlZPN 
do rozgrywek seniorskich, peł-
nowymiarowe boisko piłkarskie  
ze sztuczną nawierzchnią przy  
SP nr 13 Mistrzostwa Sportowego  
na os. Pawlikowskiego, otwarte kor-
ty tenisowe, boisko baseballowe oraz 
kąpielisko „Śmieszek” ze świetnie 
wyposażoną wypożyczalnią sprzętu 
pływającego. Władze miasta starają 
się cały czas rozwijać infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną, zdając sobie 
sprawę z tego, że ma one duże zna-
czenie dla mieszkańców i pomaga 
tworzyć dobre warunki do mieszka-
nia w Żorach. 

W 2021 roku w naszym mieście uru-
chomiono zupełnie nowy obiekt 
sportowo-rekreacyjny. Dzięki środ-
kom z Żorskiego Budżetu Obywa-

telskiego 2021 obok hali widowisko-
wo-sportowej MOSiR Żory powstał 
kort do gry w padla. W ramach inwe-
stycji teren kortu został wyposażony  
w oświetlenie, które umożliwi grę na-
wet o zmierzchu. 

Jeden nowy obiekt się pojawił a inny 
zniknął – i to po sąsiedzku. Ze wzglę-
du na zły stan techniczny namiotu 
lodowiska przy ul. Folwareckiej ko-
nieczna była likwidacja tego namio-
tu. Elementy mobilnego lodowi-
ska zostały natomiast przeniesione  
do Parku Rozrywki Twinpigs, gdzie 
w sezonie zimowym 2021/2022 dzia-
łało odkryte, tymczasowe lodowisko. 
Trwają ustalenia związane z urucho-
mieniem lodowiska krytego w innym 
miejscu Żor. 

Wśród inwestycji związanych z in-
frastrukturą sportową należy wspo-
mnieć o przeprowadzonej w 2021 roku 
kompleksowej termomodernizacji 
budynku klubu LKS Rój, przeprowa-
dzonej w ramach projektu pn. „Eko-
logiczne żorskie dzielnice – poprawa 
efektywności energetycznej budyn-
ku LKSRój w Żorach”. Miasto Żory 
otrzymało na ten cel 525 589,85 zł  
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Całkowi-
ta wartość tego projektu wyniosła  
759 570,20 zł. Dzięki dofinansowa-
niu oraz środkom z budżetu Miasta 
Żory  przeprowadzone zostały pra-
ce ogólnobudowlane i instalacyjne, 
mające na celu poprawę efektywno-
ści energetycznej budynku LKS Rój  
w Żorach. Roboty objęły m.in. ter-

17. 
Sport i rekreacja
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momodernizację budynku oraz mo-
dernizację istniejącej instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Realizacja tej 
inwestycji pozwoliła ograniczyć ubyt-
ki ciepła oraz poprawić efektywność 
ogrzewania budynku, co przełoży się  
na oszczędności energii. Wartością do-
daną jest poprawa estetyki obiektu. 

Na terenie kąpieliska „Śmieszek”  
w 2021 roku rozpoczęło się tworze-
nie ścieżki pieszo-rowerowej, pełnią-
cej też rolę drogi technicznej, któ-
ra ułatwi komunikację i możliwość 
dojazdu do hangarów MOSiR i ZHP.  
W przyszłości ma ona stanowić część  
ścieżki okalającej cały staw. Wato też 
wspomnieć, że na plaży przy „Śmiesz-
ku” zamontowano urządzenie  
do kalisteniki. To już kolejne tego typu 
urządzenie, pozwalające bezpłatnie 
zadbać o kondycję na świeżym po-
wietrzu. Podobny obiekt znajduje się 
także w Parku Cegielnia. 

Żory należały do pionierów jeśli cho-
dzi o tworzenie siłowni pod chmur-
ką. Obecnie w naszym mieście jest  
aż 17 takich obiektów, które utrzyma-
ne są w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym. W naszym mieście nie bra-
kuje także wielofunkcyjnych boisk,  
a do dyspozycji mieszkańców są m.in. 
4 „Orliki”. Miejskim centrum aktyw-
ności jest jednak bez wątpienia Park 
Cegielnia z profesjonalnym skatepar-
kiem, oświetlonym przez całą dobę 
torem rolkowym, placem zabaw, par-
kiem linowym oraz boiskami do gry 
w bule.

Warto dodać, że znacząca część 
miejskiej infrastruktury sportowej 
jest zarządzana przez szkoły. Właśnie 
tam młodzi ludzie odkrywają w so-
bie sportową pasję i rozwijają talenty, 
dlatego tez Miasto dba o istniejącą 
infrastrukturę i w miarę możliwości 
buduje nową. Najważniejszą inwesty-
cją w tym zakresie rozpoczętą w 2021 

roku jest budowa nowej sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem sporto-
wym dla Zespołu Szkół Specjalnych. 

Choć odpowiednia baza sportowa 
jest ważna i potrzebna, to jednak  
do rozwoju sportu w mieście w głów-
nej mierze przyczyniają się ludzie!  
W naszym mieście działa wiele klu-
bów sportowych, pozwalających dzie-
ciom, młodzieży i dorosłym rozwijać 
swoje sportowe pasje w przeróżnych 
dyscyplinach. W 2021 roku z budżetu 
miasta udzielono dotacji na wsparcie 
27 zadań z zakresu rozwoju sportu  
w łącznej wysokości 1 210 000 zł. Sko-
rzystało z nich 21 klubów sportowych, 
działające na terenie Żor. 

Oprócz wsparcia dla klubów, Mia-
sto pomaga też najzdolniejszym 
żorskim sportowcom. Dla zawod-
ników osiągających wysokie wyniki  
w dyscyplinach olimpijskich przyzna-
no w 2021 roku stypendia sportowe  
o łącznej wysokości 120 000 zł – kwota 
ta została zwiększona z uwagi na ro-
snącą ilość zawodników, mogących 
się pochwalić znaczącymi osiągnię-
ciami sportowymi. Do tej pory pula 
przeznaczona na stypendia sporto-
we wynosiła 90 000 zł. Stypendia ca-
łorocznej przyznano 17 zawodnikom 
w dyscyplinach indywidualnych, sty-
pendia na I półrocze 42 zawodnikom 
oraz stypendia na II półrocze również 
42 zawodnikom. W 2021 roku przy-
znano też rekordową liczbę Nagród 
Prezydenta Miasta Żory za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie spor-
towym – otrzymało je aż 115 zawod-
ników, trenerów i działaczy sporto-
wych. Łączna wartość tych nagród 
wyniosła 60 000 zł.

Żorscy sportowcy i kluby odnieśli  
w 2021 roku wiele sukcesów. Zdecy-
dowanie największym sukcesem ze-
społowym był awans siatkarek MUKS 
Sari Żory do 2 ligi ogólnopolskiej!
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17.1
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekeracji w Żorach

Głównym motorem napędowym ży-
cia sportowego w naszym mieście 
jest bez wątpienia Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Rok 2021 był dla 
tej jednostki wyjątkowy, ponieważ 
MOSiR obchodził 30-lecie swojej 
działalności! Przez cały ten czas nie-
zmiennie misją MOSiR-u było rozbu-
dzanie wśród żorzan pasji do sportu  
i rekreacji. Tę misję realizuje on przede 
wszystkim przez organizację licznych 
imprez sportowych i rekreacyjnych,  

a także zajęć dla dzieci i młodzie-
ży, jak również poprzez zarządzanie 
miejskimi obiektami sportowymi 
oraz współpracę z klubami, orga-
nizacjami, stowarzyszeniami, szko-
łami i innymi instytucjami na rzecz 
rozwoju sportu na terenie nasze-
go miasta. Z zarządzanych przez  
MOSiR obiektów sportowych korzy-
sta rocznie ponad 60 tysięcy osób – 
sportowców, uczniów oraz klientów 
indywidualnych. Do tego należy do-
liczyć ogromną rzeszę miłośników 
sportu, korzystających z zewnętrz-
nej ogólnodostępnej infrastruktury 
sportowej, głównie Parku Cegielnia. 
Pracownicy tej instytucji co roku or-
ganizują też około 100 wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych. 

Marek Utrata
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
od 1 września 2020 r.

Start Żorskiego Biegu Ulicznego

fot. MOSiR
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Początek 2021 roku nie był dla dzia-
łalności MOSiR optymistyczny. Pan-
demiczne ograniczenia znacząco 
zaburzyły planowany harmonogram 
działalności tej instytucji. Ferie zi-
mowe w całym kraju zostały skumu-
lowane w jednym okresie między  
4 a 17 stycznia i odbywały się pod zna-
kiem ograniczeń w przemieszcza-
niu się i pozostawaniu we własnych 
domach. W związku z powyższym  
MOSiR zmuszony był odwołać cały 
program imprez i wydarzeń w ra-
mach ferii zimowych Akcja Zima 2021. 
W zamian za to poszerzono ofertę  
o formy wirtualne, treningi z in-
struktorami, konkursy z możliwością 
zdobywania nagród i upominków; 
wywiady sportowe. Kontynuowano 
rywalizację sportową poprzez korzy-
stanie z dostępnych na rynku aplika-
cji i tym samym zachęcano miesz-
kańców do indywidualnej aktywności 
fizycznej, m.in. przez projekt „Run 
Forrest – od Morza do Tatr”.

Mimo, że pandemia Covid-19 wciąż 
mocno dawała się wszystkim we zna-
ki, MOSiR w 2021 roku zorganizował aż 
119 wydarzeń, w których udział wzięło 
łącznie około 7,5 tys. osób. Frekwencja 
na imprezach była wyższa niż w 2020 
roku (około 5,5 tys.) lecz nadal zdecy-
dowanie niższa niż w czasach przed 
pandemią (13 tys. w 2019 roku).

Po długiej przerwie związanej  
z pandemią udało się zorganizować  
VIII Żorski Bieg Ogniowy. Przybrał  
on nieco zmienioną formułę i odbył 
się w czterech odstępach czasowych 
na terenie Parku Cegielnia. W czerw-
cu, promując akcję „Rowerowa Stoli-
ca Polski” zaproszono mieszkańców 
do plenerowej imprezy rowerowej 
pn. „Kręcimy na Maxa – na sportowo 
z rowerem” połączonej z „Żorskim 
Rekreacyjnym Rajdem Rowerowym”. 
Jedną z największych imprez 2021 
roku w naszym mieście był Festiwal 
Górnej Odry. W Żorach świętowano 
nad wodą na kąpielisku „Śmieszek”. 
MOSiR, Urząd Miasta, Miejski Ośro-
dek Kultury w Żorach przy współ-
pracy z innymi stowarzyszeniami  
i podmiotami, zaprosili mieszkańców  
do udziału w dwudniowym progra-
mie artystyczno-sportowym zapew-
niającym relaks, a także sporo wrażeń 
i emocji. Odbyły się koncerty, zawody, 
warsztaty, pokazy i animacje. Pod-
sumowaniem sezonu letniego była 
trzecia edycja Żorskiego Cross Tria-
thlonu. Do rywalizacji na dystansie 
1/8 Ironmana przystąpiło 90 zawod-
ników, z Polski a także z zagranicy. 
Jesienią odbyły się dwie ważne im-
prezy cykliczne: XIV edycja Żorskiego 
Biegu Ulicznego oraz III Żorski Bieg 
Biało-Czerwony. Rok 2021 MOSiR za-
kończył imprezą o zasięgu ogólno-
polskim. Mowa o XXII Turnieju wigi-
lijnym dzieci i młodzieży w tenisie 
stołowym, który po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią ponownie 
został zorganizowany w żorskiej hali 
29 grudnia 2021 roku z udziałem pra-
wie 140 uczestników.

III Żorski Cross Triathlon

fot. MOSiR
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Młodzieżowa Rada Miasta XIV kadencji

fot. UM Żory

Jednym z czynników mających wpływ 
na dynamiczny rozwój naszego mia-
sta jest bez wątpienia niezwykła ak-
tywność i zaangażowanie żorskiej 
społeczności. Władze miasta starają 
się stwarzać dla nich takie możliwo-
ści, aby odpowiednio wykorzystać 
ich potencjał dla dobra Żor i pozwo-
lić na zaangażowanie się w różnych 
dziedzinach życia społecznego oraz 
udział w procesach decyzyjnych.

Formami współpracy społeczności 
lokalnej z samorządem jest działal-
ność wspomnianej już Żorskiej Rady 
Seniorów oraz Młodzieżowej Rady 
Miasta Żory. W listopadzie 2021 roku 
swoją działalność zainaugurowała 
Młodzieżowa Rada Miasta XIV kaden-
cji – jest ona samorządową reprezen-
tacją żorskiej młodzieży. To podmiot 
o charakterze konsultacyjnym, a ce-
lem jej działania jest upowszechnia-
nie idei samorządowej wśród mło-
dzieży, reprezentowanie interesów 
młodzieży wobec organów samorzą-
du terytorialnego, kreowanie liderów 
młodzieżowych, integracja środo-
wisk młodzieżowych, zapewnienie 
młodzieży aktywnego uczestnictwa 
w życiu publicznym, nawiązywanie 
współpracy z innymi organizacja-
mi młodzieżowymi oraz współpraca  
z samorządami uczniowskimi szkół.

Podczas inauguracyjnego posie-
dzenia Młodzieżowi Radni wybrali  
ze swojego grona Przewodniczą-
cego, którym został Mikołaj Sędera 
oraz kolegium, w skład którego we-
szli: Martyna Bogdanowicz, Szymon 
Diedek, Zofia Gaszka, Alicja Grzyb, 

Karolina Jędros oraz Dawid Pawlicki. 
Pierwsze posiedzenie MRM otworzył 
i poprowadził Kamil Owczarek – Wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Żory.  
Pełny skład MRM przedstawia się na-
stępująco: Mikołaj Arasim, Paulina 
Bąkowska, Martyna Bogdanowicz, 
Szymon Diedek, Zofia Gaszka, Korne-
lia Goraus, Artur Górecki, Alicja Grzyb, 
Michał Hajduk, Agata Jamrozik, Ka-
rolina Jędros, Mieczysław Kudłaciak, 
Zuzanna Kołatek, Daria Kowalczyk, 
Hanna Kreis, Maja Marchewka, Da-
wid Mięcikiewicz, Bartosz Myszor, 
Daria Najberg, Dawid Pawlicki, Ja-
kub Pucułek, Zuzanna Radecka, Ma-
teusz Rybka, Mateusz Rydzak, Miko-
łaj Sędera, Klaudia Stankiewicz, Anna 
Truszkowska, Wiktoria Wróblewska, 
Jakub Wrześniak, Patrycja Wypych 
oraz Kacper Zarzycki.

Przejawem zaangażowania miesz-
kańców w życie miasta jest rów-
nież działalność Rad Dzielnic. Pre-

18. 
Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi
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zydent Miasta Żory, zarządzeniem 
z 18 października 2021 roku ogłosił 
wybory członków rad jednostek po-
mocniczych gminy, czyli rad dzielnic  
na nową kadencję 2021-2026. Z uwa-
gi na pandemię Covid-19 i związane 
z nią ograniczenia, wybory te po raz 
pierwszy odbyły się w trybie szcze-
gólnym. Oznacza to, że wybory nie 
odbyły się na otwartym zebraniu 
mieszkańców dzielnicy. Żorzanin 
chcąc wziąć udział w głosowaniu 
musiał udać się do lokalu wyborcze-
go we wskazanym miejscu i czasie, 
okazać komisji dokument potwier-
dzający jego tożsamość oraz doko-
nać wpisu na listę osób głosujących 
(podając swoje imię, nazwisko oraz 
adres zamieszkania). Mieszkańcowi 
wpisanemu na listę komisja wydała 
kartę do głosowania opatrzoną pie-
częcią Urzędu Miasta z wpisanymi  
w kolejności alfabetycznej nazwi-
skami kandydatów oraz poinfor-
muje o sposobie głosowania. Po za-
głosowaniu kartę należało wrzucić  
do zaplombowanej urny. W ten spo-
sób wyłoniono nowe Rady Dzielnic. 
Z ich pełnymi składami można za-
poznać się w BIP: https://bip.zory.
pl/?c=16187. 

Kolejnym sposobem na uczestnic-
two mieszkańców w życiu miasta 
jest zaangażowanie się w licznych, 
działających w naszym mieście 
stowarzyszeniach i organizacjach.  
Są one wspierane przez Żorskie Cen-
trum Organizacji Pozarządowych. 
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. 
na terenie Żor aktywnie działało:
•	 98	 stowarzyszeń	 zarejestrowanych	

w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
podlegających nadzorowi Prezy-
denta Miasta Żory, 

•	 16	stowarzyszeń	zwykłych,
•	 10	 uczniowskich	 klubów	 sporto-

wych,

•	 25	klubów	sportowych	działających	
w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadze-
nia działalności gospodarczej,

•	 6	 stowarzyszeń	 rejestrowych	 kul-
tury fizycznej, pozostających pod 
nadzorem Prezydenta Miasta Żory,

•	 15	fundacji.

Działające w mieście organizacje 
korzystały w 2021 roku ze wsparcia 
finansowego Miasta, realizując dla 
niego różne zadania publiczne. Pod-
stawowym trybem zlecania realiza-
cji zadań publicznych organizacjom 
były otwarte konkursy ofert. W mi-
nionym roku ogłoszono 15 otwartych 
konkursów ofert (w tym 3 konkursy 
zostały unieważnione), na które wpły-
nęło  57 ofert. W wyniku  rozstrzygnię-
cia  konkursów przyznano dotacje  
na realizację  29 zadań na łączną kwo-
tę  618 244,02 zł. Dodatkowo w try-
bie uproszczonym wpłynęło 26 ofert  
na łączną kwotę wnioskowanych do-
tacji wynoszącą 225 670,00 zł, z czego 
2 oferty wycofały same organizacje. 
W wyniku przeprowadzonej proce-
dury uznano za celową realizację  
13 projektów i zawarto umo-
wy z oferentami na łączną kwotę  
109 770,00 zł. Ostatecznie kwota 
przyznanych dotacji wyniosła łącznie  
728 014,02 zł – organizacje wykorzy-
stały  dotacje w 95,77 %.

Żorzanie mogą też decydować o re-
alizowanych w mieście inwestycjach 
poprzez udział w budżecie partycy-
pacyjnym w dzielnicach i Żorskim 
Budżecie Obywatelskim, o którym 
piszemy szerzej w rozdziale 4.1.

https://bip.zory.pl/?c=16187
https://bip.zory.pl/?c=16187
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Głównym zadaniem Żorskiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
(ŻCOP) jest szeroko rozumiane 
wsparcie dla stowarzyszeń, fundacji, 
klubów sportowych, ochotniczych 
straży pożarnych czy spółdzielni so-
cjalnych, działających na terenie na-
szego miasta.  

Tego wsparcia ŻCOP udziela przez 
udostępnianie adresu do korespon-
dencji, pomieszczeń biurowych  
i szkoleniowych. Z zaplecza lokalo-
wego ŻCOP w ciągu roku skorzystało  
aż 68 organizacji. Dodatkowo dla  
11 zespołów muzycznych udostępnio-
no pomieszczenia piwnicznej na pró-
by – w ramach udzielonego wsparcia 
zespoły te założyły stowarzyszenie 
„Żorskie Stowarzyszenie Muzyków 
Niezależnych”. Organizacje korzysta-
ją też  zaplecza technicznego ŻCOP 
(rzutniki, ekran, drukowanie materia-
łów, laminowanie dokumentów). 

Pandemia Covid-19 zmieniła życie 
każdego z mieszkańców. Nie pozo-
stała też bez wpływu na działalność 
ŻCOP i funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych. Pomimo utrudnień 
Żory w 2021 roku kontynuował jednak 
współpracę z podmiotami trzeciego 
sektora na zaplanowanym poziomie. 
W tym okresie kontynuowane były 

działania „Żorskiego Patrolu Oby-
watelskiego”, którego celem było 
ułatwienie kontakt pomiędzy tymi 
mieszkańcami, którzy chcą nieść po-
moc, a tymi, którzy tej pomocy po-
trzebują.

W ramach programu „Korpus So-
lidarności” Żorskie Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych przy współ-
pracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych w Rybniku promowa-
ło cykl warsztatów nt. wolontariatu.  
Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. jednost-
ka zaangażowała 23 osoby skazane 
i ukarane skierowane z Sądu Rejo-
nowego w Żorach. Skazani i ukarani 
wykonali łącznie przez cały rok 1754 
godzin kontrolowanej pracy na cele 
społecznie użyteczne.

Wśród zadań realizowanych w 2021 
roku przez ŻCOP było też pozyski-
wanie środków zewnętrznych dla 
wsparcie organizacji pozarządowych. 
Podmioty ekonomii społecznej i oso-
by narażone na wykluczenie społecz-
ne ŻCOP wspiera w ramach Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej Ob-
szaru Rybnickiego. Realizacja tego 
projektu trwa do 31.12.2023 r. Główne 
działania projektu wsparcie powsta-
wania nowych przedsiębiorstw spo-
łecznych i funkcjonowania istnieją-
cych przedsiębiorstw społecznych,  
w tym: doradztwo ogólne i bizneso-
we, usługi animacyjne, doradztwo 
prawne, osobowe i księgowe. W ra-
mach projektu przyznawane są dota-
cje, wsparcie pomostowe na rozwój 
i funkcjonowanie przedsiębiorstw 
społecznych (PS). W wyniku naboru 

18.1 
Żorskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych

Adam Grześkiewicz
Dyrektor ŻCOP
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ciągłego na dotacje dla PS przepro-
wadzonego w 2021 r. przez ŻCOP,  
w partnerstwie z CRIS przyzna-
no dotacje i wsparcie pomostowe  
2 podmiotom z terenu Żor (stowa-
rzyszeniu i fundacji). Dzięki wsparciu 
utworzono 8 miejsc pracy dla osób 
narażonych na wykluczenie społecz-
ne. Łączna kwota dotacji wyniosła 
240 tys. zł. Każde nowopowstające 
PS otrzymało wsparcie szkoleniowo-
doradcze w wymiarze 30 godzin. 

W 2021 r. w ramach projektu reali-
zowane było też wsparcie rozwoju 
ekonomii społecznej oraz wsparcie 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym. Wpar-
ciem zostało objętych 65 podmio-
tów ekonomii społecznej i 226 osób,  
w tym w ramach projektu zosta-
ły utworzony 4 podmioty ekonomii 
społecznej. Wsparcie w ramach pro-
jektu realizowano poprzez:
– doradztwo ogólne (bieżące): 121,5 

godziny, 
– doradztwo biznesowe: 143 godziny,  
– doradztwo specjalistyczne (księgo-

we, osobowe, prawne): 316,5 godziny,
– spotkania animacyjne: 129 godzin, 
– spotkania informacyjne: 64,5 go-

dziny.

W 2021 r. zorganizowano szkolenie  
z zakresu księgowości pn. „Rachun-
kowość podmiotów ekonomii spo-
łecznej” dla przedstawicieli podmio-
tów ekonomii społecznej (10 osób). 
Ponadto zorganizowana została 
wizyta studyjna dla osób, grup nie-
formalnych i podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym przedstawicieli 
Centrum Integracji Społecznej w Żo-
rach, chcących założyć przedsiębior-
stwo społeczne. Jej celem było zapo-
znanie uczestników z praktycznymi 
aspektami tworzenia i funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa społecznego na 
przykładzie Fundacji „Faza” z Bielska-
Białej, która prowadzi sklep charyta-

tywny Charity Shop, kawiarnię Coffee 
Faza oraz e-sklep. 

Udzielono pomocy de minimis  
na łączną kwotę 78 160,46 zł dla sied-
miu Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Żorskie Centrum Organizacji Po-
zarządowych realizowało rów-
nież w 2021 roku projekt pn.: „Kolej  
na zmianę! – kompleksowe działania 
na rzecz mieszkańców obszarów re-
witalizowanych”, który skierowany 
był do mieszkańców miasta Żory za-
grożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym zamieszkujących 
tereny rewitalizowane miasta. Łącz-
nie do projektu w 2021 roku przy-
stąpiło 65 osób, w tym: 19 mężczyzn  
i 46 kobiety, które w ramach punk-
tu informacyjno-konsultacyjnego  
w 2021 skorzystały z 217 godzin do-
radztwa zawodowego, 121 godzin do-
radztwa psychologicznego i 72 go-
dzin doradztwa prawnego. Łącznie 
na doradztwo przeznaczono kwotę 
31 350,00 zł.

Ważną częścią działalności ŻCOP 
było też wsparcie w imieniu Miasta 
działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Żor. Na tę po-
moc składa: zakupienie sprzętu ko-
niecznego dla prawidłowego funk-
cjonowania OSP, opłacenie badań 
lekarskich i ubezpieczenia NNW dla 
strażaków-ochotników, ubezpiecze-
nie wozów strażackich i opłacenie 
ich przeglądów, remontów, a także 
paliwa do nich oraz finansowanie 
bieżącej działalności OSP. Więcej  
na ten temat można przeczytać  
w rozdziale 14. Bezpieczeństwo.
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Żory współpracują z następującymi 
miastami partnerskimi: Mezőkövesd 
z Węgier (od 1995 roku), Kamp-
Lintfort z Niemiec(od 2004 roku), Pa-
svalys z Litwy (od 2005 roku), Montce-
au-les-Mines z Francji (od 2006 roku) 
oraz Tetyjów z Ukrainy (od 2015 roku). 
Współpraca ta podejmowana jest za-
równo na poziomie samorządów, jak 
i szkół czy różnego rodzaju grup arty-
stycznych i sportowych.

W 2021 roku z uwagi na trwającą pan-
demię Covid-19 możliwości współ-
pracy międzynarodowej nadal były 
bardzo ograniczone. Udało się jed-
nak zorganizować wizytę w naszym 
mieście grupy artystów z Francji. 
Głównym celem wizyty francuskiej 
delegacji w naszym mieście było 
przygotowanie i prezentacja wystawy 
dzieł sztuki artystów z Montceau-les-
Mines w Muzeum Miejskim w Żorach 
oraz kontynuacja współpracy pomię-
dzy naszymi miastami na gruncie sa-
morządowym i kulturalnym. Do Żor, 
oprócz samych artystów przyjechali 
także zastępca Mera, odpowiedzial-
na za Wydział Kultury i Partnerstwa 
Jocelyne Buchalik oraz pracująca  
w Wydziale Kultury Charlotte Lavi-
gne. Momentem kulminacyjnym 
wizyty partnerskiej był wernisaż wy-
stawy, który odbył się w siedzibie Mu-
zeum Miejskiego w Żorach. Podczas 
wernisażu zaprezentowane zostały 
prace artystów z Francji oraz wysta-
wa historyczna pt. „Polacy w Zagłę-
biu Górniczym Montceau Les Mines 
1919–1939”. Nie zabrakło także podzię-
kowań, prezentów i okazji do wymia-

ny kulturowych i artystycznych do-
świadczeń. Na wystawie w Muzeum 
Miejskim prezentowane były prace 
artystów z Burgundii tworzący w róż-
nych technikach malarskich, graficz-
nych, fotograficznych i rzeźbiarskich 
(rzeźby z kamienia, terakoty, odlewy 
z brązu, ceramika) oraz sztukę inter-
dyscyplinarną – połączenie fotografii 
z poezją. Kuratorem wystawy była  
dr Anna Flaga.

Od wielu lat Żory prowadzą także 
współpracę z innymi polskimi samo-
rządami, by dzielić się dobrymi prak-
tykami oraz wspólnie wypracowywać 
stanowiska w istotnych sprawach  
a także najlepsze rozwiązania dla 
dalszego rozwoju gmin. W okresie 
pandemii i zmieniających się prze-
pisów prawa ta współpraca nabrała 
szczególnego znaczenia. Nasze mia-
sto jest członkiem: 

•	 Związku	 Gmin	 i	 Powiatów	 Subre-
gionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego,

•	 Związku	Miast	Polskich,	
•	 Śląskiego	Związku	Gmin	i	Powiatów,
•	 Stowarzyszenia	 Gmin	 Górniczych	 

w Polsce,
•	 Stowarzyszenia	 Gmin	 Polska	 Sieć	

„Energie Cités”.

19. 
Współpraca krajowa 
i międzynarodowa
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Ambitne przedsięwzięcia realizo-
wane w Żorach oraz konsekwent-
ne działania władz naszego miasta, 
wpływające na jego dynamiczny roz-
wój są zauważane na arenie ogólno-
polskie. W 2021 roku do Żor trafiło kil-
ka prestiżowych nagród:

•	Lidera	XXI	wieku
W hotelu Kotarz w Brennej odby-
ła się konferencja podsumowująca 
program „Lider z Powołania/Kobie-
ta Charyzmatyczna – Charyzma+Po-
wołanie”, której organizatorem jest 
redakcja magazynu Why Story. Spe-
cjalną nagrodę otrzymał Waldemar 
Socha, Prezydent Miasta Żory, który 

jako jedyny w 2021 roku został wyróż-
niony tytułem Lider XXI wieku!

Celem programu Lider z powołania 
jest wyłonienie i nagrodzenie zaan-
gażowanych oraz charyzmatycznych 
menadżerów – liderów w różnorod-
nych dziedzinach: kulturze i sztu-
ce, sporcie, gospodarce, czy na polu 
społecznym, w celu promowania po-
zytywnych postaw oraz rozwoju sy-
nergii reprezentowanych środowisk. 
Lider z powołania dba o rozwój swo-
ich pracowników, nie tylko realizację 
celów zawodowych, ale także o zado-
wolenie całego zespołu z atmosfery 
pracy, wspiera kwestie ekologiczne, 
kulturę, sztukę, sport oraz działania 
charytatywne. Ważnym celem Pro-
gramu jest także integracja różnych 
środowisk w celu podjęcia dalszych 
działań na polu gospodarczym oraz 
społecznym. Wyróżnione osoby, któ-
re w poprzednich latach otrzymały 
już  tytuł Lider z powołania, a nadal 
się rozwijają i wyróżniają mają szan-
sę zostać uhonorowani prestiżowym 
wyróżnieniem dla Liderów XXI w. Taki 
tytuł otrzymał w 2021 roku Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory.

•	Ranking	Perły	Samorządu	2021
Dziennik Gazeta Prawna przyznał 
nagrody i wyróżnienia za ciekawe, 
oryginalne pomysły i dobre inicja-
tywy samorządom i ich włodarzom. 
Wyniki ogłoszono podczas Kongresu 
Perły Samorządu 2021, który odbył 
się w Gdyni w formule online.

Oceniając samorządy brano pod 
uwagę pięć obszarów: gospodarka, 

20. 
Nagrody dla Żor
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edukacja, zdrowie i opieka, cyfryza-
cja oraz środowisko naturalne, na-
wiązując także do sytuacji związanej  
z pandemią, finansami oraz społecz-
ną odpowiedzialnością. Żory, jako 
gmina miejska do 100 tys. mieszkań-
ców, znalazły się w gronie wyróżnio-
nych samorządów wraz z gminami 
takimi jak: Świnoujście, Ostrów Wiel-
kopolski czy Sopot. W edycji 2021 ju-
rorzy oceniali m.in. pozyskiwanie ze-
wnętrznych funduszy, dostosowanie 
funkcjonowania gminy i jej jednostek 
do sytuacji pandemicznej, pomoc 
potrzebującym mieszkańcom w cza-
sie pandemii, dostosowanie edukacji 
do sytuacji pandemicznej, właściwe 
zarządzanie ochroną zdrowia, czy-
li zapewnienie mieszkańcom opty-
malnego poziomu ochrony zdrowia,  
a także podejmowanie inicjatyw skie-
rowanych na ochronę środowiska.

Perła Samorządu trafiła także  
do Prezydenta Miasta Żory. Walde-
mar Socha został wyróżniony przez 
Kapitułę Rankingu jako najlepszy 

włodarz gminy miejskiej do 100 tys. 
mieszkańców. Wyróżnieni w tej ka-
tegorii zostali: Rafael Rokaszewicz 
(Głogów), Rafał Piech (Siemianowice 
Śląskie), Waldemar Socha (Żory), Je-
rzy Łużniak (Jelenia Góra), Beata Mo-
skal-Słaniewska (Świdnica), Tomasz 
Matuszewski (Sanok), Janusz Stan-
kowiak (Starogard Gdański).

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
wyłaniając najlepszego włodarza, 
czyli wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, oceniano to, czy do-
brze reprezentował gminę na forum 
publicznym, skutecznie zabiegał  
o poparcie dla jej planów, efektywnie 
organizował pracę urzędu i był zaan-
gażowany w inicjatywy lokalnej spo-
łeczności.

W 2021 roku „Perły” zostały przyzna-
ne w pięciu kategoriach: gmina do 
5 tys. mieszkańców, gmina wiejska 
powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina 
miejsko-wiejska powyżej 5 tys. miesz-
kańców, gmina miejska do 100 tys. 
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mieszkańców, gmina miejska powy-
żej 100 tys. mieszkańców.

•	Modernizacja	Roku	2020
Podczas uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie ogłoszo-
no zwycięzców trwającego od 1996 
roku konkursu na najlepsze inwesty-
cje budowlane „Modernizacja Roku  
& Budowa XXI wieku”. Miasto Żory, 
jako inwestor otrzymały nagrodę 
główną „Modernizacja Roku 2020”  
za budynek Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Ottona Sterna!
Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI wie-
ku” to inicjatywa wytyczająca nowe 
trendy w budownictwie, promująca 
najlepsze modernizacje i budowy. 
Konkurs nagradza inwestorów, wyko-
nawców i projektantów za konkretną 
realizację jako wspólne dzieło trzech 
podmiotów. Celem konkursu jest 
wyłonienie przedsięwzięć budow-
lanych: modernizacji oraz nowych 
obiektów w przestrzeni urbanistycz-
nej ukończonych w danym roku, wy-
różniających się szczególnymi walo-
rami jakościowymi, funkcjonalnymi, 
urbanistycznymi i estetycznymi.

W Jubileuszowej 25. edycji Konkursu 
udział wzięło ponad 470 inwestycji 
z całej Polski, ponad 87 zakwalifiko-
wało się do finału. – Jury Konkursu 

nagradza perfekcyjne wykonanie, 
przemyślane projekty i świadome 
inwestycje. Dla nas, organizatorów 
i jurorów, liczą się inwestycje z ideą, 
potraktowane z szacunkiem dla osią-
gnięć poprzednich pokoleń oraz śro-
dowiska naturalnego – podkreślają 
organizatorzy.

Obiekty oceniano wg. następujących 
kategorii „Modernizacja Roku”: drogi 
i mosty; edukacja i szkolnictwo; ele-
wacje i termorenowacje; nowocze-
sne biblioteki i sanktuaria kultury; 
przestrzenie zieleni; obiekty sportu  
i rekreacji; użyteczność publiczna; za-
bytki; rewitalizacja obszarów i prze-
strzeni; małe jest piękne; ochrony 
środowiska.

W kategorii „nowoczesne biblioteki  
i sanktuaria kultury” bezkonkuren-
cyjna okazała się Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Ottona Sterna  
w Żorach! W imieniu Miasta Żory na-
grody odebrali: Aleksandra Zawal-
ska-Hawel – Dyrektor MBP w Żorach 
oraz Adrian Lubszczyk – naczelnik 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 
Nagrodzeni zostali:

Inwestor: Gmina Miejska Żory
Wykonawca: BEN-BUD	Janusz	Benisz
Projektant: Pracownia Projektowa 
Impuls arch. Dariusz Zniszczoł
•	Najlepsza	 Przestrzeń	 Publiczna	

Województwa Śląskiego 2021
W Muzeum Śląskim w Katowicach 
odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród w konkursie „Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna Województwa Ślą-
skiego 2021”. Wśród wyróżnionych 
przestrzeni znalazła się nowa sie-
dziba Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Ottona Sterna w Żorach!

Organizatorem konkursu Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego jest Zarząd Województwa 
Śląskiego, a współorganizatorami 
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są: Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich oddział Katowice i Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich oddział 
śląski. Na tegoroczną 22. edycję kon-
kursu „Najlepsza Przestrzeń Publicz-
na” wpłynęły 33 zgłoszenia z 27 gmin.  
I Nagrodę Marszałka Województwa 
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego  
w wysokości 40 tys. zł. otrzymała re-
alizacja „Centrum Usług Społecznych 
w Zabrzu”. II Nagrodę natomiast,  
w wysokości 20 tys. zł. wręczono 
przedstawicielom realizacji pn. „Ada-
ptacja z przebudową budynku daw-
nego spichlerza w Gminie Hażlach 
na budynek muzealny pod nazwą 
Dom Przyrodnika wraz z zagospoda-
rowaniem terenu (etap I)”.

W konkursie przyznano także 6 rów-
norzędnych Wyróżnień Marszał-
ka Województwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego. Wyróżnione zosta-
ły: Przystań kajakarska MOSM w Ty-
chach, Modernizacja Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Jaworznie wraz 
z zagospodarowaniem terenu, Cen-

trum Edukacji Ekologicznej w Wiśle, 
Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żorach w historycz-
nym budynku dawnego młyna 
elektrycznego, Rewitalizacja zde-
gradowanego budynku Pałacu Rhe-
inbabenów oraz Centrum Edukacji 
Ekologicznej Arka w Żywcu.

Wyróżnienie specjalne Marszał-
ka Województwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego oraz nagrodę pu-
bliczności otrzymała realizacja „Że-
lazny Szlak Rowerowy” – budowa 
ścieżek rowerowych w ramach zago-
spodarowania ciągów kolejowych na 
odcinku przebiegającym przez sołec-
twa Ruptawa-Cisówka oraz Moszcze-
nica w kierunku dzielnicy Zdrój i osie-
dla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju.

Podczas gali wręczono też statuetki 
za poprzednią edycję konkursu. Wal-
demar Socha – Prezydent Miasta 
Żory odebrał wyróżnienie, które Mia-
sto Żory dostało za Centrum Prze-
siadkowe w Żorach.
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Phoenix Sariensis
Phoenix Sariensis to nagroda o dłu-
giej tradycji oraz wspaniałym gro-
nie laureatów. Przyznawane są do-
rocznie instytucjom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, firmom i osobom 
szczególnie zasłużonym dla miasta 
Żory lub wyróżniającym się w jego 
promocji w kraju bądź poza jego 
granicami, a także wspierającym 
– niekoniecznie finansowo – dzia-
łania z zakresu edukacji i oświaty, 
sportu, ekologii, kultury i sztuki, po-
mocy społecznej i ochrony zdrowia, 
wspierania osób niepełnosprawnych 
oraz organizowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. W 2021 roku już  
po raz 22. Waldemar Socha – Prezy-
dent Miasta Żory wręczył statuetki 
symbolizujące feniksa tym, którzy 
cieszą się w naszym mieście najwięk-
szym prestiżem. 

Kapituła nagrody, pod przewodnic-
twem Waldemara Sochy – Prezydenta 
Miasta Żory zdecydowała o przyzna-
niu dwóch nagród „Phoenix Sariensis 
2021”. Pierwszym z laureatów została 
firma Nifco Korea Poland sp. z o.o. 
To polski oddział międzynarodowej 
firmy, który został utworzony w 2010 
roku. Produktami firmy są plastiko-
we części stanowiące wyposażenie 
wnętrz samochodów dla marek Hy-
undai oraz Kia, wytwarzane z wyko-
rzystaniem najnowszych dostępnych 
technologii. Nifco to jeden z najwięk-
szych pracodawców w Żorach, za-
trudniający obecnie około tysiąca 
pracowników. Laureat od wielu lat 
aktywnie współpracuje z Miastem, 

miejskimi instytucjami i licznymi żor-
skimi organizacjami pozarządowymi 
w tym ze Stowarzyszeniem Dzieci 
Matki Teresy w Żorach. Od 2013 roku 
funduje stypendia dla najzdolniej-
szych uczniów Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Żo-
rach. Jest także partnerem takich wy-
darzeń jak m.in. Jarmark Świąteczny, 
Żorski Bieg Uliczny, Festiwal SARI 
czy Żorska Wiosna Młodości. Współ-
pracuje również z żorskimi firmami,  
by wspierać lokalną przedsiębiorczość.

Do grona laureatów dołączyła także 
firma Primo Profile Poland sp. z o.o. 
Jest ona częścią międzynarodowej 
grupy firm o charakterze produk-
cyjnym i handlowym. Przedsiębior-
stwo działa w Polsce od 1993 roku,  
a w 1998 roku uruchomiło w Żorach 
pierwszą halę produkcyjną. W kolej-
nych latach rozrastało się, budując  
w naszym mieście nowe hale i otwie-
rając kolejne linie produkcyjne. Obec-
nie firma zatrudnia około 130 osób. 
Głównym obszarem jej działalności 
jest projektowanie, produkcja oraz 
sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucz-
nych dla przemysłu oraz odbiorców 
indywidualnych – głównie w Euro-
pie, ale również i w innych częściach 
świata. Swoje produkty firma Primo 
Profile Polandkieruje do klientów  
z różnych branż, m.in. takich jak: bu-
downictwo, chłodnictwo, przemysł 
samochodowy, systemy wentylacyjne, 
żeglarstwo oraz branża medyczna.

Uroczysta gala była też okazją  
do wyróżnienia laureata Nagrody 
Honorowej Phoenix Sarienis – Księ-

21. 
Nagrody przyznawane  
przez miasto
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dza Prałata Stanisława Gańczorza. 
Ksiądz Gańczorz przyjął święcenia 
kapłańskie w 1979 roku, zaś w 2003 
roku związał się z Żorami – to wte-
dy otrzymał dekret proboszczowski  
do parafii Świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba w Żorach. Przez lata pełnił 
funkcję dziekana dekanatu żorskie-
go. Był bardzo zaangażowany w dzia-
łalność charytatywną, edukacyjną 
oraz artystyczną w naszym mieście.

Nagroda Kulturalna Prezydenta 
Miast Żory 
Nagrody Kulturalne Prezydenta Mia-
sta Żory przyznawane są dorocznie 
za całokształt osiągnięć w dziedzinie 

kultury tym osobom, instytucjom  
i organizacjom, które działają na te-
renie Żor, na rzecz naszych miesz-
kańców. Piękne, ręcznie wykonane 
statuetki, których motywem prze-
wodnim jest lira, wręczane są w czte-
rech kategoriach: Twórczość arty-
styczna, Upowszechnianie kultury, 
Ochrona kultury oraz Młodzi twórcy. 
W 2021 roku wnioski oceniała powo-
łana przez Prezydenta Miasta Komi-
sja w składzie: Jolanta Hrycak – Prze-
wodnicząca Komisji Kultury, Sportu  
i Młodzieży Rady Miasta Żory, Prze-
mysław Smyczek – Naczelnik Wydzia-
łu Kultury i Promocji Urzędu Miasta  
w Bielsku-Białej, Stanisław Ratajczyk 

Laureaci nagród Phoenix Sariensis 2021

fot. Mateusz Masłowski
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– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Żorach oraz Adrian Lubszczyk 
– Naczelnik Wydziału Promocji, Kul-
tury i Sportu Urzędu Miasta Żory.

Do nagrody w kategorii twórczość 
artystyczna nominowani byli: duet 
Gabriela Becla i Zbigniew Tomecki, 
Przemysław Karbowski, Anna Flaga 
oraz Zespół SĄSTĄD. Nagrodę Kultu-
ralną otrzymała Anna Flaga – absol-
wentka Wydziału Malarstwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie 
otrzymała dyplom z wyróżnieniem, 
a od niedawna także posiadaczka 
stopnia doktora ASP w dyscyplinie 
artystycznej sztuki piękne. Anna Fla-
ga jest też członkinią Związku Pol-
skich Artystów Plastyków, kuratorką 
licznych wystaw sztuki, stypendystką 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego. Na swoim koncie  
ma wiele wystaw indywidualnych  
i zbiorowych, zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. O nagrodę dla artystki wnio-
skowało Muzeum Miejskie w Żorach.

W kategorii upowszechniania kul-
tury nominowani byli: Grzegorz Gra-
nek, Danuta Pyrek, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Kultury „KANTATA”, Irene-
usz Stajer, Michał Gajda oraz Maria 
Kożuch. Zwycięzcą został Grzegorz 
Granek – członek zarządów Żorskie-
go Towarzystwa Kulturalnego „Kon-
trapunkt” oraz Żorskiego Stowarzy-
szenia Edukacyjno-Kulturalnego, 
w ramach których prowadzi szereg 
inicjatyw mających na celu upo-
wszechnianie i ochronę kultury oraz 
dziedzictwa kulturowego a także 
edukację kulturalną. Grzegorz Gra-
nek jest organizatorem warsztatów 
dla dzieci i młodzieży, spotkań au-
torskich z artystami, koncertów cha-
rytatywnych, przedsięwzięć teatral-
no-kabaretowych, a także różnego 
rodzaju projektów muzycznych. Jest 
też współorganizatorem konkursów 
regionalnych oraz Międzynarodo-
wego Festiwal VOICINGERS. Wnio-
sek złożył Miejski Ośrodek Kultury  
w Żorach.

Laureaci Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta za 2021 rok

fot. Mateusz Masłowski
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W kategorii Ochrona kultury trium-
fowała Joanna Zygmund-Kipka,  
od wielu lat zaangażowana w pielę-
gnowanie śląskiej tradycji i kultury.  
To uczestniczka i inicjatorka niezliczo-
nej ilości projektów o zasięgu regional-
nym oraz ponadregionalnym. Posiada 
ogromną wiedzę w zakresie dawnych 
śląskich zwyczajów i obrzędów, którą 
chętnie dzieli się z uczestnikami lekcji 
regionalizmu na żywo – prowadzi je już  
od 14 lat w Centrum Edukacji Regio-
nalnej w Żorach. Laureatka aktywnie 
działa też w Zespole Ludowym Pieśni 
i Tańca Osiny. O nagrodzenie Joanny 
Zygmund-Kipki wnioskował Miejski 
Ośrodek Kultury w Żorach.

W 2021 roku nie przyznano nagrody 
w kategorii Młodzi twórcy. 

Nagrody za wysokie wyniki  
we współzawodnictwie sportowym 
Wnioski o nagrodę sportową przyj-
muje Wydział Promocji, Kultury  
i Sportu Urzędu Miasta Żory. Nagro-

da jest jednorazowym świadczeniem 
dla zawodnika osiągającego wysokie 
wyniki w sportowej rywalizacji oraz 
trenera lub działacza sportowego, 
który się do tego przyczynił. Nagro-
da może być przyznawana za osią-
gnięcia indywidualne lub zespołowe,  
w tym:
1) udział w igrzyskach olimpijskich, 
mistrzostwach świata lub Europy,
2) udział w igrzyskach paraolimpij-
skich lub igrzyskach olimpijskich 
głuchych, mistrzostwach świata, Eu-
ropy lub Polski niepełnosprawnych, 
akademickich mistrzostwach świata, 
akademickich mistrzostwach Europy, 
uniwersjadzie letniej lub zimowej,
3) zajęcie od I-VIII miejsca w mistrzo-
stwach kraju,
4) zajęcie od I-III miejsca w mistrzo-
stwach na poziomie województwa,
5) osiągnięcie wysokiego wyniku spor-
towego o niewymiernym charakterze,
6) ustanowienie rekordu kraju, Euro-
py lub świata.

Laureaci Nagród za wysokie wyniki we wespółzawodnictwie sportowym za 2021 rok

fot. UM Żory
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W 2021 roku nagrodzonych w dzie-
dzinie sportu było rekordowo dużo 
– nagrody z rąk Waldemara Sochy – 
Prezydenta Miasta Żory oraz Jolan-
ty Hrycak – Przewodniczącej Komi-
sji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady 
Miasta Żory odebrało w sumie aż 115 
osób w tym 11 trenerów, 6 działaczy 
sportowych oraz 98 sportowców. 

Wśród laureatów nie mogło zabrak-
nąć przedstawicieli dyscypliny, która 
ma w naszym mieście duże tradycje 
oraz wielu fanów, czyli piłki ręcznej. 
Nagrody otrzymały zawodniczki To-
warzystwa Sportowego Pogoń 1922 
Żory: Wiktoria Budzisławska, Julia 
Pędziwiatr, Monika Gruca, Iga Bar-
ska, Wiktoria Herrmann, Karolina 
Jaworska, Natalia Kowalska, Justy-
na Wołoch, Magda Stępień, Julia 
Pastuszka, Aleksandra Maziarek 
oraz Natalia Koss, a także trenerka 
tego klubu Agnieszka Gawron i jego 
prezes Mirosław Szczurek. 

Nagrodzone zostały też piłkarki ręcz-
ne Miejskiego Towarzystwa Sporto-
wego Żory: Bożena Pietrzak, Sandra 
Matusik, Marta Wołczyk, Klaudia Zi-
zulewska, Aleksandra Stuchlik, Ni-
cola Romanowska, Karolina Kanic-
ka, Patrycja Ciura, Marta Redlecka, 
Klaudia Pielesz, Wiktoria Kosmow-
ska, Daria Justka oraz ich trener 
Bartłomiej Duda, a także działacz 
tego klubu Daniel Asztemborski. 
Historyczny sukces odniosły  
w kwietniu tego roku siatkarki MUKS 
Sari Żory, które wywalczyły awans  
do 2 ligi ogólnopolskiej! W imieniu 
zawodniczek, które w czasie rozda-
nia nagród rozgrywały mecz nagro-
dy odebrał prezes zarządu MUKS 
Sari Żory Krzysztof Biodrowicz. Na-
grodzone zostały następujące za-
wodniczki: Paulina Jamrozik, Zofia 
Człowiek, Tetiana Berbeha, Patry-
cja Konsek-Badura, Marta Chłopik, 

Oliwia Biodrowicz, Lucyna Fedycz-
kowska, Katarzyna Hajska, Gabriela 
Durczyński,	 Karolina	 Puczok,	 Ewa	
Zbrzeźna, Dominika Zbirowska, 
Anna Wrzeszcz, Angelika Strząda-
ła, Sylwia Mazur oraz trener, który 
poprowadził dziewczyny do awansu 
czyli Paweł Wrzeszcz.

Wyróżnieni zostali także inni przedsta-
wiciele siatkówki: środkowa zespołu 
BKS BOSTIK Bielsko-Biała – Domini-
ka Pierzchała oraz zawodnicy KS Ja-
strzębski Węgiel: Aleksander Piksa, 
Karol Cieślik i Marek Komorowski,  
a także trener tego klubu Dawid Hołda.

Nasze miasto może pochwalić się 
wieloma utalentowanymi, młodymi 
pływakami, którzy mają już na koncie 
liczne sukcesy. Nagrody z otrzymali 
reprezentanci klubu UKS „SALMO” 
Żory: Igor Pergół, Urszula Śliwka 
i Olivier Kosmala oraz ich trener, 
a zarazem prezes klubu Krzysztof 
Kretek. Wśród nagrodzonych są też 
reprezentanci Klubu Pływackiego 
„SIKRET” Gliwice: Weronika Fira, Ja-
kub Śliwka oraz trener Tomasz Śliw-
ka. Laureatem został reprezentujący 
WKS Śląsk Wrocław Piotr Zdziebło  
i pływająca w barwach Uczniowskie-
go Klubu Pływackiego Unia Oświęcim 
Nadia Lala. Nagrodzono też pływa-
ków WKS Olympic.Gym Żory: Dobra-
wę Klabuhn, Hannę Barską, Kry-
stynę Ucherek i Magdalenę Byczek 
oraz ich trenera Sebastiana Hudźca.

Wśród żorzan mamy też utalentowa-
nych przedstawicieli sportów walki. 
Nagrody odebrali karatecy KSW Sho-
gun Żory: Hanna Sobczyk, Kamil 
Szewieczek, Jakub Lis, Dominik 
Chabrzyk i Kacper Żesławski oraz 
trener i prezes tego klubu Dariusz 
Kudyk. Laureatem został też przed-
stawiciel judo – Adrian Stefański.
Z rąk Prezydenta Miasta nagrody ode-
brali też prawdziwi siłacze – mistrz 
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świata w wyciskania sztangi leżąc 
Sebastiana Niedziela oraz mistrza 
świata w trójboju siłowym wśród na-
stolatków Jakub Frączek.

Żory już od lat są bardzo ważnym 
ośrodkiem na mapie rozwoju base-
ballu i softballu w Polsce. Dlatego 
wśród nagrodzonych nie mogło za-
braknąć reprezentantów BUKS Ge-
pardów Żory: Gabriel Wilichnowski, 
Kacper Wawoczny, Miłosz Bednarz, 
Maksymilian Herc, Aleksander Joń-
czyk, Zuzanna Jończyk, Adrian 
Mańdok, Oskar Pych, Mikołaj Saw-
czuk, Milena Stoszko, Stanisław 
Strumiński, Kamil Tomasik, Marcel 
Słomian, Nikodem Spólny, Kajetan 
Kruczek, Konrad Wiśniewski, Mak-
symilian Urbanek, Szymon Królik, 
Natalia Ciarcińska i Justyna Osta-
rek. Nagrodzeni zostali też trenerzy 
tego klubu: Marcin Padoł i Arkadiusz 
Żurkowski oraz działacze Mariusz 
Szczygieł i Barbara Kozłowska. 

Nagrodę otrzymał piłkarz MKS Żory 
Kacper Biały oraz koszykarz Gliwic-
kiego Towarzystwa Koszykówki S.A.: 
Maciej Łatka. Nagrody trafił też  
do zasłużonych działaczy sportowych 
– działacza klubu KS Kleszczów a zara-

zem trenera piłki nożnej Mieczysława 
Jakubowskiego oraz wieloletniego 
działacza sportowego, związanego  
z żorskimi klubami i MOSiR Żory – 
Romana Gawrona. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się też 
Mistrzyni Polski w kolarstwie górskim 
Adrianna Broda ze Stowarzyszenia 
MTB Pressing Team oraz brązowy 
medalista drużynowych mistrzostw 
polski squashu Robert Olejniczak, 
reprezentant Stowarzyszenia S4S 
Squash For Silesia Bytom.

Nagrody otrzymali także biegacze 
na dystansach ultramaratońskich, 
zawodnicy klubu HRmax Żory – An-
drzej Wereszczak i Andrzej Zieliński 
oraz zawodniczka, a zarazem prezes 
tego klubu Ewa	 Kałus. Wyróżniona 
została także czołowa polska triath-
lonistka – Sabina Bartecka. 

Wśród laureatów znaleźli się też lek-
koatleci UKS „Czwórki” Żory: Marta 
Kałmuk, Michał Wróbel, Damian 
Kania, Cyprian Brilla, Szymon Dra-
bik, Martyna Ziebura, Zuzanna 
Wyppich, Patrycja Stępka oraz 
Magda Czajkowska.

Laureaci Nagród za wysokie wyniki we wespółzawodnictwie sportowym za 2021 rok

fot. UM Żory
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Aktualne i sprawdzone informacje o 
tym, co dzieje się w Żorach można 
uzyskać czytając:

– Miejski Biuletyn Informacyjny „Ku-
rier Żorski”, dostarczany bezpośred-
nio do gospodarstw domowych 
mieszkańców Żor (nakład w 2021 
roku to 22 400 egz. każdego nu-
meru gazety). W 2021 roku wydano  
10 numerów biuletynu,

– oficjalną stronę internetową mia-
sta: www.zory.pl,

– oficjalny profil miasta na portalu 
Facebook: www.facebook.com/
miasto.zory/, 

– stronę poświęconą miejskim inwe-
stycjom: www.zorskieinwestycje.pl,

– oficjalny profil miasta na portalu In-
stagram: https://www.instagram.
com/miastozory/

22. 
Aktualne informacje o mieście

23. 
Załączniki

Niniejszy raport uzupełniają:

•	 Informacja	 na	 temat	 realizacji	
uchwał podjętych przez Radę Mia-
sta Żory w 2021 roku oraz realizacji 
uchwał związanych z wieloletnimi 
programami dla miasta – dostępna 
w wersji elektronicznej na stronie 
www.zory.pl,

•	 Informacja	 o	 stanie	mienia	Gminy	
Miejskiej Żory – dostępna w wer-
sji elektronicznej pod adresem  
https://bip.zory.pl/?c=22878,

•	Miejski	 Informator	 Społeczny	 –	
https://www.zory.pl/dla-mieszkan-
cow/informator,

•	 Informator	dla	seniorów	i	osób	nie-
pełnosprawnych – https://www.
zory.pl/dla-mieszkancow/seniorzy-
i-osoby-niepelnosprawne .
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