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Szansa dla szukających pracy!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje o pozyskaniu dodatkowych środków  
na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
„Stumilowy krok” to projekt  
realizowany przez Powiato-
wy Urząd Pracy w  Żorach  
w  ramach poddziałania 6.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego. Celem głównym projektu 
jest podniesienie i  utrzymanie 
poziomu aktywności zawodowej 
osób pozostających bez pracy.

 Projekt jest skierowany do 
osób w  szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, tj.:
•	 bezrobotnych do 25. roku ży-

cia;
•	 bezrobotnych powyżej 50. 

roku życia;
•	 bezrobotnych do 27. roku 

życia (którzy w  okresie 12 
miesięcy od dnia określonego 

w dyplomie, świadectwie lub 
innym dokumencie ukończy-
li szkołę wyższą);

•	 bezrobotnych długotrwale 
albo po zakończeniu realizacji 
kontraktu socjalnego, lub ko-
biet, które nie podjęły zatrud-
nienia po urodzeniu dziecka;

•	 bezrobotnych bez kwalifikacji 
zawodowych, bez doświad-
czenia zawodowego lub bez 
wykształcenia średniego; 

•	 bezrobotnych samotnie wy-
chowujących co najmniej jed-
no dziecko do 18. roku życia;

•	 bezrobotnych, którzy po 
odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęli zatrud-
nienia;

•	 bezrobotnych niepełno-
sprawnych.

W ramach projektu oferujemy:
•	 poradnictwo zawodowe, 
•	 pośrednictwo pracy, 
•	 Indywidualne Plany Działań,
•	 warsztaty psychologiczno-do-

radcze,
•	 staże dla 100 osób,

Informacje o  naborze wnio-
sków stażowych będą zamieszczo-
ne na stronie internetowej urzędu 
pracy: www.pup.zory.pl. Projekt 
będzie realizowany do grudnia 
2014 r.

„Kierunek przedsiębiorczość” 
to projekt realizowany m.in. przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach 
w  ramach działania 6.2 Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Liderem 
projektu jest Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach. Projekt zakła-
da następujące obszary pomocy:
•	 nabycie przez uczestników  

wiedzy z  zakresu przedsię-
biorczości,

•	 zwiększenie motywacji do pod-
jęcia samozatrudnienia, 

•	 zwiększenie  zdolności do wyj-
ścia na rynek pracy poprzez 
identyfikację własnych zasobów 
i  zaplanowanie aktywności za-
wodowej w ramach IPD,

•	 wsparcie finansowe (do 21 600 
zł na osobę) na otwarcie nowych 
działalności gospodarczych.
Planowany termin rekrutacji do 

projektu – od 9 września. 

 Informacja o projekcie 
będzie dostępna na stronie 
internetowej www.pup.zory.pl 

Nowy parkomat przy ul. Bramkowej
Od 2 września br. wszyscy kierowcy, którzy zaparkują przy Urzędzie Miasta na 
Rynku, będą musieli zapłacić za parking.

Rada Miasta uchwałą nr 
365/XXXIII/13 ustaliła 

strefę płatnego parkowania 
na obszarze wydzielonego 
parkingu przy ul. Bramkowej, 
przyległego do Urzędu Miasta 
Żory. Za postój na parkingu 
będą pobierane opłaty zgodnie 
z taryfą obowiązującą dotych-
czas na pozostałych ulicach 
objętych strefą płatnego par-
kowania.

 Strefa płatnego parkowania 
w  naszym mieście obejmu-
je ulice: Moniuszki, Bałdyka, 
Szeroką, Szeptyckiego, Garn-
carską. W  obrębie strefy stoi 
łącznie sześć parkomatów.

Taryfa opłat dla parkingów:
•	 1,00	zł za pierwszą godzinę 

parkowania,
•	 1,10	 zł za drugą godzinę 

parkowania,
•	 1,20	 zł za trzecią godzinę 

parkowania,
•	 1,00	zł za czwartą godzinę  

i  następne godziny parko-
wania.
 Opłaty pobierane są od	po-

niedziałku	do	piątku	od	9:00	
do	 17:00	 oraz	 w  soboty	 od	
9:00	do	13:00.

 Osoby zamieszkałe w  ob-
szarze objętym strefą płatnego 
parkowania, niemające moż-
liwości parkowania na nieru-

chomości będącej w ich posia-
daniu, mogą za 30 zł zakupić 
specjalną kartę parkingową 
równą rocznemu abonamen-
towi za parkowanie.

 Bezpłatnie zaparkować 
mogą:
•	 Osoby niepełnosprawne 

o  obniżonej sprawności 
ruchowej, w  miejscach dla 
nich wyznaczonych;

•	 Parkujący motocykl lub 
motorower;

•	 Parkujący pojazd z  zamia-
rem krótkotrwałego po-
stoju, tj. nie dłuższego niż 
30 minut, jednorazowego 
w  danym dniu postoju. 

Do bezpłatnego parkowa-
nia upoważnia ważny bi-
let pobrany nieodpłatnie  
z parkomatu.	

Miasto dzieciom!
	Najmłodsi 	mieszkańcy	
naszego	miasta	mogą	
już	korzystać	z 	nowego	
placu	zabaw	przy	Alei	
Otto	Sterna	w	osiedlu	
Sikorskiego.	

To tu, w sąsiedztwie żor-
skiego żłobka stanęły no-
woczesne i kolorowe urzą-

dzenia do zabawy. Dzie-
ci w wieku od 3 do 12 lat 
mogą używać zestawu 
urządzeń, przeznaczone-
go do różnorodnych zabaw 
zręcznościowych. Już te-
raz nowy plac zabaw cieszy 
się ogromną popularnością 
wśród dzieci. Poniżej foto-
relacja. 

Złote i diamentowe gody
	Dnia	16	lipca	aż	24	pary	
z	Żor	świętowały	Złote	
Gody,	a	2	pary	60	lat	
pożycia	małżeńskiego,	
czyli	Diamentowe	Gody.

Z dostojnymi jubilatami 
spotkali się m.in.: prałat Jan 
Szewczyk z kościoła z żor-
skiego Śródmieścia i pre-
zydent Żor, Waldemar So-

cha, który wręczył im Me-
dale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, nadane przez  
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Uroczystość uświetnił wy-
stęp zespółu „Osiny”, który 
już od wielu lat towarzyszy 
podczas świętowania Złotych 
Godów. 

Biznes lubi Żory!

	 „Biznes	lubi	Żory”	to	
główne	hasło	kampanii	
promocyjnej,	która	ma	
przyciągnąć	inwestorów	do	
naszego	miasta.	

W ramach realizacji projektu „Od 
A do Żor – kampania promocyj-
na terenów inwestycyjnych zloka-
lizowanych na obszarze miasta” 
można już teraz korzystać ze skie-
rowanego specjalnie do inwesto-
rów portalu internetowego - www.
inwestycje.zory.pl. Portal można 
zobaczyć, klikając w baner „Tere-
ny Inwestycyjne”, znajdujący się 
u dołu strony internetowej miasta 
www.zory.pl.

Poza portalem od 19 do 25 
maja br. można było oglądać nowy 
spot telewizyjny zachęcający do 
zainwestowania w naszym mie-
ście. Film reklamowy emitowany 
był w telewizjach Polsat News oraz 
TVN CNBC. Równolegle trwała 

kampania prasowa w „Pulsie Biz-
nesu”, w ramach której w gazecie 
ukazały się ogłoszenia, specjalnie 
stworzone karty inwestycyjne z 
kodami 3D oraz mapy z fotoko-
dami 2D.

Zakupiono również nowocze-
sny stół multimedialny, który zo-
stanie wykorzystany podczas bez-
pośrednich kontaktów z inwesto-
rami. Umożliwia on  zapoznanie 
się z ofertą inwestycyjną w formie 
plików m.in. graficznych. Aplika-
cja zawiera kontekst promowa-
nych ofert inwestycyjnych w po-
staci widoku 3D – z lotu ptaka po-
zwalającego na poruszanie się po 
modelu terenu jak po standardo-
wej mapie za pomocą dotyku.

Projekt „Od A do Żor – kam-
pania promocyjna terenów inwe-
stycyjnych zlokalizowanych na 
obszarze miasta” jest dofinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. Przy-
pomnijmy, że przedmiotem pro-
jektu jest przeprowadzenie, w opar-
ciu o innowacyjne technologie IT, 
zintegrowanej kampanii promo-
cyjnej kompleksowej oferty inwe-

stycyjnej miasta Żory obejmują-
cej tereny komercyjne oraz stra-
tegiczne projekty inwestycyjne  
o łącznej powierzchni ok. 130 ha. 

 Więcej na : www.zory.pl oraz 
na www.inwestycje.zory.pl  
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„Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych 
w aktywizacji zawodowej” 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu!
Bezrobotni niepełnosprawni mieszkańcy Naszego Powiatu mają szansę na:
•	 przekwalifikowanie
•	 realizację płatnych staży i praktyk
•	 wsparcie asystenta zawodowego i asystenta osoby niepełnosprawnej
•	 podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie

Rekrutacja	w	toku!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu.
Zakład Aktywności Zawodowej ZPU „Wspólna Pasja” ul. Bażancia 40 oraz 
pod numerami telefonu: 533	311	680 oraz (32)	435	80	04 wew. 40 i 36
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Szkoła jak nowa!
	Rok	szkolny	rozpoczął	się	na	
dobre,	zakończyły	się	więc	
remonty	w szkołach.	I tak	
Zespół	Szkolno-Przedszkolny	
nr	6	w dzielnicy	Kleszczów	
zmienił	się	nie	do	poznania.	

Od nowego roku szkolnego 
uczniowie mogą korzystać z no-
woczesnej sali gimnastycznej. 
W ramach projektu pn. „Budowa 
sali gimnastycznej przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 6 
w Żorach w dzielnicy Kleszczów” 
powstała nowoczesna sala o wy-
miarach 24,72 m długości, 14,22 
m szerokości oraz 8,52 m wyso-
kości, z  boiskami do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej, dra-
binkami do ćwiczeń, a także ko-
łami gimnastycznymi. W  nowej 

przestrzeni powstały też szatnie 
i toalety, magazyn sprzętu sporto-
wego oraz gabinet dla nauczyciela 
wychowania fizycznego. Inwe-
stycja uzyskała dofinansowanie 
w  wysokości 693 000 złotych 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w ramach „Programu rozwoju 
bazy sportowej” Województwa 
Śląskiego na rok 2013. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 3 366 000 
złotych. 

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
przygotowuje inicjatywę promującą wolontariat 
i żorskie organizacje pozarządowe
We wrześniu rusza autorska inicjatywa Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
„PRO VOLUNTARIUS”, której celem jest realizacja wydarzeń promujących ideę 
wolontariatu wśród młodzieży z żorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Voluntarius – to łacińskie okre-
ślenie osoby chętnej i  ochoczej, 
która dobrowolnie podejmuje 
aktywność. Nazwa „PRO VO-
LUNTARIUS” ma wskazywać na 
promowanie takiej postawy i za-
angażowania wśród młodzieży.

Pomysł przeprowadzenia  
w szerszej skali działań na rzecz 
promocji wolontariatu i  zapo-
znania młodzieży z  działalno-
ścią realizowaną przez żorskie 
organizacje pozarządowe zwią-
zany jest ze słabą znajomością 
tej tematyki wśród mieszkań-
ców Żor. Najlepszym sposobem 
na poprawę sytuacji jest prowa-
dzenie działań informacyjnych 
wśród młodzieży szkolnej.

W  ramach „PRO VOLUN-
TARIUS” realizowane będą 
m.in.:

1) Warsztaty dla młodzieży 
z zakresu wolontariatu – przed-
stawienie prawnych aspektów 
pracy wolontariackiej, wza-
jemnych relacji pomiędzy wo-
lontariuszem a  korzystającym, 

uprawnień i  obowiązków obu 
stron w  świetle obowiązują-
cych przepisów prawnych. 
W warsztatach będą brać udział 
uczniowie szkół zgłoszonych 
do udziału w inicjatywie „PRO 
VOLUNTARIUS”.

2) Spotkanie animacyjne – 
przygotowanie organizacji do 
dobrej współpracy z  wolonta-
riuszami, wypracowanie strate-
gii pozyskiwania i  utrzymywa-
nia wolontariuszy.

3) Gra Miejska – zabawa 
w przestrzeni miasta, polegająca 
na pokonaniu trasy i  odnale-
zieniu zaznaczonych na mapie 
punktów docelowych – siedzib 
lub miejsc prowadzenia dzia-
łalności przez zgłoszone do 
gry organizacje pozarządowe. 
W  czasie gry młodzież będzie 
mogła poznać ludzi działających 
w  organizacjach, zapoznać się 
z  celami statutowymi i działal-
nością poszczególnych organi-
zacji. Uzyskaną wiedzę ucznio-
wie będą mogli wykorzystać 
przy rozwiązywaniu quizów 

i  krótkiego testu wiedzy z  za-
kresu wolontariatu i  znajomo-
ści odwiedzonych organizacji. 
W  trakcie zabawy grupy mło-
dzieży nagrywać będą krótkie 
relacje filmowe lub fotograficzne 
z trasy oraz z wizyt w poszcze-
gólnych punktach docelowych. 
Na trasie gry grupy będą zdoby-
wać punkty m.in. za: poprawne 
zlokalizowanie i  odnalezienie 
miejsca docelowego, rozwią-
zanie krótkich zadań i  quizów 
w  poszczególnych miejscach, 
umiejętność wykorzystania 
zdobytej wiedzy w  czasie testu 
podsumowującego grę, opraco-
wanie plakatu i hasła promują-
cego wolontariat. 

Zapraszamy szkoły gimna-
zjalne i ponadgimnazjalne z te-
renu Miasta Żory do zgłaszania 
trzyosobowych drużyn (wraz 
z opiekunem) do udziału w grze. 
Zgłoszenia przyjmowane będą 
do dnia 15.09.2013 r. Regulamin 
Gry Miejskiej dostępny jest na 
stronie ŻCOP: www.cop.zory.pl.

Całość działań zamknie 
uroczysta Gala Wolontariatu 
w  dniu 5 grudnia (Dzień Wo-
lontariusza). Nastąpi wtedy pod-
sumowanie inicjatywy „PRO 
VOLUNTARIUS”, ogłoszone 
zostaną wyniki Gry Miejskiej 

i nastąpi wręczenie nagród zwy-
cięskim drużynom, zaprezen-
towane zostaną krótkie relacje 
filmowe i  fotograficzne z  prze-
biegu gry (na podstawie mate-
riału zebranego przez uczestni-
ków. W czasie Gali Wolontariatu 
ogłoszone będą wyniki konkur-
su „Wolontariusz Roku 2013”, 
a  osobom wyróżnionym wrę-
czone zostaną okolicznościowe 
statuetki. W tym dniu zaplano-
wano również inaugurację Cen-
trum Wolontariatu w  Żorskim 
Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych – zaprezentowana zo-
stanie koncepcja prowadze-
nia działalności i  koordynacji 
współpracy między wolontariu-
szami a organizacjami i instytu-
cjami korzystającymi.

Szczegółowych informacji 
na temat Gry Miejskiej i  całej 
inicjatywy „PRO VOLUNTA-
RIUS” udzielają pracownicy 
Żorskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych:

tel. 32 435 51 11
e-mail: biuro@cop.zory.pl
www.cop.zory.pl 

Wszystko o Błękitnym niebie nad Starówką!
Informujemy mieszkańców Żor, a w szczególności dzielnicy 
Śródmieście i ul. Osińskiej, że w związku z trwającymi praca-
mi nad budową sieci ciepłowniczej zgodnie z projektem „Błę-
kitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego  
w Żorach” osobą do kontaktu z ramienia PWiK Żory Sp. z o.o. 
w powyższym temacie jest Mariusz Kłosek. Kontakt: 32 434 19 
15 wew. 74, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub w siedzibie PWiK 
Żory Sp. z o.o. przy ul. Wodociągowej 10, pokój nr 6.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory 
Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2007 – 2013 . 

EUROpotyczki –  
europejski turniej gmin!
Żory znalazły się wśród osiemnastu 
gmin województwa śląskiego – liderów 
w pozyskiwaniu wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego – i stanęły do walki 
w turnieju europejskim „Śląskie do przodu”.

Rywalizują najlepsi 
Do udziału w turnieju wytypowane 
zostały gminy, które zrealizowały naj-
więcej projektów dofinansowanych 
z RPO WSL 2007 – 2013 i uzyskały 
największą sumę środków w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca.

EUROpotyczki w Żorach

W Żorach quiz wiedzy o Unii Euro-
pejskiej odbył się 4 sierpnia.  Nasze 
miasto rywalizowało z  Zabrzem. 
Pojedynek został rozegrany w Mia-
steczku Twinpigs – Westernowym 
Parku Rozrywki, Miejskim Ośrodku 
Kultury, żorskiej Szkole Muzycznej 
oraz w  kinie „Na Starówce”. Nasze 

miasto reprezentowali: Małgorza-
ta Włodarek z  Wydziału Strategii 
i Rozwoju Miasta, Katarzyna Bujar 
z Zespołu Kultury Sportu i Turysty-
ki, Krzysztof Piechaczek z  Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 
oraz Błażej Tetla, uczeń III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Zbigniewa 
Herberta w Żorach.

Relacja i głosowanie

Przypominamy, że unijne pojedynki 
śledzić można na antenie TVP Ka-
towice. Po emisji każdego odcinka 
zostanie uruchomione głosowanie 
SMS-owe dla widzów. Na ostateczny 
wynik I etapu wpływ ma punktacja 
z gry plenerowej i SMS-owych zgło-
szeń. Głosy telewidzów przeważyć 
więc mogą szalę zwycięstwa i zadecy-
dować o dalszych losach poszczegól-
nych miejscowości w turnieju.

Odcinek z udziałem naszego mia-
sta już 4 listopada o godzinie 19:25! 

Wybrano laureatów konkursów miejskich!

	 Ze	Szczecinka,	Mikołowa	czy	
Raculi	–	kilkadziesiąt	prac	z całej	
Polski	przysłano	do	kolejnej	
edycji	konkursów	miejskich	
organizowanych	przez	Urząd	
Miasta	Żory.	Ostatniego	dnia	
lipca	jury	wyłoniło	tegorocznych	
zwycięzców.	Jednak	na	
ogłoszenie	wyników	trzeba	
będzie	trochę	poczekać.	Werdykt	
jury	poznamy	18	października	
o godzinie	18:00	podczas	
oficjalnej	gali	wręczenia	nagród.	

W obradach jury udział wzięli:

Jury	 Konkursu	 Literackiego	
„Żorskie	opowieści”	w składzie:
•	 Waldemar Socha – Prze-

wodniczący Jury
•	 Wojciech Zawioła
•	 Tomasz Górecki

•	 Tomasz Nieć
•	 Bożena Dąbrowska

Jury	Konkursu	Fotograficznego	
„Żory	w obiektywie”	w składzie:
•	 Waldemar Socha – Prze-

wodniczący Jury
•	 Anna Ujma
•	 Katarzyna Straube
•	 Marek Karaś
•	 Małgorzata Skrzeczyńska

Tegoroczną imprezę w  Scenie 
na Starówce uświetni występ 
Katarzyny Groniec. Piosen-
karka otrzymała m.in. nagrodę 
Fryderyka w  kategorii album 
roku muzyka poetycka. Pod-
czas tegorocznego koncertu od-
będzie się także promocja książ-
ki „Żorskie Opowieści”. Już dziś 
serdecznie zapraszamy. 
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SCENA NA STARÓWCE ZAPRASZA
Zapraszamy  na  spektakl  komediowy DZIWNA	PARA – 28 września godz.18:00,  
cena	biletu	80	zł - Scena na Starówce Żory.
Lubiący uroki życia dziennikarz sportowy, racjonalista i bałaganiarz Oskar Madison, korzysta 
z uciech życia tak intensywnie, że doprowadza tym do rozstania z żoną. Zyskuje tym samym 
więcej czasu na swoje różnorakie zainteresowania, między innymi na cotygodniowe partie po-
kera z przyjaciółmi. Wśród nich jest zdeklarowany domator, pedant, czyścioch, hipochondryk 
i histeryk, Feliks Ungar. W trakcie pewnego pokerowego wieczoru wychodzi na jaw, że rów-
nież małżeństwo Feliksa rozpadło się. Oskar martwi się o Feliksa, by ten nie popełnił jakiegoś 
głupstwa, dlatego proponuje mu, by u niego zamieszkał. Dwa diametralnie różne charaktery 
znajdą się pod jednym dachem – przyjaźń zostanie wystawiona na ciężką próbę… Co z tego 
wyniknie? Błyskotliwą komedię Neila Simona, znakomitego amerykańskiego komediopisa-
rza, rozsławiła wersja filmowa ze słynnym duetem Jack Lemmon i Walter Matthau w rolach 
tytułowych. W najnowszej realizacji zobaczymy parę niezwykle lubianych i cenionych akto-
rów: m.in. Cezarego Żaka i Artura Barcisia.
Występują:	Artur Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Piotr Skarga, Witold Wie-
liński, Wojciech Wysocki, Katarzyna Żak 


