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Zespół Pałacowo-Parkowy w Baranowicach będzie jak nowy!

   Wszystko dzięki Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o. z Żor, która 
wygrała organizowany 
przez miasto przetarg 
i przez 30 lat będzie 
dzierżawiła obiekt wraz 
z przyległym do niego 
parkiem.

– Rewitalizację obiektu 
w  Baranowicach zamierza-
my przeprowadzić w  okre-
sie od 2014 do 2016 roku. 
Rewitalizacja będzie miała 
na celu przeprowadzenie 
termomodernizacji obiektu, 

odrestaurowania wnętrz, 
zmiany sposobu ogrzewania 
obiektu poprzez wprowa-
dzenie ekologicznego sys-
temu ogrzewania za pomocą 
pomp ciepła, solarów i foto-
woltaiki – mówi   Iwona Ga-
weł, Prezes Zarządu Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści Sp. z  o.o. - Prace powin-
ny się rozpocząć pomiędzy 
IV kwartałem 2014 roku  
a I kwartałem 2015 roku – 
dodaje Iwona Gaweł.

Obiekt w  najbliższych 
latach zmieni się nie do po-

znania i znów będzie cieszył 
mieszkańców Żor. – Naszym 
celem jest przywrócenie 
świetności obiektu i pełnej 
jego funkcjonalności w za-
kresie obiektu szkoleniowo-
kongresowego Polish Wood 
Cluster z zapleczem noc-
legowym i restauracyjnym 
– informuje Iwona Gaweł. 
– Obiekt będzie wyposażo-
ny w  nowoczesne centrum 
odnowy biologicznej. Będzie 
otwarty dla ludności po-
przez wprowadzenie usług, 
takich jak szkolenia, warsz-
taty dla młodzieży, wernisa-
że, recitale itp. Zamierzamy 
wdrożyć bezpłatny system 
szkoleń. Koszt inwestycji nie 
powinien przekroczyć 20 mi-
lionów złotych – informuje 
Iwona Gaweł, Prezes Zarządu 
Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości Sp. z o.o. 

Żory z tytułem 
„Gminy na 5!”
   Miło nam poinformować, że 

Miasto Żory uzyskało tytuł 
„Gminy na 5!”

Ranking dla najlepszych 
samorządów wyróżniających 
się w obsłudze elektronicznej   
przedsiębiorców przygotowa-
ło Studenckie Koło Naukowe 
Przedsiębiorczości i  Analiz 
Regionalnych działające przy 
Instytucie Przedsiębiorstwa 
Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. Twórcy rankin-
gu przeprowadzili audyt stron 
internetowych samorządów, 
w którym pod uwagę brano 
przede wszystkim ich przy-
stępność, jakość wykonania 
oraz udogodnienia dla in-
westorów.   Tajemniczy klien-
ci oceniali również kontakt 
mailowy w  języku polskim  
i angielskim. – To wyróżnienie 
przyznajemy samorządom, 
ponieważ bez podejmowa-
nych przez nie działań proin-
westycyjnych nie byłby moż-
liwy dynamiczny rozwój firm 
na ich terenie – mówią orga-
nizatorzy plebiscytu.  

Żory pięknieją 
Zabytkowa willa odzyska dawny blask. 
Jeden z najpiękniejszych zabyt-
ków naszego miasta, willa Haerin-
ga, znów cieszy oczy mieszkań-
ców Żor. Zakończył się właśnie 
remont tej zbudowanej w 1908 
roku eklektycznej kamienicy, zlo-
kalizowanej przy ul. Muzealnej.

  Dzięki pełnemu remontowi 
konserwatorskiemu, a także roz-
budowie obiektu skończą się pro-
blemy lokalowe Muzeum Miej-
skiego w Żorach. Oprócz muzeum 
w wyremontowanym budynku 
swoją siedzibę znajdzie Podstre-
fa Jastrzębsko-Żorska Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A., dzięki której możliwa była 
cała inwestycja. Przeprowadzone 

prace sprawiły, że historycznemu 
budynkowi, zwanemu potocznie 
„Burkotówką”, przywrócony zo-
stał pierwotny wygląd z początku 
XX wieku.

  W obiekcie będzie się znaj-
dować Dział Historii i Kultury 
Regionu Muzeum Miejskiego  
z główną częścią muzealnej eks-
pozycji oraz nowoczesnymi sala-
mi wystawienniczymi. Na pierw-
szym piętrze będzie się mieścić 
siedziba KSSE S.A. Właściciele 
planują także wynająć część po-
mieszczeń biurowych budynku 
oraz część piwnic, aby mogła tam 
powstać stylowa restauracja lub 
kawiarnia.  

„Tryptyk Żorski” dla miłośników Żor
Towarzystwo Miłośników Miasta Żory po raz kolejny przyznało nagrodę 
„Tryptyk Żorski”. 

Nazwiska nagrodzonych osób 
poznaliśmy podczas uroczy-
stości 742. rocznicy nada-
nia Żorom praw miejskich.  
Tryptyki otrzymali:  

• Barbara Kieczka – au-
torka  wielu publikacji 
poświęconych naszemu 
miastu, 

• Stanisław Szwarc – autor 
licznych projektów po-
mników, obelisków i ta-
blic w mieście, 

• Kazimierz Herman (po-
śmiertnie) – autor pu-
blikacji dotyczących hi-
storii Żor, a szczególnie  
jej dawnych mieszkań-
ców.

Wyróżnienia przyznawane są 
przez Towarzystwo corocz-
nie osobom, instytucjom, 
stowarzyszeniom i firmom, 
które przysłużyły się popu-

laryzacji historii Żor, utrwa-
laniu pamięci o zasłużonych 
miastu i edukacji regional-
nej. Nagrodą jest drewniana 
szkatułka, która po rozłożeniu 
ukazuje trzy rysunki zrobione 
techniką sitodruku – żorską 
Starówkę oraz dwie bramy 

miejskie. Kandydatów można 
zgłaszać co roku do 15 grud-
nia. Wnioski rozpatruje kapi-
tuła w składzie: prezes TMMŻ 
Henryk Buchalik, a także  
Stanisław Szwarc, Halina Paw-
liczek oraz laureaci nagrody  
z poprzedniego roku. 

Na zdjęciu śp. Kazimierz Herman

Miasto nagrodziło sportowców
   Najlepsi żorscy sportowcy 

zamiast na boisku, stadionie 
czy parkiecie pojawili się 
tłumnie na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Żorach.  

Właśnie tam, podczas uro-
czystej gali poznaliśmy laure-
atów tegorocznych nagród spor-
towych Prezydenta Miasta Żory. 

W tym roku wyróżniono 
45 sportowców, w tym pły-
waków, baseballistów, lekko-
atletów, zawodników sportów 
siłowych i tenisa stołowego.
 Zawodnicy Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Salmo Żory”: Julia 
Dworok, Szymon Jaworski, Remi-
giusz Kolawa, Alicja Lużyna, Sylwia 
Pichnar, Olaf Pajączkowski, Filip 
Pichnar, Kacper Milbrant, Agnieszka 
Tomasiak, Monika Wagner.
 Trenerzy UKS „Salmo Żory”:

Tomasz Śliwka, Krzysztof Kretek, 
Paweł Nowak.
 Zawodniczka Uczniowskie-

go Klubu Pływackiego „Unia 
Oświęcim”: Liliana Pająk.
 Zawodnicy Baseballowego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Gepardy Żory”:

Agnieszka Basak, Małgorzata 
Dziuk, Aleksandra Działkowska, 
Martyna Echaust, Daniela Opa-
lińska, Iwona Tyman, Łukasz 
Bracha, Mateusz Dembski, Ka-
rol Lapczyk, Mateusz Mleczko, 
Tymoteusz Orszulik, Marcin Pa-
doła, Mariusz Paprocki, Miłosz 
Paprocki, Ariel Rainko, Robert 
Roggenbuck, Kamil Stajera, Ma-
riusz Szmyt, Łukasz Tyman.
 Trenerzy Baseballowego 

Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Gepardy Żory”:
Arkadiusz Żurkowski, Przemy-
sław Paluch, działacz sporto-
wy Tomasz Truszkowski.
 Zawodnicy Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Czwórka 
Żory”: Ewa Swoboda, Grze-
gorz Biernat, Robert Łukasiak, 
Paweł Dzida, Kamil Poloczek.
 Trener Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Czwórka Żory”:
Iwona Krupa.
 Zawodnicy Klubu Sportowe-

go „Tytan”: Karol Golan, Bro-
nisław Stępień.
 Zawodniczka Ludowego 

Klubu Sportowego Rój: 
Patrycja Kapek.  
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Sygnały alarmowe
Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych informuje o nowych sygnałach alarmowych zamiesz-
czonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania  
o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96). 

Akcja Zima
Lp. Imię, nazwisko Funkcja Adres Numery telefonów

1. Anita Materzok Przewodnicząca Zespołu Akcji Zima 
2013/2014

Urząd Miasta
Żory, al. Wojska Polskiego 25

od godz. 7:30 do godz. 15:30
tel./fax: 32 4348272

2. Marek Bitner Z-ca Przewodniczącej Zespołu Akcji Zima 
2013/2014

Urząd Miasta
Żory, al. Wojska Polskiego 25

od godz. 7:30 do godz. 15:30
32 4348278

3. Michał Bigda Wykonawca zimowego utrzymania  
dróg miejskich

ZTK Sp. z o.o.
Żory, ul. Okrężna 5

całodobowy 32 4341634

4. Marek Solik Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego

Urząd Miasta
Żory, Rynek 9

32 4348170 od godz. 7:30 do godz. 15:30, 
całodobowy 604145600

5. Anna Uszyńska –
Janikiewicz

Wydział Edukacji – nadzór nad prawidłowym 
utrzymaniem placówek oświatowych

Urząd Miasta
Żory , Rynek 10

od godz. 7:30 do godz. 15:30
32 4348128

6. Barbara Sobieska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Żorach nadzór nad prawidłowym 

utrzymaniem obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników

Administracja Osiedla 
Sikorskiego

Żory, ul. Okrężna 3

całodobowy 32 4353404
32 4353424

7. Marian Starzykowski Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” – nadzór 
nad prawidłowym utrzymaniem obiektów 

budowlanych, dróg wewnętrznych i chodników

Żory, 
Osiedle Powstańców Śl. 3 B

od godz. 7:00 do godz. 15:00: 32 4341901;  
od godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta: 

Pogotowie Awaryjne 32 4343690

8. Janina Rozmus Zarząd Budynków Miejskich – nadzór nad 
prawidłowym utrzymaniem obiektów 

budowlanych, dróg wewnętrznych i chodników

Żory,  
al. Wojska Polskiego 4a

całodobowy 32 4356464
32 4356344

9. Adam Grabowski Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Ogniowa 10 całodobowy  32 4345438
32 4345439, alarmowy 998

10. Agata Głowacka
Robert Noworyta

Komenda Miejska Policji –
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Wodzisławska 3 32 4788200, 32 4788291 i 292, 32 4788255, 
alarmowy 997 lub z sieci komórkowych 112

11. Krzysztof Puskarczyk Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. –

działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Wodociągowa 10 od godz. 7:00 do godz. 15:00
32 4344631 32 4344632 
całodobowy 32 4341915

12. Franciszek Rduch Zakład Cieplny - działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa

Żory, ul. Pszczyńska 54 całodobowy 32 4349100

13. Arkadiusz Kusak Rozdzielnia gazu - działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa

Rybnik, ul. Zebrzydowicka 37 32 4343718, 32 4350723,  
Pogotowie Gazowe 992

14. Janusz Jezierski F.U.B Mateo – działania interwencyjne  
w zakresie oświetlenia ulicznego

Orzesze, ul. Mikołowska 24 Dyspozytor tel. całodobowy 501 4898898

15. Łukasz Burczyk „SYNCHROGOP” Sp. Jawna - działania 
interwencyjne w zakresie sygnalizacji świetlnej

Katowice, ul. Fabryczna 15 od godz. 7:00 do godz. 15:00 32 2526819
(sygnalizacja świetlna) całodobowy 601462340

16. Eugeniusz Piecha Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – 
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Dąbrowskiego 20 32 4341224 w.307

17. Pogotowie Energetyczne 
(awarie energii elektrycznej)

działania interwencyjne, klęska żywiołowa całodobowy 32 3030991, alarmowy 991

Aktywny samorząd 2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach uprzejmie informuje, 
że w 2014 roku trzeci raz z rzędu Miasto Żory przystąpi do realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Program ten jest finansowa-
ny ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Jest on 
skierowany do osób niepeł-
nosprawnych, które w ramach 
jego pomocy mogą uzyskać 
wsparcie na szereg zadań. 
Tak jak w ubiegłym roku pi-
lotażowy program „Aktywny 
samorząd” będzie składał się  
z dwóch modułów.
W ramach modułu I osoby 
niepełnosprawne będą mogły 
ubiegać się o:
• pomoc w  zakupie i  mon-

tażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu,

• pomoc w uzyskaniu pra-
wa jazdy kat. B,

• pomoc w  zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogra-
mowania,

• dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi naby-
tego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego  
i oprogramowania,

• pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o  napędzie 
elektrycznym,

• pomoc w  utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanego wózka o  na-
pędzie elektrycznym,

• pomoc w  zakupie protezy 
kończyny, w której zastoso-
wano nowoczesne rozwią-
zania techniczne,

• pomoc w  utrzymaniu 
sprawności technicznej po-
siadanej protezy kończy-
ny, w  której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania 
techniczne,

• pomoc w  utrzymaniu ak-
tywności zawodowej po-
przez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (dofi-
nansowanie opłaty za po-
byt dziecka osoby niepeł-
nosprawnej w  żłobku lub 
przedszkolu).

W ramach modułu II program 
przewiduje pomoc w uzyska-
niu wykształcenia na poziomie 
wyższym.
Ponadto informujemy, iż wnio-
ski o dofinansowanie kosztów 
nauki na poziomie wyższym 
można składać w terminach:
• do 30 marca 2014 roku,
• do 30 września 2014 

roku.

O dalszym procedowaniu w za-
kresie terminu naboru wniosków 
w ramach modułu I, otrzymaniem 
dofinansowania, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żorach 
będzie na bieżąco informował na 
stronie internetowej www.mops.
zory.pl  po podpisaniu stosownej 
umowy z  Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do zapoznania się  
z nowymi kierunkami działań oraz 
warunkami brzegowymi obowią-
zującymi realizatorów pilotażowe-
go programu „Aktywny samorząd” 
w 2014 roku dostępnych na stro-
nie internetowej www.pfron.org.pl 
w zakładce „Aktywny samorząd”. 

Więcej informacji na temat pro-
gramu „Aktywny samorząd” można 
uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Żorach, ul. ks. Prze-
mysława 2 pok. nr 2, pod numerem  
tel. 32 43 42 412 w. 21, na stronie 
internetowej www.mops.zory.pl 
oraz www.pfron.org.pl, zakładka 
„Aktywny samorząd”. 

Żorski PUP wśród najbardziej efektywnych w kraju
   Powiatowy Urząd Pracy 

w Żorach jako jedyny  
w województwie śląskim 
znalazł się wśród 
nagrodzonych medalem 
Pro Publico Bono.

Wyróżnienie zostało nada-
ne podczas uroczystej konfe-
rencji z okazji dnia Pracownika 
Publicznych Służb Zatrudnie-
nia Minister Pracy i Polityki 
Społecznej, która odbyła się 
24 lutego br. w  Warszawie. 
Wśród uhonorowanych zna-
lazło się 16 dyrektorów po-
wiatowych urzędów pracy, 
które w 2013 roku osiągnęły 
najwyższy wskaźnik efektyw-
ności.

 Mamy to samo zadanie 
– zwrócił się do wyróżnio-
nych minister Kosiniak-Ka-
mysz. – Stworzyć najlepsze 
i najbardziej efektywne 
służby zatrudnienia. Jak 
każda zmiana, tak i   ta, 
wprowadzona przez nowe-
lizację Ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, budzi emocje 
i   obawy, ale głęboko wie-
rzę, że odniesiemy sukces. 
Przed nami jeszcze ogrom-
na praca edukacyjno-infor-
macyjna. Zależy nam, aby 
podnieść zaufanie do urzę-
dów pracy wśród osób bez-
robotnych – dodał minister 
Kosiniak-Kamysz. 



www.zory.pl Żory po godzinach 7numer 2 | Marzec 20146 Made in Żory 
ZD

JęCiE: ARCH
iW

U
M

: H
RM

Ax ŻO
RY

Informacja o terminie płatności za odpady komunalne
Uprzejmie przypominamy, iż z dniem 10 marca 2014 roku minął termin opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejne terminy opłat w roku 
2014:

1. II kwartał br. do 10 czerwca
2. III kwartał br. do 10 września
3. IV kwartał br. do 10 grudnia

Wpłat należy dokony-
wać bezpośrednio w Urzę-
dzie (Bank Śląski) lub prze-
lewem na indywidualny 

rachunek bankowy przeka-
zany na piśmie właścicie-
lom nieruchomości.

Opłata za gospodaro-
wanie odpadami komu-
nalnymi winna być wno-
szona przez właścicieli 
nieruchomości bez wezwania,  
w ww. terminach, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące 
kalendarzowe, wynikają-

cej ze złożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Deklaracje należało do-
starczyć do Urzędu Miasta 
do  16.07.2013 r., a w przy-
padku nowo zamieszkanych 
nieruchomości w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania 
pierwszego mieszkańca. 

Z miłości do biegania 

To już rok! Dokładnie 14 lutego 2013 roku z miłości do biegania  
w Żorach powstała Grupa Biegowa HRmax Żory.

 Od tego czasu 
w naszym mie-
ście trwa praw-
dziwa rewolucja 

biegowa, liczba uczestników 
grupy z każdym dniem wzra-
sta. – Jest to świetny sposób 
na aktywne spędzenie czasu 
oraz zawiązywanie przyjaźni 
na wiele lat – mówią żorscy 
sportowcy. Dołączamy się do 
życzeń: Sto lat! 

 Więcej na: www.hrmax.zory.pl

Trwa nabór do szkółki kolarskiej Wibatech Fuji Żory

Pilnuj swojego  
dowodu osobistego!
   Wypożyczenie sprzętu 

wodnego czy np. 
roweru pod zastaw 
dowodu osobistego 
jest wykroczeniem. Nie 
powinniśmy się na to 
godzić. 

Utrata kontroli nad do-
wodem osobistym czy nad 
paszportem może być dla nas 
bardzo  niebezpieczna. Sta-
rajmy się więc nie zostawiać 
dokumentów tożsamości, jeśli 
nie jesteśmy pewni, kto będzie 
miał do nich dostęp. Jeżeli już 
musimy przekazać informacje, 
które są zawarte w dokumen-
cie tożsamości, to zadbajmy o 
to, by spisano je przy nas.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nikt nie może za-
trzymać naszego dowodu oso-
bistego, chyba że możliwość 
taka wynika wprost z  wyraź-
nego uregulowania zawartego 
w  przepisach prawa. Oznacza 
to, że wszelkiego rodzaju in-
stytucje nie mają podstawy 
prawnej, aby żądać od swoich 
klientów pozostawienia dowo-
du osobistego, np. pod zastaw. 
Działanie takie nie znajduje 
umocowania w  obowiązują-
cych przepisach prawa oraz 
wiąże się z dużym niebezpie-

czeństwem wykorzystania da-
nych zawartych w dowodzie 
osobistym (lub innym doku-
mencie tożsamości) klienta 
przez nieuczciwe podmioty do 
popełnienia przestępstwa na 
szkodę osoby, której te dane 
dotyczą. 

Utratę dowodu osobistego 
należy niezwłocznie zgłosić 
w dowolnym organie gminy,  
a w przypadku utraty dowodu 
osobistego za granicami kraju 
– w urzędzie konsularnym. Do-
kument taki zostanie natych-
miast unieważniony w syste-
mie informatycznym, co daje 
gwarancję bezpieczeństwa 
posiadaczowi dokumentu, że 
nie zostanie on  obciążony ne-
gatywnymi skutkami w  przy-
padku nielegalnego posłu-
żenia się dokumentem przez 
nieuczciwego znalazcę. 

Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa osoby, która utraciła 
dowód osobisty, fakt ten nale-
ży zgłosić do banku. Zostanie 
to odnotowane w systemie 
informatycznym, do którego 
mają dostęp wszystkie banki, 
co skutkować będzie uniemoż-
liwieniem zaciągania zobowią-
zań przez przestępcę z wyko-
rzystaniem danych osobowych 
poszkodowanej osoby. 

Plany rewitalizacyjne
   Prace nad aktualizacją 

Lokalnego Programu 
Rewitalizacji rozpoczęło 
spotkanie grupy 
roboczej, które odbyło 
się 20 lutego 2014 roku. 

Miało ono charakter or-
ganizacyjny, ustalono ogól-
ne kierunki działań i możli-
wości pozyskania środków 
na ten cel. Miasto jest wła-
ścicielem czterech kamienic 
w ścisłym centrum miasta  
i od nich planuje się rozpo-
cząć rewitalizację Starówki. 
Obecnie członkowie grupy 
pracują nad opracowaniem 
konkretnych przedsięwzięć 
mających służyć rewitali-
zacji. Kluczowym aspektem 
są zamierzenia o charakte-
rze społecznym skierowa-
ne do mieszkańców, dlate-
go w  skład zespołu weszli  
m.in. przedstawiciele in-
stytucji kierujących swo-
je działania bezpośrednio 
do mieszkańców, tj. MOK, 
MOPS, PUP. W  następnej 
kolejności przewiduje się 
podjęcie kroków ożywiają-
cych infrastrukturę. W  rę-
kach miejskich pozostają 
cztery kamienice i to wła-
śnie za ich pośrednictwem 
planuje się rozpocząć reali-
zację rewitalizacji. Plac Pa-
mięci Narodowej oraz ulica 

Klimka również będą pod-
legały Lokalnemu Planowi 
Rewitalizacji, który ma być 
efektem pracy grupy. Pro-
ces rewitalizacji miasta jest 
jednym z etapów realizacji 
Strategii Rozwoju Miasta 
Żory. Zakłada ona zrówno-
ważony rozwój miasta za-
równo pod względem inwe-
stycyjnym, gospodarczym, jak  
i społecznym. Rewitaliza-
cja w nowym ujęciu ma być 
prowadzona przez kom-
pleksowe projekty, mające 
na celu ożywienie zdegra-
dowanych społecznie, go-
spodarczo i środowiskowo 
obszarów poprzez przywró-
cenie im starej lub nadanie 
nowej funkcji. W jej ramach 
prowadzony będzie szereg 
wielowątkowych, wzajem-
nie uzupełniających się  
i wzmacniających działań, 
mających na celu wywoła-
nie jakościowej, pozytyw-
nej zmiany na zidentyfi-
kowanym obszarze. Celem 
przemian infrastruktural-
nych będzie wsparcie spo-
łeczności zamieszkującej 
obszar zdegradowany po-
przez zastosowanie instru-
mentów aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej oraz 
uzupełniająco zdrowotnej  
i kulturalnej.

UKS Football Academy Żory to szkółka piłkarska mająca za zadanie nauczyć młodego adep-
ta futbolu wszystkich elementów techniki piłkarskiej, anatomii gry oraz zasad obowiązu-
jących na boisku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad Fair Play, UKS Footbal Acade-
my Żory proponuje treningi przez zabawę oraz edukację przez sport. Najważniejsze jest 
dla nas zadowolenie dziecka z treningu oraz całej piłkarskiej przygody jaką z nami prze-
żywa. Nie poddajemy naszych podopiecznych presji wyników, nie zwalniając jednocześnie  
z obowiązku czynienia postępów. Naszych podopiecznych „zarażamy pasją” do piłki nożnej.
Stawiamy na jakość – Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr. +48 604 142 938

Poszukiwany Ronaldo, Messi, Casillas!!!

UKS Football Academy Żory organizuje nabór do szkółki  
piłkarskiej dla dzieci rocznika 2005-2009
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Tu rodzą się pasje
W Domu Kultury na Dolnym Przedmieściu przybyło miejsc do rozwijania pasji mieszkańców 
Żor. Zakończono realizację projektu „Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako 
Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja infrastruktury kultury”. 

Dzięki dotacji unijnej i mini-
sterialnej oraz wkładowi wła-
snemu miasta Żory zmoderni-
zowano budynek Miejskiego 
Domu Kultury w Żorach oraz 
zagospodarowano dziedziniec. 
Stanęła tam imponująca scena 
plenerowa wraz z zapleczem. 
Tym samym powstało nowo-
czesne centrum kultury nasta-
wione na inicjatywy i potrzeby 
mieszkańców.

Scena plenerowa, na któ-
rej latem będą odbywać się 
spektakle, koncerty i festiwale 
na wolnym powietrzu, jest za-
mykana, co umożliwia prowa-
dzenie zajęć nawet w sezonie 
zimowym. – Najważniejsze jest 
dla nas, aby „budynek żył”, to 
znaczy, aby ze znajdujących się 

tam pomieszczeń korzystało 
jak najwięcej osób – podkreśla 
dyrektor MOK-u, Stanisław Ra-
tajczyk. Dlatego też codzien-
nie, od poniedziałku do piątku, 
popołudniami na scenie odby-
wają się zajęcia zespołów We-
sołe Nutki, Reaktywacja Żory, 
Mażoretki „Eksplozja”, Game 
Over, a także zumba. – W nowej 
części Domu Kultury jest także 
pięć garderób. Jedna z nich już 
zapełniła się strojami Wesołych 
Nutek. Instruktorzy, dzieci i ich 
rodzice cieszą się z własnego 
kąta. Należał się im i dobrze, 
że udało się nam sprezentować 
go w roku jubileuszu 30-lecia 
grupy – zaznacza Stanisław Ra-
tajczyk. Jest również miejsce na 
próby studia wokalnego Magic 

Voice i zespołu Carpe Diem. 
Dzięki inwestycji rozwiązała 
się część problemów lokalo-
wych ośrodka, m.in. powstał 
olbrzymi magazyn, w którym 
przechowywane będą elemen-
ty dekoracji i scenografii.

Ponadto w słonecznym po-
mieszczeniu na piętrze działa 
nowoczesne Studio Działań 
Artystycznych, z którego dy-
rekcja MOK-u jest szczególnie 
dumna. Tutaj można uczestni-
czyć zarówno w tradycyjnych 
zajęciach rysunku, malarstwa  
i grafiki, jak i w warsztatach lino-
rytu, filcowania oraz ceramiki.

MOK serdecznie zaprasza 
do skorzystania z bogatej ofer-
ty zajęć artystycznych, języko-
wych, tanecznych, teatralnych, 
wokalnych, a także wynajmu 
sal w celu organizacji imprez, 
szkoleń i wydarzeń okoliczno-
ściowych. 

Nowa książka o historii Żor
   Muzeum Miejskie  

w Żorach zachęca do 
przeczytania książki pt. 
„Żory w dobie panowania 
Hohenzollernów 1742-
1918/ 1919”  autorstwa 
Ryszarda Kaczmarka  
i Jakuba Grudzińskiego”.   

Książka ta jest trzecią po-
zycją historyczną cyklu wy-
dawniczego, opisującego  
w sposób szczegółowy dzieje 
naszego miasta w poszczegól-
nych epokach historycznych. 
Cykl pod nazwą „Pamiętam 
Żory” zapoczątkowany został 
przez Towarzystwo Miłośników 
Miasta Żory opracowaniem 
okresu od początków osadnic-
twa aż do początku rządów cze-
skich, autorstwa Idziego Panica.

W drugim tomie, napisa-
nym przez tego samego autora 
opisano czasy wczesnonowo-
żytne, aż do końca panowania 
Habsburgów na Śląsku.

Nowa publikacja jest kon-
tynuacją cyklu TMMŻ, ale wy-

dawana jest po raz pierwszy  
w ramach muzealnej serii „Lu-
dzie i Kultury”.

Mamy nadzieję, że tak jak 
poprzednie wydawnictwa, od-
dana do rąk Czytelników książka 
spotka się z zainteresowaniem 
i będzie sporą niespodzianką 
nawet dla osób obeznanych  
z historią miasta i regionu. Au-
torzy wydobyli bowiem z zaka-
marków różnych archiwów mało 
znane i dotychczas nigdzie nie-
cytowane materiały źródłowe, 
które uzupełnione zostały boga-
tą i ciekawą ikonografią. Uzyska-
no w ten sposób rzetelny ma-
teriał historyczny, który będzie 
pasjonującą lekturą nie tylko dla 
mieszkańców naszego miasta. 

 Książkę można nabyć  
w miejscach: 
– Muzeum Miejskie,  
ul. Dolne Przedmieście 1 
– żorskie księgarnie 
 
Książka w cenie 45 zł.
Miłej lektury!

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  
i budżetu Miasta Żory.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na 
stronie www.rpo.slaskie.pl


