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Informacje
Jan Józef Huzarewicz 
– były Prezydent Miasta Żory 
oraz radny Rady Miasta Żory 

27. maja mija 30 lat  działalności odrodzo-
nego Samorządu Terytorialnego. To ważna 
data nie tylko dla samorządności, ale również 
dlatego, że były to pierwsze od 1945 roku rzeczy-
wiście demokratyczne i wolne wybory w Polsce. 
Były one jedną z  konsekwencji upadku systemu 
komunistycznego w  1989 roku. Wcześniejszą 
działalność i walkę opozycyjną wielu z nas kon-
tynuowało wówczas w formie pracy i zaangażo-
wania społeczno-politycznego w odbudowywa-
nie suwerenności naszego państwa. Samorząd 
terytorialny był właśnie jednym z filarów ustrojo-
wych odradzającej się wolnej, suwerennej Polski.

Głęboko zachowuję w  moim sercu i  pamięci 
tamten czas, związane z  tym wydarzenia oraz 
wspominam licznych, zaangażowanych lu-
dzi, których ofiarne działania doprowadziły do 
zwycięstwa idei Samorządu Terytorialnego - od 
pamiętnego 1980 r. aż po dziś. Obecnie trudno 
wyobrazić sobie sprawne i efektywne funkcjono-
wanie naszych lokalnych społeczności i  całego 
naszego państwa bez istnienia podmiotu i  de-
mokratycznego przedstawicielstwa w  postaci 
samorządów.

Jestem zaszczycony i  dumny z  tego, że mo-
głem uczestniczyć w  tym dziele, wnosząc do 
niego swój skromny wkład m.in. jako przewodni-
czący Żorskiego Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność”, pierwszy od 1945 roku demokratycznie 
wybrany Prezydent Miasta i nieprzerwanie przez 
12 lat radny Miasta Żory.

Rocznica 30 lat Samorządu Terytorialnego 
to wielkie święto. Z tej okazji serdecznie pozdra-
wiam wszystkich moich przyjaciół i  znajomych, 
z  którymi miałem okazję, możliwość i  zaszczyt 
współpracować  wraz z  zapewnieniem o  mojej 
wdzięcznej pamięci. Bardzo serdecznie pozdra-
wiam również Samorząd Miasta Żory, który 
stanowią Wszyscy Jego Mieszkańcy oraz demo-
kratycznie przez nich wybrani przedstawiciele 
w postaci Prezydenta, Rady Miasta i całej struk-
turalnej Administracji Miasta. Życzę dalszego 
dynamicznego społecznego i  gospodarczego 
rozwoju naszego pięknego Miasta, dalszej opieki 
i wielu potrzebnych Łask Bożej Opatrzności oraz 
wszelkiej pomyślności na czas obecny i na przy-
szłość. 

Zygmunt Łukaszczyk 
– były Prezydent Miasta Żory
Samorząd terytorialny (gminny) został przy-

wrócony w Polsce w 1990 r. Aż trudno uwierzyć, 
że mija 30 lat od tamtych wydarzeń. Pamiętam 
dokładnie jak organizowaliśmy się do pierwszych 
wyborów do Rady Miasta, w  ramach Żorskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” pod 
hasłem „Żory Przede Wszystkim”. Od samego po-
czątku samorząd terytorialny stał się bardzo waż-
nym czynnikiem decentralizacji władzy, sprzyjał 
wyzwalaniu się lokalnych inicjatyw, podnoszeniu 
kultury politycznej ludności, zwiększał rolę czyn-
nika społecznego w zarządzaniu gminą. 

Samorząd terytorialny jest podstawową 
formą organizacji życia publicznego w  gminie, 
powiecie i  samorządowym województwie z  za-
chowaniem pełnych reguł demokracji. Jako sa-
morządowiec i Prezydent Żor w latach 1991-1998 
gratuluję władzom samorządowym rozwoju 
miasta i odnoszonych sukcesów.

Małgorzata Celińska 
- radna Rady Miasta Żory
Moja mała ojczyzna to dzielnica Kleszczów. Po-

czątków samorządności w  Żorach nie śledziłam 
z braku czasu, ale po zakończeniu aktywności zawo-
dowej znajomi namówili mnie na przejęcie pałeczki 
w dzielnicowej sztafecie samorządowej, co nastąpiło 
w 2008 roku. 

Praca na rzecz społeczności lokalnej polega na 
kontynuacji pracy poprzedników oraz na podejmo-
waniu nowych wyzwań, aby sprostować oczekiwa-
niom dawnych i nowych mieszkańców. 

Najniższy szczebel samorządu, czyli Rady Dzielnic 
poprzez współpracę z innymi instytucjami lokalnymi 
współorganizują życie kulturalne w dzielnicach, aby 
zintegrować mieszkańców, którzy tu mieszkają od 
pokoleń z nowymi, przybyłymi z różnych stron Polski.

Samorządowcy są buforem pomiędzy mieszkań-
cami, a  lokalną władzą wykonawczą, pośrednicząc 
we wzajemnej komunikacji. 

Obecnie nasza działalność jest znacznie trudniej-
sza i ograniczona z powodu epidemii. Pozostaje mieć 
nadzieję, że w  niedługim czasie wszystko wróci do 
normy i  spotkamy się na zabawie, którą wspólnym 
wysiłkiem zorganizujemy!

Mieczysław Jakubowski 
– radny Rady Miasta Żory
Jako żorzanin od urodzenia mogę z  całą pew-

nością stwierdzić, że 30 lat samorządu terytorialne-
go dla naszego Miasta Żory to czas, w którym na-
sze miasto z roku na rok stawało się coraz bardziej 
piękne, funkcjonalne i przyjazne dla Mieszkańców. 

Dotychczasowe Rady Miasta oraz Władze Mia-
sta zawsze starały się działać na rzecz i dla dobra 
mieszkańców. Nie zawsze wszystko można od razu 
wybudować, zrealizować i  zaspokoić wszystkie 
potrzeby, ale widoczny jest rozwój infrastruktury 
sportowej, edukacyjnej, kulturalnej oraz drogowej. 
Bardzo dużo również robi się dla naszych seniorów 
oraz osób niepełnosprawnych. Nasz samorząd 
w bardzo dużym stopniu, gdzie tylko można, wyko-
rzystuje środki i fundusze zewnętrzne. 

Moja skromna praca w  Radzie Miasta, współ-
praca z Radnymi oraz Władzami i Urzędem Miasta 
to naprawdę przyjemność i chciałoby się na kolejne 
lata, aby ten wszechstronny rozwój Miasta co naj-
mniej utrzymać, a najlepiej jeszcze zwiększyć.

Grzegorz Książek 
- Radny Rady Miasta Żory
W tym roku przeżywamy 30-lecie samorządu tery-

torialnego. To właśnie 30 lat temu nasze miasto mo-
gło po raz pierwszy w  pełni decydować o  własnych 
sprawach. Przez ten czas powstało wiele inwestycji, 
miasto wypiękniało. Dzięki ciężkiej pracy Władz mia-
sta, Radnych i  samych Mieszkańców żyjemy dzisiaj 
w mieście, którego nie możemy się powstydzić. Przed 
Żorami dalszy rozwój. Rozwój, za który mocno trzy-
mam kciuki! Wierzę, że razem damy radę!

Arkadiusz Kuś 
– radny Rady Miasta Żory
Jestem związany z  Żorami od urodzenia i  mam 

przyjemność czynnie uczestniczyć w zmianach, jakie 
się dzieją w naszej małej ojczyźnie. Żory obecnie są 
miastem nowoczesnym z  bezpośrednim dostępem 
komunikacyjnym autostradą jak również drogą 
szybkiego ruchu. Ma to ważny wpływ na decyzje 
inwestorów, którzy lokalizują swoje zakłady w  stre-
fach ekonomicznych znajdujących się w  naszym 
mieście. Pracę znajdują tu mieszkańcy, jak również 
osoby, które chcą zamieszkać w  Żorach. Dla   osób 

o  niskich progach dochodów   jako jedna z  pio-
nierskich gmin wprowadziliśmy projekt budowy 
mieszkań czynszowych. Posiadamy wiele terenów 
rekreacyjnych które cieszą się popularnością wśród 
mieszkańców oferując aktywne formy spędzania 
czasu, organizowane przez MOSIR . W tereny te cią-
gle inwestujemy oferując mieszkańcom strefy do 
rekreacji  (teren parku Cegielnia, Piaskownia, Śmie-
szek, place zabaw i  infrastruktura sportowa). Po-
wstać ma nowe kąpielisko w Roju.  Również w sfe-
rze kulturalnej miasto wychodzi do mieszkańców 
z wieloma ofertami instytucji kultury jak muzeum, 
kino, MOK. Posiadając wiele terenów pod budow-
nictwo jednorodzinne obserwujemy szybki rozwój 
budownictwa w dzielnicach. Powoduje to koniecz-
ność rozbudowy szkół, co obecnie widzimy w Klesz-
czowie, Baranowicach, Osinach, Rogoźnej i  na 
Kleszczówce. Budownictwo jednorodzinne wpływa 
na rozwój infrastruktury drogowej i  tu mieszkań-
cy mają wielkie oczekiwania, aby dojazd był po 
utwardzonych drogach asfaltowych. Poprawia to 
bezpieczeństwo, jak również standard mieszkań-
ców. Ważnym jest żebyśmy dalej sprawiali, że Żory 
to miasto nowoczesne i przyjazne mieszkańcom. 

Jerzy Marciniak 
– Radny Rady Miasta Żory 
W  tym roku obchodzimy 30-lecie odrodzenia 

polskiego samorządu terytorialnego. Z  tej okazji 
chciałbym wszystkim osobom i  podmiotom, które 
współtworzyły i współtworzą samorząd złożyć ser-
deczne gratulacje, a  także wiele słów uznania za 
dotychczasową pracę na rzecz rozwoju miasta Żory. 

Wojciech Maroszek 
– radny Rady Miasta Żory
Przeprowadziłem się do Żor z  Katowic ponad 

20 lat temu. Wybrałem to miasto na swoje miejsce 
na ziemi. Gdy moi rówieśnicy wyjeżdżali do miast 
jeszcze większych niż Katowice, ja wybrałem kie-
runek przeciwny. Dziś wiem, że była to znakomita 
decyzja. Tu założyłem rodzinę. Tu mam świetnych 
przyjaciół. Tu mam dobrych sąsiadów. 

W  Żorach poznałem   mieszkańców, którzy 
interesują się sprawami swoich dzielnic, ale i  ca-
łego miasta. Otaczają mnie osoby, które w  latach 
90. znalazły w  sobie determinację, by pokonywać 
trudności gospodarcze. To było wczoraj. A  dziś, 
z radością patrzę jak dynamicznie rozwija się nasze 
miasto. Jestem dumny, że od lat mogę jako radny 
i aktywista działać na rzecz naszej małej ojczyzny.

Krzysztof Mentlik 
– Radny Rady Miasta Żory
30 lat temu, gdy odradzał się samorząd tery-

torialny w  Polsce, byłem krótko po ślubie, rozpo-
cząłem budowę domu, miałem małe dziecko, stu-
diowałem. Nie zwracałem uwagi, że dzieje się coś 
nowego. Ale już 10 lat później, w 2000 roku, wkro-
czyłem na drogę pracy samorządowej. Zostałem 
członkiem rady dzielnicy, w której jestem do dziś. 
Efektem tego zaangażowania było wybranie mnie 
w roku 2006 do Rady Miasta Żory. Samorząd stał 
się moją pasją. Dziś wiem, że zmiany jakie zapo-
czątkowane zostały 30 lat temu przynoszą dobre 
efekty. Ludzie stali się ważni, mają głos i coraz bar-
dziej decydują o  tym, jak ma wyglądać ich mała 
ojczyzna. To reforma samorządowa dała nam to 
poczucie odpowiedzialności za to miejsce, gdzie 
mieszkamy, gdzie żyjemy, uczymy się i pracujemy. 
Pozwoliła nam wziąć odpowiedzialność za nasze 
miasto, za nas wszystkich. Myślę, że ludzie to wi-
dzą i doceniają i jest to moim zdaniem dobry pro-
gnostyk na kolejne lata rozwoju naszego miasta.
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Rok 2020 to wyjątkowy czas dla polskiego samorządu. Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się wybory samorządowe  
- pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Z tej okazji poprosiliśmy osoby związane z żorskim samorządem 
o podzielenie się krótkimi przemyśleniami, dotyczącymi minionych trzech dekad działalności odrodzonego samorządu. 

Świętujmy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Waldemar Socha 
– Prezydent Miasta Żory 

Często mówi się, że sa-
morząd terytorialny jest jed-
nym z  największych polskich 
sukcesów po zmianie ustroju 
gospodarczo-politycznego 
w 1989 roku. Niewątpliwie jest 
też największym sukcesem Żor. 
Naszemu miastu wieszczono 
spektakularny upadek i  jeden 
z  największych w  Polsce od-
pływów mieszkańców. Dzięki 
ogromnej determinacji i naszej 
mądrej, długofalowej polityce 
samorządowej prognozy te nie 
ziściły się. Wręcz przeciwnie, 
jesteśmy jedynym miastem 
na prawach powiatu w  woje-
wództwie śląskim, w  którym 
przybywa mieszkańców, staje-

my się coraz zamożniejsi, coraz lepiej nam się tutaj żyje, a miasto na 
naszych oczach pięknieje. Przez niezależne międzynarodowe insty-
tucje jesteśmy zaliczali do miast o największym potencjale rozwoju 
w całym regionie. Możliwe to było dzięki temu, że 30 lat temu w Pol-
sce zmienił się ustrój i odrodził się samorząd terytorialny…

Piotr Kosztyła 
– Przewodniczący Rady Miasta Żory

Drodzy Żorzanie, w tym roku obchodzimy 30-lecie istnienia samo-
rządu terytorialnego w  Polsce. W  tym okresie w  Żorach dokonały się 
olbrzymie przemiany, które potwierdzają mądrość oraz pracowitość 
naszych mieszkańców. Przypomnę, iż nasze Miasto jeszcze 20 lat temu 
miało największe bezrobocie w województwie śląskim, a wielu nie da-
wało nam szans na lepszą przyszłość. Dzięki mądrym decyzjom, zaan-
gażowaniu wszystkich mieszkańców oraz istniejącej zgodzie wszyst-
kich ugrupowań samorządowych udało się sprawić, iż Żory nie są 
szarym, smutnym miastem jakie można spotkać w Polsce, ale z dumą 
jesteśmy świadkami przemian naszego Miasta, które po raz kolejny 
w historii odrodziło się i może z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Obecnie cały świat zmaga się z  pandemią COVID-19, ale pragnę 
zapewnić, iż zrobimy wszystko, aby podejmowane decyzje zapewniały 
bezpieczeństwo mieszkańcom Żor, gwarantowały dalszy rozwój mia-
sta oraz wysoki poziom usług komunalnych, a przy tym umożliwimy 
mieszkańcom realizację ich potrzeb i zainteresowań w ramach naszej 
małej Ojczyzny. Jestem pewien, że wszyscy pragniemy, aby nasze dzie-
ci i wnuki wiązały swoją przyszłość z naszym regionem i Miastem.

Pragnę podziękować mieszkańcom Żor oraz wszystkim obecnym 
i byłym pracownikom instytucji samorządowych, którzy swoją aktyw-
nością oraz zaangażowaniem sprawili, że nasza mała Ojczyzna jest 
prężnie rozwijającym się miastem na prawach powiatu, które realizuje 
własną wizję rozwoju oraz życzyć im wszelkiej pomyślności oraz wiary 
w jeszcze lepszą przyszłość.

Anna Ujma 
– Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu 

Żory. Mam to miasto w krwiobiegu. Kocham je. Zachwyca mnie 
tu każda ulica. Często podglądam ludzi. Patrzę jak mają w ogród-
kach, na balkonie i w oknach. Lubię pójść na Starówkę, ale równie 
często wracam na osiedla. Jestem blokersem. Wychowałam się na 
osiedlu Sikorskiego w  „zielonej dziewiątce” - tu mam armię znajo-
mych. I choć nie mieliśmy nowoczesnych placów zabaw, to na wi-
dok naszej „górki” wracają piękne wspomnienia. Kocham też folklor 
żorskiej wsi. Moi rodzice zamieszkali w Baranowicach - tu poznałam 
inny żorski świat. Spokojniejszy, bardziej intymny. Teraz moimi są-
siadami są mieszkańcy Starówki. Sąsiadki krzyczą za mną z uśmie-
chem: „Nasza Ania, co świat pogania”. To co wprawia mnie w ruch, 
to rytm naszego miasta.

Samorząd terytorialny jest fundamentem demokracji. Z  okazji 
30-lecia samorządu terytorialnego zaparzę kawę i raz jeszcze prze-
czytam Konstytucję. Zachęcam Was do jej lektury, nie tylko od święta.

Jacek Świerkocki 
– Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych 

Na mijające 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego 
patrzę przez pryzmat mieszkańca Żor.   Po maturze w  1989 roku 
w  żorskiej Miarce to czas studiów, pracy zawodowej w  żorskich 
szkołach, sejmiku województwa, a od 2015 roku w samorządzie na-
szego miasta. Przemiany ustrojowe na początku lat 90. były bardzo 
trudne dla Żor – likwidacje zakładów pracy, wysokie bezrobocie, 
ogromne nakłady finansowe przeznaczane na rozwój infrastruktu-
ry, w tym dróg. Nie zmarnowaliśmy jednak tych 30 lat! 

Wizja nowoczesnego miasta, w  którym warto zamieszkać, 
a także konsekwencja w działaniu wielu osób, pozwoliły  doskonale 
wykorzystać położenie geograficzne naszego miasta. Żory obecnie 
stanowią przykład dynamicznie rozwijającego się samorządu tery-
torialnego.  

Kazimierz Dajka 
– Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory 
W  roku 1990 powstaje samorząd terytorialny, następuje decentrali-

zacja władzy a  moje pokolenie zyskuje nieprawdopodobną dotychczas 
możliwość wywierania wpływu na szeroko pojęty rozwój swoich małych 
ojczyzn. Od 1998 roku nieprzerwanie pełniąc funkcję Radnego Rady Mia-
sta Żory, staram się w pełni służyć mieszkańcom, aby wzrastała nieustan-
nie ich jakość życia, a miasto Żory było przyjazne i otwarte dla wszystkich. 
W mojej ocenie ostatnie trzydzieści lat to niezaprzeczalnie najlepszy okres 
w historii Polski po II wojnie światowej.

Z  okazji 30. rocznicy odrodzenia polskiej samorządności pragnę ser-
decznie pogratulować wszystkim pracownikom działającym na rzecz sa-
morządów, samorządowcom oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek 
sposób są związane z  samorządem, życząc dalszych sukcesów, zdrowia 
i wytrwałości.

Piotr Huzarewicz 
– wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory

Z odrodzonym samorządem terytorialnym w Żorach miałem do 
czynienia od samego początku. Śledziłem, jak jest od podstaw bu-
dowany i z jakimi problemami musi się zmierzyć, obserwując pracę 
mojego ojca, pierwszego po 1989 r. demokratycznie wybranego 
Prezydenta Żor i przez 12 lat radnego Miasta. To wtedy została we 
mnie zaszczepiona potrzeba aktywności społecznej. Od 2008 r. 
dzięki wyborowi żorzan, nieprzerwanie już czwartą kadencję pełnię 
mandat radnego Miasta. Dla mnie idea samorządu terytorialnego 
oznacza troskę i  współodpowiedzialność za naszą małą ojczyznę 
- Żory. Oznacza także budowanie lokalnej wspólnoty, której przy-
świeca jeden cel, rozwój miasta i dobro jego mieszkańców.  Kocham 
moje Miasto i  to motywuje mnie do starań o  jego teraźniejszość 
i przyszłość.
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Klienci w  sytuacjach wymagających oso-
bistego stawienia się do Urzędu Miasta Żory 
przyjmowani są po wcześniejszym, telefonicz-
nym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem danej 
komórki organizacyjnej. Dopuszczalna liczba 
klientów przebywających podczas obsługi 
w jednym pomieszczeniu nie może być większa 

Zasady funkcjonowania Urzędu 
Miasta Żory od 25 maja 2020 r. 

Od poniedziałku, 25 maja aż do odwo-
łania w  Urzędzie Miasta Żory obowiązują 
opisane niżej zasady obsługi interesantów.

niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
W  pozostałych sytuacjach kontakt klien-

tów z  pracownikami następuje telefonicz-
nie lub  mailowo w  godzinach pracy urzędu. 
Numery telefonów znajdują się na stronie  
bip.zory.pl, w zakładce Komórki organizacyjne 
Urzędu Miasta. 

Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje 
klientów od poniedziałku do piątku, w  godzi-
nach 7:00 – 12:30 oraz 13:30 – 19:00.

Śluby odbywają się przy ograniczeniu licz-
by obecnych osób do nowożeńców, świadków 
oraz fotografa.

Klienci mogą przesyłać korespondencję 
pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośred-
nictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Po-
dawczej lub ePUAP.

Przy wejściu do obu budynków Urzędu Mia-
sta Żory ustawiona jest „skrzynka podawcza”, 
do której klienci mogą składać dokumenty lub 
informacje (bez potwierdzenia złożenia do-
kumentu) z  prośbą o  kontakt w  prowadzonej 
przez urząd sprawie.

Zawieszona pozostaje możliwość osobiste-
go składania skarg i wniosków.

Epidemia koronawirusa znacząco zmieni-
ła niemal wszystkie dziedziny naszego życia. 
Jedną z  nich jest edukacja, gdzie tradycyjne 
lekcje w  szkolnych ławkach zastąpiła zdalna 
nauka. By umożliwić i ułatwić zdalną edukację 
jak największej liczbie uczniów oraz nauczy-
cieli, Urząd Miasta Żory pozyskał grant w wy-
sokości 98  000,00 zł w  ramach projektu pn. 
„Zdalna Szkoła  -  wsparcie Ogólnopolskiej Sie-
ci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalne-
go”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytu-

Miasto pozyskało dofinansowanie 
na sprzęt do zdalnej nauki

Kilkadziesiąt zestawów sprzętu kom-
puterowego, służących do zdalnej nauki, 
zakupi dla uczniów i nauczycieli z naszego 
miasta Urząd Miasta Żory. Fundusze na 
ten cel zostały pozyskane w  ramach Pro-
gramu  Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. 

ację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanego koronawirusem. 

Pozyskane środki w  całości zostały prze-
znaczone na zakup notebooków wraz z zesta-
wami słuchawkowymi, które umożliwią reali-
zacje podstawy programowej w  domowych 
warunkach tym dzieciom, które do tej pory 
nie miały takich możliwości. Sprzęt na począt-
ku czerwca trafi do uczniów i nauczycieli, któ-

rzy mieli największy problem z dostępem do 
komputerów, niezbędnych do realizowanie 
zdalnego nauczanie. Osoby, które otrzymają 
notebooki zostały wytypowane przez dyrek-
torów poszczególnych szkół. 

Projekt pn. „Zdalna Szkoła  -  wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w  syste-
mie kształcenia zdalnego” jest finansowany 
ze środków Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa 
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Inter-
netu”, Działanie  1. 1: „Wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w  możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o  wysokich 
przepustowościach”. 

Biblioteka zaprasza do swojej głównej sie-
dziby, mieszczącej się na os. Pawlikowskiego 
PU-13, w  poniedziałki w  godz. 8:00-16:00 
oraz wtorek-piątek w  godz. 8:00-19:00. W  so-
boty biblioteka jest nieczynna. Filie pozostają 
zamknięte, książki można zwracać w  głów-
nej siedzibie. Przy wejściu znajduje się punkt 
zwrotu książek oraz cztery stanowiska obsługi 
czytelników, przy każdym może znajdować się 
tylko jedna osoba. W  kolejce należy zachować 
2 m odstęp, a na terenie biblioteki może prze-
bywać jednocześnie 11 użytkowników. Obo-
wiązują ograniczenia w przemieszczaniu się na 
terenie Biblioteki oraz w swobodnym dostępie 
do zbiorów. Możliwe są tylko zwroty i wypoży-
czenia – ich limit został zwiększony do 12 sztuk. 
Czas wypożyczeń również uległ zmianie: książki 
i audiobooki można wypożyczyć na 60 dni, na-
tomiast filmy, muzykę oraz gry planszowe na 14 
dni. Rezerwacji można dokonać telefonicznie 
pod nr 32 43  44 584, 32 43 43  197 lub ma-
ilowo: mbp@mbpzory.pl.  Nie ma możliwości 
prolongaty. Zwrócone zbiory podlegają 7-dnio-

Instytucje kultury ponownie zapraszają do siebie mieszkańców
Po okresie zamrożenia powoli do ży-

cia wracają żorskie instytucje kulturalne. 
Swoją działalność wznowiły już Miejska 
Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie 
oraz Galeria „Na Starówce”.

wej kwarantannie. Zamówienia można składać 
online, za pośrednictwem strony internetowej 
www.mbpzory.pl, w  godzinach 20:00 - 7:00. 
Odbiór możliwy wyłącznie w  następnym dniu 
roboczym. Czytelnia oraz Strefa Młodych pozo-
stają zamknięte, nie ma możliwości wykonania 
ksera, druku i  skanu, a  wszystkie zajęcia stałe 
i wydarzenia są odwołane.

Muzeum Miejskie jest otwarte dla zwiedza-
jących trzy dni w tygodniu: w sobotę, niedzie-
lę i poniedziałek, w godzinach 12:00 - 18:00. 
Zwiedzanie z przewodnikiem gwarantuje wcze-
śniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem 
32 43 43 714. Czas oprowadzania wynosi około 
60 minut. Zaleca się dokonywanie opłat za bilet 
wstępu bezgotówkowo. Ze względów bezpie-
czeństwa, w okresie pandemii zwiedzanie eks-
pozycji stałych i  czasowych odbywa się indy-
widualnie lub w grupie nie większej niż cztery 
osoby. Ścieżki zwiedzania są podzielone na od-
cinki za pomocą taśmy wyznaczającej dystans, 
jaki powinien zostać  zachowany pomiędzy 
zwiedzającymi a  pracownikami oprowadzają-
cymi. Zostały wyłączone z użytkowania „wyspy 
wiedzy” dla dzieci oraz stanowiska multimedial-
ne. Nie można również dotykać eksponatów 
oraz korzystać z  drukowanych przewodników. 
Z informacjami na temat wystaw można zapo-

znać się na www.muzeum.zory.pl. W  trakcie 
zwiedzania obowiązuje zachowanie 2 metrów 
dystansu pomiędzy zwiedzającymi  a  opro-
wadzającym. Nie ma możliwości skorzystania 
z szatni. Nie wolno też wnosić ze sobą jedzenia 
i picia. Zwiedzający powinien mieć własną ma-
seczkę oraz po wejściu i  przed wyjściem zde-
zynfekować ręce.

Galeria „Na Starówce” także otwiera się dla 
zwiedzających i zaprasza na wystawę malarstwa 
olejnego pt. „Podążam drogą mistrza”. Od po-
niedziałku, 25 maja, w godzinach 12:00-18:00 
można podziwiać prace powstałe na zajęciach 
w  Studiu Działań Artystycznych Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Żorach. Ich uczestnicy to pa-
sjonaci pędzla i szpachli. Podczas zajęć wnikali 
myślą i  techniką w  wybrane dzieła polskiego 
i  europejskiego malarstwa. Celem tych warsz-
tatów było głębsze poznanie kunsztu poszcze-
gólnych obrazów, inspirowanie się ich pięknem 
oraz próba realizacji tych doznań na własnym 
płótnie, a często również przekształcanie i two-
rzenie własnych propozycji. Uczestnicy to oso-
by w różnym wieku: 10-latki, nastolatki i doro-
śli. Dla wielu z  nich, sam proces tworzenia był 
czasem odprężenia i  radości. Wyjątkowa aura 
i kolory tych prac z pewnością zachęcają do od-
wiedzenia Galerii „Na Starówce”. Wstęp wolny!
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Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Żory 
to prestiżowe wyróżnienie przyznawane za 
szczególny wkład w  kształtowanie życia kul-
turalnego i  artystycznego w  naszym mieście. 
Nagroda przyznawana jest w czterech katego-
riach i  można ją otrzymać tylko jeden raz, za 
osiągnięcia dotyczące twórczości kulturalnej, 
upowszechniania kultury lub jej ochrony. O na-
grodę mogą ubiegać się osoby fizyczne i  inne 
podmioty prowadzące działalność na terenie 
Żor, na rzecz ich mieszkańców.

Prezydent Miasta Żory przyznał 
nagrody w dziedzinie kultury 

Przedstawiciele żorskiego świata kul-
tury już po raz szósty zostali uhonorowa-
ni Nagrodami Kulturalnymi Prezydenta 
Miasta Żory. Do zaszczytnego grona lau-
reatów dołączyli w tym roku Barbara Woł-
czyk, Grzegorz Karnas, Jan Łomozik i Koło 
Gospodyń Wiejskich Baranowice.

Laureatką nagrody w kategorii „Ochrona kul-
tury” została Barbara Wołczyk – pedagog i in-
struktor tańca ludowego, od najmłodszych lat 
związana z tańcem narodowym oraz ludowym. 
Od 1993 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Żorach, gdzie prowadzi Zespół Taneczny 
„Taaka kropa”, a od 2006 roku jest instruktorem 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sari”, do którego należy 
obecnie około 70 członków. Zespół ten prezen-

tował polski folklor na festiwalach m.in.: na Wę-
grzech, na Teneryfie, we Francji, Włoszech, na 
Litwie, a  także w  wielu innych ogólnopolskich 
i miejskich konkursach, na których odniósł licz-
ne sukcesy. Barbara Wołczyk angażuje się w or-
ganizację koncertów charytatywnych, prowadzi 
warsztaty taneczne dla uczniów i  nauczycieli, 
a także lekcje regionalizmu w Centrum Eduka-
cji Regionalnej. Zasiada również w  komisjach 
podczas różnego rodzaju festiwali i konkursów, 
m.in. pieśniczek śląskich, gwary śląskiej, pieśni 
patriotycznej oraz konkursów tanecznych. Na-
grodę Kulturalną przyznano jej za zaangażo-
wanie w ochronę dziedzictwa kulturowego na-
szego regionu, liczne sukcesy artystyczne oraz 
reprezentowanie miasta Żory w  Polsce i  poza 
jej granicami. O  nagrodę dla Barbary Wołczyk 
wnioskował Stanisław Ratajczyk - Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

Tegorocznym laureatem nagrody w  kate-
gorii „Twórczość artystyczna” został Grzegorz 
Karnas - wokalista jazzowy, producent muzycz-
ny, fotograf, bloger oraz inicjator i dyrektor ar-
tystyczny Międzykulturowych Spotkań Muzyki, 
Kreatywności i  Ekspresji „Voicingers”. W  1998 
roku Grzegorz Karnas został uhonorowany 
pierwszą nagrodą na Międzynarodowych Spo-
tkaniach Wokalistów Jazzowych w  Zamościu. 
W 2006 roku otrzymał pierwszą nagrodę w mię-
dzynarodowym konkursie wokalistów jazzo-
wych Young Jazz Singers Competition Brussels 
w  Belgii. W  2007 roku zdobył uznanie słucha-
czy i  Grand Prix międzynarodowego konkursu 
Crest Jazz Vocal we Francji. W  1999 roku uka-
zała się jego debiutancka płyta „Reinkarnasja”. 
Dotychczas powstało siedem autorskich płyt 
Grzegorza Karnasa, a  także pięć wydawnictw 
z jego udziałem. Jego koncertowa płyta „Audio 
Beads” została uznana przez magazyn The New 
York City Jazz Record za jedną z  najlepszych 
płyt 2013 roku w  kategorii jazz wokalny. Na-
grodę Kulturalną otrzymał za bogaty dorobek 
artystyczny, wybitne osiągnięcia w  dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz zaangażowanie 
w  promowaniu pozytywnego wizerunku mia-
sta Żory. O nagrodę dla artysty zawnioskowało 
kilkunastu mieszkańców miasta Żory, a  inicja-
torką zgłoszenia była Anna Ujma - Pełnomoc-
nik  Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu.

W  kategorii „Upowszechnianie kultury” 

Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Żory 
otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Bara-
nowicach. Przyznano ją jako wyraz uznania za 
wieloletnią pracę i  zaangażowanie w  integro-
wanie lokalnej społeczności poprzez aktywne 
kultywowanie oraz upowszechnianie śląskich 
zwyczajów i tradycji. Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Baranowicach powstało w  1964 roku. Od 
początku istnienia organizowało we współpra-
cy z  innymi organizacjami baranowickie i rejo-
nowe dożynki. Od wielu lat organizuje liczne 
imprezy kulturalne promujące kulturę ludową 
oraz spotkania zarówno dla dzieci, jak i do do-
rosłych mieszkańców. W  ich trakcie poprzez 
pokazy śląskich strojów, obrzędów, ludowych 
śpiewów oraz tradycyjnych śląskich kulinariów 
promowana jest edukacja kulturalna. W ramach 
KGW kilka lat temu powstał „Zespół Ludowy 
Baranowice”, wcześniej działający pod nazwą 
„Zespół Śpiewaczy Baranowice”. Zespół bierze 
udział w festiwalach i przeglądach zespołów lu-
dowych w Żorach oraz w całym województwie. 
Występuje podczas żorskich festynów, dożynek 
i  lokalnych spotkań. O  nagrodę dla Koła Go-
spodyń Wiejskich w Baranowicach wnioskował 
Krzysztof Mentlik - Radny Rady Miasta Żory.

Wśród młodych, a  już wybitnych artystów 
triumfował w  tym roku Jan Łomozik, który 
został laureatem nagrody w  kategorii „Młodzi 
twórcy”. To uczeń Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Żorach i doskonały wiolonczeli-
sta. W  ciągu dziesięciu lat edukacji muzycznej 
osiągnął wiele sukcesów na szczeblu ogólno-
polskim oraz międzynarodowym. W lutym tego 
roku zdobył Grand Prix na Międzynarodowym 
Konkursie Wiolonczelowym im. Jana Vychytila 
w  Pradze, gdzie poza główną nagrodą, otrzy-
mał także Nagrodę Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Czechach oraz Nagrodę Czeskiej Fil-
harmonii Narodowej w postaci koncertów z or-
kiestrą w  sezonie 2020-2021. Jan Łomozik jest 
stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci. Koncertował przy okazji imprez chary-
tatywnych na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła 
II w Żorach. Wystąpił wraz z prof. dr hab. Toma-
szem Strahlem w  ramach prestiżowego kon-
certu „Mistrz i Uczeń”, który odbył się na zamku 
w  Łańcucie w  lipcu ubiegłego roku. Nagrodę 
Kulturalną Prezydenta Miasta Żory otrzymał za 
wybitne osiągnięcia artystyczne oraz zaangażo-
wanie w promowaniu pozytywnego wizerunku 
miasta Żory w Polsce i poza jej granicami. Wnio-
skodawcą był Zespół Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Żorach.
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Wypożyczalnia rowerów miejskich 
znów działa i się rozwija

Pogoda za oknem zachęca do aktyw-
ności na świeżym powietrzu, również do 
rowerowych przejażdżek. Nawet jeśli nie 
mamy własnego roweru nie jest to proble-
mem! Wystarczy wypożyczyć jeden z  80 
jednośladów dostępnych w ramach wypo-
życzalni rowerów miejskich GeoVelo. Wy-
bierając się na przejażdżkę pamiętajmy 
jednak o zasadach bezpieczeństwa.

Od niedawna rowery można wypożyczyć 
także w  dzielnicy Osiny. Charakterystyczne żół-
te jednoślady GeoVelo pojawiły się obok odno-

- W  obecnej sytuacji nie możemy otworzyć 
wszystkich stref Parku Rozrywki Twinpigs z po-
nad 50 atrakcjami, które zazwyczaj dostępne 
są dla gości. Nadal czekamy na początek peł-

Amerykański Park Rozrywki Twinpigs 
otwiera dla gości swoją strefę leśną oraz 
aleję spacerową. W każdą sobotę i niedzie-
lę można odwiedzić sympatyczne zwierza-
ki, wybrać się na spacer po molo zawie-
szonym między drzewami i odpocząć przy 
błękitnym wodospadzie. 

Twinpigs zaprasza 
na Leśną Przygodę

Z  obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej 
mogą korzystać kluby i  organizacje sportowe 
oraz grupy zorganizowane, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu i  godziny korzystania mailo-
wo: kasa.hala@mosir.zory.pl lub telefonicznie: 
32 43 41  172 lub 32 43 43  081. Osoby korzy-
stające z obiektu zobowiązane są do dezynfekcji 
rąk wchodząc i opuszczając halę oraz do zacho-
wania dystansu społecznego. Środki do dezyn-
fekcji są zapewnione, a  urządzenia oraz sprzęt 
są dezynfekowane po opuszczeniu hali przez 
każdą z  grup, w  trakcie 30-minutowej przerwy, 
ograniczającej kontakt pomiędzy poszczegól-
nymi grupami. Dopuszcza się maksymalnie 26 
użytkowników hali, z  zaleceniem korzystania 
z własnych piłek. Nie ma możliwości korzystania 
z szatni i węzła sanitarnego, z wyłączeniem toa-
let. Nieczynne pozostają siłownie, sauna oraz 
wypożyczalnia rolek. 

Korzystający ze skate parku również muszą 
liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Obiekt jest 
czynny w  godzinach 10:00-18:00, a  wejścia są 
tylko o  pełnych godzinach. Jednorazowo na 
obiekcie może przebywać 14 osób, które są zo-
bowiązane do przestrzegania zasad oraz stoso-
wania się do poleceń pracowników MOSiR Żory. 
Użytkownicy mogą korzystać z obiektu przez 45 

Aktualne zasady funkcjonowania 
obiektów sportowych w Żorach

W  związku z  rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. zmieniły 
się zasady korzystania z  obiektów spor-
towych w Żorach. Mieszkańcom udostęp-
niono boiska, korty, halę sportową przy  
ul. Folwareckiej 10 oraz skate park, miesz-
czący się w Parku Cegielnia.

minut, po których następuje 15-minutowa prze-
rwa przeznaczona na dezynfekcję oraz bezkon-
taktową wymianę osób korzystających z obiektu. 
Użytkownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk 
przed i po skorzystaniu z obiektu. Należy korzy-
stać z własnego sprzętu sportowego i zachowy-
wać co najmniej 2-metrowy dystans społeczny. 

W  Parku Cegielnia można skorzystać także 
z  toru rolkowego oraz bulodromu. Jednocze-
śnie na każdym z  tych obiektów może prze-
bywać 6 osób, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w  kasie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 
Folwareckiej 10. Przed skorzystaniem oraz po 
opuszczeniu obiektów należy zdezynfekować 
ręce. Wymagana jest 15-minutowa przerwa po-
między poszczególnymi grupami oraz własny 
sprzęt sportowy.

Na otwartych boiskach, orlikach i  stadio-
nach może przebywać maksymalnie 14 osób 
oraz dwóch trenerów. Boiska przy szkołach pod-
stawowych dostępne są od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 7:00 - 15:00. Boiska sportowe 
znajdujące się przy szkołach ponadpodstawo-
wych są dostępne również od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00 - 15:00, jednak wyma-
gane jest telefoniczne zgłoszenie chęci skorzy-
stania z  obiektu. Numery telefonów pod które 
należy dzwonić:

- 32 43 42 626 - Zespół Szkół Budowlano-In-
formatycznych, ul. Rybnicka 5

- 32 43 45 366 - Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego, os. Ks. Władysława 28

- 32 43 42 076 - Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof.  
J. Tischnera, ul. Boryńska 2

na terenie naszego miasta. 
Aby skorzystać z wypożyczalni rowerów miej-

skich, należy zainstalować na smartfonie aplika-
cję GeoVelo i  zasilić konto opłatą aktywacyjną 
w wysokości 10 zł. Z pomocą aplikacji odbloko-
wujemy rower, a  po odstawieniu go w  wyzna-
czonym miejscu i ręcznym zablokowaniu zamka 
kończymy jazdę w aplikacji.

Przypominamy o  konieczności zachowania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas 
przejażdżki. Zanim wsiądziemy na rower, należy 
zdezynfekować rączki kierownicy oraz siodełko, 
a w trakcie jazdy używać maseczki i rękawiczek. 
Życzymy bezpiecznej jazdy!

Szczegółowe informacje o  tym, jak używać 
aplikacji znajdziecie na stronie www.geovelo.pl.

Boiska przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Po-
wstańców 6 są nieczynne ze względu na budo-
wę hali sportowej i brak możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom. 

Orliki są dostępne od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8:00 - 20:00, a w weekendy w go-
dzinach 12:00 - 20:00. W soboty czynny jest Or-
lik przy SP 3 oraz przy SP 16, a w niedziele Orlik 
przy SP 17 oraz przy ZS 3. Pierwszeństwo wejścia 
mają grupy zgłoszone wcześniej telefonicznie 
w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 pod odpo-
wiedni numer telefonu:

- 606 911 014 - Orlik przy Szkole Podstawowej 
nr 3, os. 700-lecia Żor 16, Żory

- 723 615 582 - Orlik przy Szkole Podstawowej 
nr 16, ul. Osińska 50, Żory

- 32 43 42 563 - Orlik przy Szkole Podstawowej 
nr 17, ul. Dąbrowskiego 15, Żory

- 601 165 548 - Orlik przy Zespole Szkół nr 3, 
os. Sikorskiego 52, Żory
Istnieje także możliwość skorzystania z boisk 

do siatkówki oraz kortów tenisowych, znajdu-
jących się na terenie ośrodka rekreacyjno-wy-
poczynkowego w  Roju, przy ul. Kłokocińskiej 
78 a. Aby móc zagrać w  siatkówkę lub tenisa, 
należy zarezerwować wybrany obiekt sportowy 
dzwoniąc pod numer 32 43 58 099. Na kortach 
tenisowych dopuszcza się przebywanie 4 osób 
i  jednego trenera. Na kompleksie siatkarskim 
natomiast obowiązuje limit 6 osób.  

Na wszystkich dostępnych obiektach spor-
towych obowiązują zasady bezpieczeństwa. 
Należy zachowywać dystans społeczny, przed 
skorzystaniem i  po opuszczeniu obiektu należy 
zdezynfekować ręce oraz korzystać wyłącznie 
z własnego sprzętu sportowego. 

Uwaga! Sytuacja jest dynamiczna a  zasady 
mogą ulec zmianom. Aktualne informacje znaj-
dują się zawsze na stronie www.zory.pl.

nego sezonu, a  tymczasem udostępniamy na-
szym gościom Park Leśny oraz alejki spacerowe 
słynnego Miasteczka Westernowego - wyjaśnia 
Arkadiusz Tomaszewski, prezes spółki Nowe 
Miasto, zarządzającej Twinpigs.   

Leśna Przygoda to okazja do poznania 
wszystkich mieszkańców Twinpigs. Nie wszy-
scy wiedzą, że park jest domem dla ponad 60 
zwierząt, wśród których są: kuce, daniele, bara-
ny, owce, kozy, świnie oraz osioł, a  także ptaki 
– perliczki, gęsi i kaczki. Przy zagrodach znajdu-
ją się tablice edukacyjne, z których można do-
wiedzieć się m.in. jakie zwyczaje mają zwierzęta 
i co lubą jeść.   

Na terenie parku wdrożono specjalne proce-

dury związane z bezpieczeństwem. Nowe zasa-
dy dotyczą m.in. dezynfekcji powierzchni i do-
datkowych limitów osób. Wyznaczone zostały 
także dwie ścieżki dojścia do lasu, aby zapewnić 
swobodną komunikację.   

Po całym dniu na łonie natury można sko-
rzystać z  dwóch ogródków Restauracji Texas. 
Wśród palm i baldachimów serwowane są kul-
towe dania kuchni amerykańskiej, m.ni. steki i 
burgery oraz czekoladowe brownie.

Strefa leśna otwarta jest w soboty i niedziele, 
w godzinach 12:00 - 18:00. Bilet wstępu kosz-
tuje 15 zł. Więcej informacji na stronie www.
twinpigs.zory.pl.

wionego skwerku przy remizie OSP Osiny. Po tej 
zmianie miłośnicy rowerów mogą w Żorach wy-
pożyczać i oddawać rowery w aż 28 lokalizacjach 
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Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
S.A  prowadzi portal zorydopracy.pl, który 
pomaga mieszkańcom odnaleźć się w  obec-
nej trudnej sytuacji na rynku pracy. Inicjaty-
wa jest współfinansowana ze środków Gmi-
ny Miejskiej Żory. - Zorydopracy.pl to portal, 
który łączy lokalnych pracodawców, pracow-

Platforma „Żory do pracy” 
pomoże znaleźć zatrudnienie w mieście

Wydarzenia związane z  koronawiru-
sem sprawiły, że po latach dobrej koniunk-
tury rynek pracownika w zasadzie przestał 
istnieć. Nadeszły czasy cięć, zwolnień i ro-
snącego bezrobocia. Są jednak branże, 
które nadal szukają pracowników. O tym, 
jak wygląda sytuacja w  naszym mieście 
można przekonać się korzystając z  inter-
netowej platformy pn. „Żory do pracy”.

ników, organizacje pozarządowe i  urzędy. 
Zapraszamy przedsiębiorców i  pracowników 
do bezpłatnej rejestracji na portalu. Przedsię-
biorców zachęcamy również do publikowa-
nia ofert pracy – mówi Natalia Figiel, Prezes 
Zarządu ARP S.A. Odwiedzając portal można 
uzyskać bezpłatną informację m.in. na temat 
pozyskiwania środków na podjęcie i  rozwój 
działalności gospodarczej, form pomocowych 
w  ramach Tarczy Antykryzysowej, znaleźć in-
formację o projektach realizowanych na tere-
nie miasta.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 
współpracuje z  Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną S.A., Funduszem Górnośląskim 

Przypomnijmy, że w  ubiegłym roku zakoń-
czono budowę dwóch budynków - w lipcu klu-
cze otrzymali najemcy 76 mieszkań w budynku 
nr 6 na os. Pawlikowskiego, natomiast w  paź-
dzierniku zakończona została budowa budynku 
nr 5 na os. Pawlikowskiego, gdzie mieści się 91 
mieszkań. W  lutym tego roku rozpoczęto za-
siedlanie trzeciego budynku, mieszczącego się 

Klucze do kolejnych mieszkań w ramach 
programu „Z przyszłością w Żorach” 
już wkrótce trafią do mieszkańców

W najbliższym czasie kolejni mieszkań-
cy będą mogli wprowadzić się do wyma-
rzonych mieszkań, powstałych w  ramach 
miejskiego programu „Z  przyszłością 
w  Żorach”. Końca dobiegają prace w  bu-
dynku nr 4 przy al. Zjednoczonej Europy. 
Jest to już czwarty budynek, który powstał 
w ramach tego pionierskiego programu. 

przy al. Armii Krajowej. Tam udostępnionych 
zostało 96 lokali. 

Czwarty budynek jest największy z dotych-
czas powstałych i posiada sześć pięter. Znajduje 
się w nim aż 135 mieszkań, a metraż niektórych 
lokali robi wrażenie – największe z mieszkań ma 
powierzchnię aż 123 m2. Większość mieszkań, 
tak jak w  przypadku pozostałych budynków, 
ma około 60 m2 . Do każdego lokalu przynależy 
miejsce parkingowe oraz komórka lokatorska.

Chętnych do zamieszkania w nowo powsta-
łych blokach nie brakuje. Uczestnicy programu 
„Z przyszłością w Żorach” to nie tylko żorzanie 
– inwestycja przyciągnęła do miasta wielu no-
wych mieszkańców.

- Ciągła i wytrwała praca PUP w tym trud-
nym dla wszystkich okresie, przekłada się na 
realną pomoc dla lokalnych przedsiębiorców 
i  pracodawców działających na naszym ryn-
ku pracy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom 
w  ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, 
to dziś priorytetowe zadania realizowane 
przez pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w  Żorach. Tylko w  ciągu miesiąca 
przedsiębiorcy złożyli do żorskiego PUP  
ponad 2,5 tysiąca wniosków o pomoc. 

Powiatowy Urząd Pracy na pierwszej linii frontu 
w walce o utrzymanie miejsc pracy

Przypomnijmy, że nasze miasto otrzy-
mało dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości 3 109 807,00 zł 
na realizację zadania pod nazwą „Przebudo-
wa drogi ul. Okrężnej w Żorach”. Pozostałe 

S.A., Żorską Izbą Gospodarczą, Żorską Strefą 
Przedsiębiorczości oraz jednostkami samorzą-
du terytorialnego. ARP prowadzi szereg dzia-
łań, między innymi: 

- pomaga w pozyskaniu środków na podję-
cie i rozwój działalności gospodarczej,

- osiada bazę usług, dzięki której można re-
alizować nowe projekty,

- prowadzi Centrum Coworkingowe,
- prowadzi konsultacje,
- prowadzi webinary, szkolenia, konferencje,
- prowadzi punkt Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości,

- prowadzi certyfikacje językowe (7 języków),
- tworzy wirtualne biuro.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w  siedzibie ARP S.A. przy ul Dworcowej 8,  
tel. 790 35 15 66, e-mail: biuro@arpsa.pl oraz 
na stronie www.arpsa.pl.

Ruszają prace na ul. Okrężnej. 
Będą utrudnienia w ruchu

Z początkiem lipca powinny rozpocząć 
się prace związane z przebudową ulicy 
Okrężnej w Żorach. Podczas prowadzenia 
robót budowlanych kierowcy i mieszkań-
cy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. 

środki będą pochodziły z budżetu miasta, 
a całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 
4 146 410,00 zł.

W ramach tej inwestycji przebudowany 
zostanie odcinek ulicy Okrężnej o długości 
prawie 3 kilometrów, wraz z 8 skrzyżowania-
mi. Z inwestycji wyłączone zostaną natomiast 
dwa ronda, na których ul. Okrężna przecina 
się z al. Jana Pawła II i ul. Osińską. Na odcin-
kach, gdzie takie prace nie zostały już wcze-

śniej wykonane, przebudowany zostanie 
także chodnik. Dzięki temu mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowoczesnego ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż całej ul. Okrężnej

Remont, którego rozpoczęcia zaplano-
wano na początek lipca, będzie prowadzony 
etapami. Planowane jest zamykanie poszcze-
gólnych odcinków drogi i wprowadzenia 
objazdów. Podczas przebudowy drogi, wy-
konawca będzie starał się zapewnić dojazd 
do posesji, firm i instytucji znajdujących się 
wzdłuż ul. Okrężnej. Pomimo tego, kierowcy, 
jak i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnie-
niami w ruchu. Przebudowa ul. Okrężnej po-
winna zakończyć się do 30 listopada. 

urzędników do połowy maja rozpatrzonych 
było już ponad półtora tysiąca wniosków na 
kwotę sięgającą 9 milionów złotych – mówi 
Irena Ficek, Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Żorach.

Największym zainteresowaniem cieszą 
się niskooprocentowane pożyczki dla mi-
kroprzedsiębiorców, nieco mniejszym dofi-
nansowania do części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębior-
ców, którzy wykazują spadek obrotów gospo-
darczych oraz dofinansowania  części kosztów 

wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Na realizację wszystkich form pomocy 
w ramach „Tarczy Antykryzysowej” urząd pra-
cy pozyskał już dodatkowo 17 mln zł. Część tej 
kwoty stanowią środki w ramach programów 
finansowanych z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Więcej informacji na temat form pomocy 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w   Żorach w ramach „Tarczy Antykryzysowej” 
można znaleźć na stronie www.pup.zory.pl. 
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- Ogród społeczny to idea, która pozwoli na 
atrakcyjne zagospodarowanie terenu, ale też 
będzie miejscem tworzącym wspólnotę. Pande-
mia spowodowała, że kolejność działania trochę 
się odwróciła, ale cały czas pracujemy nad tym 
projektem  – opowiada    Katarzyna Sacchetti, 
animator projektu. 

Prace nad tworzeniem ogrodu trwają cały 
czas, pomimo ograniczeń związanych z  pande-
mią. Obecnie rozpoczynają się prace nad reno-
wacją wiaty oraz stołów, z których mogą korzy-
stać wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Ogród 
jest też sukcesywnie wyposażany w  narzędzia 
oraz drobną infrastrukturę. Pojawiły się skrzynki 

Powstaje Ogród Społeczny w Parku Piaskownia
Z  inicjatywy Żorskiego Centrum Orga-

nizacji Pozarządowych na terenie Parku 
Piaskownia powstaje niezwykłe zielone 
miejsce. W  dotychczasowym parku eko-
logicznym tworzony jest ogród społecz-
ny. Będzie to miejsce, w  którym wszyscy 
mieszkańcy będą mogli spędzić czas na 
łonie natury oraz dołożyć swoją cegiełkę 
do rozwijania ogrodu. Park Piaskownia to 
idealne miejsce na takie działania, ponie-
waż  jest położony na obrzeżach miasta, 
nieopodal terenów leśnych, a także posia-
da odpowiednią infrastrukturę. 

na rośliny, zaczynają kwitnąć kwiaty. Niedłu-
go pojawią się również pierwsze grządki. - To 
wszystko jest możliwe dzięki pracy animatorów 
projektu, ale przede wszystkim dzięki codzien-
nym staraniom gospodarza obiektu pana Bo-
gusława Garbarka. Pan Bogusław jest dobrym 
duchem tego terenu. Jako pracownik Żorskiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych każdego 
dnia dba o teren Parku – podkreśla Anna Ujma, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta, pełniąca obo-
wiązku Dyrektora ŻCOP. 

- Park Piaskownia cały czas się rozwija. Po-
wstał już kompostownik oraz łąką kwietna. 
W  najbliższym czasie chcę zasadzić drugą łąkę. 
Skrzynki na ogród są już przygotowane. Zain-
stalowano także stojaki na rowery, aby osoby 
z dalszych części miasta również mogły nas od-
wiedzać – mówi Bogusław Garbarek. Warto do-
dać, że oprócz opieki nad Piaskownią pan Bogu-
sław pełni również funkcję instruktora pracowni 
ogrodniczej w  Centrum Integracji Społecznej. 
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
dba o to, aby podejmowane działania były kom-
pleksowe. Udział uczestników Centrum Integra-

cji Społecznej w pracach na rzecz ogrodu, to nie 
tylko obowiązek, ale też cześć procesu rewalida-
cji zawodowej osób objętych programem rewali-
dacji zawodowej w ramach CIS. 

Animatorzy projektu „Kolej na zmianę”, któ-
rego częścią będzie ogród społeczny podkre-
ślają, że to miejsce to nie będzie zwykły ogród. 
Zaplanowano szereg działań, spotkań oraz 
warsztatów, podczas których mieszkańcy będą 
mogli wziąć czynny udział w  tworzeniu ogro-
du. - Do końca tego roku planujemy kawiarenki 
obywatelskie, warsztaty dla dzieci i  młodzieży 
oraz wydarzenia dla całych rodzin. Miejsce to ma 
być otwarte dla wszystkich organizacji oraz grup 
nieformalnych, które mają pomysł na działania 
o charakterze przyrodniczym czy ekologicznym. 
Chcemy wspólnie dbać o  zieloną stronę Żor – 
mówi Anna Ujma. 

Ogród społeczny powstanie w  ramach pro-
jektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe dzia-
łania aktywizujące na rzecz mieszkańców ob-
szarów rewitalizowanych Gminy Miejskiej Żory 
finansowanego w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

W Żorach rozpoczynamy kampanię pod hasłem 
„Nie bądź kiep!”. Czy irytują was niedopałki papie-
rosów, porzucone gdzie popadnie? Czy wiecie, że 
papieros leżący na ziemi zatruwa aż 1 m3 gleby, 
a rozkłada się przez 5 lat? Niestety sporo palaczy nie 
wyrzuca niedopałków do kosza, lecz pod nogi, tru-
jąc przy okazji środowisko. Chcemy zwrócić uwagę, 
że nie można tolerować takiego zachowania! 

Plakat „Nie bądź kiep!” to praca autorstwa za-
przyjaźnionego z MOK Żory warszawskiego plaka-
cisty Marka Maciejczyka, który podarował już kil-
ka swych dzieł chociażby w celu promocji Miejskiej 
Pasieki „Bee Bee”. Kampania ruszyła 18 maja. Kolej-
ne plakaty będą poruszały także inne zagadnienia 
ekologiczne.

Nie bądź kiep 
– proekologiczna 
akcja społeczna

W dobie pandemii koronawirusa wiele 
palących tematów społecznych zeszło na 
dalszy plan. Jednym z  nich jest z  pewno-
ścią ekologia. Różne inicjatywy proeko-
logiczne i  kampanie społeczne ustąpiły 
miejsca tematowi ochrony przed wirusem. 
Jednak w  tym zakresie nie ma czasu na 
przerwę i  trzeba podejmować działania, 
by chronić środowisko. 

W  tym roku do  programu zgłoszono po-
nad 1 600 wniosków z całego kraju, a projekt 
MOK-u  znalazł się na wysokim 110 miejscu! 
W jakich działaniach będą mogli wziąć udział 
mieszkańcy? W związku z ogłoszeniem roku 
2020 rokiem Leopolda Tyrmanda przepro-
wadzony zostanie szereg zadań inspirowa-
nych nie tylko jego twórczością, ale i  boga-
tym życiorysem. Na projekt pn. „Daleki rejs 
śladami Tyrmanda” złoży się m.in podróż śla-
dami pisarza do Darłowskiego Ośrodka Kul-
tury im. Leopolda Tyrmanda, a  także warsz-
taty teatralne oraz zajęcia z szycia. Głównymi 
wydarzeniami będzie natomiast wystawienie 
spektaklu teatralnego oraz zorganizowanie 
happeningu „Imieniny u  Tyrmanda”, który 
będzie połączeniem koncertu jazzowego 
z  odwzorowaniem klimatu warszawskich 
kawiarni z  lat 50. - Projekt adresowany jest 
do młodzieży, osób dorosłych i  starszych. 
Ma motywować i  inspirować do pracy twór-

W MOK-u startują 
nowe projekty kulturalne 

Pomimo, że z  uwagi na sytuację insty-
tucje kulturalne musiały zawiesić swoje 
działania, to w Miejskim Ośrodku Kultury 
wciąż sporo się dzieje, a w maju napłynęły 
pozytywne wiadomości. Narodowe Cen-
trum Kultury w  Warszawie rozstrzygnęło 
nabór do  programu dotacyjnego „Kultu-
ra  – Interwencje”, a  w  gronie beneficjen-
tów znalazł się żorski MOK w partnerstwie 
z  Żorskim Towarzystwem Kulturalnym 
„Kontrapunkt”! 

czej, zdobywania umiejętności oraz wiedzy, 
a  nade wszystko popularyzować znajomość 
pisarza, będącego nadal w  cieniu innych 
sławnych nazwisk świata literackiego – mówi 
Stanisław Ratajczyk, Dyrektor MOK Żory. 

Na tym nie koniec dobrych informacji. 
Podczas konferencji poświęconej progra-
mowi „Kultura w Sieci”, w której udział wzięli 
Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
prof. Piotr Gliński oraz dyrektor Narodowe-
go Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski, 
podano beneficjentów programu „Kultura 
w Sieci” – rekordowego pod każdym wzglę-
dem programu dotacyjnego! Złożono ponad 
12 tysięcy wniosków, a łącznie dofinansowa-
nie w  wysokości 60 milionów złotych otrzy-
ma 1 182 z nich, w  tym żorski MOK! Projekt 
„Kulturek w  sieci” jest poszerzeniem oferty 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach o dzia-
łania przeprowadzane w  przestrzeni cyfro-
wej. Motywem przewodnim będzie piosenka 
pt. „Radosny Kulturek”, której słowa specjal-
nie na potrzeby projektu stworzą pracowni-
cy, a jej bohaterem będzie maskotka instytu-
cji. Utwór, jego motyw muzyczny, tekst oraz 
wszelkie elementy będą motorem napędo-
wym, inspiracją do przeprowadzenia zajęć 
i warsztatów online. 

Szczegółowe informacje dotyczące każ-
dego z  projektów można śledzić na stronie 
www.mok.zory.pl w  zakładce Projekty oraz 
na profilach facebookowych MOK Żory. 


