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W  drodze nieograniczonego przetargu 
ustnego, czyli licytacji, na sprzedaż wysta-
wiona została nieruchomość przy ul. Cegiel-
nia. Składa się ona z dwóch działek:  

- nr 3165/93 o pow. 0,0456 ha,
- nr 3166/93 o pow. 0,1292 ha.
Nieruchomość jest niezabudowana i prze-

znaczona pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną. 

Przez działkę nr 3166/93 przebiega napo-
wietrzna linia elektroenergetyczną 220 KV, 
dlatego lokalizację obiektów w  sąsiedztwie 
linii i  jej strefy ochronnej należy uzgodnić 
z właścicielem tej sieci.

Cena wywoławcza tej nieruchomości to 
128 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie należny podatek VAT.

Działki pod budowę domu 
wystawione na sprzedaż 

Szukasz miejsca na budowę wymarzone-
go domu? Miasto Żory wystawia na sprze-
daż atrakcyjnie położone działki budowla-
ne przy ulicach Ustronnej oraz Cegielnia. 

Na sprzedaż w drodze licytacji wystawiona 
została też działka nr 610/12 o  pow. 0,1638 
ha, zlokalizowana przy ul. Ustronnej. Rów-
nież jest to nieruchomość niezabudowana 
i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Przez działkę przebiega sieć energetyczna 
niskiego napięcia, dlatego planując budowę 
należy zachować strefę ochronną, uzgadnia-
jąc jej szerokość z właścicielem sieci. Ponadto 
w  księdze wieczystej wpisane zostały słu-
żebności drogowe oraz służebność przesyłu 
ustanowiona na rzecz Vattenfall Distribution 
Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Cena wywoławcza tej nieruchomości to 
114 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w  piątek, 30 paź-
dziernika o godz. 10:00 w sali nr 3, na par-
terze Urzędu Miasta Żory, przy Alei Wojska 
Polskiego 25.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w BIP oraz w Wydziale Skarbu Miasta pod nr 
tel. 32 43 48 246.

Szczególną uwagę uczniów zwróciła ro-
snąca popularność urządzeń transportu oso-
bistego (czyli tzw. UTO) - a  w  szczególności 
hulajnóg elektrycznych - na terenie naszego 
miasta. W toku dyskusji jej uczestnicy wypra-
cowali rekomendacje dotyczące właściwego 
korzystania z  hulajnóg w  przestrzeni miej-
skiej. Dodatkowo młodzi mieszkańcy podzie-
lili się swoimi pomysłami na innowacyjne 
rozwiązania dotyczące ekologicznych form 
transportu na terenie Żor. 

Warto wspomnieć,  że „Strategię rozwoju 
elektromobilności w  mieście Żory” dofinan-
sowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  ramach programu GEPARD II – transport 
niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju 
elektromobilności.

Żorscy uczniowie 
o elektromobilności

W  piątek 25 września  uczniowie żor-
skich szkół średnich: Technikum nr 1 oraz 
Zespołu Szkół nr 1 wzięli udział w dyskusji 
online na temat rozwoju elektromobilno-
ści na terenie naszego miasta. Przeprowa-
dzona na platformie Microsoft Zoom dys-
kusja moderowana była przez dr Bożenę 
Sikorę z firmy Collect Consulting S.A. , któ-
ra na zlecenie Gminy Miejskiej Żory odpo-
wiada za opracowanie „Strategii rozwoju 
elektromobilności w mieście Żory”. 

Wyjątek stanowi Wydział Spraw Obywa-
telskich (Referaty Ewidencji Ludności i  Do-
wodów Osobistych oraz Komunikacji), który 
nadal przyjmuje klientów po telefonicznym 
umówieniu terminu.

Urząd Miasta Żory pracuje:
- w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00,
- od wtorku do czwartku, 
   w godz. 7:30 – 15:30,
- w piątek, w godz. 7:30-14:00.
Nadal zachęcamy mieszkańców do zała-

twiania spraw mailowo, telefonicznie lub za 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki po-
dawczej – ePUAP.

Ponadto informujemy, że dokumenty 
można składać w Punktach Informacji lub ko-
rzystać ze skrzynek podawczych, ustawio-
nych przy wejściach do budynków Urzędu 
Miasta.

Bieżące informacje o  funkcjonowaniu 
Urzędu Miasta Żory można znaleźć na stronie 
www.zory.pl. 

Urząd Miasta 
znów otwarty 
dla klientów

Od 1 października 2020 r. Urząd Miasta 
Żory obsługuje klientów w godzinach urzę-
dowania, bez konieczności wcześniejszego 
ustalania terminu załatwienia sprawy.

Ustawa umożliwiająca podróżnym zwrot 
środków za imprezy odwołane z  powodu za-
grożenia epidemicznego dotyczy podróżnych, 
którzy nie otrzymali do tej pory zwrotu środ-
ków od organizatora imprezy turystycznej, nie 
otrzymali w  zamian vouchera, nie skorzystali 
z procedury „charge back”, nie otrzymali w za-
mian innej imprezy od organizatora i nie ode-
brali gotówki od agenta lub organizatora. 

Do złożenia wniosku są zatem uprawnie-
ni podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas 
żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną 
z powodu pandemii. Zgodnie z treścią ustawy 
podróżni, którzy wystąpią o zwrot wpłaconych 

Ruszyły zwroty pieniędzy wpłaconych 
przez podróżnych na wycieczki, 
które nie odbyły się powodu pandemii

1 października weszła w  życie ustawa, 
która umożliwi zwrot środków wpłaconych 
przez klientów organizatorom za wyciecz-
ki odwołane z powodu pandemii. Zgodnie 
z  jej przepisami obsługę wniosków skła-
danych przez podróżnych oraz ich weryfi-
kację na podstawie danych przesyłanych 
przez organizatorów imprez turystycznych 
będzie prowadził Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny. Składanie wniosków 
możliwe będzie wyłącznie poprzez stronę 
Funduszu, za pomocą uprzednio założone-
go konta użytkownika.

środków, będą musieli skorzystać z  systemu 
teleinformatycznego utrzymywanego przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aby 
skorzystać z możliwości zwrotu środków trze-
ba założyć konto w portalu www.tfg.ufg.pl,, 
a  następnie wypełnić wniosek dostępny wy-
łącznie na koncie użytkownika. Z  powodu 
zagrożenia epidemicznego nie jest możliwa 
obsługa osobista podróżnych, ani obsługa 
tradycyjnej poczty.

Podróżni mogą uzyskać niezbędne infor-
macje dzwoniąc na infolinię. Jest ona dostęp-
na  od poniedziałku do piątku  w  godzinach   
8:00 – 20:00 pod numerem telefonu 22  445 
12 34 lub 22 255 23 23. 

Na portalu Funduszu przygotowano rów-
nież specjalną sekcję tematyczną. Będą w niej 
publikowane informacje związane ze zwrota-
mi środków. W sekcji można znaleźć i pobrać 
instrukcję zakładania konta, a także zapoznać 
się z odpowiedziami na najczęściej zadawane 
pytania. Znajduje się tam również treść ustawy 
regulującej zwrot środków z tytułu imprez od-
wołanych przez zagrożenie pandemiczne oraz 
informacje dla przedsiębiorców turystycznych.  
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Aż 3 dni świetnej zabawy przygotowano 
z  okazji uroczystego otwarcia w  Żorach no-
woczesnego centrum handlowego – Galerii 
Wiślanka. Otwarcie galerii zaplanowano na 
czwartek, 22 października o godzinie 13:00. 
Wezmą w nim udział znane i lubiane gwiazdy 
show biznesu, ale i sami mieszkańcy naszego 
miasta.

Zaplanowano m.in. spotkanie z  żorską 
blogerką modową Katarzyną Babiarz, która 
opowie o  trendach jesień/zima oraz występ 
Mażoretek i  Cheerleaderek „Eksplozja” 
Żory. Dla najmłodszych gości przygotowano 
Paradę Pluszaków, w której weźmie udział „Żo-
rek” oraz inne lubiane przez dzieci postacie.

Moc atrakcji na otwarciu 
Galerii Wiślanka w Żorach

Spektakularne 3D mapping show, a do 
tego spotkania z  Krzysztofem Ibiszem 
i  popularnym youtuberem Naruciakiem 
– z  okazji otwarcia Galerii Wiślanka na 
mieszkańców Żor i całego regionu czekało 
będzie wiele atrakcji. 

W  piątek, 23 październi-
ka zaplanowano dzień pełen 
śmiechu, bowiem gwiazdą 
będzie jeden z  naczelnych 
dowcipnisiów polskiego 
YouTube’a – Naruciak. Każdy 
z  publikowanych przez tego 
youtubera filmów cieszy się 
ogromną popularnością, 
a  jego profil na Instagramie 
śledzi obecnie prawie 1,5 mi-
liona internautów. Nie zabrak-
nie też innych atrakcji dla go-
ści w  każdym wieku, a  dzieci 
będą mogły zobaczyć wesoły 
spektakl teatralny.

Niezwykle spektakularnie zapowiada się 
także sobota, 24 października! Tego dnia 
przez zgromadzoną publicznością wystąpią 
tancerze ze szkoły Movimento. Po zachodzie 
słońca żorzanie wezmą zaś udział w jedynym 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych FAZON, której założy-
cielem jest Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych, od 15 lat przy-
znaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców 
Wrażliwych Społecznie. W  tym roku III na-
grodę w  kategorii Rehabilitacja Społeczno-
-Zawodowa otrzymał Zakład Aktywności 
Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach. Na-
grodę odebrała Anita Wawoczny – Dyrektor 
ZAZ „Wspólna Pasja”.

 Zakład Aktywności Zawodowej Zakład 
Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”, roz-
począł działalność 15 września 2009 roku, 
a  obecnie pracuje w  nim kilkadziesiąt osób 
niepełnosprawnych z  Żor i  okolic. Głównym 
celem działalności Zakładu Aktywności Za-
wodowej jest zatrudnianie oraz komplek-
sowa rehabilitacja zawodowa, społeczna 
i  lecznicza osób niepełnosprawnych, a także 
przygotowanie ich do życia w otwartym śro-
dowisku oraz pomoc w  realizacji pełnego, 
niezależnego, samodzielnego i  aktywnego 
życia w  miarę ich indywidualnych możliwo-
ści.

Konkurs Lodołamacze, dzięki szczegóło-
wym kategoriom, pokazuje jak szeroki za-
kres może mieć społeczna odpowiedzialność 
oraz jak wiele instytucji jest otwartych na 

w swoim rodzaju widowisku audiowizualnym. 
3D Mapping Show ożywi elewację galerii, 
a  jeszcze większych emocji doda pokaz lase-
rów i płomieni nawiązujący do ognistej historii 
miasta. Wstęp wolny! 

Zakład Aktywności Zawodowej 
Wspólna Pasja zdobywcą 
nagrody w konkursie Lodołamacze

W czwartek, 24 września w Teatrze Ko-
rez w  Katowicach odbyła się uroczysta 
Regionalna Gala XV edycji konkursu Lo-
dołamacze, podczas której uhonorowa-
no żorski Zakład Aktywności Zawodowej 
„Wspólna Pasja”. 

zrozumienie niepełnosprawności. Laureaci 
reprezentują najwyższe standardy w  obsza-
rze wrażliwości na potrzeby osób z niepełno-
sprawnością. 

Warto przypomnieć, że Zakład Aktywno-
ści Zawodowej ZPU „Wspólna Pasja” został 
laureatem regionalnego etapu konkursu „Lo-
dołamacze 2016”. Statuetka przyznana zosta-
ła w kategorii zatrudnienie chronione.

Całej załodze ZAZ „Wspólna Pasja” składa-
my serdeczne gratulacje i  życzymy dalszych 
sukcesów! 

Bronisław Jacek Pruchnicki z wykształcenia 
jest magistrem inżynierem chemikiem. Pracę 
w Urzędzie Miasta Żory rozpoczął w 2011 roku, 
jako Doradca Prezydenta ds. Infrastruktury. 
Następnie od 2017 r. zatrudniony był na sta-
nowisku Głównego Specjalisty, Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Infrastruktury. W  tym czasie 
był odpowiedzialny za koordynowanie zadań 
Miasta w  zakresie infrastruktury miejskiej, in-
westycji, inżynierii środowiska, gospodarki od-
padami komunalnymi, zarządzania energią, za-
mówień publicznych i transportu publicznego.

Pracę zawodową rozpoczął od stażu w Hu-
cie Łaziska, następnie w 1980 roku zaczął pracę 
w  Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Krywałd-
-ERG” w Knurowie. Następnie był m.in. kierow-
nikiem administracji w  Biurze Turystycznym 
„Atlas” oraz przedstawicielem handlowym, 
a  następnie dyrektorem handlowym w  firmie 
Jokey Plastik Blachownia Sp. z  o.o. w  Kędzie-
rzynie-Koźlu. Z tej ostatniej firmy przeniósł się 
do Urzędu Miasta Żory. 1 października 2020 
roku po 40 latach pracy zawodowej przeszedł 
na zasłużoną emeryturę.

Bronisławowi Jackowi Pruchnickiemu ser-
decznie dziękujemy za wszystkie lata pracy 
w Urzędzie Miasta Żory oraz życzymy realizacji 
marzeń na emeryturze.

Bronisław 
Jacek Pruchnicki pożegnał 
się z Urzędem Miasta 
i przeszedł na emeryturę 

Wdrożenie pierwszej w kraju, powszech-
nej Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej jest 
bez wątpienia najbardziej medialnym - 
choć nie jedynym - sukcesem zawodowym 
Bronisława Jacka Pruchnickiego podczas 
pracy w Urzędzie Miasta Żory. Po 9 latach 
pracy na rzecz żorskiej społeczności Głów-
ny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Infrastruktury z końcem września prze-
szedł na emeryturę.
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- Poprzez konkurs chcemy pokazać szer-
szemu gronu odbiorców piękne, zielone 
przestrzenie w  naszym mieście i  tym samym 
zainspirować innych mieszkańców – podkre-
śla Adrian Lubszczyk, Kierownik Biura Pro-
mocji, Kultury i  Sportu. Wszystkie zgłoszone 
przestrzenie   zostały ocenione przez komisję 
konkursową, która brała pod uwagę estetykę, 
a także różnorodność nasadzeń.

Właścicielem najpiękniejszego ogrodu 
przydomowego został uznany Leszek Kory-
ciak. Najpiękniejszym Rodzinnym Ogródkiem 
Działkowym okrzyknięto ogródek należący 
do Krystyny i  Mariana Zaborskich. Drugie 
miejsce przyznano Stanisławie i  Stefanowi 
Krauzewiczom, a na trzecim stopniu podium 
stanęła Bronisława Szpak. Komisja oceniają-
ca przyznała także trzy wyróżnienia. Otrzymali 
je: Urszula i Stanisław Misiakowie, Grażyna 
i Leszek Tlakowie oraz Krystyna i Zbigniew 
Chrobakowie. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i laureatom konkursu!

Waldemar Socha, Prezydent Miasta 
Żory spotkał się z  właścicielami najład-
niejszych ogródków w naszym mieście, by 
wręczyć im nagrody za „Najpiękniejszą zie-
loną przestrzeń Miasta Żory”. To już druga 
edycja konkursu, organizowanego przez 
Urząd Miasta Żory we współpracy z  Pol-
skim Związkiem Działkowców – Okręgiem 
Śląskim, Rodzinne Ogrody Działkowe z Żor.

Przypomnijmy, że mieszkańcy wybrali do re-
alizacji 18 projektów, których łączna wartość to 
1  750  000,00 zł. Wśród projektów ogólnomiej-
skich najwięcej głosów otrzymał „Żorski Ogród 
Społecznościowy” – projekt stanowiący połącze-
nie wniosków złożonych przez Joannę Kisielew-
ską i  Annę Nowacką. Wartość tego projektu to 
250 000,00 zł. Do tej pory uporządkowano teren 
przy I LO w Żorach pod stworzenie ogrodu oraz 
przeprowadzono cykl spotkań dla tworzącej go 
społeczności. Obecnie trwa natomiast opraco-
wanie kompletnej dokumentacji projektowej 
zagospodarowania tego terenu wraz z elementa-
mi małej architektury. Kolejnym etapem będzie 
realizacja samego projektu i  tworzenie pięknej, 
zielonej przestrzeni integrującej mieszkańców. 

W minionym roku zieleń była tematem prze-
wodnim wielu projektów zgłoszonych przez 
mieszkańców do ŻBO 2020.  Jednym z nich jest 
„Tajemniczy Ogród”, który właśnie powstaje 
w  dzielnicy Księcia Władysława. Planowany ter-
min zakończenia prac to 30 listopada. Te inicja-
tywę zgłosił Mateusz Buksa. Praca wre także 
w  Parku Strzelnica, gdzie prowadzony jest ko-
lejny etap modernizacji. Zakończono już nasa-
dzanie roślin, a  obecnie powstają nowe ścieżki 
i  porządkowany jest teren parku. Prace te po-
trwają do 10 grudnia, a  o  modernizację Parku 
Strzelnica wnioskowała Ludwika Bielak. Konty-
nuując temat zieleni należy wspomnieć o projek-
cie pn. „Zielona Aleja”, który zgłosiła Katarzyna 
Rutkowska. W  ramach tego przedsięwzięcia 
posadzono rośliny wzdłuż całej alei Otto Sterna, 
począwszy od pawilonu handlowo-usługowego 
przy Banku Śląskim, aż do al. Jana Pawła II. Już 
latem można było podziwiać efekty tego proeko-
logicznego projektu. 

Mieszkańcy Żor licznie zagłosowali także za 
budową nowych i modernizacją już istniejących 
placów zabaw w różnych częściach naszego mia-
sta. Rozstrzygnięty został już przetarg na budowę 
ekologicznego placu zabaw w  Parku Miejskim. 
Inwestycja, którą zgłosił Janusz Janik będzie 
gotowa do końca listopada. Już niedługo roz-
pocznie się także  rozbudowa placu zabaw na os. 
Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20, gdzie dzię-
ki projektowi Agnieszki Szpryngier pojawią się 
trampoliny ziemne oraz zjazd linowy. Będą one 
gotowe do końca listopada. Nieco szybciej, bo do 
16 listopada do użytku zostanie oddany plac za-
baw w Baranowicach. O taką inwestycję wniosko-
wał Krzysztof Mentlik. Trwają również formal-
ności związane z  modernizacją i  doposażeniem 
placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
9 w  dzielnicy Rowień-Folwarki. Inwestycja zgło-

Najpiękniejsze 
ogródki w Żorach 
nagrodzone!

Pomysły mieszkańców zmieniają miasto! 
Trwa realizacja Żorskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020

Nowe place zabaw, nasadzenia zieleni, 
budowa i modernizacja boisk sportowych 
czy stworzenie wybiegu dla czworono-
gów, to tylko część z projektów, które rok 
temu wybrali do realizacji mieszkańcy, 
biorący udział w  Żorskim Budżecie Oby-
watelskim 2020. Przedstawiamy krótki ra-
port z realizacji tych przedsięwzięć. 

szona przez Aleksandę Majos zostanie zrealizo-
wana do 30 listopada. 

Z  nowej przestrzeni już od lipca mogą cie-
szyć się mieszkańcy dzielnicy Korfantego. Dzięki 
wnioskowi złożonemu przez Jana Ogiermana, 
Mieczysława Borowca, Dorotę Szmyt, Stefana 
Drożdża, Dominika Krusberskiego, Ireneusza 
Jagusia i Stanisławę Drewicz obok bloków nr 11 
i 12 powstała Strefa Rekreacji. Koszt tej inwestycji 
wyniósł 76 tys. zł.  W dzielnicy Powstańców Śląski 
miejsce do zabawy zyskały natomiast czworono-
gi. Z inicjatywy Zdzisława Skórzaka za blokiem 
nr 12 już w czerwcu stworzono bezpieczny, ogro-
dzony wybieg dla psów z wieloma urządzeniami 
zabawowymi, dostosowanymi do potrzeb na-
szych czworonożnych przyjaciół.

Projekty wybrane w głosowaniu przez miesz-
kańców dotyczyły też budowy chodników i  po-
prawy bezpieczeństwa na drogach. Do końca 
listopada gotowy będzie nowy chodnik wraz ze 
ścieżką rowerową przy fragmencie Alei Wojska 
Polskiego - od skrzyżowania z ul. 3 Maja w stro-
nę Al. Armii Krajowej. To projekt zgłoszony przez 
Henryka Kowalczyka. W  tym samym terminie 
zakończy się budowa chodnika i montaż progów 
zwalniających na ul. Spółdzielczej. To efekt pro-
jektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ro-
werzystów na ulicy Spółdzielczej”, zgłoszonego 
przez Grzegorza Gardynika. Obecnie trwa także 
budowa chodnika przy ul. Skotnica w  dzielnicy 
Kleszczów. Inwestycja, o  której realizację wnio-
skowała Mariola Ordon, zostanie zakończona do 
30 listopada. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa zabudo-
wane zostały też progi zwalniające na ul. Wodnej 
w  Kleszczowie – to efekt projektu zgłoszonego 
przez Marka Marcisza. W  toku jest natomiast 
realizacja projektu pn. „Bezpieczne Osiny”, któ-
rego pomysłodawca – Marcin Broda – wnio-
skował o  wybudowanie sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla pieszych przez ulicę Główną. 
Przewidywany termin realizacji tej inwestycji to 
8 listopada. 

W  ramach ŻBO 2020 mieszkańcy nie zapo-
mnieli też o  infrastrukturze sportowej. Trwają 
prace związane z budową boiska wielofunkcyjne-
go w dzielnicy Rogoźna. Pomysł takiej inwestycji 
zgłosili Teresa Michalik i  Jerzy Michalik, a  bę-
dzie ona gotowa już pod koniec października. 
Wtedy zakończy się także renowacja nawierzchni 
boiska piłkarskiego KS Kleszczów. To z  kolei ini-
cjatywa zgłoszona przez Piotra Frysza. Ostatni 
z projektów pn. „Wykonanie projektu budowlane-
go pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz 
z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym 
i  parkingiem” został zgłoszony przez Krzyszto-
fa Majosa i  dotyczy dzielnicy Rowień-Folwarki. 
Obecnie prowadzone jest rozeznanie cenowe na 
wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, 
na którym ma zostać stworzone boisko. Po jej wy-
konaniu możliwe będą dalsze działania związane 
z tym przedsięwzięciem. 

Szczegółowe informacje o wszystkich projek-
tach można znaleźć na www.zory.pl.

Piękna działka ROD 
Krystyny i Mariana Zaborskich

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Miejsce postoju mammobusu:  
 
 
 

 
Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Instytutu Onkologii: 

ŻŻOORRYY  ––  RRYYNNEEKK  ((pprrzzyy  UUrrzzęęddzziiee  MMiiaassttaa))  
6, 9 listopada w godz.: 10.00-17.00 

10, 12 listopada w godz.: 8.30-15.30 
 

ZAPISY NA BADANIE pod nr tel.: 32 278 98 96 
w godz.: 7.00-15.00 
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Akcja „Bezpieczny Sk8park”, zainicjowana 
przez Urząd Miasta Żory we współpracy z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w  Katowicach 
oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i  Rekreacji 
w Żorach, ma na celu propagowanie podsta-

Skatepark jeszcze bezpieczniejszy! 
Powstało specjalne ogrodzenie

Bezpieczeństwo to podstawa! Żorski 
skatepark, który cieszy się ogromną popu-
larnością, stał się właśnie bezpieczniejszy 
dla użytkowników. W ramach kampanii 
edukacyjno-informacyjnej „Bezpieczny 
Sk8park”, cały jego teren został ogrodzo-
ny barierkami.

wowych zasad bezpieczeństwa wśród żor-
skich skaterów, zwłaszcza tych najmłodszych 
oraz wszystkich osób odwiedzających Park 
Cegielnia. Na terenie skateparku pojawiły się 
już banery i naklejki przypominające o zasa-

dach bezpieczeństwa, a  od kilki dni dostęp 
do urządzeń jest możliwy tylko poprzez dwa 
wydzielone korytarze. Obok wejść znalazły 
się także tablice informacyjne, prezentują-
ce zasady bezpiecznego korzystania oraz 
czynności zabronione. Twarzą kampanii jest 
mistrz sportów ekstremalnych Dawid Go-
dziek, który wystąpił w  filmie promującym 
bezpieczne korzystanie ze skateparków. 

Przypominamy, że skatepark jest miejscem 
przeznaczonym wyłącznie dla osób  posiada-
jących odpowiednie umiejętności! Na terenie 
skateparku należy stosować się do obowiąz-
ku zakładania kasku. Nie wolno spacerować 
czy przesiadywać na rampach, ponieważ ta-
kie zachowania stwarzają zagrożenie dla ak-
tywnych uczestników. Bezpiecznej zabawy! 

Piękna wrześniowa pogoda sprzyjała rowero-
wym przejażdżkom. Już w  pierwszym tygodniu 
uczestnicy rywalizacji przejechali milion kilome-
trów! W zabawie aktywny udział wzięło blisko 16 
tysięcy użytkowników, którzy odbyli ponad 200 
tysięcy treningów. Kilometry były kręcone do 
ostatnich minut, a ostatecznie cała Polska wykrę-
ciła ponad 3,6 mln km!

Ideą akcji organizowanej przez miasto Byd-
goszcz, jest przede wszystkim promowanie rowe-
ru jako zdrowego, ekologicznego i nowoczesne-
go środka transportu. Dzięki zabawie udało się 
ograniczyć ślad smogowy o 134 tony! Żory rów-
nież przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku.  

W naszym mieście bawiło się 148 aktywnych 
użytkowników. Uczestnicy przejechali ponad 30 

Zakończyła się rywalizacja 
o Puchar Rowerowej Stolicy Polski

Walka o  Puchar Rowerowej Stolicy Polski 
już za nami. Żory uplasowały się na 19 pozycji 
wśród 44 miast, które wzięły udział w akcji.

tysięcy kilometrów! Najaktywniejszymi rowe-
rzystkami okazały się Maria Szul, która przejecha-
ła aż 1240 km, Aneta Kokot (825 km) oraz Anna 
Matysiak (735 km). Wśród mężczyzn największą 
ilością przejechanych kilometrów może pochwa-
lić się Józef Szul, który wykręcił aż 2744 km! 
Drugie miejsce należy do Mirosława Dziadka 
(1847 km), a trzecie do Mariana Małochy (1695 
km). Rekordziści otrzymali nagrody rzeczowe od 
Miasta Żory.

Puchar Rowerowej Stolicy Polski zostaje 
w Nowej Soli, która zwyciężyła drugi raz z rzędu. 
Drugie miejsce zajęła Biała Podlaska, dla której re-
kordzista wykręcił 7 tys. km!  Na trzecim miejscu 
uplasowało się Gniezno.

Kolejna edycja zabawy już w przyszłym roku, 
ale my zachęcamy mieszkańców do jazdy na ro-
werze przez cały rok! Serdecznie dziękujemy za 
każdy przejechany kilometr!

- Po ośmiu bardzo satysfakcjonujących 
i pełnych wyzwań latach rozstaję się z Urzę-
dem Miasta Żory. Każdego dnia z wielką pa-
sją, radością i  dumą przychodziłam do pra-
cy. Moją pracę na rzecz miasta Żory zawsze 
wykonywałam z  wielką miłością. To miasto 
mam w krwiobiegu i to pozostaje niezmien-
ne. Przede mną nowe wyzwanie, które już 
na starcie dodaje mi skrzydeł – powiedziała 
Anna Ujma. 

Anna Ujma od 2012 roku była związana 
zawodowo z Urzędem Miasta Żory, w którym 
pracowała najpierw jako Doradca Prezydenta 
Miasta, a następnie Główny Specjalista – Peł-
nomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury 
i  Sportu. Odpowiadała za nadzór nad jed-
nostkami z dziedziny kultury i sportu, w tym: 

Anna Ujma zakończyła 
współpracę z Urzędem Miasta 

Przez osiem lat Anna Ujma odpowia-
dała w  Urzędzie Miasta Żory za kontakty 
z  dziennikarzami oraz zagadnienia zwią-
zane z promocją, kulturą i sportem. Wraz 
końcem września Pełnomocnik Prezyden-
ta Miasta opuściła Urząd Miasta. 

Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miej-
skim, Miejskim Ośrodkiem Sportu i  Rekre-
acji, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Żor-
skim Centrum Organizacji Pozarządowych. 
W  Urzędzie Miasta ściśle współpracowała 
z Biurem Promocji, Kultury i Sportu. 

Dziękujemy Annie Ujmie za zaangażowa-
nie i wieloletnią pracę na rzecz Urzędu Miasta 
Żory oraz życzymy wielu sukcesów na dalszej 
ścieżce rozwoju zawodowego. 

Obowiązki służbowe Anny Ujmy w  Urzę-
dzie Miasta Żory przejął Adrian Lubszczyk 
– Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu. 
Kontakt: 32 43 48 295, e-mail: adrian.lubsz-
czyk@um.zory.pl. 

Nowym prezesem w spółce Nowe Miasto 
został Jerzy Serednicki. W związku z zakoń-
czeniem kadencji poprzedniego prezesa Ar-
kadiusza Tomaszewskiego, rada nadzorcza 
podjęła decyzję o wyborze na to stanowisko 
dotychczasowego członka zarządu. Jerzy 
Serednicki związany jest ze spółką od 2010 
roku, ma wieloletnie doświadczenie w  pra-
cy na kierowniczych stanowiskach.   Spółka 
Nowe Miasto zajmuje się przemysłem cza-
su wolnego, rozwojem branży turystycznej 
i  rekreacyjnej w  Żorach. Do zarządzanych 
przez nią obiektów należą m.in. Park Rozryw-
ki Twinpigs, Park Wodny Aquarion, Muzeum 
Ognia oraz Hotel i Restauracja Texas.

Pracę na stanowisku prezesa Zakładów 
Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach za-
kończył także Olgierd Zaraś. Sprawował tę 
funkcję przez dwie kadencje, od września 
2014 do 2020 roku. Po zakończeniu jego dru-
giej kadencji, uchwałą Rady Nadzorczej ZTK 
sp. z  o.o. nowym prezesem spółki wybrany 
został Andrzej Bzibziak. Andrzej Bzibziak 
jest absolwentem Wydziału Spółdzielczo-
-Ekonomicznego SGH w Warszawie. Ukończył 
również podyplomowe studium menadżer-
skie, także na SGH w  Warszawie. Wcześniej 
pracował m.in. w MILTON TRUSTEE sp. z o.o. 
gdzie przez 11 lat pełnił funkcję prezesa za-
rządu i  dyrektora zarządzającego, w  TEDEX 
Production Sp. z  o.o. jako dyrektor naczelny 
oraz w Lukoil Polska Sp. z o.o. jako menadżer 
ds. sprzedaży.

Dziękujemy za pracę na rzecz miasta 
prezesom, których kadencje się zakończyły, 
a  Jerzemu Serednickiemu oraz Andrzejowi 
Bzibziakowi życzymy wielu sukcesów na no-
wych stanowiskach. 

Zmiany 
w miejskich 
spółkach

W ostatnim czasie do ważnych zmian 
organizacyjnych zaszło w  dwóch miej-
skich spółkach. Nowi prezesi zarządza-
ją spółkami Nowe Miasto Sp. z o.o. oraz 
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
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W  piątek, 30 października w  Muzeum 
Ognia w  Żorach na dzieci w  wieku 4-12 lat 
będzie czekało mnóstwo atrakcji. Zabawa roz-
pocznie się o  godz. 17:00 i  potrwa do 21:00. 
W  programie  m.in. warsztaty, halloweenowe 
gry i zabawy oraz konkurs na najlepsze przebra-
nie. Zapewniony jest także ciepły posiłek i prze-
kąski. Imprezę zakończy „upiorne” mini disco.

Obowiązują zapisy telefoniczne pod nume-
rem 32 307 27 98. Koszt uczestnictwa to 45 zł.  

Halloween 
w Muzeum Ognia

Czarownica, duszek, a  może Dracula 
- jaki kostium wybierze Twoje dziecko? 
Muzeum Ognia zaprasza najmłodszych do 
halloweenowej zabawy. 

Już w  pierwszych dniach listopada w  ra-
mach projektu „W  rolach głównych: Le-
opold Tyrmand” bibliotekę odwiedzą zna-
mienici goście. Celem tego przedsięwzięcia 
jest prezentacja sylwetki wszechstronnego 
i wybitnego twórcy Leopolda Tyrmanda. Dla-
tego też przygotowany został ciąg wydarzeń 
literacko-artystycznych, przybliżających syl-
wetkę pisarza, publicysty, prekursora i  pro-
pagatora jazzu w Polsce – w skrócie człowie-
ka-legendy.   Odbędzie się panel dyskusyjny 
z  udziałem Marcela Woźniaka oraz Mag-
daleny Grzebałkowskiej, koncert kwartetu 
jazzowego z udziałem muzyków Teatru Roz-
rywki, a  także lekcje literatury dla młodych, 
warsztaty kreatywnego pisania, maraton lite-
racki oraz wystawa fotografii „Życie towarzy-
skie i uczuciowe”. 

Projekt dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu Partnerstwo dla książki 2020. 

Drugi z  rozpoczynających się w  listopa-
dzie projektów nosi tytuł „Twoja Szansa – 

Nowe projekty w żorskiej bibliotece
Jesień przyniesie wysyp nowych ini-

cjatyw w  żorskiej bibliotece. Już w  listo-
padzie startują tam dwa nowe projekty, 
skierowane do wszystkich mieszkańców 
Żor, w tym mieszkających w naszym mie-
ście obcokrajowców. 

Twój Sukces” i  skierowany jest do obcokra-
jowców, którzy ukończyli 25. rok życia i mają 
prawo do legalnego zatrudnienia w  Polsce. 
- W  ramach tej inicjatywy na terenie biblio-
teki przeprowadzone zostaną interesujące 
i  przydatne zajęcia teoretyczne oraz prak-
tyczne, koncentrujące się wokół sytuacji z ży-
cia codziennego, wzbogacone kursem języka 
polskiego, poszerzającym słownictwo oraz 
umiejętności poprawnego konstruowania 
wypowiedzi. Wsparcie motywacyjne uczest-
ników zapewnione zostanie poprzez szkole-
nia, udział w wydarzeniach kulturalnych i in-
tegracyjnych, pomoc psychologa, doradcy 
zawodowego, prawnika i  tłumaczy – mówi 
Aleksandra Zawalska-Hawel, Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. - Na-
bycie praktycznych umiejętności oraz moty-
wacja do nauki, integracji i aktywnego życia 
w polskim społeczeństwie, to główne założe-
nia tego projektu, który potrwa aż do końca 
listopada przyszłego roku – dodaje. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat wydarzeń i re-
krutacji w ramach prowadzonych projektów 
można znaleźć na stronie www.mbpzory.pl.

Już w  sobotę, 14 listopada, o  godzinie 
17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żo-
rach o dialogach między słowem a obrazem 
porozmawiają Lech Majewski i  Grzegorz 
Jankowicz. Pierwszy z  nich nazywany jest 
„Wielkim Artystą Wielu Dziedzin”, a  wśród 
krytyków filmowych uznawany za najwięk-
szego wizjonera polskiego kina. We wrześniu 
2019 r. na świecie i w sierpniu 2020 r. w Polsce 
miała miejsce premiera jego najnowszego fil-
mu pt. „Dolina Bogów”, który zdobył uznanie 

Młyn, krzyż i Parmezan 
– niezwykłe spotkanie w bibliotece 

Frekwencja na wydarzeniach towarzy-
szących otwarciu nowej siedziby żorskiej 
biblioteki pokazała, jak duże jest zain-
teresowanie mieszkańców i  czytelników 
wydarzeniami kulturalnymi. Dlatego też 
już w  listopadzie w  bibliotece odbędzie 
się spotkanie z  wyjątkowymi gośćmi pod 
hasłem „Młyn, krzyż i Parmezan”.

krytyków oraz dwie nominacje konkursowe. 
Także w  tym roku swoją premierę mia-

ła książka pt. „Życie w  kuli. Parmigianino, 
Ashbery i  sztuka przemiany” autorstwa 
Grzegorza Jankowicza - wybitnego filologa, 
eseisty i krytyka literackiego. Wieloletni Dy-
rektor Międzynarodowego Festiwalu Litera-
tury im. Josepha Conrada oraz współtwórca 
akcji społecznej „Lekcje czytania z…” poroz-
mawia z  Lechem Majewskim na temat po-
łączeń i różnic między światem kreowanym 
słowem a  światem zamkniętym w  obrazie, 
zwracając równocześnie uwagę na koniecz-
ność istnienia między nimi dialogu. 

Wstęp na spotkanie pn. „Młyn, krzyż i Par-
mezan” jest bezpłatny. Uczestnicy muszą 
dostosować się do aktualnych wymogów 
epidemicznych. Szczegółowe informacje na 
www.mbpzory.pl.

Festiwal skierowany jest do recytatorów 
i  wokalistów ze szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych i  ponadgimnazjalnych. 
Recytatorzy przedstawiają jeden utwór o  po-
godnej, radosnej, żartobliwej tematyce, zaś 
wokaliści wykonują jeden utwór o  tematyce 
dowolnej w  dowolnym języku, trwający mak-

Pokaż swój talent! Przed nami Jesienne 
Spotkania Artystyczne Ballo 2020

Już po raz XVIII Towarzystwo Wspie-
rania Twórczości Dzieci i  Młodzieży Bal-
lo,  Miejski Ośrodek Kultury w  Żorach, 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oraz Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 5 
zapraszają młodych artystów na Jesienne 
Spotkania Artystyczne Ballo 2020. 

symalnie 5 minut. Dopuszczalne są tylko wy-
konania solowe. Co ważne, każda szkoła może 
zgłosić po trzech uczestników w każdej katego-
rii wiekowej, jeden uczestnik może startować 
tylko w jednej kategorii. 

Zgłoszenie należy przysyłać do 31 paździer-
nika mailowo na adres towarzystwo.ballo@
wp.pl. Regulamin i  kartę zgłoszeniową można 
znaleźć na stronie www.wesole-nutki.zory.pl.

Przesłuchania konkursowe zaplanowano na 
20 listopada w Domu Kultury w Żorach. 



7Kurier Żorski  |   numer 09   |  październik 2020

Informacje

Stypendia sportowe przyznawane są naj-
lepszym zawodnikom startującym w  dyscy-
plinach olimpijskich zespołowych oraz indy-
widualnych. Mogą je otrzymać zawodnicy 
rywalizujący w kategoriach od juniorów do se-
niorów, mający maksymalnie 40 lat. O stypen-
dium sportowe mogą ubiegać się zawodnicy, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki w  międzyna-
rodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym.

Stypendysta musi spełniać następujące 
warunki: 

1) nie ukończył 40 roku życia w chwili złoże-
nia wniosku, 

Stypendia dla najlepszych sportowców. 
Wnioski można składać do końca listopada 

Wielu doskonałych sportowców, od-
noszących sukcesy na szczeblu krajowym 
i  międzynarodowym, na co dzień miesz-
ka i  trenuje w Żorach. Chcąc wspierać ich 
w dążeniu na sportowe szczyty, miasto co 
roku przyznaje najlepszym z nich stypen-
dia sportowe. Wnioski o  stypendium na 
2021 rok można składać do 30 listopada.

2) ma miejsce zamieszkania na terenie miasta 
Żory, 

3) wypełnia wzorowo obowiązki zawodnika 
określone regulaminem klubu sportowego, 
którego jest reprezentantem, 

4) osiągnął wysoki wynik sportowy, a  jego 
plany startów i  przygotowań wskazują na 
możliwość osiągnięcia w  przyszłości po-
dobnych lub wyższych wyników w  dyscy-
plinach: 
a) zespołowych: 

- zakwalifikowanie się do kadry pierw-
szego zespołu reprezentującego klub 
sportowy w  oficjalnych rozgrywkach li-
gowych polskich związków sportowych 
(na poziomie ekstraklasy, I lub II ligi), 

- powołanie do kadry narodowej Polski, 
b) indywidualnych: 

- udział w  Igrzyskach Olimpijskich i Para-
olimpijskich, 

- zajęcie od I  do V miejsca w  Mistrzo-
stwach Świata, Pucharze Świata, Akade-

mickich Mistrzostwach Świata, 
- zajęcie od I  do V miejsca w  Mistrzo-

stwach Europy, Pucharze Europy, 
- zajęcie od I  do VIII miejsca w  Mistrzo-

stwach Polski, Pucharze Polski, 
- zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Śląska, 
- powołanie do kadry narodowej Polski.

Z  wnioskiem o  przyznanie stypendium 
może wystąpić zawodnik lub klub sportowy. 
Wniosek, można złożyć w dwóch terminach:

1) do 30 listopada roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok, którego wniosek 
dotyczy – w zakresie przyznania zawodni-
kowi stypendium obejmującego pierwsze 
półrocze roku budżetowego 

2) do 30 czerwca roku kalendarzowego, 
którego wniosek dotyczy – w  zakresie 
przyznania zawodnikowi stypendium 
obejmującego drugie półrocze roku bu-
dżetowego.

Stypendium sportowe dla zawodnika upra-
wiającego dyscyplinę indywidualną może 
także zostać przyznane na okres całego roku 
budżetowego. Regulamin oraz formularz wnio-
sku można znaleźć na stronie www.zory.pl 
 oraz zory.eboi.pl.

Tegoroczne PZLA Mistrzostwa Polski 
w Wielobojach i Sztafetach rozegrane zosta-
ły na stadionie AZS Łódź. Na tej imprezie nie 
mogło zabraknąć reprezentantów Żor. Biega-
cze UKS „Czwórki” doskonale zaprezentowali 
się w sztafecie 4 x 400 m MIX, przecinając li-
nię mety na 3 miejscu. Brązowy medal zdoby-
ła sztafeta w  składzie: Magda Czajkowska, 

UKS „Czwórka” Żory 
zakończyła sezon na medal! 

Mocnym akcentem zakończyli sezon 
2020 sprinterzy UKS „Czwórki” Żory! Pod-
opieczni trenerki Iwony Krupy zdobyli 
brązowy medal Mistrzostw Polski w  szta-
fecie 4 x 400 m MIX. 

Cyprian Brilla, Patrycja Stępka i  Damian 
Kania. Naszych reprezentantów wyprzedziły 
sztafety MKS Agros Chełm oraz AKL Ursynów 
Warszawa. 

Podczas zawodów UKS „Czwórkę” Żory re-
prezentowała też sztafeta 4 x 200 m kobiet. 
Sprinterki w  składzie: Martyna Ziebura, 
Marta Kałmuk, Magda Czajkowska i  Zu-
zanna Wyppich zajęły ostatecznie czwarte 
miejsce. Dla Martyny Ziebury i Marty Kałmuk 
był to ostatni start w barwach żorskiego ze-
społu, kolejny sezon rozpoczną już jako za-
wodniczki AZS AWF Katowice . 

Do harmonogramu zajęć w  Parku Wod-
nym Aquarion wróciła gimnastyka dla se-
niorów. Zajęcia odbywają się w każdy czwar-
tek o godzinie 9:00. Jednorazowy wstęp na 
gimnastykę kosztuje 13 zł. Dostępne są także 
karnety na 4 lub 8 wejść (w cenie 45 i 90 zł). 
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Ćwiczenia w wodzie to jedna z najbez-
pieczniejszych form aktywności fizycznej 
dla seniorów. Woda minimalizuje ryzyko 
kontuzji i odciąża stawy i właśnie dlatego 
lekarze najczęściej zalecają osobom star-
szym właśnie taki sposób dbania o kon-
dycję fizyczną. 

- Idea corocznego biegu nie mogła zostać 
przerwana, dlatego też 11 października w  ra-
mach XIII edycji Żorskiego Biegu Ulicznego, 
odbył się „Bieg po zdrowie” oczywiście z  za-
chowaniem reżimu sanitarnego – mówi Marek 
Utrata, Dyrektor MOSiR Żory. 

Na terenie Parku Cegielnia, w godzinnych 
odstępach odbyły się  cztery cykle biegowe, 
a  w  każdym z  nich uprawnionych do udziału 
było 100 osób. Impreza, pomimo niesprzyjają-
cej aury oraz obostrzeń sanitanych, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.  Po zdrowie pobie-
gli zarówno wytrawni biegacze i  zawodnicy 
żorskich klubów, jak i rodzice wraz z dziećmi, 
które od najmłodszych lat próbują swych sił 
w sportowej rywalizacji.  Łącznie z 400 zapisa-
nych do udziału w imprezie na trasę wyruszyło 

XIII Żorski Bieg Uliczny przeszedł do historii
Kolejny Żorski Bieg Uliczny już za 

nami. Z uwagi na ogłoszony w kraju stan 
epidemii, w tym roku impreza odbyła się  
w nieco innej niż zwykle, okrojonej formie. 
Żorzanie ponownie udowodnili jednak,  
że kochają bieganie! 

349 osób, które odebrały od organizatorów 
pamiątkowe medale. Każdy z czterech biegów 
rozpoczynał się od rytmicznej rozgrzewki pro-
wadzonej przez Martę Basek, biegaczkę  klu-
bu HRmax Żory. Uczestnicy pokonywali dwa 
okrążenia wokół parku, czyli łącznie dystans 
2 km. 

Bieg Po Zdrowie miał charakter rekreacyjny, 
a  wprowadzony w  tym roku po raz pierwszy 
na tym dystansie elektroniczny pomiar cza-
sów, służył jedynie indywidualnym potrzebom 
uczestników. Na zakończenie, każdy uczestnik, 
który ukończył bieg, miał możliwość udziału 
w konkursie z nagrodami, których łączna pula 
wyniosła 2 000 zł. 

Honorowy patronat nad imprezą objęli 
Prezydent Miasta Waldemar Socha oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła. Spon-
sorem biegu była spółka Kapadora, która ufun-
dowała wartościowe nagrody, a  partnerem 
biegu został sklep Decathlon Żory. W zabezpie-
czeniu imprezy jak zawsze pomagały OSP Żory 
oraz Stowarzyszenie Ratownicze Iskra Żory. 

Gimnastyka dla seniorów 
w Aquarionie
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Informacje

Od ponad 60 lat żorskie kino „Na Starówce” gości mieszkańców na niezli-
czonych seansach filmowych oraz wielu innych wydarzeniach artystycznych. 
Pokolenia żorzan przeżywały tam chwile wzruszeń i maja wiele związanych 
z  nim wspomnień. Początki kina nie były łatwe: trzy częściowo zachowane 
ściany, ogromna ilość gruzu, zarastającego roślinnością – tak wyglądało to 
miejsce zaraz po wojnie. Budynek, w którym znajduje się żorskie kino jest po-
zostałością po zburzonej przez hitlerowców synagodze. W 1957 roku żorzanie 
wspólnie odgruzowali ten teren. Z biegiem lat budynek ten zmieniał właści-
cieli i nazwy, był Znicz, Vega, kino na Starówce, by w końcu zaistnieć jako Sce-
na na Starówce, co wskazuje na wielofunkcyjny charakter tego miejsca. 

- Małe kina jednosalowe mają swoją niepodważalną wartość sentymen-
talną i historyczną. Wspomnienia z żorskim kinem mogą być różne: paździer-
nik pełen radzieckiej kinematografii, długie kolejki, muzyka puszczana przed 
seansami, sprawdzanie legitymacji… Czasami dochodziło do wpadek, kiedy 
widzowie mogli zobaczyć film do góry nogami, albo lukę w fabule, gdy ope-
rator ominął jedną z rolek. Ale były też wielkie i ważne momenty. Może sami 
byliście ich częścią? Może Krzyżaków Aleksandra Forda oglądaliście w  wy-
godnych kinowych fotelach, albo widzieliście u nas jakiś inny kultowy film? 
Bardzo chcielibyśmy dowiedzieć się jakie są Wasze wspomnienia z tego miej-
sca – mówi Jolanta Hrycak, kierownik kina „Na Starówce”. 

Zachęcamy od dzielenia się wspomnieniami i zdjęciami.  Można je wysy-
łać na adres mok@mok.zory.pl.

Także tej jesieni warto wybrać się do kina „Na Starówce” i skorzystać z wie-
lu ciekawych ofert. Nowością jest akcja „3+1” – każdy, kto w ciągu miesiąca 
przyjdzie na 3 seanse filmowe, bilet na czwarty otrzyma gratis. – Akacja po-
trwa przez rok, więc każdy będzie miał szansę na zdobycie darmowych wej-
ściówek – podkreśla Jolanta Hrycak. 

Filmowa jesień w kinie „Na Starówce”
Najnowsze kinowe hity, czwartki konesera, tanie poniedziałki 

czy maratony filmowe, to tylko część propozycji przygotowanych na 
tegoroczny sezon jesienno-zimowy przez żorski kino „Na Starówce”. 
Nowością, która z pewnością zachwyci kinomanów jest akcja „3+1”.


