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Informacje

L.P. Nazwisko, imię Funkcja Adres Numery telefonów

1 Anita 
Materzok

Przewodnicząca Zespołu 
Akcji Zima 2021/2022

Urząd Miasta Żory, 
al. Wojska Polskie-

go 25

w godz. 7:30 -15:30 
tel: 32 43 48 272

2 Bitner 
Marek

Z-ca Przewodniczącej 
Zespołu Akcji Zima 

2021/2022

Urząd Miasta Żory, 
al. Wojska Polskie-

go 25

w godz. 7:30 -15:30 
32 43 48 278

3 Adam 
Zniszczoł

Wykonawca zimowego utrzymania miej-
skich dróg, chodników, schodów 

terenowych, parkingów

Żory, 
ul. Okrężna 5 całodobowy: 728 393 617

4 Sławomir 
Jędrzejczyk

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miasta Żory, 
Rynek  9

w godz. 7:30 -15:30 
tel. 32 43 48 170 

całodobowy: 604 145 600

5 Agnieszka 
Chrobasik

Wydział Edukacji
(nadzór nad utrzymaniem 
placówek oświatowych)

Urząd Miasta Żory, 
Rynek 9

w godz. 7:30 -15:30 
tel. 32 43 48 124

6 Renata 
Sułkowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
(nadzór nad utrzymaniem obiektów 
budowlanych, dróg wewnętrznych 

i chodników)

Żory,  
os. Korfantego PU-11

w godz. 7:00 - 15:00 
tel. 32 47 88 162 

od godz. 15:00 885 442 885 
lub 885 771 551

7 Starzykowski 
Marian

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
(nadzór nad utrzymaniem obiektów 
budowlanych, dróg wewnętrznych 

i chodników)

Żory, 
os. Powstańców 

Śląskich 3 B

w godz. 7:00 - 15:00 
tel. 32 43 41 901 

od godz. 15:00 oraz w soboty, 
niedziele i święta 

Pogotowie Awaryjne 
- 32 43 43 690

8 Łęgosz 
Andrzej

Zarząd Budynków Miejskich
(nadzór nad utrzymaniem obiektów 
budowlanych, dróg wewnętrznych 

i chodników)

Żory, 
al. Wojska 

Polskiego 4a
Całodobowy 600 323 776

9 Pilny 
Andrzej

Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej

(działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa)

Żory, 
ul. Ogniowa 10

całodobowy: 32 43 45 438, 
32 43 45 439 

alarmowy 998

10

Głowacka 
Agata oraz 

Łukasz 
Orłowski

Komenda Miejska Policji
(działania interwencyjne, 

klęska żywiołowa)

Żory, 
ul. Wodzisławska  3

całodobowy: 47 85 53 200, 
47 85 53 291 i 292 

alarmowy 112

11 Błasiak 
Beata

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

(działania interwencyjne, klęska żywio-
łowa)

Żory, 
ul. Wodociągowa 10

w godz. 7:00 - 15:00 
tel. 32 43 44 631 

32 43 44 632 
693 390 973 

całodobowy 32 43 41 915

12 Henryk 
Niechoj

PTEP S.A. Ciepłownia Żory
(działania interwencyjne, 

klęska żywiołowa)

Żory, 
ul. Pszczyńska 54

całodobowy 32 43 49 143, 
600 436 078

13 Rafał 
Zgoda

OBI COMPLEX Rafał Zgoda 
(działania interwencyjne w zakresie 

oświetlenia ulicznego)

Żory, 
ul. Wysoka 5

Dyspozytor tel. całodobowy 
691 718 018 

(do 31.12.2021 r.)

14 Łukasz 
Burczyk

SYNCHROGOP Sp. z o.o. 
(działania interwencyjne w zakresie 

sygnalizacji świetlnej)

ul. Fabryczna 15, 
40-611 Katowice

całodobowe pogotowie 
sygnalizacji - 601 462 340 

(do 31.12.2021 r.)

15 Piecha 
Eugeniusz

Miejskie Zakłady 
Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. – 

(działania interwencyjne, klęska żywio-
łowa)

Żory,  
ul. Dąbrowskie-

go 20

32 43 41 224 
wew. 307

16

Pogotowie 
Energetyczne 

(awarie energii 
elektrycznej)

działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa

całodobowy 32 30 30 991, 
alarmowy 991

17

Pogotowie 
Gazowe 

(awarie sieci 
gazowej)

działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa 

całodobowy 32 42 23 419, 
pogotowie gazowe 992

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem adresów i numerów telefonów do osób 
i instytucji związanych z organizacją „Akcji Zima 2021/2022” w naszym mieście. Pod 
tymi numerami można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg. 
Przewodniczącym zespołu „Akcji Zima” jest Anita Materzok - naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory.  

Akcja Zima 2021/2022

Co zrobić, by nie spotkać na swej dro-
dze dzika?

• Unikaj zarośli i łąk z dala od zabudowań, 
szczególnie po zmroku.

• Nie dokarmiaj dzikich zwierząt! Nie wy-
rzucaj żywności w  miejscach do tego 
nieprzeznaczonych.

• Zabezpiecz pojemniki oraz worki na 
śmieci przed dostępem zwierzyny.

• Uporządkuj swoją działkę,  zbieraj opa-
dłe owoce i warzywa, dbaj by trawa była 
skoszona, a gęste zarośla usunięte.

• Gdy zajdzie taka konieczność zastosuj 
przy ogrodzeniu posesji dostępne na 
rynku środki odstraszające.
Pozbycie się zwierząt z miasta nie jest 

proste. Koła łowieckie nie mogą prowadzić 
polowań poza obszarem obwodów łowiec-
kich. Tereny podlegające wyłączeniu z po-
lowań przez Wojewodę Śląskiego stają 
się dla zwierzyny „bezpiecznym schronie-
niem”. W  porozumieniu z  miastem koła 
łowieckie podejmują szereg działań mają-
cych na celu eliminację problemu (wzmo-
żone dyżury myśliwych w okresie wzrostu 
płodów rolnych, edukacja mieszkańców, 
a  nawet przekazywanie mieszkańcom 
certyfikowanych środków odstraszających 
dziki).

Jesienią, kiedy zmierzch zapada wcze-
śniej, ryzyko spotkania z dzikiem wzrasta. 
Jak zachować się w sytuacji, kiedy spo-
tkamy się z dzikiem „oko w oko”?

• Pamiętaj, że dzik to naprawdę dzikie 
zwierzę, którego zachowania nie moż-
na przewidzieć.

• Nie panikuj i po cichu się oddal.
• Nie podchodź, nie strasz, nie dokarmiaj.
• Zachowaj szczególną ostrożność, gdy 

spotkasz lochę z młodymi. Dziki nie są 
agresywne z natury, atakują gdy czują 
się zagrożone lub są ranne.

Dziki w mieście 
– co zrobić, 
gdy je spotkamy?

„Dzik jest dziki, dzik jest zły” ? Choć 
kojarzą się głównie z lasem, to od kilku 
lat obserwujemy wzrost populacji dzi-
ków oraz wchodzenie przez nie na te-
reny miejskie. Ich obecność w  pobliżu 
zabudowań wynika m.in. z  rozrastania 
się aglomeracji, a także nieświadomego 
wabienia zwierząt pozostawianiem od-
padków przez ludzi.  

Jednocześnie przypominamy, że 
w  przypadku uchwalenia nowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi Prezydent Miasta zawiadamia 
właściciela nieruchomości o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej 
stawki i  danych podanych w  deklaracji. 
W  takim przypadku właściciel nierucho-
mości nie jest obowiązany do złożenia 
nowej deklaracji i  uiszcza opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

Zmieniły się dane dotyczące nieruchomości? 
Pamiętaj o deklaracji za gospodarowanie odpadami

Przypominamy, że w przypadku zmia-
ny danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, takich 
jak: zmiana liczby mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość, zmiana 
w  zakresie posiadania kompostownika 
czy zmiana danych osobowych właścicie-
la nieruchomości właściciel nieruchomo-
ści jest obowiązany złożyć nową deklara-
cję o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiła zmiana.

Porady udzielane są przez radców praw-
nych i adwokatów od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 13:00 – 17:00.

Chcąc skorzystać z porady należy wcześniej 
zarejestrować się telefonicznie pod numerem 
32 43 48 302 w godzinach pracy Urzędu Mia-
sta Żory (poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - 
czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00).

Bezpłatna pomoc prawna 
dla mieszkańców Żor

Mieszkańcy Żor mogą skorzystać z bez-
płatnej pomocy prawnej. Punkty, w  któ-
rych udzielane są darmowe porady ad-
wokatów oraz radców prawnych znajdują 
się w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1 
- obok Urzędu Skarbowego i Policji. 
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Organizatorem konkursu Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa Ślą-
skiego jest Zarząd Województwa Śląskie-
go, a  współorganizatorami są: Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich oddział 
Katowice i  Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich oddział śląski. Na tegoroczną 22. 
edycję  konkursu „Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna” wpłynęły 33 zgłoszenia z  27 
gmin. I Nagrodę Marszałka Województwa 
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w  wy-
sokości 40 tys. zł. otrzymała realizacja 
„Centrum Usług Społecznych w  Zabrzu”. 
II Nagrodę wręczono natomiast przedsta-
wicielom realizacji pn. „Adaptacja z prze-
budową budynku dawnego spichlerza 
w Gminie Hażlach na budynek muzealny 
pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zago-
spodarowaniem terenu (etap I)”.

W  konkursie przyznano także 6 rów-
norzędnych Wyróżnień  Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego. Wyróżnione zostały: Przystań 
kajakarska MOSM w  Tychach, Moderni-

Żorska biblioteka wśród najlepszych 
przestrzeni województwa śląskiego

W Muzeum Śląskim w Katowicach od-
była się uroczystość wręczenia nagród 
w  konkursie „Najlepsza Przestrzeń Pu-
bliczna Województwa Śląskiego 2021”. 
Wśród wyróżnionych przestrzeni znala-
zła się nowa siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Ottona Sterna w Żorach! 

zacja Hali Widowiskowo-Sportowej w  Ja-
worznie wraz z  zagospodarowaniem 
terenu, Centrum Edukacji Ekologicznej 
w  Wiśle, Nowa siedziba Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Żorach w historycznym 
budynku dawnego młyna elektrycznego, 
Rewitalizacja zdegradowanego budynku 
Pałacu Rheinbabenów oraz Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Arka w Żywcu.

Wyróżnienie specjalne Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego oraz nagrodę  publiczności otrzy-
mał „Żelazny Szlak Rowerowy” – budowa 
ścieżek rowerowych w  ramach zagospo-
darowania ciągów kolejowych na odcinku 

przebiegającym przez sołectwa Ruptawa-
-Cisówka oraz Moszczenica w  kierunku 
dzielnicy Zdrój i  osiedla Chrobrego w  Ja-
strzębiu-Zdroju.

Podczas gali wręczono też statuetki za 
poprzednią edycję konkursu. Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory odebrał 
wyróżnienie, które Miasto Żory dostało 
za  Centrum Przesiadkowe. 

Przypomnijmy, że nowa siedziba biblio-
teki powstała w  ramach projektu „Kolej 
przedsiębiorczości – rewitalizacja obiek-
tów i  przestrzeni dworca PKP i  dawnego 
Młyna Elektrycznego w  Żorach – etap II 
Spółdzielnia Kultury”, który otrzymał do-
finansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Budynek, w którym obecnie mieści się 
żorska biblioteka zachwyca funkcjonalno-
ścią i innowacyjnymi rozwiązaniami. Daw-
ny budynek młyna elektrycznego stał się 
nowoczesną siedzibą biblioteki z  dosko-
nale wyposażoną czytelnią prasy, wypo-
życzalnią dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
świetnie zaopatrzonym działem multi-
mediów, pracownią dla twórców, a  także 
wielofunkcyjną salą konferencyjną czy 
studiem nagraniowym. Inwestorem była 
Gmina Miejska Żory, wykonawcą firma 
BEN-BUD Janusz Benisz, a projekt wyko-
nała Pracownia Projektowa Impuls arch. 
Dariusz Zniszczoł.

Zaktualizowano  wyniki konkursu z pod-
działania 4.3.4. Efektywność energetyczna 
i  odnawialne źródła energii w  infrastruktu-
rze publicznej i  mieszkaniowej – konkurs, 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Dzięki osiągniętym oszczęd-
nościom dofinansowania otrzymały kolejne 
projekty na liście rankingowej, w  tym zgło-
szony przez Gminę Miejską Żory projekt pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej bu-
dynku Zespołu Szkół Budowlano-Informa-
tycznych w Żorach” (w momencie składania 

Technikum nr 1 przejdzie termomodernizację! 
Miasto otrzymało dofinansowanie

Prawie milion złotych dofinansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej otrzy-
mały Żory na poprawę efektywności 
energetycznej budynku Technikum nr 1 
im. Mikołaja Kopernika! 

wniosku taka była nazwa tej szkoły - przyp. 
red.).

Nasze miasto otrzyma dofinansowanie 
ze środków unijnych w wysokości 985 150,00 
zł a koszt realizacji całego projektu oszaco-
wano na 1 813 020,00 zł. W ramach projektu 
przeprowadzone zostaną niezbędne prace 
ogólnobudowlane i  instalacyjne mające na 
celu poprawę efektywności energetycznej 
budynku Technikum nr 1. 

- Realizacja inwestycji przełoży się na re-
dukcję ubytków ciepła, a  w  konsekwencji 
na oszczędności i większą dbałość o środo-
wisko. Dodatkową wartością będzie nato-
miast poprawa estetyki budynku oraz jego 
funkcjonalności. Warto wspomnieć, że ten 
projekt jest kontynuacją działań mających 

na celu zwiększenie efektywności ener-
getycznej w  budynkach użyteczności pu-
blicznej, prowadzonych przez nasze miasto 
w  ramach Regionalnego Programu Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 - mówi 
Adrian Lubszczyk, naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.

Projekt pn. „Poprawa efektywności ener-
getycznej budynku Zespołu Szkół Budow-
lano-Informatycznych w  Żorach” został 
dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Festiwal FilmAT jest polskim członkiem 
Międzynarodowej Organizacji Festiwa-
li Filmów Turystycznych – CIFFT (Comité 
International des Festivals du Film To-

Muzeum nagrodzone 
za niezwykły film promocyjny! 

Pokazali swoją pracę w  nietypowy, 
zabawny, a  zarazem bardzo interesu-
jący sposób i  zostali za to nagrodzeni! 
Muzeum Miejskie w Żorach zostało lau-
reatem 16. edycji Festiwalu FilmAT, or-
ganizowanego pod auspicjami Między-
narodowej Organizacji Festiwali Filmów 
Turystycznych (CIFFT) w Wiedniu.

uristique) z  siedzibą w  Wiedniu. Celem 
festiwalu jest prezentacja najnowszych 
trendów w  dziedzinie filmów dokumen-
talnych, reportaży telewizyjnych, komuni-
kacji turystycznej, filmów korporacyjnych 
i  instytucjonalnych oraz ocena produk-
cji audiowizualnych w  zależności od ich 
poziomu artystycznego i  możliwości 
wpływania na grupę docelową. Festiwal 
wspiera rozwój krajowych i zagranicznych 
produkcji i  organizuje odrębny konkurs 
filmowy dla filmów polskich oraz filmów 

z całego świata.
Swoje zgłoszenie do tego prestiżowe-

go konkursu przesłało Muzeum Miejskie 
w  Żorach. W  nietypowym spocie promo-
cyjnym wystąpili pracownicy żorskiego 
muzeum, a  za realizację odpowiada uta-
lentowany żorzanin Patryk Gerc z  firmy 
Spinacz Filmy. Pomysłowy  i  pięknie wy-
kony spot został doceniony przez jury kon-
kursu, które przyznało mu drugie miejsce 
w kategorii „Produkt turystyczny – Atrak-
cja kulturalna” (Tourism Product – Cultural 
Attractions/National Competition). Gratu-
lujemy sukcesu i zapraszamy do obejrze-
nia nagrodzonego filmu na www.zory.pl 
oraz do odwiedzania Muzeum Miejskiego 
w Żorach. 
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Asp.szt. Andrzej Staroszczuk
Dzielnicowy rejonu: os. Korfantego (bloki 1-6), ulic: Nowa, 
Osińska (nr 1 oraz nr parzyste 2 - 60 do al. Zjednoczonej 
Europy), Kościuszki (nr 29, 31, 33), Kleszczowa - obszar od ul. 
Mickiewicza, Zostawa, Wyzwolenia (nr nieparzyste 1 - 169, pa-
rzyste 2 - 14), Kleszczowskiej (nr parzyste od 4 do lasu Dębina), 
Kleszczówki od ul. Mikołowskiej DK-81(nr parzyste) z ul. Leśną, 
Rybną do lasu Dębina.
telefon komórkowy: 723 646 331
telefon stacjonarny: 47 85 533 65

Asp.szt. Michał Ciechomski
Dzielnicowy rejonu: os. Korfantego (bloki 7-19), ulic: Słowackiego, 
Małachowskiego, Astrów, Osińska (nr nieparzyste 5 - 99D), PU-11, 

Kleszczów - obszar od ul. Poprzecznej, Wyzwolenia (nr parzyste 18 - 
156), Kleszczowskiej nr 6 - 38 do lasu Baraniok wraz z ul. Ogrodniczą, 

a także Baranowic wraz z ul. Kościuszki 28, 30, 32 oraz nr 34 - 180 (bez 
nr parzystych 86 -104), ROD Calineczka

telefon komórkowy: 723 646 188
telefon stacjonarny: 47 85 533 64

Porada dzielnicowego: W okresie jesienno-zimowym wzrasta zagrożenie za-
trucia tlenkiem węgla. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są 
wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze, ich  niewłaściwa eksploatacja, 
niesprawne przewody kominowe w budynku, czy niedrożna wentylacja pomiesz-
czeń. Dlatego pamiętaj m.in. o systematycznej kontroli przewodów kominowych, 
niezasłanianiu kratek wentylacyjnych, wietrzeniu pomieszczeń oraz o zainstalo-
waniu czujnika alarmowe go wykrywającego tlenek węgla w pomieszczeniach.

Porada dzielnicowego: Seniorze, jeśli ktoś traktuje Cię w sposób, który Cię rani: 
popycha, policzkuje, bije, szarpie, obrzuca obelgami, wyzwiskami, zmusza do robie-
nia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające, zgłoś ten fakt policjantowi, pracownikowi 
socjalnemu, lekarzowi, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu lub przedstawicielo-
wi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby te są zobligo-
wane do udzielenia Ci pomocy! Możesz też zadzwonić na Infolinię dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie pod nr 801 12 00 02.

Ponad 2,1 mld zł trafi do samorządów 
w  województwie śląskim z  Programu Inwe-
stycji Strategicznych w  ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. O  szczegółach zwią-
zanych z podziałem środków w ramach pro-
gramu mówili w trakcie konferencji prasowej 
marszałek Jakub Chełstowski i  wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek.  Z tej puli ponad 
33 miliony złotych trafią do Żor – nasze mia-
sto otrzymało dofinansowanie na dwa zgło-
szone projekty. 

Żory otrzymały 28 481 000 zł dofinanso-
wania na projekt pn. „Przebudowa i budowa 
dróg lokalnych - zapewnienie zrównoważo-
nego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”. Obej-
muje od następujące inwestycje:
• Budowa ul. Bażanciej - inwestycja obej-

muje budowę drogi ul. Bażanciej razem 
z  odwodnieniem, oświetleniem i  kanałem 
technologicznym długości około 1,54 km 
(łącznik od ul. Skrzeczkowickiej przez ul. 
Karłowicza do ul. Wodzisławskiej)

• Przebudowa skrzyżowania ul. Wodzisław-
skiej i ul. Rolniczej oraz budowa łącznika 
do Osiedla Europejskiego - inwestycja 

Ponad 33 mln zł dla Żor 
w ramach Polskiego Ładu!

Ważne inwestycje drogowe zostaną 
zrealizowane w  Żorach dzięki środkom 
z  Programu Inwestycji Strategicznych 
w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład. Nasze miasto otrzymało dofinanso-
wanie w wysokości aż 33 231 000 zł! 

obejmuje przebudowę istniejącego układu 
drogowego skrzyżowania ulic Wodzisław-
skiej i  Rolniczej oraz budowę nowej drogi 
do Osiedla Europejskiego długości około 
0,65 km wraz z chodnikiem, ścieżką rowe-
rową i kanalizacją deszczową.

• Przebudowa ul. Szoszowskiej i  ul. Dwor-
skiej - inwestycja obejmuje przebudowę 
ulicy Dworskiej na odcinku od budynku nr 
23 do końca, długości 0,71 km oraz ulicy Szo-
szowskiej od skrzyżowania z ul. Pawłowicką 
do skrzyżowania z  ul. Dworską o  długości 
0,49 km wraz z odwodnieniem poprzez od-
tworzenie istniejącego rowu i  kanalizację 
deszczową z  odprowadzeniem do studni 
chłonnych, wykonaniem oświetlenia i pero-
nów przystankowych z wiatami.

• Przebudowa ul. Ogrodowej - inwestycja 
obejmuje zwężenie i ujednolicenie drogi do 
5,5 m wraz z nową nawierzchnią asfaltobe-
tonową na odcinku od Górnego Przedmie-
ścia do skrzyżowania z ul. Za Fosą, zwężenie 
i ujednolicenie drogi do 4 m z ruchem jed-
nokierunkowym wraz z nową nawierzchnią 
asfaltobetonową na odcinku od skrzyżo-
wania z  ul. Za Fosą do skrzyżowania z  ul. 
Kościuszki, wykonanie drogi rowerowej, 
miejsc postojowych, przebudowę chodni-
ków, oświetlenia i uporządkowanie zieleni.

• Przedłużenie al. Armii Krajowej wraz z bu-
dową ronda turbinowego - inwestycja 

obejmuje budowę przedłużenia al. Armii 
Krajowej oraz ronda turbinowego czterowy-
lotowego dla istniejących dróg ul. Gajowej, 
al. Armii Krajowej i al. Jana Pawła II, a także 
budowę zatok autobusowych, parkingu dla 
samochodów osobowych, ścieżek rowe-
rowych, oświetlenia ulicznego i  kanalizacji 
deszczowej

• Przebudowa ul. Fabrycznej – II etap - inwe-
stycja obejmuje przebudowę odcinka ul. 
Fabrycznej od budynku nr 2 do budynku nr 
12 – długości 0,48 km wraz z budową łącz-
nika do ul. Piaskowej długości 0,09 km oraz 
chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnie-
niem, oświetleniem i parkingiem przed bu-
dynkiem nr 12.

Drugi z  dofinansowanych projektów to 
„Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie 
Gminy Miejskiej Żory”. Miasto otrzymało na 
niego środki w wysokości 4 750 000 zł. Pro-
jekt obejmuje: 
• wykonanie nowej nawierzchni na ponad 3 

kilometrach dróg powiatowych (m.in. ul. 
Osińska, Stodolna, Rybnicka, al. Armii Krajo-
wej) wraz z robotami dodatkowymi;

• budowę nowego chodnika wraz ze ścieżką 
rowerową przy ul. ul. Rybnickiej i Bankowej 
- odcinek około 340 m

• przebudowę chodnika na odcinku około 
885 m m.in. przy ul. Minimalnej, ul. Okręż-
nej/Promiennej;

• wykonanie nakładki warstwy ścieralnej na 
ponad 2 kilometrach dróg lokalnych we-
wnątrz osiedli mieszkaniowych (m.in. od-
cinki ul. Minimalnej, Miodowej, Wolontariu-
szy, Folwareckiej, Żołnierzy Września).

Strategia przygotowywana jest przez 
Wydział Strategii i  Rozwoju Miasta przy  
współpracy z  ekspertami zewnętrznymi. 
Do prac nad dokumentem zaangażowani 
zostali także pracownicy innych wydzia-
łów Urzędu Miasta i  jednostek organi-
zacyjnych, przedstawiciele Rady Miasta, 
stowarzyszeń, przedsiębiorcy oraz miesz-
kańcy. W  ostatnich tygodniach zorgani-
zowano warsztaty strategiczne, podczas 
których wypracowana została wizja roz-
woju miasta na najbliższe lata. Zgodnie 
z przyjętym przez Radę Miasta harmono-
gramem nowa strategia zostanie przyjęta 
w II kwartale 2022 roku.

Termin na złożenie wniosków, by uzyskać 
świadczenia na cały okres, czyli od 1 listopa-
da 2021 r. do 31 października 2022 r., upływa 
30 listopada 2021 r. 

Wnioski można składać w  formie elek-
tronicznej (np. za pomocą systemu telein-
formatycznego ePUAP lub Emp@tia) lub 

Termin składania wniosków 
o świadczenia z MOPS 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żorach przypomina o możliwości 
składania wniosków o  ustalenie prawa 
do zasiłku rodzinnego i dodatków do za-
siłku rodzinnego na kolejny okres zasił-
kowy 2021/2022.

w  formie papierowej (osobiście w  siedzibie 
Działu Świadczeń Rodzinnych w Żorach przy 
ul. Wodzisławskiej 1 albo drogą pocztową).

Kryterium dochodowe uprawniające do 
zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 
674,00 zł na osobę. Jeżeli dziecko będące 
członkiem rodziny legitymuje się orzecze-
niem o  niepełnosprawności, kryterium 
to wynosi 764,00 zł na osobę. Natomiast 
w  przypadku przekroczenia powyższych 
kwot istnieje możliwość otrzymania świad-
czenia w wysokości pomniejszonej o kwotę 
przekroczenia kryterium dochodowego.

Powstaje 
nowa strategia 
rozwoju miasta

Trwają prace nad opracowaniem 
„Strategii rozwoju miasta Żory 2030+”, 
która będzie określać politykę rozwoju 
miasta w najbliższych latach.  

CZAD!
CICHY ZABÓJCA
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Celem konkursu „Pracodawca – orga-
nizator pracy bezpiecznej”   jest promo-
wanie i wyróżnienie pracodawców, którzy 
wzorowo przestrzegają przepisów prawa 
pracy, przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia, a  także dbają o organizację 
pracy w  sposób zapewniający najwyższy 
poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

ZAZ „Wspólna Pasja” wśród najbezpieczniejszych 
pracodawców w województwie śląskim!

W Operze Śląskiej w Bytomiu rozstrzy-
gnięto 28. edycję konkursu Państwowej 
Inspekcji Pracy pn. „Pracodawca – orga-
nizator pracy bezpiecznej”. W  kategorii 
„Zakład pracy od 50 do 249 zatrudnio-
nych” drugie miejsce zajął Zakład Ak-
tywności Zawodowej, Zakład Produkcyj-
no-Usługowy „Wspólna Pasja”.

pracowników. 
W  konkursie uczestniczą przedsię-

biorstwa o  różnych profilach działalno-
ści oraz formach własności. Realizowany 
jest on w  dwóch etapach: regionalnym 
i centralnym. Ze względu na zróżnicowa-
nie zakładów pod względem wielkości 
zatrudnienia, charakteru produkcji i  skali 
problemów związanych z  ochroną pracy, 
pracodawcy są oceniani w trzech katego-
riach – w zależności od liczby pracujących 
– do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 zatrud-
nionych.

Kapituła XXVIII edycji konkursu „Praco-
dawca – organizator pracy bezpiecznej” 
przyznała 9 nagród dla najlepszych praco-

dawców z terenu województwa śląskiego 
w  trzech kategoriach zatrudnienia. W  II 
kategorii - zakłady pracy od 50 do 249 za-
trudnionych doskonałe drugie miejsce 
zajął Zakład Aktywności Zawodowej, Za-
kład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna 
Pasja” w  Żorach. Nagrodę odebrała dy-
rektor ZAZ - Anita Wawoczny.

- Nagroda ta jest ogromnym wyróżnie-
niem oraz motywacją do systematycznej 
poprawy stanu BHP w Zakładzie. Najcen-
niejsze jest jednak to, że Zakład widziany 
jest jako miejsce bezpieczne, szczególnie, 
że większość zatrudnionych w  nim pra-
cowników, to osoby z  różnymi niepełno-
sprawnościami. To sprawia, że dbałość 
o  przestrzeganie przepisów w  zakresie 
bezpieczeństwa jest dla nas sprawą prio-
rytetową – mówi Anita Wawoczny.

Dzięki działaniom Miasta oraz  dofinan-
sowaniu z  Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w  wysokości 1  653 250,71 zł, 
uczniowie SP 13, na os. Pawlikowskiego 
mogą korzystać z  nowo wyremontowa-
nej jadalni, a  posiłki przygotowywane są 
w zmodernizowanej kuchni. 

- Nowa stołówka jest bardzo przyjazna 
dzieciom. Została tak zaprojektowana, aby 

Szkoła Podstawowa nr 13 z nowoczesną stołówką!
Stworzenie jak najlepszych warun-

ków dla dzieci w szkołach i przedszko-
lach jest jednym z  najważniejszych 
celów władz Miasta Żory. Dlatego też 
systematycznie realizowane są kolejne 
inwestycje w  tym zakresie. Najnowsza 
z nich niedawno się zakończyła - Szkoła 
Podstawowa nr 13 może pochwalić się 
zmodernizowaną stołówką i kuchnią. 

zwiększyć liczbę uczniów, które jednorazo-
wo mogą spożyć posiłek. Po remoncie na 
dzieci czeka aż 90 wygodnych krzesełek. 
Nasi uczniowie są zachwyceni nową sto-
łówką i z pewnością chętniej będą z niej ko-
rzystali – mówi Aleksandra Grygierzec, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.  

Łącznie ze stołówki skorzysta aż 564 
uczniów! W ramach modernizacji na pod-
łogach położono nową posadzkę, na ścia-
nach zamiast boazerii i płytek pojawiły się 
żywe barwy i  kolorowe fototapety. Wyko-
nano nową instalację elektryczną, gazową, 
wentylacyjną oraz przeciwpożarową. Wy-
mieniono grzejniki oraz wewnętrzne insta-
lacje wodno-kanalizacyjne. Zainstalowano 
również klimatyzację oraz nowoczesną in-
stalację ciepła technologicznego dla cen-
trali wentylacyjnej.

Dostojni Jubilaci, obchodzący w  naj-
bliższym czasie 50-lecie pożycia małżeń-
skiego, pragnę poinformować, że z okazji 
Waszego pięknego Jubileuszu możecie zo-
stać odznaczeni Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Niestety w  związku z  obowiązującymi 
przepisami Urząd Miasta nie może samo-
dzielnie pozyskiwać informacji o  parach 
obchodzących jubileusze małżeńskie. Dla-
tego też zwracam się do Państwa z prośbą 
o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Żorach i występowanie z wnioskiem o na-
danie takiego odznaczenia.

Procedura nadania Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie jest dość złożona 
i czasochłonna, dlatego warto złożyć wnio-
sek z dużym wyprzedzeniem. Po podpisaniu 
postanowienia o  nadaniu Państwu odzna-
czenia przez Prezydenta RP   i  otrzymaniu 
medali oraz legitymacji, które przesyłane są 
za pośrednictwem Wojewody, będę mógł – 
w  zależności od przepisów obowiązujących 
w związku z pandemią COVID-19 - zaprosić 
Państwa na uroczystość ich wręczenia lub 
dostarczyć je do Państwa. Możliwość spo-
tkania z  Państwem w  tak uroczystych oko-
licznościach będzie dla mnie dużą przyjem-
nością.  

W związku z tym, jeśli w 2022 roku obcho-
dzą Państwo Złote Gody i chcieliby otrzymać 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, to 
bardzo proszę już teraz poczynić stosowne 
starania o jego otrzymanie, w czym pomocą 
będą Państwu służyli pracownicy naszego 
Urzędu Miasta.

W tym celu proszę kontaktować się z pra-
cownikami Urzędu Stanu Cywilnego w sie-
dzibie Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, 
bądź telefonicznie pod nr tel. 32 43 48 127,  
32 43 48 126 lub 32 43 48 146.

Korzystając z  okazji już teraz składam 
wszystkim jubilatom serdeczne życzenia 
kolejnych wspólnych lat przeżytych w  zdro-
wiu i harmonii, a  także radości i  satysfakcji 
z przeżycia wspólnie 50 lat zgodnie ze złożo-
nym sobie przyrzeczeniem.

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory 

„Uchwała antysmogowa” określa cztery 
terminy wymiany kotłów. Należy spraw-
dzić wiek kotła na dzień 01.09.2017 r., a na-
stępnie na podstawie obliczonego wieku 
sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy 
wiekowej:

• wymiana do  31.12.2021 r.  gdy wiek kotła 
jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz 
dla instalacji bez tabliczek znamiono-
wych,

• wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła 
jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 
r. do 2012 r.),

• wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła 
jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 
r.),

• wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest 
Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-
5:2012.
Spalanie śmieci i  paliw niskiej jakości 

w domowych piecach, jest jedną z przyczyn 
smogu w  naszym regionie. By temu zapo-

Pamiętaj o obowiązku 
wymiany starego kotła węglowego!

Przypominamy, że zgodnie z  zapisami 
tzw. uchwały antysmogowej użytkownicy 
starych pieców na paliwa stałe muszą wy-
mienić je na nowe kotły 5 klasy lub inne, 
ekologiczne źródło ciepła takie jak: ciepło 
systemowe, gaz, pompa ciepła czy fotowol-
taika. Termin wymiany kotłów starszych niż 
10-letnie upływa wraz z końcem 2021 roku!

biec Urząd Miasta Żory prowadzi wzmożone 
kontrole, przeprowadzane przez uprawnio-
nych pracowników Urzędu Miasta Żory, po-
siadających legitymację ze zdjęciem, imie-
niem, nazwiskiem oraz pieczęciami, a także 
upoważnienie, wydawane przez Prezydenta 
Miasta Żory na mocy Ustawy Prawo Ochro-
ny Środowiska. Przypominamy, że właściciel 
kontrolowanej nieruchomości lub dorosły 
domownik ma obowiązek wpuszczenia 
upoważnionych pracowników w  celu prze-
prowadzenia kontroli paleniska.

Jeśli pomimo obowiązku umożliwienia 
przeprowadzenia kontroli mieszkaniec tego 
nie zrobi, musi liczyć się z konsekwencjami, 
wynikającymi z Kodeksu Karnego:
• Art.  225. Kto osobie uprawnionej do prze-

prowadzania kontroli w zakresie ochrony 
środowiska lub osobie przybranej jej do 
pomocy udaremnia lub utrudnia wyko-
nanie czynności służbowej, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

• Art.   226.  Kto znieważa funkcjonariu-
sza publicznego lub osobę do pomocy 
mu przybraną, podczas 
i  w  związku z  pełnieniem 
obowiązków służbowych, 
podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolno-
ści do roku.

Obchodzicie 50. 
rocznicę ślubu? 
Zgłoście się 
do Urzędu Miasta 
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Program kierowany jest do członków 
rodzin lub opiekunów osób z  niepełno-
sprawnościami, którzy wymagają wspar-
cia w postaci doraźnej, czasowej przerwy 
w  sprawowaniu bezpośredniej opieki 
nad dziećmi z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności, a  także nad osobami posia-
dającymi orzeczenie o znacznym stopniu 

Nabór wniosków do programu 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Miejska Żory prowadzi nabór 
wniosków do programu „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Pro-
gram Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w ramach państwowego funduszu 
celowego pn. Funduszu Solidarnościowy.

niepełnosprawności albo orzeczenie trak-
towane na równi z  orzeczeniem o  znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

Składanie wniosków oraz szczegółowe 
informacje:
• osobiście w Ośrodku Interwencji Kryzyso-

wej, ul. Boryńska 13, pokój 13 i pokój 8,od 
godziny 7.30 do 10.00, od poniedziałku do 
piątku.

• drogą telefoniczną: tel. 32 43 57 840 wew. 
26, od godziny 7.30 do 10.00, od poniedział-
ku do piątku.

• drogą elektroniczną: zwosin@mops.zory.pl

Program będzie realizowany od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2022 r. i jest skierowany 
do osób posiadających orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności oraz dzieci do 16. roku życia 
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącz-
nie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby z niepełnosprawnościami 
mogą skorzystać ze wsparcia 
osobistego asystenta 

Trwa nabór wniosków na realizację 
programu „Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” - edycja 2022 w  ra-
mach państwowego funduszu celowego 
pn. Fundusz Solidarnościowy. W związ-
ku z tym trwa nabór osób chętnych do 
korzystania ze  wsparcia świadczonego 
przez asystentów.

W ramach programu „Asystent Osobisty 
Osoby Niepełnosprawnej” można uzyskać 
bezpłatne wsparcie asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codzienne-

go dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczest-

nikiem Programu w  wybrane przez 
uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, 

teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z  orzeczeniem 

o niepełnosprawności do placówki oświa-
towej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Osoby zainteresowane wzięciem 

udziału w  programie mogą zgłaszać się 
telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:30 - 15:30 pod numerem  
32 43 42 412 lub pod adresem mailowym: 
wiolaw@mops.zory.pl.

Program przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym dla osób chorujących 
na nowotwory złośliwe zamieszkałych 
na terenie miasta Żory na lata 2020-2022  
skierowany jest dla osób chorujących na 
nowotwory, jednak przed podjęciem che-
mioterapii, radioterapii oraz przed lecze-
niem innymi lekami immunopresyjnymi. 
Szczepienia wykonywane są w  Poradni 
„Onko-Dent”, G. L. Słomian Sp. Jawna 
mieszczącej się przy ul. Centralnej 17 w Żo-
rach. Osoby zainteresowane proszone są 
o uzgodnienie terminu szczepienia pod nr 
tel:  32 469 04 25.  Rejestracja czynna jest 
w  poniedziałki w  godz.  15:30-18:00  oraz 
w środy w godz. 11:00-14:00.

Kontynuowana jest także akcja bezpłat-
nych szczepień dzieci przeciwko menin-
gokokom grupy A, C, W 135 i Y. Są to bakte-

Dbamy o zdrowie mieszkańców 
– trwa realizacja programów profilaktycznych

W Żorach realizowanych jest obecnie 
kilka programów profilaktycznych, po-
zwalających mieszkańcom bezpłatnie 
zadbać o zdrowie własne i swoich dzieci. 

rie, które mogą wywoływać takie choroby 
jak posocznica (zwana sepsą) i  zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych. W  progra-
mie bezpłatnych szczepień mogą wziąć 
udział dzieci urodzone w  2019 roku. Ist-
nieje też możliwość zaszczepienia dzieci 
starszych, które dotychczas nie zostały za-
szczepione. Szczepienie poprzedzone jest 
konsultacją z lekarzem pediatrą. Program 
realizowany jest w  NZOZ „Alfa Med.” Sp. 
z o.o. przy ulicy Promiennej 1. Liczba szcze-
pionek jest ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Rejestracja telefoniczna 
od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 
- 18:00 pod nr tel. 32 435 55 90.

Trwa realizacja programu profilaktyki 
próchnicy dla uczniów klas II i V szkół pod-
stawowych. Objęci nim zostali uczniowie 
mieszkający w  Żorach i  uczęszczających 
do szkół w  naszym mieście. W  ramach 
tego programu mogą oni bezpłatnie 
skorzystać z  edukacji na temat choroby 
próchnicowej, jej powikłań i  wpływu na 

stan zdrowia oraz na temat utrzymania 
prawidłowej higieny jamy ustnej i  stoso-
wania profilaktyki fluorkowej. Dzieci mają 
też wykonywane przeglądy jamy ustnej, 
ocenę zgryzu i stanu przyzębia, lakowanie 
bruzd szóstych zębów u  dzieci 8-letnich 
oraz lakowanie bruzd siódmych zębów 
u dzieci 11-letnich. Realizatorem programu 
jest Indywidualna Praktyka Stomatolo-
giczna lek. stom. Magdalena Kuźnik z sie-
dzibą w Żorach. 

Urząd Miasta Żory zaprasza też do 
udziału w  bezpłatnym Programie Profi-
laktyki i  wczesnego wykrywania nadwa-
gi i  otyłości dla dzieci klas III szkół pod-
stawowych z  terenu miasta Żory na lata 
2020-2024.  Jest on skierowany do dzieci 
z  klas trzecich żorskich szkół podstawo-
wych wraz z  ich rodzicami i  opiekunami. 
Program obejmuje część informacyjno-
-edukacyjną, skierowaną do uczniów i ich 
rodziców  oraz część interwencyjną dla 
uczniów zakwalifikowanych do programu. 
Realizatorem jest Poradnia Dietetyczna 
SuperSlim Kinga Kuśka-Drążkiewicz z sie-
dzibą przy al. Wojska Polskiego 4/29. Tel. 
531 200 609.

Efektem projektu „Kolej na zmianę!” są 
już zrealizowane różnorodne działania lokal-
ne przez miejscowych liderów, takie jak „Pa-
kiet Lider” czy „Inicjatywa lokalna”.  Dzięki 
temu w naszym mieście przybyło kilka po-
jemników na nakrętki, a lokalni liderzy mo-
gli podnieść swoje kompetencje, by później 
podzielić się tą wiedzą z  lokalną społecz-
nością oraz przeprowadzać różne działania 
animacyjne. Łącznie od czasu trwania pro-
jektu zrealizowano już 47 pakietów.

Skorzystaj z Pakietu 
Lider i Inicjatywy Lokalnej

Żorskie Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych realizuje projekt unijny   „Kolej 
na zmianę!” - kompleksowe działania na 
rzecz mieszkańców z terenów rewitalizo-
wanych. W ramach projektu prowadzone 
są darmowe konsultacje z  prawnikiem, 
psychologiem czy doradcą zawodowym 
dla osób bezrobotnych, dzięki którym 
mogą później ukończyć kurs zawodowy. 
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Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Instytutu Onkologii: 

ŻORY – RYNEK (przy Urzędzie Miasta)  
1, 2 grudnia w godz.: 10.00-17.00 
3, 6 grudnia w godz.: 8.30-15.30 

   
 
 

ZAPISY NA BADANIE pod nr tel.: 32 278 98 96 
w godz.: 7.00-15.00 

Lodowisko  
w Twinpigs 

Wkrótce
ruszamy!

Park Rozrywki Twinpigs ul. Katowicka 24 Żory

Przypominamy również o  działających 
w dzielnicach naszego miasta klubach i świe-
tlicach. Każda z nich ma swoją indywidualną 
ofertę zajęć popołudniowych dla dzieci i do-
rosłych: 

- Klub Wisus os. Sikorskiego PU-15 
   tel. (32) 434 52 81 www.wisus.zory.pl
- Klub Rebus os. Ks. Władysława PU-1 
   tel. (32) 434 60 31 www.rebus.zory.pl
- Świetlica Osiny ul. Szkolna 55 
   tel. (32) 434 11 93
- Świetlica Kleszczów ul. 11-go Listopada 8 

tel. (32) 434 51 12
- Świetlica Rowień ul. Rybnicka 249 
   tel. (32) 435 07 37
- Świetlica Wyspa os. Gwarki 22 
   tel. (32) 435 84 89
- Świetlica Rój ul. Wodzisławska 300 
   tel. 605 904 514

Dom Kultury czynny od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8:00 - 20:00, sobota 8:00-
16:00. Tel. 32 43 42  436. Recepcja wew. 
23, Sekretariat wew. 14, SDA wew. 28. 

Skorzystaj z bogatej oferty 
zajęć w żorskim MOK-u 

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza do skorzystania 
z aktualnej oferty zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zajęcia ruchowe w Studio Tańca STEP ART:
- Aerobik  - poniedziałek, środa i piątek 18:50-19:50
- Akrobatyka  - poniedziałek: 17:30-18:30
- Balet  - czwartek: 16:00-17:00 (4-7 lat) / 17:00-18:30 (8-12 lat)
- Dzieci cioci Kloci - środa: 16:00-16:45 (3-4 lat) 
- Dancehall - czwartek: 18:00-19:00 (13 lat+) / 19:00-20:30 (Crash Crew)
- Hip-Hop - poniedziałek: 16:30-17:30 (6-11 lat) / 17:30-18:30 (12-18 lat)
- Hip-Hop - poniedziałek: 18:00-19:15 (8-11 lat) / 19:15-20:30 (12 lat+), 
czwartek: 15:30-16:30 (5-9 lat) / 16:30-17:30 (5-9 lat)
- Joga  - środa: 18:00-19:30
- Taniec towarzyski, użytkowy, ślubny - piątek: 19:00-20:00
- Twerk - poniedziałek: 20:00-21:00 (15 lat+)
- Taekwon-do - poniedziałek i  środa 17:00-18:00
- Zumba Fitness - wtorek: 19:30-20:30

Grupy taneczne:
- Wesołe Nutki, środa i piątek: 16:00
- Mażoretki Eksplozja, czwartek 15:30
- Reaktywacja, wtorki i czwartki 16:00
- Zespół Pieśni i Tańca SARI, środa: 16:45

Grupy teatralne:
- I.N.N.I. poniedziałek: 17:30
- Art. Buzz, wtorek: 17:00
- Niebyleco (6-11 lat), środa: 17:00 

Zespoły wokalne i lekcje śpiewu:

- Ballo Klub Piosenki, poniedziałek, wtorek: 16:00
- AF Music Chór kameralny, poniedziałek: 19:00
- Voce Vocal Studio, tel. 604 955 883
- Carpe Diem zespół wokalny, środa: 15:00 
- Magic Voice, środa: 17:00 (od 14 lat)
- Voce Segreto chór młodzieżowy, piątek: 15:15, sobota: 9:30
- Mała Scena Piosenki, piątek: 17:00 (7-12 lat)

Robotyka z Robokids
- soboty godz. 9:00  i 11:30
Zapisy: 510 387 012 / 884 387 012

Języki obce
- English House, zapisy: 509 226 299
Grupy dzieci od 3 lat, szkoła podsta-
wowa, młodzież i dorośli.

STUDIO DZIAŁAŃ 
ARTYSTYCZNYCH
- Zapisy (32) 43 42 436 wew. 28

Fabryka Formowania 
i Lepienia z Gliny
- Warsztaty dla grup szkolnych 
i przedszkolnych

Warsztaty 
Ceramiczne UTW
- 1 i 3 wtorek miesiąca 
  godz. 11:00-12:00/ 12:00 -13:00

„Przez lupę wyobraźni” 
warsztaty rysunku 
i malarstwa
- środa godz. 16:00-17:00/ 17:00-18:00

Warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży
- czwartek godz. 16:00-17:00

- Sztrykowanie z Ewą - 1 sobota miesiąca, 
godz. 9:30/10:30

- Zabawa kształtem i kolorem - 2 sobota 
miesiąca godz. 9:30/10:30

- Duży świat gliny i piękno w małej for-
mie  - 3 i 4 sobota miesiąca godz. 9:30

- Babraniny w małym świecie gliny - 3 i 4 
sobota miesiąca godz. 10:30
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Na kolekcję zakupioną przez żorskie 
muzeum - dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i  Ochrony Zbiorów - składa się z  61 uni-
katowych obiektów ilustrujących kultury 
mieszkańców Afryki Zachodniej (Burki-
ny Faso i  Mali) Środkowej i  Wschodniej. 
Wszystkie pochodzą ze zbiorów etnologa, 
afrykanisty, prof. dr. hab. Jacka Łapotta 
z Muzeum Narodowego w Szczecinie, któ-
ry podczas wieloletnich badań w  Afryce 
pozyskiwał je bezpośrednio od właścicieli 
bądź na lokalnych rynkach antykwarycz-
nych. Kolekcja datowana jest na II poł. XX 
wieku, co znajduje potwierdzenie w  ce-
chach charakterystycznych masek, ich 
stylistyce i zastosowanych materiałach. 

Nowa kolekcja w afrykańskich 
zbiorach Muzeum Miejskiego

Niezwykłą kolekcję masek prof. Jacka 
Łapotta, polskiego afrykanisty, badacza 
terenowego, muzealnika i  naukowca – 
człowieka pełnego pasji, który niemal 
całe swoje życie poświęcił Afryce i  róż-
norodności kulturowej zamieszkujących 
ją ludów można oglądać w  Muzeum 
Miejskim w Żorach.

- Maski odznaczają się nie tylko urodą, 
która często odbiega od naszego wyobra-
żenia o pięknie. To także ukryte znaczenia 
i... moc. Prawie wszystkie obiekty pokrywa 
naturalna patyna. Wszystkie noszą ślady 
użytkowania w  trakcie tradycyjnych ce-
remonii. Wykonane zostały przez miej-
scowych rzemieślników zwyczajowymi 
metodami, przy użyciu tradycyjnych na-
rzędzi – mówi Lucjan Buchalik, dyrektor 
Muzeum Miejskiego w Żorach.

Nową wystawę pt. „Maska” można 
oglądać do 23 stycznia. Zwiedzanie jest 
możliwe w  poniedziałki w  godz. 12:00 – 
17:30, we wtorki,  środy i piątki w godz. 9:00 
– 15:30, w czwartki w godz. 12:00 -19:30 oraz 
w niedziele w godz. 14:00 – 17:30. Ostatnie 
wejścia na godzinę przed zamknięciem 
muzeum. Uwaga, w poniedziałki zwiedza-
my za darmo! 

Dodatkowo, w  soboty istnieje możli-
wość zwiedzenia muzeum w grupach zor-
ganizowanych, po uprzednim umówieniu 
się na wizytę pod nr tel. 32 43 43 714, lub 
mailowo: informacja@muzeum.zory.pl. 

W  ramach projektu „Kreatywne wy-
zwania kulturalne” dofinansowanego 
z  programu Europejskiego Korpusu Soli-
darności, trzy wolontariuszki realizują cykl 
zajęć w bibliotece. Największą popularno-
ścią cieszy się nauka języka obcego, ale 
wolontariuszki zapraszają również na swo-
je pozostałe zajęcia. Wszystkie one odby-
wają się od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach popołudniowych i są bezpłatne.  

Już w  piątek, 26 listopada Isobel przy-
gotuje i  poprowadzi wieczór kulturalny, 
skupiony wokół miejsca skąd pochodzi, 
czyli Republiki Południowej Afryki. Przybli-
ży historię tego kraju, kulturę oraz zaser-
wuje kilka typowych dań. W styczniu swój 
wieczór przygotuje Cristina z  Hiszpanii, 
a w lutym Ginevra z Włoch. Do zobaczenia 
w Bibliotece!

Zajęcia Wolontariuszy:

PONIEDZIAŁEK
• 10:00 - 12:00 Lekcje biblioteczne po wło-

sku/hiszpańsku/angielsku - do wyboru 
/15+/ ISOBEL, GINEVRA, CRISTINA

• 14:00 - 15:30 Kreatywne warsztaty /7+/ 
ISOBEL, GINEVRA, CRISTINA

WTOREK:
• 14:30 - 16:00 DIY Zrób swoją biżuterię 

/13+, 18+/ ISOBEL, GINEVRA, CRISTINA
• 17:00 - 18:00 Wspólne odrabianie lekcji 

z angielskiego /13+/ ISOBEL
• 18:30 - 19:30 Porozmawiajmy po angiel-

sku /18+/ ISOBEL
• 17:00 - 19:30 Ziny /13+, 18+/ GINEVRA
• 17:00 - 18:00 Język arabski A1 /13+, 18+/ 

CRISTINA
ŚRODA:
• 15:00 - 16:00 Balet /7-12/ ISOBEL
• 15:00 - 16:00 Dobrze się składa /15+, 18+/ 

GINEVRA, CRISTINA
• 17:00 - 18:30 Tworzymy filmy /13+/ 

ISOBEL, GINEVRA
• 17:00 - 18:00 Język hiszpański /13+/ CRI-

STINA
• 18:30 - 19:30 Język hiszpański /18+/ CRI-

STINA
CZWARTEK:
• 15:00 - 16:00 Warsztaty artystyczne /15+, 

18+/ ISOBEL, GINEVRA
• 15:00 - 16:00 Kreatywne drewniane klocki 

/13+, 18+/ CRISTINA
• 17:00 - 18:30 Warsztaty upcycling i szycia 

/13+, 18+/ ISOBEL, CRISTINA
• 17:00 - 18:00 Porozmawiajmy po włosku 

/16+, 18+/ GINEVRA
• 18:30 - 19:30 Język hiszpański A1/18+/ CRI-

STINA
PIĄTEK
• 10:00 - 12:00 Lekcje biblioteczne po wło-

sku/hiszpańsku/angielsku - do wyboru 
/15+/ ISOBEL, GINEVRA, CRISTINA

Spędzaj kreatywnie 
czas z zagranicznymi 
wolontariuszkami 

Isobel, Cristina i  Ginevra zapraszają 
do udziału w zajęciach stałych oraz wie-
czorkach kulturalnych organizowanych 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ot-
tona Sterna w Żorach. 


