
Z roku na rok Polacy coraz lepiej opanowują sztukę pozyskiwania środków  
unijnych. Przykład brać można z domów kultury, które przy współudziale �rm  
z branży muzycznej dokonują cudów. O historii dwóch takich, co 
osiągnęli sukces opowiedzą Miejski Ośrodek Kultury w Żorach oraz �rma  
Tommex Żebrowscy Sp. J. z Warszawy
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Dyrektor zarządzający #rmy 
Tommex Żebrowscy Sp. J.

I n t e n s y w n ą 
współpracę z mie-
jskimi domami kul-
tury rozwijamy już 
od kilku lat. Przykład 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Żorach 

dowodzi, że chcieć, to znaczy móc! Z roku 
na rok dostrzegamy coraz większy potencjał 
drzemiący w tego typu obiektach. Z czego to 
wynika? Przede wszystkim z większych inwe- 
stycji w kulturę. Urzędy miast zdążyły już zadbać 
o infrastrukturę czy tereny zieleni. Przyszedł 
czas na rozrywkę dla mieszkańców. Tego typu  
zmianom gorąco kibicuje również Unia Europejs-
ka, z pieniędzy której coraz łatwiej jest korzystać.  
Z punktu widzenia doświadczeń �rmy Tommex, 
praca z domami kultury jest wyjątkowo przyjem-
na zasadniczo z dwóch powodów. Przede wszyst-
kim z uwagi na wymiar społeczny tej inicjatywy. 
Wchodząc do obiektu, mamy świadomość, że za 
chwilę korzystać będzie z tych dobrodziejstw loka-
lna społeczność.  Mamy nadzieję, że nasza praca 
chociaż w niewielkim stopniu przyczynia się do 
krzewienia kutury i wpływa korzystanie na jej 
odbiór. 

Stanisław Ratajczak 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Żorach

W ramach projektu 
przeprowadzony został 
m.in. remont kapitalny sali 
teatralnej wraz z garderobami 
– przebudowano scenę wraz  
z oświetleniem i nagłośnieniem 
oraz widownią. W tylnej części sali usy-
tuowano stanowisko akustyka. W ramach 
projektu zakupiono następujące wyposażenie: 
stanowisko akustyka, sprzęt nagłośnieniowy oraz 
oświetleniowy: zestaw nagłośnieniowy, konsoletę mikserską, monitory sceniczne, 
głowy ruchome oraz system wystawienniczy. W nowopowstałych pomieszczeni-
ach realizowane są zarówno dotychczasowe działania, jak i nowe propozycje 
kulturalne dla mieszkańców Żor. Sala tea-
tralna to znakomite miejsce dla organizow-
anych festiwali, spektakli i innych wydarzeń. 
Pozostałe sale również są zaopatrzone  
w sprzęt nagłośnieniowy, co daje możliwość 
organizowania warsztatów, a także - dla  
instytucji i �rm zainteresowanych wy- 
najmem - organizacji konferencji, spotkań, 
szkoleń.

Projekt został współ�nansowany ze środków unijnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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