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Nagrody Phoenix Sariensis  
i Dobroczyńca Roku 2012 przyznane!
Gala rozdania nagród miejskich odbyła się 8 lutego w „Scenie na Starówce”. 
Uroczystość uświetnił występ marcina Wyrostka z zespołem coloriage. W tym 
roku przyznano cztery „Feniksy” oraz zgodnie z tradycją i regulaminem jeden 
medal dla dobroczyńcy.

Wśród laureatów 14. edy-
cji nagród miejskich 

znaleźli się m.in.:

 Zofia Przeliorz, pisarka lu-
dowa

 Zakład Aktywności Zawo-
dowej, Zakład Produkcyjno-
-Usługowy „Wspólna Pasja”

 Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z  Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Żorach

 Prywatna Przychodnia Sto-
matologiczna S.C.  Edyta i Ma-
rek Ziaja.

Przypomnijmy Nagroda Miej-
ska „Phoenix Sariensis” przy-
znawana jest instytucjom, or-
ganizacjom, stowarzyszeniom, 

firmom i  osobom szczególnie 
zasłużonym dla miasta Żory 
lub wyróżniającym się w  jego 
promocji w  kraju bądź poza 

jego granicami. Otrzyma-
nie „Feniksa” jest dowodem 
prestiżu, jakim laureat cieszy 
się w  mieście za swoją dzia-

łalność. Nagrody przyznaje 
Kapituła Nagrody „Phoenix 
Sariensis”, której przewodni-
czącym jest Prezydent Miasta 
Żory. Kandydatów do nagrody 
typują władze miasta, organi-
zacje, firmy i instytucje.

 Natomiast tegorocznym 
Dobroczyńcą Roku została 
Emilia Kristof i  jej Firma Ro-
dzinna Sp. z o.o. Właścicielka 
firmy od lat wspiera samotne 
matki i ich dzieci, a także bez-
domnych i innych potrzebują-
cych ludzi.

Laureatom serdecznie gra-
tulujemy!

 Fotoreportaż z gali na:  
www zory.pl

Zostaw swój 1% 
w Żorach
Na terenie miasta działa wie-
le organizacji, których dzia-
łalność można wesprzeć siłą  
1% podatku dochodowego. 
Zachęcamy Państwa do po-
zostawienia tych ważnych 
pieniędzy w mieście. Zamiesz-
czamy poniżej listę organizacji 
pożytku publicznego działają-
cych w Żorach.

 Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Żorach (KRS 0000003519)

 Stowarzyszenie pomocy 
dzieciom w Żorach 
(KRS 0000008331)

 Stowarzyszenie  
„Bezpieczne miasto” w Żorach 
(KRS 0000011673)

 Stowarzyszenie na rzecz 
integracji „Nowa Szansa”,  
dawniej Stowarzyszenie 
„W Świecie ciszy” 
(KRS 0000116936)

 Stowarzyszenie artystyczne 
„Żory” (KRS 0000132467)

 Stowarzyszenie przyjaciół 
chorych „Hospicjum im. jana 
pawła ii” (KRS  0000159454)

 Stowarzyszenie „Wspólnota 
Życia w maryi – magnificat” 
(KRS 0000207211)

 Stowarzyszenie pomocy 
dzieciom i młodzieży „po prostu 
partner” (KRS 0000243776)

 mKS Żory – Grupa Zadań 
opp numer 6 w Żorach (KRS 
0000338389) 

 towarzystwo miłośników 
miasta Żory (KRS 0000022742) 

 ZHp chorągiew Śląska Hufiec 
Żory (KRS: 0000273051)

 Stowarzyszenie dzieci matki 
teresy – Grupa Zadań opp nr 5 
– Żory (KRS 0000338389)

Źródło: Żcop

Sto lat Żory!
	Żory	świętowały	741.	
rocznicę	nadania	praw	
miejskich.	Z tej	okazji	
w ostatni	weekend	lutego	
odbywały	się	jubileuszowe	
uroczystości.

Z okazji urodzin miasta przy-
gotowano w  Żorach szereg 
imprez. W  sobotę 23 lutego 
wręczono nagrody pn. „Tryp-
tyk Żorski”. Wyróżnienie to 
przyznaje Towarzystwo Mi-
łośników Miasta Żory oso-
bom, które z  wielką pasją 
i  zaangażowaniem rozpo-
wszechniają wiedzę o  histo-
rii miasta, a  także utrwalają 
pamięć o  ludziach zasłużo-
nych dla Żor. W  tym roku 
otrzymali je Henryk Skupień 
i Grzegorz Utrata.  –  Oso-
by wyróżnione kultywują 
tradycje w  zakresie kultury 
i  edukacji regionalnej, ini-

cjują i wdrażają w życie nowe 
przedsięwzięcia, mając na 
celu ocalenie od zapomnie-
nia wszystkiego, co związa-
ne z  historią naszego miasta 
– wyjaśnia Henryk Buchalik, 
prezes TMMŻ. Uroczystość 
wręczenia nagród uświetniły 
zespół AF Music pod dyrek-
cją Andrzeja Marcińca i chór 
Carpe Diem pod dyrekcją 
Dagmary Świtacz. Tego dnia 
nie zabrakło także występów 
innych żorskich zespołów. 
Przez cały wieczór w  Miej-
skim Ośrodku Kultury roz-
brzmiewały dźwięki bandów: 
Weselsi, Papertree czy mOn-
ly.

W  rytmie muzyki świę-
towano też drugiego dnia. 
W  kinie „Scena na Starów-
ce” swój koncert zagrali Cze-
sław Mozil i  Jan Niezbendny 
ze swoim Bandem.

Wspierając rozwój 
Narodziny niepełnosprawnego dziecka są dla rodziców 
ogromnym wstrząsem – można je porównać do trzęsienia 
ziemi niszczącego poukładany schemat życia.

Jest w  Żorach organizacja, 
dzięki której nieco łatwiej 

przetrwać taki kataklizm i  zna-
leźć nadzieję – Polskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło 
w Żorach. Jeden z czterech zdo-
bywców tegorocznej Nagrody 
Miejskiej „Phoenix Sariensis”. 

– Misją naszego stowarzysze-
nia od 25 lat jest niesienie pomo-
cy niepełnosprawnym dzieciom 
oraz ich rodzinom poprzez za-
pewnienie najlepszych warunków 
rozwoju – mówi Tomasz Tomiak, 
dyrektor OREW PSOUU w  Żo-
rach. Stowarzyszenie prowadzi 
na osiedlu ks. Władysława trzy 
placówki: Ośrodek Wczesnej In-
terwencji, w którym pomoc uzy-
skują dzieci od urodzenia do 
siódmego roku życia, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy dla dzieci i młodzieży 
głęboko, umiarkowanie i znacznie 
niepełnosprawnych intelektual-
nie od trzeciego do dwudziestego 
piątego roku życia oraz Warsz-
taty Terapii Zajęciowej przezna-
czone dla młodzieży i  dorosłych 
niepełnosprawnych. – Wierzymy, 
iż nasze działania terapeutyczne 
i  rehabilitacyjne pomagają nie-
pełnosprawnym dzieciom jak 
najpełniej poznawać świat i wzra-
stać w  atmosferze ciepła i  dobra. 
W  terapii wykorzystujemy naj-

lepsze metody, zatrudniamy wy-
soko wykwalifikowaną kadrę, 
wciąż doskonalimy się, by osią-
gać wymierne efekty naszych 
działań. Rodzinom zapewniamy 
wszechstronną pomoc w  przy-
gotowywaniu ich do roli osób 
wspomagających rozwój swojego 
dziecka – wyjaśnia dyrektor To-
miak. Wyjątkowe starania stowa-
rzyszenia zostały docenione przez 
kapitułę Nagród Miejskich, któ-
ra nagrodziła PSOUU statuetką 
„Phoenix Sariensis 2012” za dzia-
łanie na rzecz poprawy warunków 
życia, wychowania, edukacji, pra-
cy i zdrowia osób niepełnospraw-
nych. – Staramy się pracować 
w cichości serca, ponieważ to, co 
robimy na co dzień, robimy z tro-
ski o dzieci, nie licząc na wyróżnie-
nia i nagrody, stąd tym bardziej jest 
nam miło, że nasze zaangażowanie 
w  życie społeczne miasta zostało 
dostrzeżone – odbierając nagrodę, 
mówił Jan Oleksy, przewodniczą-
cy żorskiego koła PSOUU.

Budujemy nowy dom
Starania stowarzyszenia będą 
mogły być kontynuowane 
pod jednym bardzo przy-
ziemnym warunkiem – po-
trzebna jest nowa siedziba. 
Budynek, w  którym obecnie 
mieści się OREW oraz OWI, 
nie spełnia standardów obiek-

tu przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych. Dopusz-
czony został przez sanepid 
do użytku tylko warunkowo.  
Jeśli nic się nie zmieni po roku 
2015, ośrodek może zostać za-
mknięty! Konieczne jest wy-
budowanie nowego budynku, 
który oprócz wspomnianych 
wyżej placówek, mieścić bę-
dzie także Środowiskowy 
Dom Samopomocy, którego 
w  Żorach brakuje. W  obec-
nym budynku po koniecznej 
adaptacji powstać mogłyby 
mieszkania chronione oraz 
hostel dla niepełnosprawnych 
intelektualnie, którymi czaso-
wo nie może zająć się rodzina. 
Pozostało już niewiele czasu, 
gdyż budowa musi rozpocząć 
się najpóźniej pod koniec 
2014 r. – wtedy skończą się 
pozwolenia na budowę. PSO-
UU Koło w Żorach prowadzi 
zbiórkę publiczną na ten cel. 
Jako Organizacja Pożytku Pu-
blicznego zbiera również 1% 
podatku. Wszyscy mieszkań-
cy Żor mogą przekazać część 
swojego podatku na ten waż-
ny cel.

 polskie Stowarzyszenie  
na rzecz osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Żorach 
(KRS 0000312148)
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W	placówkach	PSOUU	w	Żorach	pomoc	znajdują	niepełnosprawne	dzieci	i	ich	rodziny.	 
By	mogło	być	tak	nadal,	niezbędna	jest	nowa	placówka	–	na	zdj.	powyżej	jej	projekt

Galę	wręczenia	nagród	uświetnił	brawurowy	występ	Marcina	Wyrostka	
z zespołem	Coloriage

Koncert	Czesław	Śpiewa	Solo	Act	i	Jan	Niezbendny	Band	przyciągnął	 
do	kina	prawdziwe	tłumy

Występ	zespołu	AF	Music	pod	dyrekcją	Andrzeja	Marcińca
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ABC Rewolucji Śmieciowej
W związku z zainteresowaniem i licznymi pytaniami o nowe zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi informujemy, że deklaracje 
o wysokości opłaty są w trakcie dostarczania przez gońców Urzędu miasta. 
otrzymają je państwo wraz z podatkiem od nieruchomości.

Deklaracje można również po-
brać ze stron internetowych:

www.bip.zory.pl » Komórki 
organizacyjne Urzędu miasta » 
Wydział inżynierii Środowiska 
» Formularze do pobrania » 
deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

www.zory.pl » gospodarka 
odpadami » deklaracja

Jeżeli jesteś właścicielem nie-
ruchomości, pamiętaj o trzech 
ważnych krokach, które należy 
wykonać do lipca 2013 r.:

 Zapoznaj się ze stawkami 
opłat za wywóz śmieci (okre-
ślone zostały w  uchwale Rady 
Miasta Żory nr 293/XXVII/12 
z  29.11.2012 r., do pobrania 
na: www.bip.zory.pl). UWA-
GA: stawki mogą ulec zmianie 
w związku z trwającymi w par-
lamencie pracami nad zmiana-
mi w Ustawie o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach;

 Złóż w  UM deklarację 
o  wysokości opłaty należnej 
za gospodarowanie odpada-
mi w  Twojej nieruchomości. 
Wzór deklaracji zostanie dołą-
czony do decyzji podatkowych 
i  przesłany do właścicieli nie-
ruchomości na przełomie lute-
go i  marca. Deklarację należy 
wypełnić zgodnie z  objaśnie-
niami i  złożyć do 29 marca. 
W  przypadku jakichkolwiek 
zmian należy je zadeklarować 
wciągu 14 dni od dnia za-
mieszkania na danej nierucho-
mości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na nierucho-

mości odpadów komunalnych 
lub 14 dni od dnia wystąpie-
nia zmiany danych będących 
podstawą ustalenia nowej 
wysokości należnej opłaty. 
Wzór deklaracji do pobrania 
również na stronie: www.bip.
zory.pl (Uchwała RM nr 314/
XXVIII/12 z 20.12.2012 r.);

 Do 30 czerwca 2013 r. 
rozwiąż umowę z  przedsię-

biorstwem, które dotychczas 
zajmowało się wywozem od-
padów (sprawdź zapisy umo-
wy – okres wypowiedzenia 
umowy może być nawet trzy-
miesięczny!);

 Właściciele mieszkań w blo-
kach nie muszą składać dekla-
racji, gdyż zrobią to w ich imie-
niu spółdzielnie i  wspólnoty, 
a opłatę rozliczą z czynszem.

Informujemy także, że 
w  marcu odbędą się spotkania 
pracowników Urzędu Miasta 
z  mieszkańcami Żor na temat 
nowych zasad gospodarowania 
odpadami. Osoby uczestniczą-
ce w debatach otrzymają ulotki 
informacyjne na powyższy te-
mat. Harmonogram planowa-
nych spotkań poniżej w  tabeli. 
Zapraszamy!

Zgłaszanie prac 
geodezyjnych online!
	Zgłaszanie	prac	
geodezyjnych	oraz	
pobieranie	niezbędnych	dla	
geodetów	materiałów	teraz	
znacznie	prostsze!

W  Referacie Zasobu Geode-
zyjno-Kartograficznego Wy-
działu Geodezji, Kartografii 
i  Katastru UM Żory działa 
aplikacja umożliwiająca jed-
nostkom wykonawstwa geo-
dezyjnego zgłaszanie prac 
geodezyjnych oraz pobieranie 
niezbędnych materiałów za 
pośrednictwem internetowej 
strony: www.geoportal.zory.pl.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwań naszych klientów, zgła-
szanie prac geodezyjnych 
odbywa się w pełni drogą elek-
troniczną, bez konieczności 
odwiedzania ośrodka doku-
mentacji. Umożliwia to narzę-
dzie, jakim jest Geo-Info VI 
iNet, iKerg. Oprócz zgłaszania 
prac system umożliwia także: 

otrzymywanie korespondencji, 
podgląd realizacji zamówienia, 
rezerwację numerów działek, 
budynków i punktów granicz-
nych. Korzystanie z  systemu 
wdrożonego w 2012 r. jest bez-
płatne i  nie wymaga instalacji 
żadnych dodatkowych apli-

kacji. Wymagane jest jedynie 
uzyskanie dostępu po podpi-
saniu odpowiedniej umowy. 
Atutem systemu jest fakt, że 
jest dostępny codziennie przez 
całą dobę.

 www.geoportal.zory.pl

Wyróżnienie dla MBP

	Miejska	Biblioteka	
Publiczna	w Żorach	została	
doceniona	przez	Fundację	
ABCXXI	– Cała	Polska	 
Czyta	Dzieciom.

Żorska placówka otrzymała Wy-
różnienie Specjalne w konkursie 
na najlepiej przeprowadzoną 
kampanię „Cała Polska czyta 
dzieciom” w roku 2011/2012.

W  ramach kryteriów oce-
ny merytorycznej wyróżnio-
no: kreatywność, pomysłowość, 
oryginalność działań/projektów, 
edukację dorosłych (rodziców, 
nauczycieli) w  zakresie efek-
tów głośnego czytania, zdrowia 
emocjonalnego dzieci i  mło-
dzieży, a  także konsekwencje  
w prowadzeniu działań.

Serdecznie gratulujemy !

Darmowe szczepienia  
przeciw HPV
	Od	kilku	lat	w Żorach	
trwa	darmowa	kampania	
szczepień	dla	dziewcząt	
w wieku	13	i 12	
lat przeciwko	wirusowi	
brodawczaka	HPV	.

Tylko w zeszłym roku zaszcze-
piono 268 dziewcząt.

 W 2013 r. zaplanowano za-
kup 780 dawek szczepionki dla 
260 dziewcząt z rocznika 2000. 
Każda z dziewcząt otrzyma trzy 
dawki szczepionki. Szczepienia 
poprzedzone badaniami wyko-
nywane będą w szkołach. 

– Wirus HPV może powodo-
wać raka szyjki macicy. Jest też 
bardzo niebezpieczny dla kobiet 
w  ciąży. Dlatego warto stawiać 
na profilaktykę i  zdecydować 
się na szczepienie. Miasto chce 

w 2013 r. przeznaczyć na szcze-
pienia przeciw wirusowi HPV 
24,500,00  tys.  zł – mówi Anna 
Ujma, doradca prezydenta ds. 
polityki promocji i informacji.

Rocznie na nowotwór szyj-
ki macicy umiera ponad 2 tys. 
kobiet, a odnotowuje się około 
4 tys. przypadków zachorowań. 
W tego typu schorzeniach waż-
na jest więc profilaktyka.

Więcej informacji na temat 
szczepień w  kolejnym nume-
rze  „Kuriera Żorskiego” oraz 
na stronie www.zory.pl.
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Zgłaszanie	prac	geodezyjnych	możliwe	jest	teraz	w	pełni	drogą	
elektroniczną	dzięki	programowi	Geo-Info	VI	iNet,	iKergDzięki	zmianom		opłacalna	będzie	selektywna	zbiórka	odpadów

 PrZetarg 
NieograNicZoNy 
Prezydent Miasta Żory infor-
muje, że 28.03.2013 r. odbę-
dzie się drugi publiczny, nie-
ograniczony przetarg ustny 
(licytacja) na sprzedaż na wła-
sność nieruchomości położo-
nych w Żorach przy:

 1.  Ulicy Żniwnej i Jesionek 
(19 działek przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, 
jednorodzinną),

 2.  Alei Zjednoczonej Euro-
py (os. Pawlikowskiego) – nie-
ruchomość o pow. 0,1019 ha 
przeznaczona pod zabudowę 
usługową,

 3.  Ulicy Północnej – nieru-
chomość zabudowana obiek-
tem mieszkalnym, gospodar-
czym i garażem.

 Szczegóły na stronie 
internetowej www.bip.zory.pl 
(menu przedmiotowe » przetargi 
» przetargi organizowane przez 
Wydział Skarbu miasta) i na 
stronie  www.geoportal.zory.pl.

data/godzina dzielnica miejsce

27.02 1700 środa rÓj Hala sportowa

1.03 1700 piątek roWiEŃ-FolWarKi Świetlica moK

4.03 1700 poniedziałek oSiNy Świetlica moK

5.03 1700 wtorek paWliKoWSKiEGo ZS 6

6.03 1700 środa 700-lEcia Sp 3

7.03 1700 czwartek KSięcia WŁadySŁaWa Klub rEBUS

8.03 1700 piątek KorFaNtEGo ZS 8

11.03 1700 poniedziałek ŚrÓdmiEŚciE moK

12.03 1700 wtorek SiKorSKiEGo Klub WiSUS

13.03 1700 środa poWStaŃcÓW ŚlĄSKicH Sp 17

14.03 1700 czwartek BaraNoWicE Sala lKS

15.03 1700 piątek ZacHÓd Sp 3

18.03 1700 poniedziałek KlESZcZÓWKa Sp 1

19.03 1700 wtorek KlESZcZÓW Świetlica moK

20.03 1700 środa roGoŹNa Hala sportowa

 informujemy, że ze względu na liczne prośby mieszkańców podróżujących linią 308, od stycznia został uruchomiony 
dodatkowy kurs tej linii. autobus wyrusza z dworca autobusowego o godz. 15:39 i kończy swój kurs w rudziczce.Komunikat
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Ochrona zabytków 
	Miasto	przejmuje	kolejne	
kompetencje	w dziedzinie	
ochrony	zabytków	od	
Wojewódzkiego	Konserwatora	
Zabytków.	Jeszcze	więcej	
spraw	będzie	można	załatwić	
w Urzędzie	Miasta.

Na mocy aneksu do porozu-
mienia Prezydenta Miasta Żory 
z Wojewodą Śląskim w sprawie 
przekazania zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej dotyczącej 
ochrony zabytków prezydent, 
a w jego imieniu Miejski Konser-
wator Zabytków, przejął kolejne 
uprawnienia od Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. Dla 
właścicieli obiektów położonych 
na Starówce oznacza to, że więk-
szość spraw wynikających z usta-
wy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami będą mogli zała-
twiać z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków. Dzięki temu proces 

wydawania decyzji i  pozwoleń 
konserwatorskich, uzgadniania 
i opiniowania dotyczącego obiek-
tów na terenie żorskiego Starego 
Miasta został usprawniony. 

W biurze MKZ będzie można 
teraz uzyskać pozwolenia kon-
serwatorskie m.in. na takie dzia-
łania, jak :

 roboty budowlane,
 zmianę sposobu użytkowania,
 zawieszenie szyldu bądź re-

klamy,
 prowadzenie prac i  badań 

restauratorskich i  konserwa-
torskich,

 podział nieruchomości.

 Wnioski niezbędne do uzyskania pozwoleń do pobrania:  
https://um.zory.eboi.pl.

Tajemnice żorskiego kościoła
muzeum miejskie w Żorach zorganizowało prelekcję historyczną  
pt. Ukryte ślady przeszłości. przedstawiono wyniki ubiegłorocznych badań 
metodą georadarową przeprowadzonych w kościele pw. Świętych Filipa i jakuba.

Wyniki  zaprezentował 
dr  inż. Wiesław Na-

wrocki z Zakładu Badań Nie-
niszczących z  Krakowa. Ce-
lem badań było stwierdzenie, 
co znajduje się pod posadzką 
zabytkowego kościoła. Z zapi-
sków historycznych wiadomo 
bowiem, że od XVII do XIX w. 
w kryptach w środku kościoła 
chowano ważnych mieszczan 
i  duchownych. Udało się zlo-
kalizować dwie nienaruszone 
krypty za ołtarzem głównym 
oraz kilkanaście miejsc w pre-
zbiterium i głównej nawie ko-
ścioła, gdzie kiedyś znajdowa-
ły się krypty.

Badania przeprowadzo-
no także na zewnątrz kościo-
ła, co pozwoliło na ustalenie 
rozmiarów kruchty i  kaplic, 
które istniały do końca II woj-

ny światowej. Odkryto także 
ślady dawnych dobudówek, 
o  których do tej pory nic nie 
było wiadomo. Nie ma po 
nich śladu ani na fotografiach 
z  początku XX w., ani na po-
chodzącej z  połowy XVIII w. 
rycinie Wehrnera. Znaczyłoby 
to, że pochodzą z  wcześniej-

szych lat istnienia kościoła 
i  zostały zniszczone w  czasie 
któregoś z pożarów w siedem-
nastym lub osiemnastym stu-
leciu.

Naukowcy z Krakowa prze-
badali też okolice tzw. Kościół-
ka na starym mieście, gdzie do 
początku XIX w. znajdował się 

drewniany kościół pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny. Badania pozwoliły 
na odkrycie dokładnej lokali-
zacji świątyni i  jej rozmiarów. 
Bardziej szczegółowe ustalenia 
możliwe będą jednak podczas 
następnych badań w tym miej-
scu.  tomaSZ GÓrEcKi

Bank zamiany mieszkań
Na większe lub mniejsze, ze starego na nowe, w centrum miasta lub w dzielnicach 
– zamiana mieszkań – nowy trend na rynku nieruchomości już w Żorach.

Z inicjatywy Zarządu Budyn-
ków Miejskich na stronie 

www.nieruchomosci.zory.pl po-
jawiła się możliwość bezpłatnego 
dodawania ogłoszeń dotyczą-
cych zamiany mieszkań. Ogło-
szenia mogą teraz dodawać nie 
tylko lokatorzy zajmujący zasoby 
komunalne, ale wszyscy miesz-
kańcy Żor. Aby dodać ogłoszenie 
,należy:
1) wejść na stronę: 
www.nieruchomosci.zory.pl
2) założyć konto
3) zalogować się na stronie
4) dodać ogłoszenie.

Na stronę www.nieruchomo-
sci.zory.pl można również wejść 
poprzez stronę www.zory.pl, 
klikając na zakładkę NIERU-
CHOMOŚCI, która znajduje się 
w centralnej części portalu.

Lokatorzy mieszkań ko-
munalnych, którzy chcą za-
mieścić ogłoszenie w serwisie, 
a  nie korzystają z  Internetu, 
mogą skorzystać z  pomocy 
pracowników ZBM-u. W  sie-

dzibie zarządu przy ul. Wo-
dzisławskiej 5 w pokoju nr 10 
można pobrać krótki formu-
larz, wypełnić go i wraz z pra-
cownikiem zweryfikować treść 
ogłoszenia, które zostanie do-

dane do bazy serwisu przez 
pracownika zarządu.

Wszyscy zainteresowani za-
mianą powinni pamiętać, że 
po znalezieniu odpowiedniego 
kontrahenta, należy dopełnić 
wszystkich formalności zwią-
zanych z  zamianą mieszkania 
przewidzianych odpowiednimi 
procedurami przez właścicie-
li i  zarządców nieruchomości. 
Informacji dotyczących pro-
cedur związanych z  zamianą 
mieszkań komunalnych udzie-
la Wydział Lokalowy Urzędu 
Miasta Żory pod numerem te-
lefonu: 32 43 48 191.

 Zachęcamy do dodawania 
bezpłatnych ogłoszeń 
dotyczących zamiany mieszkań 
na: www.nieruchomosci.zory.pl.
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Celem	badań	krakowskich	naukowców	było	stwierdzenie,	co	znajduje	się	pod	posadzką	zabytkowego	kościoła	
pw.	św.	Filipa	i	Jakuba	Ogłoszenia	w	serwisie	mogą	zamieszczać	wszyscy	mieszkańcy	miasta

Ewa	Pańczyk,	 
Miejski	Konserwator	Zabytków

Uwaga: obowiązek meldunkowy!
W związku z wejściem w ży-
cie 31 grudnia 2012  r. ustawy 
o  zmianie ustawy o  ewidencji 
ludności i dowodach osobi-
stych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 
1407) uprzejmie informujemy 
mieszkańców o wprowadzo-
nych ułatwieniach w realizacji 
obowiązku meldunkowego:

 wprowadzono możli-
wość jednoczesnego wymel-
dowania się przy zameldowa-
niu w nowym miejscu,

 zniesiono obowiązek za-
meldowania obywateli polskich, 
obywateli UE, obywateli państw 
EFTA – stron EOG oraz obywa-
teli Konfederacji Szwajcarskiej 
na pobyt czasowy nieprzekra-
czający trzech miesięcy, 

 zlikwidowano obowią-
zek meldunkowy wczasowi-
czów i turystów, 

 zlikwidowano obowiązki 
właścicieli, dozorców, admini-
stratorów nieruchomości oraz 
zakładów pracy do weryfiko-

wania wypełniania obowiązku 
meldunkowego przez miesz-
kańców lub pracowników, 

 wprowadzono możli-
wość dopełnienia obowiązku 
meldunkowego przez ustano-
wionego pełnomocnika, 

 wydłużono termin na 
realizację obowiązku mel-
dunkowego z 4 do 30 dni oraz 
zniesiono sankcje karne dla 
obywateli polskich, obywate-
li UE, obywateli EFTA – stron 
EOG oraz obywateli Konfedera-
cji Szwajcarskiej za niedopełnie-
nie obowiązku meldunkowego, 

 odstąpiono od koniecz-
ności zgłaszania przy dopełnia-
niu obowiązku meldunkowego 
informacji o wykształceniu, 
obowiązku wojskowym oraz 
przedkładania wojskowego do-
kumentu osobistego, 

 wydłużono okres wyjaz-
dów zagranicznych podlega-
jących zgłoszeniu w organie 
ewidencji ludności z 3 do 6 
miesięcy. 

Nakręć się na Żory
	Popularny	portal	filmowy	
twojefilmy.pl	objął	patronat	
medialny	nad	żorskim	
konkursem	na	spot	
promujący	miasto.	 
Filmy	do	konkursu	można	
zgłaszać	do	końca	maja.	

Biuro Doradcy Prezydenta 
ds. Polityki Promocji i  Infor-
macji chce zachęcić miesz-
kańców do zaprezentowania 
własnego spojrzenia na Żory, 
dlatego ogłosiło konkurs na 
spot filmowy o mieście. − Dla 
amatorów i  profesjonalistów, 
dorosłych i dzieci, mieszkań-
ców Żor i  tych, którzy wpa-
dają tu w  odwiedziny − ten 
konkurs jest dla każdego, kto 
chce pokazać Żory z  własne-
go punktu widzenia za pomo-
cą kamery − przekonuje Anna 
Ujma, doradca prezydenta 
ds. polityki promocji i  infor-

macji. Uczestnicy konkursu 
mają za zadanie zrealizować 
film promujący Żory, nie 
przekraczający 1,5 min. Film 
powinien ukazywać w sposób 
nowatorski specyfikę, walory 
i  niepowtarzalność miasta. 
Ma być skierowany do szero-
kiego grona odbiorców. Ter-
min składania prac konkur-
sowych mija 15 maja 2013 r. 
Filmy należy nadsyłać na ad-
res Biura Doradcy Prezydenta 
ds. Polityki Promocji i  Infor-
macji UM Żory (Al. Wojska 
Polskiego 25, 44-240 Żory, 
pok. 305). Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody 
pieniężne − zdobywca pierw-
szego miejsca otrzyma 5 tys. 
zł, drugiego 3 tys. zł, trzeciego 
zaś 2 tys. zł. Szczegółowy re-
gulamin konkursu na stronie: 
www.zory.pl. Zapraszamy do 
udziału w konkursie!
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Dzień Kobiet w MOK-u
 Miejski Ośrodek Kultury 

serdecznie zaprasza 8 mar-
ca 2013 r. na godz. 19:00 do 
Domu Kultury przy ul. Dolne 
Przedmieście  1 na specjalny 
koncert Żorskiej Orkiestry 
Rozrywkowej pod dyr. Lotha-
ra Dziwoki.

Z okazji Dnia Kobiet muzycy 
Żorskiej Orkiestry Rozrywko-
wej oraz Lothar Dziwoki zagra-
ją specjalnie dla przedstawicielek 
płci pięknej. Podczas koncertu 
usłyszymy również Katarzynę 
Moś, jedną z najbardziej utalen-
towanych wokalistek jazzowych 
młodego pokolenia, laureatkę 
Must Be The Music, oraz Zespół 
The Chance, laureata X-Factora. 
W programie: standardy jazzowe 

i przeboje muzyki rozrywkowej. 
Imprezę poprowadzi znany i lu-
biany Krzysztof Piotrowski.

 Bilety do nabycia w kasie 
moK (ul. dolne przedmieście 1):  
30 zł – normalny, 20 zł ulgowy.

Studio wokalne Magic Voice działające przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Żorach zaprasza na koncert:

„Staruszek Świat”

	Koncert	z	piosenkami	
Anny	Jantar	i	Jarosława	
Kukulskiego

 Wykonawcy: anna tomecka, 
marian Wrzodak, agnieszka dyrda, 
anna Kita, dominika Wierzyca, 
joanna Świerczek, Kalina Kuna, 
Klaudia Stefaniak, Natalia czarnula, 
Natalia Kokot, Nikola rzeszutek, 
Wiktoria dworok, paulina matejczyk, 
Zespół carpe diem (UtW). 

 Gościnnie wystąpią: alina 
Więcek, małgorzata Zimoń, 
paulina płonka, milena 
antosik oraz młodzieżowy 
Zespół Wokalny laboratorium 
muzycznego w Suszcu. 

 Wykonawcom będzie 
towarzyszył zespół muzyczny  
w składzie:  
jakub Gwardecki - fortepian 
jarosław Grzybowski - perkusja 
Kosma Kalamarz - gitara basowa. 

 Wykonawców przygotowała 
p. dagmara Świtacz, instruktor 
Studia Wokalnego magic Voice. 

 W czasie koncertu porady 
stylistów, upominki oraz 
warsztaty pielęgnacji twarzy.

Koncert wpisuje się w organi-
zowaną cyklicznie Galę Żor-
skich Talentów. Odbędzie się 
9 marca 2013 r. o godz. 18:00 
w sali teatralnej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Żorach 
przy ul. Dolne Przedmieście.

Teatralny marzec w Żorach
choć Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzimy 27 marca, to szereg wydarzeń, 
jakie zaplanowano z tej okazji, będzie się odbywać przez kilka tygodni. 

Świętowanie rozpoczniemy 
już  12 i  13 marca o  godz. 

10:00 i  12:00, kiedy to premie-
rowy spektakl („Narodziny ra-
dości. Scenki z  podwórka i… 
kurka”) wystawi grupa „Za 
królestwo i  pół córki” pod kier. 
Beaty Kupisz. Z  kolei 14 marca 
o godz. 11:00 i 18:00 obejrzymy 
premierowo „Królową śniegu, 
czyli baśń o…” w  wykonaniu 
zespołu K.R.E.W. Barbary Szu-
lik-Silki. 16 marca o godz. 18:00 
zapraszamy na spektakl war-
szawskiego teatru zawodowego 
Capitol dla dorosłych. Będzie 
„Drugi Rozdział” z  udziałem 
Darii Widawskiej, Tamary Ar-
ciuch, Piotra Grabowskiego (To-
masza Kozłowskiego) i  Bartka 
Kasprzykowskiego. 18 marca 
o godz. 10:00 w Domu Kultury 
odbędzie się IX Festiwal Lite-
rackiej Twórczości Uczniow-
skiej połączony ze spotkaniem 
autorskim z Dariuszem Chwiej-
czakiem. Prawdziwą gratką na-
tomiast okaże się sztuka grupy 
Skene prowadzonej przez Pawła 
Kontnego. Zajęła się ona adapta-
cją słynnego „Hobbita”. Spektakl 

oparty na scenariuszu Anety An-
tosiak w reżyserii Pawła Kontne-
go będzie miał swoją premierę  
23 marca br. o godz. 18:00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury, przy ul. 
Dolne Przedmieście 1. Po raz 
drugi przedstawienie obejrzymy 
14 kwietnia także o godz. 18:00. 
Ponadto w związku ze zbliżający-
mi się Świętami Wielkanocnymi 
grupa mieszkańców Żor wysta-
wi sztukę „Pasja oczami Marii 
Magdaleny” w  reżyserii Anety 
Antosiak”, 24 marca o godz. 19:00 
w  kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i  Męczennika. Ostat-
nim akcentem teatralnego świę-
ta będzie występ charytatywny 
„W  poszukiwaniu Kopciuszka” 
przygotowany z  okazji 10-lecia 
Stowarzyszenia Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum im. Jana Pawła 
II w  Żorach”. Spektakl odbędzie 
się w Domu Kultury 6 kwietnia 
o  godz. 18:00, a  bezpłatne wej-
ściówki można odbierać w  ho-
spicjum (os. Sikorskiego) od 15 
marca. Ciekawostką jest fakt, że 
w  przedstawieniu zobaczymy 
znane osoby publiczne z  Żor 
(m.in. polityków i artystów)!

Zapraszamy!


