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Segregacja – czysty zysk
Segregując śmieci, znacząco przyczyniamy się do ochrony środowiska. Dzięki 
sortowaniu możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. To 
ważne powody do tego, aby nauczyć się segregacji i wyrobić w sobie nawyk 
segregowania. Przypominamy więc podstawowe zasady z tym związane.

Odpady podlegające selek-
tywnej zbiórce wskazuje 

regulamin utrzymania czy-
stości i  porządku w  gminie 
(uchwała RM Żory nr 291/
XXVII/12 z  dnia 29.11.2012 
r.). Określa on również szcze-
gółowe zasady pozbywania 
się poszczególnych rodzajów 
odpadów. Przypominamy je 
poniżej.

Opakowania ze szkła, pla-
stiku, metalu, opakowania 
wielomateriałowe oraz papier 
powinny być zbierane do od-
powiednich pojemników (za-
budowa wielorodzinna) lub 
worków (zabudowa jednoro-
dzinna).

Segregując, należy pamiętać 
o tym, aby:

•	 zgniatać puszki, kartony 
i  butelki plastikowe przed 
wrzuceniem do pojemnika 
– dzięki temu zmniejszamy 
objętość śmieci w pojemni-
ku nawet o 80%;

•	 wyrzucać butelki bez na-
krętek i  korków; opróżnio-
ne z  produktu i  opłukane 
– dzięki temu w  procesie 
przygotowania materiału 
do recyklingu nie zanie-
czyszczają one innych ma-
teriałów, a w okresie wiosen-
no-letnim nie przyciągają 
owadów;

•	 pojemniki po aerozolach są 
odpadem niebezpiecznym 
i powinny być oddawane do 
Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych.

•	 sprawdzać znak na opakowa-
niu, który informuje o  tym, 
co należy z  nim zrobić po 
wykorzystaniu zawartości.

Przeterminowane leki, chemi-
kalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte opony powinny być odda-
wane do specjalnych Punktów Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów. 

W mieście funkcjonują nastę-
pujące punkty:
1. Gminny Punkt Zbiórki Odpa-
dów Niebezpiecznych prowadzo-
ny przez Zakłady Techniki Ko-
munalnej Sp. z o.o., zlokalizowany 
w Żorach przy ul. Okrężnej 5 dla 
zbierania odpadów, takich jak: 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, zużyte baterie i akumulato-
ry, chemikalia, zużyte opony; 
2. Punkt Zbiórki Odpadów Zielo-
nych zlokalizowany w Żorach przy 
ul. Okrężnej 5 prowadzony przez 
Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o.;
3. Punkty selektywnego zbiera-
nia zużytych baterii zlokalizowa-
ne w  placówkach oświatowych, 
budynkach Urzędu Miasta oraz 
administracjach osiedlowych, ob-
sługiwane przez przedsiębiorcę 
wyłonionego zgodnie z  przepisa-
mi Ustawy o  zamówieniach pu-
blicznych;
4. Punkty selektywnego zbierania 
przeterminowanych i  nieuży-
tecznych leków zlokalizowane 
w  aptekach oznakowanych logo: 
„APTEKA PRZYJAZNA ŚRO-
DOWISKU”, obsługiwane przez 
przedsiębiorcę wyłonionego zgod-
nie z przepisami Ustawy o zamó-
wieniach publicznych.

Pozostałe odpady powinny 
trafić do pojemnika na odpady 
zmieszane – jeśli będzie ich mniej, 
obniżymy koszty i przyczynimy się 
do poprawy stanu środowiska. 

Pamiętajmy, jeśli będziemy 
segregować odpady, zapłacimy 
mniej!

Istotną zmianą, ułatwiają-
cą segregowanie odpadów, jest 
przejęcie przez Gminę obowiąz-
ku wyposażenia nieruchomości 
w  pojemniki lub worki służące 
do selektywnej zbiórki odpadów. 
Zgodnie z  tym, w  ramach po-
bieranej od mieszkańców opłaty, 
Gmina sfinansuje zakup odpo-
wiednich pojemników (zabudo-
wa wielorodzinna) oraz worków 
(zabudowa jednorodzinna) na od-
pady segregowane, takie jak szkło, 
papier, plastik, metal oraz opako-
wania wielomateriałowe.

Worki na odpady zbiera-
ne selektywnie będą dostępne 
w  budynkach Urzędu Miasta 
oraz w siedzibie Zakładów Tech-
niki Komunalnej Sp. z  o.o. przy  
ul. Okrężnej 5. Będą one również 
przekazywane właścicielom nie-
ruchomości na zasadzie wymiany 
przy odbiorze odpadów segrego-
wanych.

Jednocześnie informujemy, że 
zgodnie z Regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku w gminie 
miasto planuje wyposażyć wszyst-
kie placyki w zabudowie wieloro-
dzinnej w  pojemniki na odpady 
segregowane. Z  uwagi na długie, 
w obecnym czasie, terminy ocze-
kiwania na dostawę pojemników, 
a  także konieczność przygotowa-
nia miejsc do ich ustawienia, licz-
ba placyków segregacyjnych w za-
budowie wielorodzinnej będzie 
zwiększana sukcesywnie i rozłożo-
na w czasie. Do czasu doposażenia 
wszystkich punktów odpady nale-
ży wyrzucać, korzystając z  istnie-
jących już gniazd segregacyjnych. 

Z czasem segregacja stanie się 
ogólnodostępna, gdyż pojawi się 
więcej pojemników na posorto-
wane odpady. Kosze na odpady 
posegregowane będą znajdowały 
się w pobliżu kontenerów na od-
pady zmieszane, aby można było 
z nich korzystać, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba. 

Nakręcili się na Żory
 Nagrodzono najlepsze 
spoty reklamowe, 
biorące udział  
w konkursie na film 
promocyjny kampanii 
„Zostań Moim Sąsiadem” 
zorganizowanym przez 
Urząd Miasta Żory.

Podczas uroczystej gali, która od-
była się w piątek, 28 czerwca w ki-
nie „Na Starówce”, autorzy najlep-
szych prac odebrali nagrody z rąk 
Prezydenta Miasta Żory Wal-
demara Sochy. Nadesłane pra-
ce oceniło jury w  składzie: Pre-
zydent Miasta Żory Waldemar 
Socha, dr hab. prof. UŚ Krystyna 
Doktorowicz z  Wydziału Radia 
i  Telewizji Uniwersytetu Śląskie-
go w  Katowicach, doświadczony 
operator kamery Piotr Smolorz, 
kierownik kina „Na Starówce” 
Jolanta Hrycak, Doradca Prezy-
denta ds. Polityki Promocji i  In-
formacji Anna Ujma, a także Ja-
nusz Janik, właściciel TVŻory. Ju-
rorzy już na początku zaskoczyli 
i  zdecydowali o  nieprzyznawa-
niu I miejsca. Jednogłośnie uzna-

li jednak, że na zaszczytne II miej-
sce i nagrodę w wysokości 3 tysię-
cy złotych zasłużył film autorstwa 
żorzanina Radosława Nierody.  
III miejsce i 2 tysiące złotych na-
grody zdobył decyzją jurorów 
film nakręcony przez Marka Ka-
sperka z Rybnika.

Jury z  uwagi na wyrówna-
ny i  wysoki poziom nadesła-
nych prac zdecydowało również 
o  przyznaniu pięciu równorzęd-
nych wyróżnień. Nagrody w wy-
sokości tysiąca złotych otrzyma-
li: Radosław Biel z  Chrzanowa, 
Kamil Kulda z Żor, Barbara Le-
śniewska z Bytomia, Michał Mro-
ziński z Żor oraz Remigiusz Rą-
pała z Rybnika – ich filmy można 
oglądać na www.zory.pl. Nagro-
dzone prace zostaną wyemito-
wane w  TVP Katowice i  pomo-
gą reklamować Żory jako mia-
sto, w którym warto zamieszkać, 
w  ramach kampanii promocyj-
nej „Zostań Moim Sąsiadem”. Po 
ceremonii rozdania nagród dla 
wszystkich uczestników konkur-
su i zgromadzonych gości wystą-
pił zespół PomaU. 

Nowe miejsca pracy!
 EUROS zatrudni nowych 
pracowników.

Zakład produkujący śmigła do 
elektrowni wiatrowych zlokali-
zowany na terenie jastrzębsko-
-żorskiej podstrefy Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w  oddziale w  Warszowicach po-
szukuje pracowników. Docelowo 
ma zostać zatrudnionych ponad 
200 osób. Firma EUROS z  War-
szowic na terenach KSSE rozbudo-
wała swój zakład i chce zatrudnić 
docelowo około 230 osób (kobiet 
i mężczyzn) na stanowiska pracow-
ników fizycznych. Firma EUROS 
jest producentem oraz dostawcą 
rozwiązań technologicznych i  li-
cencji produkcyjnych w  zakresie 
śmigieł do elektrowni wiatrowych.
Podania oraz CV należy wysyłać 
na adres e-mail: tokarczyk@euro-
spolska.pl lub dostarczać osobiście 
do siedziby firmy: Warszowice,  
ul. Gajowa 5A. 

 Więcej szczegółów można 
uzyskać pod numerami telefonu: 
32/ 47 89 211 lub 32/ 47 89 214.

 O firmie: 
 
EUROS jest wiodącym 
niezależnym światowym 
producentem oraz dostawcą 
rozwiązań technologicznych 
i licencji produkcyjnych w zakresie 
śmigieł do elektrowni wiatrowych. 
Od 2000 roku EUROS dostarcza 
łopaty różnym producentom 
turbin na całym świecie. Do tej 
pory firma skonstruowała oraz 
wyprodukowała ponad 20 różnych 
typów łopat śmigieł. 
 

 Kontakt: 
 
EUROS Żory-Warszowice — Poland 
EUROS Polska Sp. z o.o. 
ul. Gajowa 5A 
43-254 Warszowice 

Honorowy Phoenix Sariensis dla biskupa 
Alojzego Orszulika
23 czerwca br. podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. św. Apostołów Filipa 
i Jakuba biskup Alojzy Orszulik otrzymał honorową nagrodę Phoenix Sariensis 2013.

To szczególne wyróżnienie 
przyznano mu z  okazji 85. 

rocznicy urodzin oraz 60 rocznicy 
posługi kapłańskiej, za sławienie 
dobrego imienia Żor w  Polsce 
i poza jej granicami. Ponadto pod-
czas mszy Cech Rzemiosł Różnych 
wręczył biskupowi Orszulikowi no-

minację na „Honorowego Członka 
Cechu” oraz Platynowy Medal im. 
Jana Kilińskiego. Alojzy Orszulik 
to urodzony 21 czerwca 1928 roku 
w  Baranowicach duchowny – bi-
skup rzymskokatolicki, pallotyn, 
biskup pomocniczy siedlecki w la-
tach 1989 - 1992, biskup diecezjalny 

łowicki w latach 1992 - 2004, a od 
2004 biskup senior diecezji łowic-
kiej. 4 listopada 2010 roku prezy-
dent RP Bronisław Komorowski 
odznaczył go Orderem Orła Bia-
łego. W 2002 roku został honoro-
wym obywatelem Łęczycy, w 2003 
- Łowicza, a w 2011 - Głowna. 
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Przetarg nieograniczony
Prezydent Miasta Żory ogłasza 
III publiczny, nieograniczony 
przetarg ustny (licytacja) na 
sprzedaż na własność nieru-
chomości położonej w  Żorach 
przy ul. Kresowej, Lubuskiej 
i Wielkopolskiej (nieruchomość 
niezabudowana, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną).

Szczegóły na www.bip.zory.pl 
oraz www.geoportal.zory.pl 

Wszystkie działki znajdują 
się w granicach otuliny parku 
krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich”. Przetarg od-
będzie się w  dniu 30.07.2013 
roku o  godzinie 9:30 w  sali 
nr 3, na parterze w  siedzibie 

Urzędu Miasta, Al. Wojska 
Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w  wysokości 10% ceny 
wywoławczej danej nierucho-
mości. Prezydent Miasta Żory 
zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu lub jego unie-
ważnienia. 



www.zory.plnumer 6 | Lipiec 2013 Wakacyjny rozkład jazdy | Kurier Żorski 4 5Kurier Żorski | Wakacyjny rozkład jazdy

Żory stolicą mody!
Żory na jeden dzień zmienią się w tętniącą życiem stolicę mody! 27 lipca br. 
będziemy mieli okazję zobaczyć kolekcję wiosna – lato znanej i cenionej na 
całym świecie projektantki mody Natashy Pavluchenko.

Pokaz mody poprowadzi 
Sonia Bohosiewicz. Mo-

dowe wydarzenie roku już  
27 lipca o  godzinie 19:00 
w  sali teatralnej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w  Żorach. 
Wstęp wolny! Tego dnia roz-
strzygnięty zostanie także 
konkurs modowy „Be Fa-
shion” oraz zaprezentowane 
zostaną prace dyplomowe 
młodych projektantów mody 
z Wyższej Szkoły Technicznej 
z Katowic.

Największą gwiazdą im-
prezy będzie Natasha Pavlu-
chenko. Projektantka ukoń-
czyła Institute of Modern 
Knowledge na fakultecie Fa-
shion Design. Jest laureatką 
wielu nagród dla projektan-
tów, m.in. CPD Düsseldorf, 
Russian Silhouette, New Look 
Design. Otrzymała także pol-
skiego „Oskara Mody New 
Look” w 2005 roku. Była wie-
lokrotnym gościem polskiej 
edycji Fashion Week w Łodzi, 
jej kolekcja „Urban Fusion 
a/w  2011/2012” została wy-
brana najlepszym pokazem 
Alei Projektantów.

W  styczniu tego roku ze 
swoją kolekcją „NEO CO-
UTURE” zadebiutowała 
w  Rzymie na Alta Roma, 
a  w  lipcu – już jako pełno-
prawny członek  AltaRoma-
AltaModa – zaprezentowała 
się  włoskiej publiczności po-
nownie z  najnowszą kolekcją 
haute couture „SENSES”.

W  Żorach Natasha Pavlu-
chenko zaprezentuje swoje 
stroje w kilku odsłonach:

 CZĘŚĆ 1.

CLR – linia casualowa – skła-
dają się na nią t-shirty, tuni-
ki, bluzy, spodnie, spódnice 
i  sukienki – wszystko bardzo 
młodzieżowe i  nowoczesne, 

w  żywych kolorach (czerwo-
ny, niebieski, szary), głównie 
z dzianiny, występują też ele-
menty skórzane; proste kroje 
– wszystko zaprojektowane 
z myślą o codziennym użytku.

 
 CZĘŚĆ 2.

NEO COUTURE BASIC – 
wersja sprzedażowa kolekcji 
NEO COUTURE – uprosz-
czone kroje i  długości oraz 
mniejsza liczba zdobień i do-
datków – wykorzystane są 
najbardziej charakterystyczne 
fasony, wzory i  kolory z  ko-
lekcji NEO.

 
 CZĘŚĆ 3.

Połączenie dwóch kolekcji 
to z  jednej strony próba po-
kazania bardzo ciekawych 
rozwiązań konstrukcyjnych 
i  dekonstrukcyjnych, wyko-
rzystanych w  obu kolekcjach 
(w  tym autorskiej technolo-
gii  projektantki) oraz wielu 
możliwości zestawiania  i for-
mowania tych samych mate-
riałów, z  drugiej zaś powrót 
projektantki do korzeni „wy-
sokiego krawiectwa”, w  któ-
rym najważniejszy jest kunszt 
i znajomość materii, nad któ-
rą się pracuje.

 
NEO COUTURE – to ko-

lekcja prezentująca kobietę-
-wojownika, dlatego punk-
tem wyjścia dla wszystkich 
projektów była zbroja rycer-
ska i  próba przeniesienia jej 
elementów na wszystkie „syl-
wetki”. Wykorzystane zostały 
skóry, ręcznie robione ele-
menty wełniane oraz jedwab. 
Kolorystyka od czerni, przez 
beż i  ecru, po biel (w  kilku 
odcieniach).

 SENSES – tym razem 
projektantka pokazuje kobie-

tę-lalkę, a  każda z  prezen-
towanych sylwetek zawiera 
w  sobie kontrasty. Połącze-
nie wełny z jedwabiem, skó-
ry z  koronką, delikatnych 
i  ciężkich, ręcznie wykona-
nych elementów, dodatkowo 
podkreślona faktura, celowo 
niewykończone brzegi. Geo-
metryczna prostota w  połą-
czeniu z pozornie chaotycz-
nym sposobem przeszycia 
i  wykonania poszczegól-
nych elementów. Kolory-
styka: od bieli do czerni, a 
pomiędzy delikatne kremy, 
pudrowy róż oraz błękity – 
każdy z  kolorów występuje 
w  kolekcji samodzielnie. To 
wszystko sprawia, że projek-
ty zdają się być – jak u  lalki 
– za duże tak w  formie, jak 
i w kształcie.

Nowa siedziba ZBM
Informujemy, że z dniem  

15 lipca 2013 roku zmienia się ad-
res siedziby Zakładu Budynków 
Miejskich w Żorach. Zakład zostaje 
przeniesiony z ul. Wodzisławskiej 5 
na Aleję Wojska Polskiego 4a.
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Zielona linia
 Od początku lipca 
mieszkańcy Żor mogą 
korzystać z autobusowej 
Zielonej linii, która 
bezpłatnie wozi ich na 
kąpielisko MOSiR w 
dzielnicy Rój.

Autobusy będą kursowały w po-
godne dni od 1 lipca do 1 wrze-
śnia br. Z zajezdni w kierunku 
ośrodka MOSiR wyjadą o  go-
dzinach 9:30 i 13:30, zaś w dro-
gę powrotną wyruszą o  godzi-
nach 14:00 i 18:30. Szczegółowy 
rozkład jazdy obok. 

PRZYSTANEK Czas 
(min.)

km km

Żory Zajezdnia 0 0,0 0,0 09:30 13:30

Żory Bajerówka 2 0,8 0,8 09:32 13:32

Żory Sąd 2 1,0 1,8 09:34 13:34

Wodzisławska 
Szkoła

2 0,6 2,4 09:36 13:36

Wodzisławska 2 0,6 3,0 09:38 13:38

Hańcówka II 2 0,6 3,6 09:40 13:40

Rogoźna I 1 0,6 4,2 09:41 13:41

Rogoźna Szkoła 2 0,8 5,0 09:43 13:43

Rogoźna II 2 0,7 5,7 09:45 13:45

Rój III 1 0,7 6,4 09:46 13:46

Rój ul. Gwarków 1 0,6 7,0 09:47 13:47

Rój os. Gwarków 2 0,7 7,7 09:49 13:49

Rój MOSIR 2 0,5 8,2 09:51 13:51

PRZYSTANEK Czas 
(min.)

km km

Rój MOSIR 0 0,0 0,0 14:00 18:30

Rój os. Gwarków 2 0,5 0,5 14:02 18:32

Rój ul. Gwarków 2 0,7 1,2 14:04 18:34

Rój III 1 0,6 1,8 14:05 18:35

Rogoźna II 1 0,7 2,5 14:06 18:36

Rogoźna Szkoła 2 0,7 3,2 14:08 18:38

Rogoźna I 2 0,8 4,0 14:10 18:40

Hańcówka II 1 0,6 4,6 14:11 18:41

Wodzisławska 2 0,6 5,2 14:13 18:43

Wodzisławska 
Szkoła

2 0,6 5,8 14:15 18:45

Żory Sąd 2 0,6 6,4 14:17 18:47

Żory Bajerówka 2 1,0 7,4 14:19 18:49

Żory Zajezdnia 2 0,8 8,2 14:21 18:51

Dobre zimno, które odchudza, odmładza i leczy! 
Park Wodny „Aquarion” stale poszerza listę swoich atrakcji. 

Ostatnio dołączyła do nich 
nowoczesna, 4-osobowa 

kriokomora niskotemperaturowa, 
która  jest czymś wyjątkowym na 
skalę regionu. KRIOKOMORA to 
specjalne pomieszczenie, w  któ-
rym panuje skrajnie niska tempe-
ratura. W  żorskiej kriokomorze 
jest to nawet -130°C. To właśnie 
wewnątrz takiego pomieszczenia 
odbywają się zabiegi krioterapii 
ogólnoustrojowej, czyli działania 
zimnem obejmującego całe cia-
ło. Do kriokomory wchodzimy 
ubrani w  specjalny strój. Pierw-
szy zabieg trwa nie więcej niż 2 
minuty. Podczas kolejnych wizyt 
możemy stopniowo wydłużać 
czas pobytu do maksymalnie 3 
minut. Nad przebiegiem zabiegu 
cały czas czuwa terapeuta, obser-

wując znajdujące się w kriokomo-
rze osoby przez specjalne okienko 
oraz na ekranie monitora.

Krioterapia stosowana jest 
z  powodzeniem przy różnego 
rodzaju schorzeniach i  ma nie-
zwykle szerokie zastosowanie 
z  profilaktyce, leczeniu i  rehabi-
litacji. Już po pierwszym zabiegu 
odczuwamy pozytywny wpływ 
zimna na organizm. Jednak, aby 
osiągnąć w pełni leczniczy efekt, 
najlepiej jest przejść serię 10 za-
biegów.  Dzięki zastosowanej 
kuracji obserwuje się u pacjentów 
zmniejszenie dolegliwości bó-
lowych oraz znaczącą poprawę 
ogólnego usprawnienia, a  nawet 
wielomiesięczne remisje cho-
rób przewlekłych. Pozwala to na 
zmniejszenie  lub nawet odsta-

wienie leków przeciwbólowych 
i  przeciwzapalnych. Następuje 
wzmocnienie układu  odporno-
ściowego. Wyraźnie poprawia się 
krążenie i usuwanie toksyn z or-
ganizmu. Dobroczynny wpływ 
zimna obserwuje się również 
w sferze psychiki. Po serii zabie-
gów ustępuje zmęczenie, bóle 
głowy, bezsenność. Poprawia się 
nastrój i samopoczucie.  Wszyst-
kie Panie ucieszy również fakt, 
iż krioterapia doskonale wpływa 
na cerę, ujędrnia skórę, likwiduje 
cellulit, a  nawet wspomaga od-
chudzanie. 

W  ramach zabiegu kriotera-
pii, obok kilkuminutowej wizy-
ty w  samej KRIOKOMORZE, 
ma miejsce również  15-20-min. 
kinezyterapia. Są to ćwiczenia, 

które odbywają się pod okiem fi-
zjoterapeuty na specjalnie  wypo-
sażonej sali ćwiczeń. Ich zestaw 
jest  indywidualnie dobrany dla 
każdego pacjenta, tak aby osią-
gnąć jak najlepszy efekt terapeu-
tyczny.   
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