
W numerze:
Kamil Śpiewok na podium  
Mini Tour de Pologne
– strona 7.

Karta Duża Rodzina
– strona 2.

Narodowe Czytanie
– strona 3.

KurierŻorski
Miejski 
Biuletyn 
Informacyjny

ISNN 1507-1685

KurierŻorski
Miejski 
Biuletyn 
Informacyjny

Numer 7 | Sierpień 2014



www.zory.plnumer 7 | Sierpień 20142 3Made in Żory Made in Żory 

Niewłaściwe korzystanie  
z sieci kanalizacji sanitarnej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory zwraca się z prośbą o właściwe  
i rozsądne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zdarza się, że do kanalizacji 
wprowadzane są różne przed-
mioty i substancje, mogące 
spowodować zatory w sieci 
kanalizacyjnej, bądź uszko-
dzenie urządzeń służących 
oczyszczaniu ścieków. - Przy-
kładowo, podczas eksploata-
cji nowych przepompowni 
ścieków spotykamy mnóstwo 
odpadów  stałych, które po-
wodują zatykanie się pomp, 
utrudniony przepływ ścieków,  
zużywanie urządzeń kanaliza-
cyjnych, utrudniony  proces 
oczyszczania,  a co za tym 
idzie większy koszt oczysz-
czania ścieków – mówi Michał 
Pieczonka, prezes PWiK Żory.

Należy pamiętać, że sys-
tem kanalizacji sanitarnej 
stworzony jest w celu popra-
wy stanu środowiska wodne-
go oraz podniesienia jakości 
życia mieszkańców, w związ-
ku z czym odpowiedzialne 
z niego korzystanie służy 
dobru ogółu naszej lokalnej 
społeczności. 

Sto lat „Małe Rojanki”! 
W tym roku zespół obchodzi piąte urodziny. Jubileusz zapoczątkowała uroczystość 
w Zespole Szkół nr 5 w Żorach. Występ był okazją do zaprezentowania przez dzieci 
bogatego dorobku artystycznego.

Życzenia dalszych suk-
cesów osobiście złoży-
li Prezydent Miasta Żory 
Waldemar Socha, Jadwiga 
Kempny, wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Żory 
oraz pozostali znamienici 
goście.

Święto uczczono też 
wyjazdem do Warszawy. 
Młodym artystom zapew-

niono liczne atrakcje. 
Jedną z nich była wizyta  
w Sejmie i Senacie RP. 
Dzieci miały niecodzienną 
okazję aby przyglądać się 
pracy posłów i senatorów.

„Małe Rojanki” zwiedzi-
ły też Centrum Nauki Ko-
pernik, Pałac Kultury i Na-
uki, nie zabrakło ich także 
na Stadionie Narodowym. 

Mobilna aplikacja z rozkładem jazdy!

   Właściciele  
smartfonów mogą 
korzystać  
z mobilnej aplikacji 
z rozkładem jazdy 
bezpłatnej komunikacji 
miejskiej

Program dostępny jest od 30 
lipca w sklepie Google Play pod 
nazwą „Żory rozkład jazdy”. 
Projekt stworzyli i nieodpłatnie 
udostępnili programiści z Cre-
ative Developer Studio – Maciej 
Rakoczy i Grzegorz Oleksy. 

Uwaga zmiany w funkcjonowaniu 
Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej!
   Informujemy, że 

od 1 września br. 
zaplanowano zmiany 
w funkcjonowaniu 
bezpłatnej komunikacji 
miejskiej. 

Nowy przebieg tras auto-
busów znajdą Państwo na 
stronie 4 i 5 aktualnego 
numeru Kuriera Żorskiego. 
Natomiast pasażerów li-

nii 04 prosimy o czujność 
już w połowie sierpnia. Ze 
względu na rozpoczęcie 
prac wodnokanalizacyj-
nych autobusy linii 04 od 
dnia 19 sierpnia 2014 r. 
nie będą kursowały ulica-
mi Folwarecką i Pałki - Wy-
znaczono objazdy przez 
Aleję Wojska Polskiego, 
Armii Krajowej oraz ulicą 
Rybnicką. 

Stop! Dla nielegalnego graffiti
   Miasto Żory zachęca 

wszystkich mieszkańców 
do poparcia i czynnego 
włączenia się do kampanii 
społecznej w walce z 
bazgrołami na elewacjach. 
Tylko w tym roku na terenie 
naszego miasta ujawniono 
kilkadziesiąt takich aktów 
wandalizmu. 

Miasto na bieżąco usuwa 
pseudograffiti z przestrzeni 
publicznej. Teraz rusza kam-
pania społeczna informująca 
o szkodliwym wpływie niele-
galnego graffiti na estetykę 
miasta i konieczność reago-
wania.- Bazgroły to antyre-
klama dla miasta. Przystanki 
autobusowe , ściany bloków 
czy zabytkowe budynki zni-
szone przez pseudoarty-
stów szpecą miasto. W walce  
z wandalami konieczna jest 
ścisła współpraca pracow-
ników Urzędu Miasta Żory, 
Komendy Miejskiej Policji w 
Żorach oraz mieszkańców. 
Dzięki sygnałom od Państwa 

będziemy mogli szybciej re-
agować i znajdować spraw-
ców – mówi Prezydent Miasta 
Żory Waldemar Socha.

Dlatego prosimy o infor-
mację w przypadku zauważe-
nia, że ktoś niszczy mienie.

Wystarczy niezwłocznie 
poinformować policję pod 
numer 997 lub pracowników 
Urzędu Miasta Zory pisząc  
e-mail na adres: imi@um.zo-
ry.pl., natomiast w przypadku 
gdy jesteśmy właścicielem 
niszczonej nieruchomości – 
składając wniosek o ściganie 
sprawcy. Zachęcamy też do 
szybkiego usuwania graffiti. 
Szybka reakcja na akt wanda-
lizmu skutecznie zniechęca 
pseudoartystów do ponow-
nych ataków na mienie

Tolerowanie nielegalne-
go graffiti prowadzi do eska-
lacji wandalizmu, obniżenia 
poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, spadku war-
tości nieruchomości oraz 
zmniejszenia atrakcyjności 
turystycznej miasta. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 Urząd Miasta Żory informuje, że w związku z wejściem 
w życie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków reali-
zacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od  
16 czerwca 2014 r. w Zespole Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Żory ul. Rynek 9 pokój nr 100 przyjmowane są wnio-
ski w sprawie przyznania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzi-
ny. Ponadto informujemy, że nadal obowiązuje Żorska Karta 
Duża Rodzina, która stanowi niezależny dokument.

Wykaz instytucji honorujących zniżki w ramach ogólno-
polskiej Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie https://
rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Więcej informacji na temat Karty znajduje się na stronie: 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
karta-duzej-rodziny/ 

Nie wolno wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych:

PWiK Żory sp. z o.o.

odpadów stałych: żwiru, piasku,szkła, tekstyliów itd.
odpadów płynnych niemieszających się z wodą: żywic, lakierów, smół, emulsji itd.
substancji palnych i wybuchowych: benzyn, nafty, oleju opałowego itd.
substancji żrących i toksycznych: formalin, kwasów i zasad, siarczków itd.
odpadów i ścieków z hodowli zwierząt: obornika, gnojówki, ścieków z kiszonek
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Kamil Śpiewok na podium  
Mini Tour de Pologne!
Nastolatek z Żor, zawodnik szkółki kolarskiej MOSiR Wibatech Fuji Żory zdobył 
srebrny medal w finałowym wyścigu Mini Tour de Pologne w Krakowie.
Wcześniej zajął 3. miejsce na 
jednym z etapów wyścigu  
w Katowicach. Kamil Śpiewok 
startował w grupie chłopców 
11 – 12 lat. W tegorocznych 
zawodach wzięło udział 350 
dzieci z całej Polski.

Miasto Żory reprezento-
wali zawodnicy szkółki ko-
larskiej MOSiR Wibatech Fuji 
Żory oraz uczniowie żorskich 
szkół. W grupie Kamila Śpie-
woka w pierwszej dziesiątce 

na etapie w Katowicach zna-
leźli się jego koledzy z druży-
ny: Adam Szczotka (6.miejsce), 
Michał Radecki (8.miejsce). W 
kategorii chłopców w wieku 
od 8 – 11 lat bardzo dobre, bo 
5. miejsce zajął Kacper Kapu-
sta.

Trenerem żorskiej drużyny 
jest Dariusz Skupień. Zawod-
nikom oraz ich opiekunowi 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! 

Złote, diamentowe i żelazne...
23 pary świętowały pół wieku razem, a dwie pary 60 lat. Zaś jedna z par ma już  
65 lat po ślubie.

Prezydent Miasta Żory Wal-
demar Socha nagrodził pary 
małżeńskie, które w tym roku 
świętują Złote, Diamentowe i 
Żelazne Gody.

Prezydent Waldemar Socha 
w imieniu  Prezydenta  Rze-
czypospolitej  Polskiej,  odzna-
czył   Medalami za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. Dostojni 
Jubilaci, oprócz medali i listów 
gratulacyjnych otrzymali kosze 
delikatesowe oraz kwiaty. Uro-
czystość uprzyjemnił  swoim 
występem zaprzyjaźniony ze-
spół „Osiny”, który już od wielu 
lat towarzyszy Szacownym  Pa-
rom w tym szczególnym dniu. 

Miasto w Internecie 
Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnego serwisu  
internetowego naszego miasta. Żory w Internecie  
w nowej odsłonie na www.zory.pl.

Żory – miastem  
szybkiego rozwoju
   Miasto Żory znalazło się 

w pierwszej dziesiątce 
rankingu „Najszybciej 
rozwijające się gminy 
w latach 2010-2014” 
opublikowanym przez 
czasopismo „Wspólnota”.

Organizatorzy rankingu 
zbadali prawie 2479 jed-
nostek (wszystkie gminy 
oraz miasta na prawach po-
wiatu). 

Każda jednostka została 
porównana w wymiarze go-
spodarczym, społecznym, 

infrastrukturalnym i finan-
sowym. Na ocenę wpłynęły 
warunki życia mieszkańców, 
a także skuteczność działań 
podejmowanych przez wła-
dze miasta. 

Za bardzo dobry wynik 
w rankingu, władze miasta 
otrzymały list gratulacyjny  
z Sejmiku Województwa Ślą-
skiego. 

 Wyniki rankingu  
dostępne są na:  
www.wspolnota.org.pl

Westernowa jesień w Żorach

II Twinpigs Country Festival

Już 27 września rozpoczy-
namy dwudniowe święto mu-
zyki country. Tomasz Szwed, 
Konwój, Strefa 50, Teren – C, 
Lonstar zapewnią świetną za-
bawę i mnóstwo pozytywnej 
energii. Szczegóły dotyczą-
ce festiwalu dostępne są na 
stronie internetowej www.
twinpigs.countryfestival.pl.

Kolory jesieni w Miasteczku 
Westernowym Twinpigs  
w Żorach

W niedzielne popołudnia 
zapraszamy wszystkie dziecia-
ki do kącika bajek w Restauracji 
Panna Maria, Teksas na wspól-
ną podróż w magiczny świat 
fantazji i niesamowitych przy-
gód. 

18 września rozpoczynają 
się czterodniowe warsztaty 
fotograficzne, czyli Wester-
nowy Plener Fotograficzny. 
Najlepsi fotograficy zagosz-
czą w Żorach i podczas wie-
czornych wykładów, podzielą 
się swoją wiedzą z wszyst-
kimi miłośnikami piękna za-
mkniętego w kliszach foto-
graficznych.

Już teraz zapraszamy na 
cudowną wystawę poplene-
rową w listopadzie. 

 Zapraszamy do 
regularnych wizyt na stronie  
www.twinpgis.zory.
pl, gdzie zamieszczamy 
informacje o nowych 
wydarzeniach, koncertach  
i spotkaniach. 
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