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Przyznano nagrody miejskie
Za nami uroczysta gala wręczenia nagród miejskich „Phoenix Sariensis”  
i „Dobroczyńcy Roku”. Uroczystość uświetnił występ Zbigniewa Wodeckiego.  
W tym roku przyznano cztery Feniksy oraz zgodnie z tradycją i regulaminem jeden 
medal dla Dobroczyńcy. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych laureatów.
  Extral Sp. z o.o. 

Profile aluminiowe i ich obrób-
ka nie mają przed nimi żadnych 
tajemnic. Prasownia firmy Extral 
od 2009 roku z powodzeniem 
działa w podstrefie jastrzębsko-
-żorskiej Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. budu-
jąc przy tym swoją pozycję na 
terenie całego kraju. Laureat  go-
dła promocyjnego „Teraz Polska”, 
zatrudniający 110 pracowników  
– w większości z Żor i okolic. 
Ekstral to nie tylko duża firma, 
to także wsparcie dla wielu ini-
cjatyw na terenie Żor w tym 
m.in. Letnich spotkań z tań-
cem czy Festiwalu Gimnastyki  
i Akrobatyki Sportowej.

  Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Melioracyjne „Tolos”
Od małego lokalnego biznesu 
do firmy prężnie działającej na 
terenie całego kraju – taką drogę 
przebyło Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Melioracyjne „Tolos” 
od momentu swojego powsta-
nia w 1997 roku. Firma brała 
udział w budowie drogi dojaz-
dowej do centrum handlowego 
Auchan w Żorach, modernizacji 
basenu Ruda w Rybniku, ale też 
w tak dużej inwestycji jak budo-
wa drugiej linii metra w Warsza-
wie. Ta prężnie rozwijająca się 
firma dysponuje wykwalifiko-
waną kadrą oraz wieloma nowo-
czesnymi maszynami.

 Grzegorz Utrata, członek Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Żory. 
Z zamiłowania historyk, niekwe-
stionowany znawca żorskich 
zabytków, autor wielu opraco-
wań, autorytet w sprawach hi-
storii miasta. Autor cyklicznych 
artykułów w „Gazecie Żorskiej”, 
współautor edukacji regionalnej 
koordynowanej przez TMMŻ,  
w której Żory od początku 2000 
roku wiodą prym w skali ogól-
nopolskiej. Długoletni instruktor 
i działacz ZHP. Przewodniczący 
Rady Muzeum Miejskiego.
  Ks. dr Wiesław Hudek. 

Muzykolog, liturgista, wykładowca 
akademicki, duszpasterz organi-
stów, przewodniczący Archidiece-

zjalnej Komisji Muzyki Sakralnej, 
felietonista radiowy, pomysłodawca  
i dyrektor artystyczny Festiwalu 
Twórczości Religijnej „Fide et Amore”. 

Już po raz 9 przyznano tytuł 
„Dobroczyńcy Roku”. Tegorocz-
nym laureatem została pani Teresa 
Pastuszek – Działaczka społeczna 
zaangażowana w prace Zespołu 
Charytatywnego przy parafii św. 
Stanisława BM, którego jest kie-
rownikiem. Swoją dobrocią obda-
rowuje potrzebujących ludzi od 
kilkudziesięciu lat. Wspiera m. in. 
osoby bezdomne, zagubione, czę-
sto uzależnione od używek. 

 Fotoreportaż z gali na:  
www.zory.pl

Startują miejskie konkursy
   To już żorska tradycja, 

co roku Urząd Miasta 
nagradza najzdolniejszych 
fotografów i autorów tekstów 
– uczestników konkursów 
„Żorskie Opowieści” i „Żory  
w  Obiektywie”. 

W tym roku wszyscy chętni 
do wzięcia udziału w konkur-
sach mają wyjątkowo dużo 
czasu na przygotowanie swo-
ich prac. Zgłoszenia można 
przesyłać do 18 lipca 2014 
roku. Na laureatów czekają 
atrakcyjne nagrody finansowe.

Wszystkich fotografików 
zapraszamy do odkrywania 
uroków naszego miasta. Po-
każcie nam Żory – te znane  
i nieznane oraz ludzi, którzy 
to miasto tworzą. Fotogra-
fujcie i wysyłajcie prace na 
konkurs fotograficzny „Żory 
w Obiektywie”. Najlepsze z ich 
nagrodzimy i opublikujemy.

Prace należy dostar-
czyć na adres: Urząd Miasta 
Żory, aleja Wojska Polskie-
go 25, 44-240 Żory, z odpo-

wiednim dopiskiem „Kon-
kurs fotograficzny – Żory  
w Obiektywie” lub „Konkurs 
literacki – Żorskie Opowieści”.

Liczy się data wpływu 
zgłoszenia do Urzędu. 

 Informacji o konkursie 
udzielają pracownicy Biura 
Doradcy Prezydenta ds. 
Polityki Promocji i Informacji, 
Al. Wojska Polskiego 25, III 
piętro, pokój 305, tel.:  32 43 
48 219,  32 43 48 229, e-mail: 
bdpp@um.zory.pl.

Zostaw swój 1% w Żorach
   Na terenie miasta działa 

wiele organizacji, których 
działalność można 
wesprzeć 1% podatku 
dochodowego.

Zachęcamy mieszkańców 
Żor do pozostawienia tych 

ważnych pieniędzy w mie-
ście. Poniżej przedstawiamy 
listę organizacji pożytku pu-
blicznego, działających w na-
szym mieście, uprawnionych 
do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fi-
zycznych w 2014 roku. 

Obywatelska Inwestycja
   Rozwój systemu ścieżek rowe-

rowych w mieście – to właśnie 
ta inwestycja najbardziej 
spodobała się mieszkańcom 
Żor i zostanie zrealizowana  
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Przypomnijmy, że na 
inwestycję przeznaczone zo-
stanie aż pół miliona złotych!

Propozycje w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego były 
zbierane do końca grudnia. Wa-
runek był tylko jeden: pienią-
dze z  budżetu obywatelskiego 
można przeznaczyć wyłącznie 
na przedsięwzięcie, którego 
realizacja przysłuży się wszyst-
kim mieszkańcom Żor, a nie tyl-
ko ich wąskiej grupie. Wyjątek 
od tej reguły mogłaby stanowić 
sytuacja, w  której udałoby się 
rozwiązać ważny dla miasta 
problem.

Nadesłano kilkadziesiąt 
propozycji przedsiewzięć. Po-
mysły zostały ocenione przez 
specjalnie powołaną do tego 
celu komisję, złożoną z Radnych 
i pracowników urzędu. Obradom 
przewodniczył Prezydent Miasta 
Waldemar Socha. Komisja wy-
typowała trzy najciekawsze po-

mysły i oddała je pod głosowanie 
mieszkańców Żor. 

Głosować można było na roz-
wój systemu ścieżek rowerowych 
w mieście, centrum muzyczne ze 
studiem nagrań i park rekreacyj-
no-edukacyjny dla dzieci jako 
element rewitalizacji Starówki.

W głosowaniu mieszkań-
ców zdecydowanie zwyciężyła 
inwestycja pod nazwą „Rozwój 
systemu ścieżek rowerowych  
w mieście” – zdobyła ona aż 53% 
wszystkich głosów!

O kolejnych etapach realiza-
cji inwestycji będziemy Państwa 
informowali na bieżąco.

Wyniki głosowania przedsta-
wia poniższy wykres. 

5,5 miliona złotych na budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych!

Osoby niepełnosprawne z Żor i ich opiekunowie mają powody do zadowolenia. 
Dzięki staraniom członków Pol-
skiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym, władz miasta i senatora 
Adama Zdziebły powstanie nowa 
siedziba Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego. Znajdzie się w nim także 
miejsce dla Ośrodka Wczesnej 
Interwencji. Ośrodek stanie nie-
daleko obecnej siedziby, przy 
ulicy Piastów Górnośląskich.

Projekt otrzymał dotację  
w wysokości 5,5 mln złotych  
z rezerwy budżetowej rządu.  – To 
jest wasz sukces. Proces otrzy-
mania tych pieniędzy był bar-
dzo długi, podzielony na wiele 
etapów. Swoje zgody musiała 
na to wydać Rada Miasta Żory. 
Potrzebne były także decyzje 

prezydenta Waldemara Sochy 
i jego zastępcy – Wojciecha 
Kałuży, następnie sprawę skie-
rowano do Urzędu Marszałkow-
skiego, Urzędu Wojewódzkiego 
i Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju. Ostatnią pieczątkę  
i podpis złożył minister finansów 
– tłumaczył podczas konferen-
cji prasowej wiceminister Adam 
Zdziebło.

Adam Zdziebło podkreślił 
również rolę samego Stowarzy-
szenia, które funkcjonuje w Żo-
rach od wielu lat i osiągnęło w 
tym czasie wiele sukcesów. Co 
niezwykle ważne, dysponuje wła-
snymi środkami finansowymi. Do 
tej pory PSOUU udało się zebrać 
na budowę nowego ośrodka już  
1 milion złotych.

Do nowego budynku obok 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego przeniesiony 
zostanie też Ośrodek Wczesnej 
Interwencji i świetlica rewalidacyj-
no-rehabilitacyjna. Wszystkie pla-
cówki do tej pory mieściły się w 
budynkach przy ulicy Piastów Gór-
nośląskich na osiedlu Księcia Wła-
dysława.

Całość inwestycji ma być goto-
wa w 2015 roku. Po zakończeniu 
budowy obiekt zostanie przekazany 
do użytkowania przez PSOUU, choć 
będzie stanowić własność miasta.

– Budynek rozwiąże nie tylko 
nasze problemy – problemy ośrod-
ka, który liczy obecnie 46 wycho-
wanków z Żor, Rybnika, Wodzisławia 
Śląskiego, a nawet okolic Cieszyna. 
Ten budynek da nam także możli-

wość dalszego rozwoju – zabezpie-
czenia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie po zakończeniu edu-
kacji czy terapii – mówi Tomasz To-
miak, kierownik OREW-u.

W starym budynku, w któ-
rym obecnie mieści się OREW  
i OWI, po stosownym remoncie 
powstaną mieszkania chronione, 
hostel oraz dom pomocy osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie, 
pozostającym bez opieki rodzi-
ców. Będzie to pierwsze w regionie 
rozwiązanie systemowe dla osób  
z tego rodzaju potrzebami. Powsta-
nie nowoczesna infrastruktura,  
z której korzystać będą dzieci  
i młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną nie tylko mieszkają-
ce w Żorach, ale również w innych 
gminach. 

Termin składania prac do 18 lipca 2014 r.
Regulaminy i formularza zgłoszeniowe do pobrania ze strony www.zory.pl

Nagrody:
1 700 zł – I miejsce 
1 300 zł – II miejsce
1 000 zł – III miejsce
500 zł – wyróżnienia

Forma: proza w języku polskim
Objętość: maksymalnie 20 stron znormalizowanego maszynopisu
Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.
Informacji udziela Biuro Doradcy Prezydenta ds. Polityki Promocji i Informacji, 
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pokój 305, tel. 32 43 48 219.

Ilość: maksymalnie 3 zdjęcia (5 w przypadku cyklu)
Rozdzielczość: min. 1600x1200 pix, 300 DPI
Format: min. 13 x 10 cm 

Konkurs fotograficzny 
„Żory w Obiektywie”

 iKonkurs literack  
 „Żorskie Opowieści”

Ż
Rozwój systemu ścieżek 
rowerowych w mieście

Park rekreacyjno
-edukacyjny dla dzieci

Centrum muzyczne
ze studiem nagrań

Budżet obywatelski
wyniki głosowania

53%

34%

13%

1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej   
(KRS 0000116212):
• OSP Osiny: ul.Główna 98, Żory 44-240,
• OSP Kleszczów: ul.11 Listopada 8, Żory 44-240
• OSP Rogoźna: ul.Wodzisławska 119, Żory 44-240
• OSP Rowień: ul.Rybnicka 245, Żory 44-240
• OSP Rój: ul.Wodzisławska 215, Żory 44-240
• OSP Żory: ul. Fabryczna 10C, Żory 44-240

2. Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Nowa Szansa” (KRS 0000116936)

3. Stowarzyszenie Artystyczne „Żory” (KRS 0000132467)

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” (KRS 0000159454)

5. Ludowy Klub Sportowy „Rój” (KRS 0000001122)

6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach (KRS 0000003519)

7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach (KRS 0000008331)

8. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Żorach (KRS 0000011673)

9. Towarzystwo Miłośników Miasta Żory (KRS 0000022742)

10. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Żorach (KRS 0000312148)

11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po Prostu Partner”  
(KRS 0000243776)

12. Stowarzyszenie „Wspólnota życia w Maryi - Magnificat” (KRS 0000207211)

13. Klub Sportowy Tytan - 1 % można przekazać przez Fundację Studencką Młodzi-
-Młodym (KRS: 0000270261), wpisując cel szczegółowy: „KS TYTAN ŻORY 3167”

14. Młodzieżowy Klub Sportowy - 1 % można przekazać przez Fundację 
Sedeka (KRS:0000338389), z dopiskiem we właściwej rubryce : 10006 - Grupa 
OPP- Młodzieżowy Klub Sportowy Żory.
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Stanisław Tym i Ministerstwo Środowiska  
zachęcają do oszczędzania energii

   Nadeszła zima, a wraz 
z  nią chłodne dni  
i noce, podczas któr ych 
intensywnie ogrzewamy 
nasze mieszkania. 

Stanisław Tym w  spo-
łecznej kampanii Minister-
stwa Środowiska „Polak 
tym bardziej oszczędza 
ciepło” zachęca do oszczę-
dzania energii w  domu. Na 
potrzeby akcji zaprojekto-

wano także plakat infor-
macyjny, a w jego treści 
zawarto kilka prostych rad, 
jak oszczędzać energię 
cieplną i  obniżyć rachunki.

– Mniej zużytej ener-
gii potrzebnej na ogrzanie 
mieszkań to mniejsza emi-
sja gazów cieplarnianych, 
a  to z  kolei zysk w  posta-
ci czystszego powietrza 
i lepszego zdrowia dla 
każdego z  nas. To także 
korzyść dla naszego port-
fela w  postaci niższych 
rachunków za ogrzewa-
nie. Oszczędzając ener-
gię, oszczędzamy więc 
podwójnie – zyskujemy  
i my, i środowisko – prze-
konują przedstawieciele 
Ministerstwa Środowiska. 

 Więcej na:  
  www.mos.gov.pl

Trwa Akcja Zima!
Przed spodziewanym opadem 
śniegu jezdnie posypywane są 
solanką. Chodniki, przystanki, 
ścieżki rowerowe zabezpieczone są 
mieszaniną soli drogowej i piasku.

Wszystkie te czynności mają 
zapewnić bezpieczeństwo 
w  poruszaniu się po żor-
skich drogach. Bezpośrednio 
dla Państwa Urząd Miasta  
w Żorach przygotował listę 
numerów telefonów do po-
szczególnych osób i instytu-

cji związanych z Akcją Zima. 
Są to numery telefonów, pod 
którymi można zgłaszać pro-
blemy związane z zimowym 
utrzymaniem dróg.

Przewodniczącym Zespo-
łu Akcji Zima 2013/2014 jest 
Anita Materzok. 

Lp. Nazwisko, imię Funkcja Adres Numery telefonów
1. Anita Materzok Przewodnicząca Zespołu Akcji Zima 

2013/2014
Urząd Miasta

Żory, al. Wojska Polskiego 25
od godz. 7:30 do godz. 15:30

tel./fax: 32 4348272

2. Bitner Marek Z-ca Przewodniczącej Zespołu Akcji Zima 
2013/2014

Urząd Miasta
Żory, al. Wojska Polskiego 25

od godz. 7:30 do godz. 15:30
32 4348278

3. Bigda Michał WYKONAWCA Zimowego Utrzymania 
Dróg Miejskich

ZTK Sp. z o.o.
Żory, ul. Okrężna 5

całodobowy 32 4341634

4. Solik Marek Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego

Urząd Miasta
Żory, Rynek 9

32 4348170 od godz. 7:30 do godz. 15:30, 
całodobowy 604145600

5. Uszyńska –
Janikiewicz Anna

Wydział Edukacji
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 

placówek oświatowych

Urząd Miasta
Żory , Rynek 10

od godz. 7:30 do godz. 15:30
32 4348128

6. Sobieska Barbara Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Żorach nadzór nad prawidłowym 

utrzymaniem obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników

Administracja Osiedla 
Sikorskiego

Żory, ul. Okrężna 3

całodobowy 32 4353404
32 4353424

7. Starzykowski Marian Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 

obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych  
i chodników

Żory, 
Osiedle Powstańców Śl. 3 B

od godz. 7:00 do godz. 15:00:  
32 4341901; od godz. 15:00 oraz  

w soboty, niedziele i święta: 
Pogotowie Awaryjne 32 4343690

8. Rozmus Janina Zarząd Budynków Miejskich
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 

obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych  
i chodników

Żory,  
Al. Wojska Polskiego 4a

całodobowy 32 4356464
32 4356344

9. Grabowski Adam Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej – działania interwencyjne, klęska 

żywiołowa

Żory, ul. Ogniowa 10 całodobowy  32 4345438
32 4345439

alarmowy 998

10. Głowacka Agata
Noworyta Robert

Komenda Miejska Policji
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Wodzisławska 3 32 4788200, 32 4788291 i 292
32 4788255 alarmowy 997

lub z sieci komórkowych 112

11. Puskarczyk Krzysztof PPrzedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Wodociągowa 10 od godz. 7:00 do godz. 15:00
32 4344631 32 4344632 
całodobowy 32 4341915

12. Rduch Franciszek Zakład Cieplny - działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa

Żory, ul. Pszczyńska 54 całodobowy 32 4349100

13. Kusak Arkadiusz Rozdzielnia Gazu - działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa

Rybnik, ul. Zebrzydowicka 37 32 4343718, 32 4350723,  
Pogotowie Gazowe 992

14. Janusz Jezierski F.U.B Mateo – działania interwencyjne  
w zakresie oświetlenia ulicznego

Orzesze, ul. Mikołowska 24 Dyspozytor tel. całodobowy 501 4898898

15. Burczyk Łukasz „SYNCHROGOP” Sp. Jawna - działania 
interwencyjne w zakresie sygnalizacji 

świetlnej

Katowice, ul. Fabryczna 15 od godz. 7:00 do godz. 15:00 32/2526819
(sygnalizacja świetlna) całodobowy  601462340

16. Piecha Eugeniusz Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o. – działania interwencyjne, klęska 

żywiołowa

Żory, ul. Dąbrowskiego 20 32 4341224 w.307

17. Pogotowie Energetyczne 
(awarie energii elektrycznej)

działania interwencyjne, klęska żywiołowa całodobowy 32 3030991, alarmowy 991

PREZYDENT MIASTA ŻORY
ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Żorach

Nieruchomość położona jest przy ulicy Kolejowej, składa się z działki nr 2364/63 o powierzchni 0,3313 ha. Na  nieruchomości znajduje się 
stacja trafo. Część terenu zajęta jest pod sieci przesyłowe – energetyczne wraz z posadowieniem słupów przesyłowych.
•	 Cena	wywoławcza:	134	000,00	zł	
Nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem CP – „tereny działalności produkcyjnych, baz, składów i magazynów”.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Wyzwolenia 144, składa się z działki nr 1556/232 o powierzchni 0,0559 ha.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 89,20 m2 z lat 50. ubiegłego wieku oraz budynkiem 
gospodarczym.
•	 Cena	wywoławcza:	133	000,00	zł
Nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem I43 MN – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Przetarg odbędzie się 25.02.2014 roku o godz. 9.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory,  al. Wojska 
Polskiego 25.

Wadia płatne w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na 
konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory: nr 55105010701000000402615082 w terminie do 21.02.2014 r. 
Do ceny wylicytowanej każdej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

Informacje o powyższych nieruchomościach oraz procedurze ich sprzedaży można uzyskać  w Wydziale Skarbu Miasta, 
aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410, tel. 32 43 48 246.
Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć pod adresem www.bip.zory.pl, Menu przedmiotowe, Przetargi,  
Przetargi organizowane przez Wydział Skarbu Miasta. 

    JAK SKUTECZNIE  

                          OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO?

Nie zasłaniaj kaloryferów 
meblami czy zasłonami. 
Dzięki temu możesz w pełni 
korzystać z ich mocy.

Wietrz krótko i intensywnie. 
W ten sposób zwiększysz skuteczność 
wietrzenia i unikniesz nadmiernego 
wychłodzenia.

Zapobiegaj powstawaniu 
przeciągów. Nie tylko szybko 
obniżają one temperaturę 
panującą w pomieszczeniach,  
ale też zwiększają zużycie 
energii potrzebnej do ogrzania 
powietrza.

W słoneczne dni,  
podczas sezonu  
grzewczego, nie 
zasłaniaj okien.  
Wykorzystuj energię 
słoneczną, która jest 
bezpłatna i odnawialna.

odsłoń  kaloryfer

1
Zakręcaj kaloryfer  
podczas wietrzenia. 
Nie ogrzewaj powietrza 
wylatującego na zewnątrz.

3

Na czas dłuższych  
wyjazdów przykręć  
kaloryfery. Pamiętaj jednak,  
by nie dopuścić do nadmiernego 
wychłodzenia mieszkania. Ponowne  
nagrzewanie trwa długo i zużywa  
dużą ilość energii.

4
Regularnie odkurzaj  
kaloryfery. Zakurzone kaloryfery 
gorzej oddają ciepło do otoczenia.

W czasie zimnych nocy 
zasłoń okna zasłonami. 
Uzyskasz w ten sposób 
dodatkową izolację.

2

5

8

10

7
Usuwaj nadmiar  
wilgoci. Im bardziej  
wilgotne powietrze,  
tym więcej energii potrzeba  
do jego ogrzania. Zadbaj  
o regularne wietrzenie  
lub sprawny system  
wentylacyjny zwłaszcza  
w kuchni, łazience i sypialni.

9

Obniż temperaturę 
w pomieszczeniach, 
w których rzadziej 
przebywasz.

6

Proste triki 
jak

oszczędzać!

Proste triki 
jak

oszczędzać!
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„Żorskie Diamenty” 
nagrały płytę
   Rozstrzygnięto żorski 

konkurs wokalny. W 2013 
roku najzdolniejsi młodzi 
wokaliści z Żor walczyli  
o tytuł „Żorskiego 
Diamentu”.

Laureatką pierwsze-
go miejsca została San-
dra Szymczyk. Na podium 
znaleźli się także: Kamil 
Owczarek – drugie miej-
sce, a tuż za nim Sylwia 
Szpiech. 

Najzdolniejsi piosenka-
rze dostali szansę nawią-
zania współpracy z uzna-
nymi muzykami: zespołem 
Carrantuohill ,z jazzmanem 
Lotharem Dziwokim czy ra-
perem Tomaszem Kajubem 
Bujakiem i razem z nimi 
nagrali płytę „Żorskie Dia-
menty dla Hospicjum”. Tym 
samym pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży płyty prze-
znaczone zostaną na rzecz 
Hospicjum im. Jana Pawła II  
w Żorach. Dodatkową na-
grodą jest nagranie teledy-
sku do jednego z  wykony-
wanych utworów.

Konkurs zorganizowany 
został przez Żorskie Towa-
rzystwo Kulturalne „Kon-
trapunkt”, Fundację „Oran-
ge”, Agencję „Celt”, Miejski 
Ośrodek Kultury w  Żorach 
oraz TV Żory. Celem głów-
nym konkursu było   promo-
wanie młodych wokalistów 
pochodzących z Żor oraz po-
moc w  rozwoju ich talentu.  
W trakcie warsztatów i prze-
słuchań konkursowych mło-
dzi artyści mogli zaistnieć  
w środowisku muzycznym. 

 Płytę można nabyć:

• u Grzegorza Granka w kinie „Na 
Starówce” (informacje pod nr. 
tel. 602 153 850),

• w Klubie Reinkarnacja,  
ul. Rynek 1

• w siedzibie Hospicjum,  
ul. Promienna 4.

Cena płyty to  
25 złotych.

Artystyczne widowisko przed nami
Już za miesiąc niezwykły pokaz zręczności i gibkości ciała – Festiwal Akrobatyki  
i Gimnastyki Sportowej. Już dziś zapraszamy 23 marca do hali MOSiR-u przy ulicy 
Folwareckiej.

Po zeszłorocznym sukcesie 
imprezy, która przyciągnęła 
tłumy fanów, czas na drugą 
odsłonę.

Jedną z gwiazd będzie 
mistrzyni Polski w akrobaty-
ce, znana z programu „Mam 
Talent”, zawodniczka AZS-
-u AWF-u Katowice, Anna 
Filipowska. Zobaczymy też 
pokazy najlepszych zawod-
ników i zawodniczek śląskich 
klubów i wiele innych atrak-
cji.

Uwaga, zarządcy nieruchomości, właściciele, 
wszyscy wynajmujący lokale mieszkalne oraz najemcy
Przypominamy, że dnia 1 stycznia 2008 r. weszły w życie nowe uregulowania 
prawne w zakresie sporządzania przez gminy zestawienia danych, dotyczących 
czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego, obowiązku ich publikacji oraz udostępniania przez gminy tych 
danych.

W związku z tym organy gmi-
ny, na której obszarze lub jej 
części znajdują się wynajmo-
wane ww. lokale mieszkalne, 
mają obowiązek zebrania da-
nych na ten temat. 

Gmina, sporządzając 
takie zestawienia, zobo-
wiązana jest korzystać 
z  danych przekazywanych 
przez zarządców nierucho-
mości, właścicieli mieszkań 
i lokatorów, organizacje ich 
zrzeszające oraz najemców. 
Dane określane są za okre-

sy półroczne danego roku 
kalendarzowego i  powinny 
być przekazywane do urzę-
du w terminach: za pierwsze 
półrocze – do końca lipca 
danego roku, za drugie pół-
rocze – do końca stycznia 
roku następnego. Następnie 
gmina zobowiązana jest do 
ich ogłoszenia, w  terminie 
do końca pierwszego kwar-
tału roku następnego w  wo-
jewódzkim dzienniku urzę-
dowym. Zestawienie danych 
dotyczących czynszów naj-

mu lokali mieszkalnych nie-
należących do publicznego 
zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze 
gminy lub jej części, powin-
no uwzględniać wysokość 
czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu w powią-
zaniu z  lokalizacją, wiekiem 
budynku i jego stanem tech-
nicznym oraz powierzchnią 
użytkową lokalu i jego stan-
dardem. W związku z ko-
niecznością wywiązania się 
przez gminę z  nałożonego 

na nią obowiązku zgroma-
dzenia danych niezbędnych 
do publikacji zwracamy się  
z apelem do wszystkich 
podmiotów i  osób prywat-
nych o  przekazanie zesta-
wienia czynszów w  poda-
nych powyżej terminach, 
według wzoru określonego 
w  załączniku nr 1 do Roz-
porządzenia Ministra Infra-
struktury z  dnia 27 grudnia 
2007 r. poz. 1873,  na adres 
Urzędu Miasta w  Żorach, al. 
Wojska Polskiego 25. 

Szanowni Mieszkańcy,
W  związku z  wątpliwościa-
mi dotyczącymi gromadze-
nia w workach zmieszanych 
odpadów komunalnych, 
w  szczególności żużla, 
z  uwagi na przepisy Roz-
porządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 14 
marca 2000 r. w  sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny 

pracy przy ręcznych pra-
cach transportowych, doty-
czące masy przedmiotów, 
które mogą być przenoszo-
ne przez pracownika, jak 
również możliwość roze-
rwania worka i  zanieczysz-
czenia terenu informujemy, 
że odpady powinny być 
gromadzone w  pojemni-
kach. 

Zmiana siedziby PINB

Informujemy, że od 27 
stycznia 2014 r. zmianie 
uległa siedziba Powiato-
wego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego w Żo-

rach. Nowa siedziba mieści 
się przy ul. Dworcowej 7  
w Żorach. Adresy e-mail 
oraz numer telefonu po-
zostają bez zmian. 
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Boeing, boeing  
– Odlotowe narzeczone
   Jedna z najzabawniejszych 

teatralnych komedii 
ostatniego półwiecza  
w nowym przekładzie  
i adaptacji niezrównanego 
Bartosza Wierzbięty.   

Farsa wpisana do księgi 
Guinessa za rekordową liczbę 
wystawień i wyróżniona pre-
stiżową Tony Award, bawi nie-
ustannie publiczność pod każ-
dą szerokością geograficzną.

Maks nie ma żadnych pro-
blemów z życiem uczucio-
wym, dopóki grafik lotów jego 
trzech nie wiedzących o sobie 
nawzajem narzeczonych-ste-
wardess pewnego dnia się nie 
pokryje… Miłosny czworokąt 
uzupełniają przyjaciel głów-
nego bohatera i rezolutna ro-
syjska gosposia, tym bardziej 
komplikujący akcję, im bar-
dziej starają się ją rozplątać. 

Domowe melodie
   Domowe melodie 

to polski zespół 
wykonujący muzykę 
alternatywną. 

Trio stanowią: Justyna Cho-
waniak – pomysłodawczyni, 
autorka tekstów, wokalistka  
i pianistka oraz Staszek Czy-
żewski z Kubą Dykiertem, któ-
rzy odpowiedzialni są za stronę 
instrumentalną. Artyści tworzą 
muzykę w konwencji lo-fi, za-
graną i nagrywaną w warun-

kach domowych. Ich utwory ce-
chuje melodyjność i prostota. 

Zespół, choć młody, od-
niósł już liczne sukcesy.  Trio 
zostało m.in. laureatem Euro-
pejskiego Festiwalu Piosenki 
Autorskiej trans VOCALE 2013 
czy Uwalniacza 2012. Ze-
spół można już było usłyszeć 
m.in. na Halfway Festival czy  
w Gdyni na festiwalu Heineken  
Open’er oraz podczas trasy 
Męskiego Grania. Teraz czas na 
żorską scenę muzyczną. 
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