
Nagrody Phoenix Sariensis 
i Dobroczyńca Roku 2014 
przyznane!
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KOMUNIKATY

Coraz więcej nieruchomości zostaje 
podłączonych przez ich właścicieli 
do sieci kanalizacji sanitarnej. 
> Dzięki realizowanemu przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory 
sp. z o.o. projektowi „Kompleksowe upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej w Żorach” powstała m.in. nowa sieć 
kanalizacji sanitarnej o  długości ponad 
116 km. Tym samym ok. 2900 nierucho-
mości uzyskało możliwość przyłączenia 
do  sieci kanalizacyjnej. Niestety do  tej 
pory właściciele 1100 nieruchomości nie 
przyłączyli jeszcze swoich posesji do no-
wej sieci.
 Przypomnijmy, że przepisy ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) nakładają 
na  każdego właściciela nieruchomości 
obowiązek przyłączenia jej do  istnie-
jącej (wybudowanej) sieci kanalizacji 

> Z uwagi na  pogorszenie warunków 
pogodowych i  znaczny spadek tempe-
ratury policjanci ze szczególną uwagą 
sprawdzają miejsca przebywania bez-
domnych, aby w  razie konieczności 
nakłonić ich do  skorzystania z  miejsc 
przygotowanych dla nich w  tym czasie 
i  chroniących przed wychłodzeniem or-
ganizmu.
 Prosimy także wszystkich mieszkań-
ców o  czujność i  reakcję na  sytuacje 
stwarzające zagrożenie życia i zdrowia.
Miasto zapewnia ogrzewane miejsca 
przez całą dobę. 
 Od godz. 7.00 do  19.00 czyn-
na jest świetlica przy noclegowni, 
a od godz. 19.00 do 7.00 czynna jest noc-
legownia.
 Noclegownia mieści się przy 
ul. Gwarków 5a w Żorach. 
 Bezpośredni telefon do  noclegow-
ni: 792 722 049; bezpośredni telefon 
do świetlicy: 32 43 58 690. 
 W dni robocze (pn.–pt.) w  godz. 
7.30–15.30 można dzwonić, zgłaszając 
potrzebę interwencji, bezpośrednio 

Skorzystaj z szansy podłączenia 
do nowoczesnej sieci kanalizacji

sanitarnej. Z obowiązku tego zwalniane są 
jedynie nieruchomości wyposażone w przy-
domową oczyszczalnię ścieków, spełniającą 
wymagania określone w odrębnych przepi-
sach, o ile jej wybudowanie nastąpiło jeszcze 
przed wybudowaniem sieci.
 W przypadku niespełnienia ustawowe-
go obowiązku podłączenia należy liczyć się 
z  wszczęciem postępowania administra-
cyjnego, nakazującego przyłączenie nieru-
chomości do  istniejącej sieci. Dlatego też 
przypominamy i  zachęcamy właścicieli po-
sesji do podłączenia swoich nieruchomości 
do  kanalizacji sanitarnej. Jej właścicielem 
jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kana-
lizacji Żory sp. z  o.o., które określa warunki 
podłączenia. To właśnie tam można uzyskać 
wszelkie dodatkowe informacje w  tym za-
kresie.
 Chrońmy nasze środowisko i przyłącz-
my nieruchomości do  sieci kanalizacyj-
nej! <

Termin naboru wniosków 
stażowych

> Powiatowy Urząd Pracy w  Żorach 
ogłasza w  terminie 2–20 lutego 2015  r. 
nabór wniosków na zorganizowanie sta-
żu dla bezrobotnych.
 Z uwagi na  bardzo duże zainteresowa-
nie tą formą współpracy oraz ograniczony-
mi środkami przeznaczonymi na ten cel PUP 
informuje, że wnioski będą rozpatrywane 
cyklicznie przez Komisję ds. Oceny Wnio-
sków. 
 W przypadku gdy liczba wniosków, które 
otrzymają ocenę pozytywną, będzie więk-
sza niż liczba wolnych miejsc stażowych, 
umowy zostaną zawarte z tymi organizato-
rami, których wnioski uzyskają największą 
liczbę punków. <

Nie bądź obojętny – możesz uratować 
komuś życie!

>  Nasze miasto otrzymało dofinansowanie 
na  realizację projektu „Zarządzanie kryzyso-
we w europejskiej praktyce (CRIMEX)”, który 
zajął wysoką lokatę na  liście rankingowej 
wniosków złożonych w skali całej Europy.
Wspólnie z nami przedsięwzięcie realizować 
będą przedstawiciele miast partnerskich 
z Francji, Niemiec, Litwy i Węgier. W ramach 
działań przewidzianych we wrześniu 2015 r. 
zaplanowano m.in. międzynarodową deba-
tę, spotkania z  młodzieżą, wizyty studyjne 
czy manewry taktyczno-operacyjne. <

Żory  
w europejskiej  
czołówce

Żorzanie hojnie wsparli WOŚP

> Podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Żorach zebrano jesz-
cze więcej pieniędzy niż w  zeszłym roku – 
68 649,78 zł.
 Na terenie miasta kwestowało 130  wo-
lontariuszy. 
 Podczas akcji kriodawstwa zebrano 
68  litrów krwi od 180 dawców. Z kolei licy-
tacja gadżetów orkiestrowych przyniosła ok. 
4300 zł. 
 Wszystkim serdecznie dziękujemy. <

do MOPS w Żorach, tel. 32 43 42 412, 32 
43 43 713.   
 Po godzinach pracy MOPS i w dni wol-
ne zgłoszenia należy kierować do instytucji 
dyżurujących pod numerami alarmowymi: 
112, a także 32 47 88 200, 32 47 88 266, 997. 
 Jak co roku, uruchamiana jest także 
specjalna infolinia. Pod numerem telefonu 
0 800 100 022 można uzyskać informację 
o noclegu i wyżywieniu dla osób bezdom-
nych. Infolinia obejmuje teren całego woje-
wództwa śląskiego  <

„KURIER ŻORSKI”
Wydawca: 
Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Oprac. i skład: I-SEE design, Żory
Nakład: 20 000 egz.
ISNN: 1507-1685

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów 
i zmian nadsyłanych tekstów.

Zimą szczególną uwagę należy zwrócić na osoby bezdomne oraz warunki i miejsca, 
w jakich przebywają. Niekorzystna aura może być dla nich bezlitosna w skutkach. 
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> Pierwszą z nich jest „Eko-Staw”: prze-
kształcenie stawów w parku Cegielnia 
w  ekologiczne kąpielisko. Tytułowy staw 
docelowo stanie się miejskim centrum dy-
daktyczno-botanicznym. Przy budowie 
ekologicznego kąpieliska mogą być zasto-
sowane nowoczesne rozwiązania, takie jak 
kolektory słoneczne, pompy ciepła i systemy 
filtracyjne. 
 
 Druga propozycja poddana pod głoso-
wanie to place zabaw na miarę XXI  wie-
ku na  pograniczu osiedli Powstańców 

Budżet obywatelski 2015: oddaj 
głos na najlepszy projekt!

Śląskich i ks. Władysława. Miejsc zabaw 
dla  najmłodszych mieszkańców jest w  Żo-
rach coraz więcej. W zeszłym roku powstały 
m.in. w parku Cegielnia i przy os. Sikorskie-
go. Nowe, kolorowe i  bezpieczne. Place fi-
nansowane z puli budżetu obywatelskiego 
mogą uzupełnić listę inwestycji potrzebnych 
wszystkim dzieciom.
 
 Ostatnią, ale równie ważną propozycją 
są ścieżki rowerowe – kontynuacja roz-
budowy systemu ścieżek rowerowych 
w mieście. Do  tej pory w ramach budże-
tu obywatelskiego dla ruchu rowerowego 
przystosowano trakty przy ulicach: Dworco-
wej, Dolne Przedmieście, Bocznej, al. Zjedno-
czonej Europy, Dąbrowskiego i  Boryńskiej. 
Nowe drogi dla rowerzystów mogą w przy-
szłości stworzyć sieć ścieżek, które będą mia-
ły znaczenie dla całego miasta. 

 Żorzanie mogą oddawać głosy od 
19 stycznia do 28 lutego br., wysyłając e-mail 
na adres: bpks@um.zory.pl lub wrzucając for-
mularz do urn wyborczych umieszczonych 
w urzędach miasta. 
Zachęcamy do głosowania!
więcej na: www.zory.pl <Mieszkańcy mogą  

głosować na jedną  
spośród trzech  
finałowych propozycji. 

Przedsiębiorstwo turystyczne Tours gru-
pa Atlas Tours sp. z o.o.
W jego dorobku znajdują się już m.in. statuet-
ka VIP Biznesu w kategorii turystyka, nagroda 
Kompas przyznawana przez Polską Izbę Tury-
styki czy nagroda za najlepszy produkt 2014 
w kategorii „Podróże marzeń”. Firma ma liczne 
zasługi w działalności charytatywnej. Spon-
soruje i wspiera kluby i sportowców z całego 
regionu m.in. siatkarzy Sari Żory, piłkarzy MKS 
Żory, koszykarzy Hawajskie Koszule Żory, siat-
karzy Jastrzębskiego Węgla, siatkarzy Volley 
Rybnik i hokeistów JKH Jastrzębie. 
Iwona Krupa
Iwona Krupa jest trenerem lekkiej atletyki 
i głównym trenerem kadry Polski juniorek 
sprintu. W 2003 r. założyła Uczniowski Klub 
Sportowy „Czwórka Żory”, który jest jednym 
z najbardziej utytułowanych klubów w kra-
ju. Od początku jego zawodnicy odnoszą 
sukcesy podczas najbardziej prestiżowych 
lekkoatletycznych zawodów krajowych i za-
granicznych. Największym osiągnięciem do-
tychczasowej pracy trenerskiej Iwony Krupy  
są sukcesy Ewy Swobody – obecnie najszyb-
szej białej sprinterki świata juniorów. 

 Tytuł Dobroczyńcy Roku 2014 otrzymała 
Grażyna Wieloch.
Grażyna Wieloch ma wybitne zasługi 
na polu pomocy osobom ubogim i niepeł-
nosprawnym. Od blisko 30 lat działa na rzecz 
środowiska osób niesłyszących. Pomaga 
usuwać bariery pomiędzy środowiskiem 
osób słyszących a głuchoniemych. Jest też 
inicjatorką i założycielką Domu Dziennego 
Pobytu Seniora. Społecznie udziela się także 
w Zarządzie Miejskim Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej.
 Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy! <

> Za nami gala wręczenia nagród miejskich 
Phoenix Sariensis i Dobroczyńcy Roku. Uro-
czystość, która odbyła się 30 stycznia w Sce-
nie „Na Starówce” uświetnił występ Edyty Gep-
pert. Dla publiczności zagrali także uczniowie 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
w Żorach. W tym roku przyznano trzy feniksy 
i  jeden medal dla dobroczyńcy. Ten rok oka-
zał się jubileuszowy, bo tytuł Dobroczyńcy 
Roku wręczono po raz dziesiąty, a nagrodę 
Phoenix Sariensis już po raz piętnasty. 
 Nagrody Phoenix Sariensis 2014 otrzy-
mali:
ewa Adamczyk-Ścibik 
Ewa Adamczyk-Ścibik od lat związana jest 
z  życiem muzycznym naszego miasta. 
Po studiach pracowała w Szkole Podstawo-
wej w Żorach, Ognisku Muzycznym, a po 
powstaniu Państwowej Szkoły Muzycznej 
I  stopnia zasiliła szeregi jej grona pedago-
gicznego. Założycielka i pierwsza dyry-
gentka wielokrotnie nagradzanego chóru 
kościelnego „Gloria”. Pomysłodawczyni i dy-
rektor Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metro-
polii Górnośląskiej.

nagrody Phoenix Sariensis  
i Dobroczyńca Roku 2014  
przyznane! 
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> Minęło półtora roku od wprowadzenia 
w życie w całej Polsce nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi, wynikającego z przepisów Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Rada Miasta dokonała wcześniej 
wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
a następnie ustaliła wysokość tej opłaty. 
Wybrano metodę „od gospodarstwa do-
mowego” z  jednoczesnym zróżnicowa-
niem stawek w zależności od liczby osób 
w gospodarstwie, tj.  im jest ona większa, 
tym stawka na osobę niższa. Obecnie 
gospodarstwa jednoosobowe wnoszą 
opłatę w wysokości 9 zł, ale już opłata dla 
gospodarstwa ośmioosobowego wynosi 
44 zł, czyli 5,50 zł na osobę.
 
 Na spotkaniach organizowanych 
przez Urząd Miasta w kwietniu 2013 r. we 
wszystkich dzielnicach Żor informowano, 
że z  wnoszonych opłat będą pokrywane 
tylko i wyłącznie koszty funkcjonowania 
systemu opisane w art. 6j ustawy, a tym 
samym opłaty nie mogą być przeznaczo-
ne na  pokrycie żadnych innych kosztów. 
Informowano również, że wyliczenie sta-
wek opłat w pierwszym okresie funkcjo-
nowania systemu oparte jest na danych 
szacunkowych, np. dotyczących ilości 
odpadów, stopnia ich segregacji itp., 
i że wyliczona w ten sposób stawka może 
być obarczona błędem. Informowano, 
że w trakcie funkcjonowania nowego sys-
temu, na podstawie odpowiednich doku-
mentów, będą zbierane dane rzeczywiste, 
które pozwolą później na dokonanie bi-
lansu systemu i   odpowiednie skorygo-
wanie stawki. Między innymi wiadomo 
już, że liczba osób, które na podstawie 
złożonych deklaracji lub w wyniku wyda-
nych już decyzji administracyjnych podle-
gają opłacie, jest mniejsza od zakładanej.
 
 Zatem mniejsze od zakładanych są 
przychody systemu. Mniejszy od  zakła-
danego jest również stopień segrega-
cji odpadów (zwłaszcza w zabudowie 
wielorodzinnej), co z kolei miało wpływ 
na wyższe od zakładanych koszty funkcjo-
nowania systemu w latach 2013 i  2014. 

Od kwietnia 2015 roku nowe  
stawki za opłaty komunalne

 W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnię-
to przetarg na odbiór odpadów komunal-
nych na okres do końca 2016 r. Oferty złożyło 
pięć firm, wybrano te najtańsze. Od 1 stycz-
nia br. dwa sektory obsługują żorskie Zakłady 
Techniki Komunalnej, kolejne dwa firma Ko-
mart z Knurowa.

 Obecnie znane są zarówno wpływy, jak 
i koszty z okresu poprzedniego. Można też 
dość precyzyjnie określić przewidywane 
wpływy z opłat w latach 2015 i 2016. Ry-
czałtowe koszty miesięczne obsługi sek-
torów w  tych latach wyniosą dokładnie 
486 949,76 zł. Inne ustawowe koszty również 
można określić dość precyzyjnie.
 Na tej podstawie sporządzono bilans 
systemu za okres od 1 lipca 2013 r. do końca 
2016  r., przy założeniu utrzymania dotych-
czasowych opłat.

 Z powyższego zestawienia wynika, że 
przychody z opłat nie pokrywają kosztów 
funkcjonowania systemu. W takiej sytu-
acji zachodzi konieczność zwiększenia 
stawki opłaty. Wynika to z treści przywo-
łanej wcześniej ustawy (art. 6k  ust. 2 i 3) 
oraz stanowiska Krajowej Rady Regional-
nych Izb Obrachunkowych z 10 czerwca 
2014  r.: „Gdyby jednak stawka opłaty 
została ustalona zbyt nisko lub zbyt 
wysoko, spowodowałoby to trwałą nie-
równowagę – wystąpi nadwyżka lub 
niedobór środków. W takiej sytuacji na-
leży przeprowadzić kalkulację kosztów 
jednostkowych i zaproponować radzie 
uchwalenie zmienionej stawki na pozio-
mie zapewniającym zrównoważenie do-
chodów z wydatkami. […] Dostosowanie 
wysokości opłaty do  kosztów funkcjono-

wania systemu należałoby przeprowadzić 
nie częściej niż raz w roku”.

 Z dokonanej przez Urząd Miasta ana-
lizy wynika, że dochody z obecnych opłat 
nie równoważą kosztów systemu. A zatem 
zachodzi ww. konieczność podwyższenia 
stawki opłat. Jednak nie można tego zrobić, 
podnosząc wszystkie stawki o ten sam pro-
cent, z zachowaniem dotychczasowej me-
tody, gdyż znowelizowana w grudniu 2014 r. 
ustawa (m.in. zmiana treści art. 6k ust. 4) nie 
przewiduje już takiej możliwości (tj. zróżni-
cowania stawek w metodzie „od gospodar-
stwa domowego”).

 W związku z tym prezydent miasta jeszcze 
w lutym br. podda konsultacjom społecznym 
(ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie Urzędu Miasta oraz na tablicy ogło-

szeń w UM) projekt nowej 
uchwały. Zawierać on będzie 
propozycję zastosowania 
metody „od mieszkańca” ze 
stawką opłaty 11 zł od osoby 
(dla segregujących odpady) 
oraz 22 zł dla niesegregują-
cych odpadów. Urząd Mia-
sta analizuje obecnie praw-
ne możliwości złagodzenia 
skutków podwyżki dla tych 
grup mieszkańców, dla któ-
rych będą one najbardziej 
dotkliwe.

 O ostatecznym brzmieniu uchwały Rada 
Miasta zadecyduje na sesji pod koniec lute-
go br. Przewiduje się, że na tej sesji przyjęta 
zostanie również treść nowej deklaracji, któ-
rą następnie w ciągu dwóch tygodni wła-
ściciele nieruchomości będą zobowiązani 
wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta. Nowe 
stawki opłat będą obowiązywały od 1 kwiet-
nia 2015 r.

 Szczegółowe informacje w tej sprawie 
będą zamieszczane na stronach interneto-
wych Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń. 
Już obecnie można znaleźć szczegółowe 
wyliczenie nowej stawki opłaty na stronie in-
ternetowej www.zory.pl w zakładce Strefa 
Mieszkańca / Dla Mieszkańca. <

Przychody z opłat nie pokrywają kosztów  
funkcjonowania systemu.

Rok Koszty  
(zł)

Przychody  
(zł)

Różnica  
bilansowa (zł)

2013  3 193 534,56 2 557 253,60  –636 280,96 

2014  6 340 489,85 5 315 984,10 –1 024 505,75 

2015  6 593 031,40 5 560 000,00 –1 033 031,40 

2016  6 613 808,28 5 560 000,00 –1 053 808,28 

RAzem:  22 740 864,09  18 993 237,70 –3 747 626,39 

Bilans za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.
przy przychodach wyliczonych według stawek opłat z okresu 2013/2014.
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> W tym roku zostaną zakończone ważne 
inwestycje związane z oświatą. Znaczna 
część wydatków zaplanowanych w budże-
cie będzie przeznaczona na termomoder-
nizację. W tym roku to zadanie obejmie aż 
pięć szkół. Dążenie do poprawy efektyw-
ności energetycznej w ramach projektu 
„Energooszczędne Żory” będzie kosztować 
5 mln  zł. We wrześniu najmłodsi miesz-
kańcy rozpoczną edukację w Przedszkolu 
nr 17. Nowa placówka ma kosztować w su-

Rok 2015 upłynie pod znakiem inwestycji

Żory nowym domem  
dla kolejnych repatriantów

mie ponad 9 mln 225 tys. zł. Będzie to bu-
dynek na miarę XXI  wieku, przystosowany 
do wszystkich potrzeb dzieci.
 Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr  
5 i Szkole Podstawowej nr 15 rozpocznie się 
budowa boisk (600 tys. zł), natomiast przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr  9  po-
wstanie bieżnia i zostaną zamontowane 
piłkochwyty (80 tys. zł). Uczniowie Ze-
społu Szkół nr 6 od tego roku będą mogli 
trenować piłkę nożną bez względu na po-

> Goście dotarli do Żor zgodnie z planem 
24 stycznia br. Dołączyli do  siedmiu rodzin 
rodaków ze Wschodu, którzy już mieszka-
ją w  naszym mieście. O tym, które rodziny 
trafią do  Żor, zdecydował Departament 
Repatriacji przy MSW po przeglądzie kan-
dydatów w  bazie „Rodak”. Nasze miasto co 
jakiś czas ponawia deklarację przyjęcia osób 
o polskich korzeniach, które chcą rozpocząć 
nowe życie w Polsce.
 Państwo przekazuje gminom środki na 
przystosowanie i adaptację mieszkań dla 
repatriantów i ich rodzin. Na powyższy cel 
otrzymaliśmy w maju 2014 roku dotację ce-
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Radni Rady Miasta uchwalili budżet na 2015 r.  
Według prognoz pod koniec roku w miejskiej  
kasie będzie ponad 4 mln zł nadwyżki.  
Tegoroczne dochody wyniosą 260 146 057 zł,  
a wydatki są szacowane na 255 997 834 zł. 

Dwie nowe rodziny repatriantów zamieszkały 
w Żorach pod koniec stycznia. W sumie  
z dalekiego Uzbekistanu przyjechało pięć osób.

godę. Tuż obok głównego budynku zo-
stanie postawiona hala lekkiej konstrukcji 
(600 tys. zł).
 W 2015 r. zostanie zakończona budowa 
nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego. Koszt inwe-
stycji jest szacowany na 8 mln 997 tys. zł. 
 Na poprawę infrastruktury dróg publicz-
nych z budżetu przeznaczono ok. 4 mln zł. 
 W tej kwocie zarezerwowano ponad 
1  mln  200 tys. zł na nową drogę dojazdo-
wą do  Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przy al. Jana Pawła II w Strefie Osiny. Blisko 
2  mln  zł pochłonie w tym roku inwesty-
cja związana z  budową targowiska przy  
ul. Dąbrowskiego. 
 W ramach ochrony zabytków i opieki 
nad nimi zostanie także przeprowadzona re-
nowacja murów obronnych (200  tys. zł). <

lową ze Skarbu Państwa w wysokości 703 
tys.zł. - wyjaśnia Anna Ujma, doradca prezy-
denta.
 Repatrianci zamieszkali w  specjalnie 
przygotowanym dla nich dawnym przed-
szkolu dzielnicy Rogoźna, które zostało 
przebudowane i  wyremontowane. Prace 
w  budynku przy ul. Wodzisławskiej trwały 
od maja 2014 r. Pod nadzorem Zarządu Bu-
dynków Miejskich wykonano m.in. roboty 
rozbiórkowe, nadbudowę wraz z  nowym 
dachem, prace związane z  dociepleniem 
elewacji oraz z wykonaniem instalacji: wod-
no-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 

gazowej i  elektrycznej. W  sumie powstało 
sześć mieszkań dla repatriantów, po dwa 
na każdej kondygnacji.
 Repatrianci, oprócz miejsca do zamiesz-
kania, mogą liczyć też na  wszelką pomoc, 
m.in. w adaptacji w nowym otoczeniu, zna-
lezieniu pracy, nauki języka polskiego czy 
w  załatwieniu spraw meldunkowych. Żor-
scy urzędnicy pomogą także w załatwianiu 
spraw formalnych w  NFZ-ecie, ZUS-ie oraz 
w Urzędzie Wojewódzkim. <
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Bama  
Sklep Spożywczo-Monopolowy

os. ks. Władysława 25, Żory, 
tel. 609 149 967

5% rabatu na zakupy, z wyjątkiem alkoholu, papierosów oraz doładowań  
telefonów (dotyczy zakupów płatnych gotówką)

Ozi Pub ul. Moniuszki 9, Żory 20% rabatu na usługi gastronomiczne i napoje bezalkoholowe

Uzdrowisko Kraków Swoszowice 
sp. z o.o. ul. Kąpielowa 70, Kraków 10% rabatu na pobyt w uzdrowisku (rabat nie łączy się z innymi promocjami, 

klient wybiera ofertę najkorzystniejszą dla siebie)

„Valuer” Rzeczoznawca Majątkowy 
K. Molitor, B. Sobik-Molitor ul. Jarzębinowa 21, Żory 30% na porady prawne w zakresie majątku (nieruchomości i ruchomości),  

15% na usługi wyceny majątku i ruchomości

PHU RaMaGo, Paweł Maj,  
sklep Groszek

ul. Męczenników Oświęcim-
skich 20, Żory

senior, robiąc zakupy, zbiera punkty na Kartę Stałego Klienta; zebrane punkty 
może wymienić na darmowe zakupy w sklepie Groszek

Libran sp. z o.o. Sklep Medyczny 
Oddział w Żorach

ul. Dolne Przedmieście 5, 
Żory

5% rabatu na produkty nierefundowane oraz produkty nieobjęte aktualną 
promocją 

Studio Urody „Ciosek” os. Księcia Władysława 26, 
Żory

20% rabatu na pielęgnację dłoni i stóp, kosmetykę twarzy i ciała, masaże, 
makijaże, laserowe usuwanie owłosienia, laserowe fotoodmładzanie, terapię 
naczynek

Instystucje, które dołączyły 
do programów „Duża Rodzina” 
oraz „Karta Seniora” 

Akademia Nauki i Rozwoju ul. Centralna 35/1 
www.akademiazory.pl

10% zniżki na zajęcia w szkole matematyki 2 + 2, zajęcia w Cyfrowej  
Akademii i zajęcia Robofun

Przypominamy, że program „Duża Rodzina” ma na celu wspieranie rodzin wielo-
dzietnych oraz rodzin zastępczych przez ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji, 
sportu oraz innych usług.
Do programu przystąpiła:

„Żorska Karta Seniora” jest to program skierowany do mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia i na stałe zamieszkują nasze miasto. 
Do programu dołączyli:

Aktualny wykaz wszystkich instytucji i firm które przystąpiły do obu progra-
mów, jest dostępny na stronie www.zory.pl.
Szczegółowych informacji udziela Zespół Spraw Społecznych, Urząd Miasta 
Żory, Rynek 9, pokój nr 100, numer telefonu: 32 43 48 134 i 135, adres e-mail: 
zss@um.zory.pl.

Zespół Gospodarki Odpadami Komunalnymi został przeniesiony 
do Urzędu Miasta, Rynek 9.

Biuro Promocji, Kultury i Sportu (były Zespół Kultury i Sportu  
i Turystyki) został przeniesiony do Urzędu Miasta, Aleja Wojska 
Polskiego 25 (piętro I, pok. 106, 107 oraz piętro III, pok. 305)

Zespół Strategii i Rozwoju aktualnie mieści się w Urzędzie Miasta, 
Aleja Wojska Polskiego 25 (piętro II, pok. 206. 207)

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informujemy, że w styczniu b.r. w Urzędzie Miasta  
nastąpiły następujące zmiany danych teleadresowych:



7

KURIER ŻORSKI | numer 1 | Luty 2015

> Studio Działań Artystycznych przy 
Domu Kultury zaprasza na warsztaty batiku 
dla  dzieci i  młodzieży w  wybrane dni ferii. 
Kino Na  Starówce przygotowało specjal-

1–28.02
Wystawa „Żory w archiwaliach” – Żory 
w zasobie Polskiej Akademii Nauk
Galeria Centralna, os. Pawlikowskiego PU-13

28.02–1.03
Urodziny Żor w Miasteczku Twinpigs
Specjalne bilety wstępu: pakiet Twinpigs 
i Muzeum Ognia 17,99 zł, Muzeum Ognia 
9,99 zł.
Dodatkowe inscenizacje kowbojskie, poka-
zy kaskaderskie i moc innych atrakcji!

Organizatorzy: Urząd Miasta Żory, Miejski 
Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie w  Żo-
rach, Kino Na Starówce, Towarzystwo Mi-
łośników Miasta Żory, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Miasteczko Twinpigs, Komenda 
Miejska Policji w Żorach. <

KULTURA

miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza podczas ferii  
na zajęcia świetlicowe, seanse filmowe, wyjazdy na lodowisko 
i wycieczki.

ne seanse bajkowe dla najmłodszych, 
a  w  klubach Rebus i Wisus oraz świetli-
cach w  Kleszczowie, Osinach, Rowniu 
i Roju czekają zorganizowane zajęcia dla 
dzieci do 12. roku życia. 
 Na uczestników czekają m.in. wyjścia 
do kina, na basen i lodowisko, wycieczki, 
konkursy z nagrodami, warsztaty arty-
styczne i taneczne, a także gry i zabawy 
integracyjne.  
 Szczegółowy harmonogram zajęć 
jest dostępny na  plakatach i  stronach  
internetowych MOK. <

25.02, godz. 12.30
Wykład „Ciekawe Żory – wybrane wyda-
rzenia na przestrzeni dziejów” – dla grup 
zorganizowanych
Wykład wygłosi Marcin Wieczorek, nauczy-
ciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 
Miarki w Żorach
Czytelnia Główna, Biblioteka Centralna

27.02, godz. 18.00
Spektakl „Mały Książę. W poszukiwaniu 
Prawdy”
Grupa teatralna „Skene”
Dom Kultury
Bilet: 10 zł
(o 9.00 i 11.00 występy dla szkół)

28.02
Godz. 11.00 – parada pluszaków ulicami 
miasta: Trakt Piastowski – ul. Boryńska – ul. 
Górne Przedmieście – ul. Moniuszki – Rynek
Godz. 12.00 – fotobudka obok kina  
Na Starówce: możliwość zrobienia zdjęcia 
z ulubionym pluszakiem wraz z wydrukiem
Godz. 13.00 – film dla dzieci w kinie, wstęp 
wolny

28.02, godz. 17.00
Gala urodzinowa miasta Żory
Dom Kultury
Wręczenie Tryptyków Żorskich, występy 
zespołu i solistek Magic Voice, Dominika 
Kontny i Rafał Kierpiec, Adam Oleś i Domini-
ka Kontny z zespołem Hurdu Quartet

1.03, godz. 18.00
Koncert Anny Dąbrowskiej
Scena Na Starówce
Bilet: normalny 40 zł, ulgowy 30 zł, 
karta DR i Seniora 25 zł

> 19.02, godz. 17.00
Czwartkowe spotkania z nauką
Założenie miasta Żory – 24 lutego 1272 r.
Wykład poprowadzi Tomasz Górecki
Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach,  
ul. Muzealna 1/2, wstęp wolny

21.02, godz. 17.00–19.00
Sobotnie spotkania z rodziną w muzeum
Temat: Urodziny miasta z mama i tatą
Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach,  
ul. Muzealna 1/2, wstęp wolny
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc

22.02, godz. 16.00
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Sari”
Scena Na Starówce
Bilet: 8 zł

24.02, godz. 17.00
Wisus Dance Studio „Od ulicy po stadiony”
Przegląd zespołów tanecznych klubu MOK 
Scena Na Starówce
Bilet: 8 zł

24.02, godz. 10.00
Lekcja biblioteczna „W zbiorach o Żorach” 
dla gimnazjalistów. Biblioteka Centralna, 
os. Pawlikowskiego PU-13
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