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KoMUNIKATY

rodzicu! Dbaj o dwoje dziecko. Powiedz STOP  
dopalaczom!

urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów ostrzega 
przedsiębiorców!

Regionalny System ostrzegania w telefonach 
komórkowych

> Urząd Miasta Żory we współpracy z Komen-
dą Miejską Policji oraz Sanepidem w rybniku 
rozpoczyna kampanię społeczną przeciw zaży-
waniu środków psychoaktywnych powszech-
nie nazywanych „dopalaczami”.
 Statystyki są zatrważające. Coraz więcej 
młodych ludzi sięga po niebezpieczne sub-
stancje psychoaktywne o nieznanym i zróżni-
cowanym składzie chemicznym, o  działaniu 
podobnym do  narkotyków. Przyjmowanie 
„dopalaczy” prowadzi do wielu negatywnych 
następstw zdrowotnych, np. uszkodzeń orga-
nów wewnętrznych. Z zażywaniem substan-
cji psychoaktywnych wiąże się niebezpie-
czeństwo śpiączki, zapaści, a  nawet śmierci. 
Wywołują nieodwracalne zmia-
ny w mózgu z powodu częstych 
i  silnych halucynacji. Problem 
puka do drzwi, co zatem zrobić, 
aby zareagować, zanim będzie 
za późno?
 – Pomimo podejmowa-
nia wielu działań zmierzają-
cych do  ograniczenia dostępu 
i  przyjmowania substancji nie-
wiadomego składu „dopalacze” 
zbierają swoje żniwo. Dlatego 
też jedyną rokującą w tym przy-
padku metodą wydaje się szero-
ko pojęta edukacja, skierowana 
zarówno do  dzieci i  młodzieży, 
jak i  rodziców, opiekunów, na-
uczycieli czy osób pracujących 
z  młodzieżą. Obecnie działania 
musimy skierować do rodziców 
i  opiekunów, gdyż tylko oni 
mogą jasno wytyczyć system 
wartości, życzliwości i akceptacji 
u  swoich pociech – informuje 
Małgorzata grabowska z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w rybniku.

 rodzicu, pomyśl ile możesz stracić, 
kiedy tracisz dziecko z oczu. Czy wiesz, co 
twój syn robi w  czasie wolnym? Zauwa-
żyłeś zmiany w zachowaniu swojej córki? 
aby rozmawiać z dzieckiem na trudne te-
maty, nie trzeba być ekspertem, ale warto 
jednak dowiedzieć się więcej. 
 22  maja w Żorach odbędzie się 
konferencja naukowa na temat dopa-
laczy. – Na spotkanie już teraz zaprasza-
my nauczycieli, pedagogów, zarządy rad 
dzielnic, radnych rady Miasta, ale przede 
wszystkim rodziców i  opiekunów mło-
dzieży – mówi anna Ujma, doradca pre-
zydenta. <

> Kierowane do  przedsiębiorców  
e-maile z ofertami odpłatnej zmiany 
regulaminu sklepu internetowego 
nie mają nic wspólnego z działalno-
ścią UOKiK i mogą naruszać prawo.
 Nadawca rozsyłanych masowo 
wiadomości e-mail podpisujący 
się jako Stowarzyszenie na  rzecz 
Ochrony Praw Konsumentów wzy-
wa przedsiębiorców prowadzących 
sklepy internetowe do zmiany regu-
laminów, grozi pozwem sądowym 
i oferuje odpłatną pomoc. 
 Korzystanie z oferty wskazanego 
w  wiadomości e-mail usługodaw-
cy nie jest obowiązkiem żadnego 
przedsiębiorcy. Ustawa o  prawach 
konsumenta wymaga jednak do-
stosowania regulaminu i  samego 
systemu sprzedaży on-line. aby 
ułatwić przedsiębiorcom spełnienie 
wymagań nowych przepisów i  do-
stosowanie się do  wymagań usta-
wy o  prawach konsumenta, UOKiK 
przygotował nieodpłatne materiały 
dostępne w  serwisie www.prawa-
konsumenta.uokik.gov.pl. <

> Urząd Miasta Żory ostrzega 
przed fałszywymi ankieterami i nie-
uczciwymi  osobami, które podają 
się za pracowników magistratu, 
próbując uzyskać dane osobowe 
i  informacje na  temat gospodar-
stwa domowego. Nie przepro-
wadzamy żadnych tego typu 
wywiadów na  terenie miasta. 
Prosimy o  zachowanie szczególnej 
ostrożności. Każdy taki przypadek 
należy zgłaszać do  administracji 
osiedlowych lub Komendy Miej-
skiej Policji, pod nr. tel. 32 47 88 
200, 32 47 88 266. <

uwaga mieszkańcy!

> Po jej zainstalowaniu użytkownicy uzysku-
ją dostęp do komunikatów wprowadzanych 
bezpośrednio przez wojewódzkie centra za-
rządzania kryzysowego. 
 Do instalacji programu potrzebne jest po-
łączenie z internetem. aplikację należy uru-

chomić przez google Play/MarketPlace/
appStore i wyszukać darmowy program 
o nazwie rSO. 
 Komunikaty są podzielone na kate-
gorie – ogólne, meteorologiczne, hydro-
logiczne, drogowe, stany wód. Dodatkowo 
rSO zapewnia dostęp do przygotowanych 
przez specjalistów poradników postępowa-
nia w  przypadku zagrożenia życia, zdrowia 
lub mienia. <

na potrzeby rSO została 
przygotowana specjalna  
bezpłatna aplikacja. 

STOP
DOPALACZOM

CHROŃ SWOJE
DZIECI!

PARTNERZY KAMPANII SPOŁECZNEJ PRZECIWKO DOPALACZOM

Zapraszamy na konferencję naukową 
organizowaną przez Urząd Miasta Żory

inaugurującą kampanię społeczną przeciwko dopalaczom.

Termin spotkania:  22 maja br., godz.: 17:00,
Miejsce: Kino na Starówce (ul. Kościuszki 3 w Żorach).

DOPALACZE - WYPALACZE

Kampania społeczna przeciwko dopalaczom.
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 Doskonale w  minionym roku spisy-
wali się również żorscy lekkoatleci. Wśród 
laureatów nagród sportowych znaleźli się 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Czwórka Żory”: Ewa Swoboda, 
grzegorz Biernat, robert łukasiak, Paweł 
Dzida oraz Mateusz gałuszka, a także ich 
trenerka Iwona Krupa i były zawodnik klu-
bu, a obecnie jego prezes Kamil Poloczek. 
Wśród nagrodzonych sportowców znaleźli 
się też Wiktoria Weisman z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Słoneczko” oraz Zofia 
Pychowska, mistrzyni w wyciskaniu sztangi 
leżąc.
 Na wyróżnienia zasłużyli także wojowni-
cy z Klubu Sportowego „Octagon Team”, 
czyli: Patrycja gorzko, Sandra Pniak, alek-
sander Boroń, Michał Domin, Marcin Miel-
carek i  Mateusz Szklarz oraz trener klubu 
Kamil Wójcik.
 Po nich na  scenie MOK-u nagrody ode-
brały piłkarki ręczne z  Miejskiego Towa-
rzystwa Sportowego „Żory”: Justyna Ku-
kiełka, Daria Justka, alicja rogala, Nicola 
romanowska, aneta Szpryngier, Justyna 
Weselak, Edyta, grudka, Izabela lipko, Ewa 
Kuźnik, agnieszka Moćko i  Katarzyna ła-
komska. W  gronie nagrodzonych znaleźli 
się też trenerzy piłkarek: Bartłomiej Duda 
i Mirosław Szczurek.
 Uroczystą galę wręczenia nagród 
uświetnił koncert żorskiej artystki jazzo-
wej, laureatki pierwszego miejsca i  na-
grody specjalnej na  Festiwalu Młodych 
Talentów „Niemen Non Stop” – Katarzyny 
Brzóski. <

Sportowe nagrody Prezydenta 
miasta rozdane! 
Na co dzień rywalizują na  sportowych parkie-
tach, ringach, boiskach czy ścigają się na bieżni. 
> Tym razem pojawili się na scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury w  Żorach, by 
z  rąk prezydenta Żor Waldemara Sochy, 
odebrać nagrody za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym osią-
gnięte w 2014 r.
 Wśród nagrodzonych znaleźli się pły-
wacy z  Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Salmo Żory”: agnieszka Toma-
siak, Monika Wagner, Szymon Jaworski, 
remigiusz Kolawa, Kacper Milbrant, 
Marcel Sadło i Bartłomiej Uryga, oraz ich 
trenerzy: Tomasz Śliwka, Krzysztof Kretek 
i Paweł Nowak. Pływanie reprezentowa-
ły także zawodniczki Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Unia Oświęcim” 
liliana Pająk i roksana Sałbut oraz Barba-
ra Czaja z  Klubu Sportowego „Górnik 
Radlin”. Nagrodzona zostatała też anna 
Stefaniak, działająca w Śląskim Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiu ratunkowym. 
 Dużą grupę nagrodzonych sportow-
ców stanowili też zawodnicy Basebal-
lowego Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Gepardy Żory” w  składzie: 
Przemysław Basoń, łukasz Bracha, Karol 
Białek, Patryk Dąbrowski, Mateusz Demb-
ski, Michał Cebula, Krzysztof gołębiowski, 
Tomasz Hałucha, Przemysław Kruczek, 
Karol lapczyk, Mateusz Mleczko, Tymote-
usz Orszulik, Mariusz Paprocki, Miłosz Pa-
procki, ariel rainko, Kamil Stajer, łukasz 
Tyman, Szymon Żurkowski i artur rosół. 
Nagrodzeni zostali też trenerzy i działa-
cze tego klubu: Szymon Hałucha, arka-
diusz Żurkowski i Przemysław Paluch.

> Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu 
w  Żorach zaprasza na  przesiewowe ba-
dania  w zakresie zwyrodnienia siatkówki 
związanego z wiekiem (aMD) oraz ocznych 
powikłań cukrzycy.
 Badania będą przeprowadzane do listo-
pada 2015 r. akcja skierowana jest do osób 
zamieszkałych na stałe lub czasowo w Żo-
rach, 
•	 które	ukończyły	50	 lat	 i ostatnie	badanie	

okulistyczne miały wykonane rok temu,
•	 chorych	na  cukrzycę	 lub	 ze	 stwierdzoną	

nietolerancją glukozy, które ostatnie ba-
danie okulistyczne miały wykonane pół 
roku temu i wykazało ono zmiany na dnie 
oka,

•	 chorych	 na  cukrzycę	 lub	 ze	 stwierdzoną	
nietolerancją glukozy, które ostatnie bada-
nie okulistyczne miały wykonane rok temu.

 Osoby, które spełniają ww. kryteria, 
mogą skorzystać z  badań po wcześniej-
szej rejestracji telefonicznej pod nr. tel.  
32 469 60 31, 516 896 929 lub bezpośred-
nio w  Śląskim Ośrodku leczenia Chorób 
Oczu przy ul. Dworcowej 8 w Żorach w ter-
minach: poniedziałek, czwartek w  godz. 
9.00–18.00, wtorek, środa w  godz. 10.00–
21.00, piątek w godz. 10.00–18.00. 
 liczba bezpłatnych badań jest ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń. <

> 22 kwietnia w gronie miast partnerskich 
Żor znalazł się ukraiński Tetyjów, dołączając 
tym samym do węgierskiego Mezőkövesd, 
francuskiego Montceau-les-Mines, niemiec-
kiego Kamp-lintfort i litewskiego Pasvalys.
 Uroczyste podpisanie aktu partnerstwa 
pomiędzy Żorami a Tetyjowem odbyło się 
w  sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego 
w żorskim Urzędzie Miasta. Jego sygnatariu-
szami byli prezydent Żor Waldemar Socha 
i  mer Tetyjowa rusła Majstruk. Uroczystość 
uświetnił występ uczniów żorskiej szkoły 
muzycznej. <

Bezpłatne badania w Żorach

Tetyjów miastem  
partnerskim Żor 
Żory zyskały nowego partnera 
na arenie międzynarodowej.

3Z ŻYCIA MIASTAKoMUNIKATY

FO
T.:

 a
D

rI
a

N
 l

U
BS

ZC
Zy

K



www.zory.pl

>	 Ustalone	stawki	będą	obowiązywać	od	1	maja	2015 r.	do końca	kwietnia	przyszłego	roku.	Przedsiębiorstwo	
Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. informuje, że nowa taryfa dotyczy gminy Żory i gminy Jastrzębie-Zdrój 
(ulice Osińska i Myśliwska).
 
WyCIĄg Z TaryFy Za ZBIOrOWE ZaOPaTrZENIE W WODĘ I ZBIOrOWE ODPrOWaDZaNIE ŚCIEKÓW
 W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od zakresu świadczonych usług stosuje się:
a) za dostarczoną wodę: 
•	 cenę	–	wyrażoną	w złotych	za	1	m3 dostarczanej wody,
•	 stawkę	opłaty	abonamentowej	na odbiorcę	wody	–	niezależną	od	ilości	dostarczonej	wody,	płaconą	bez	
względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku; wylicza się ją za każdy punkt 
poboru wody posiadany przez odbiorcę usług na zasadach opisanych w punkcie 3. 
B) za odebrane ścieki komunalne:
•	 cenę	wyrażoną	w złotych	za	1	m3 odprowadzanych ścieków,
•	 stawkę	opłaty	abonamentowej	na odbiorcę	usług	odprowadzania	ścieków	–	niezależną	od	ilości	odprowadza-
nych ścieków, naliczaną za każdy punkt odbioru ścieków na zasadach opisanych w punkcie 3.
C) za odebrane ścieki – wody opadowe lub roztopowe: 
•	 cenę	wyrażoną	w złotych	za	1	m2 na miesiąc powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której 
odprowadzane są ścieki – wody opadowe lub roztopowe do kanalizacji deszczowej – lub cenę wyrażoną w zło-
tych za 1 m3 na rok odprowadzonych ścieków – wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej. 
Cena jest zależna od rodzaju powierzchni odwodnionej, którą określono w taryfowych grupach odbiorców. 
 Do cen i stawek opłat netto podanych w poniższych tabelach dolicza się podatek od towarów i usług (VaT) 
w wysokości 8%.
 Na podstawie art. 24 ust 11 i nast. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków cena brutto (z  VaT) może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VaT. W przypadku wzrostu stawki 
VaT cena brutto wzrośnie odpowiednio do wzrostu stawki VaT, natomiast w przypadku obniżenia stawki VaT 
cena brutto ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. 
1. Wysokość ceny za dostarczanie wody 

2. Wysokość ceny za odprowadzanie ścieków komunalnych

3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za punkt poboru wody lub punkt odprowadzania ścieków

a) Przy rozliczeniach podliczników, w tym u osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, pobiera-
na jest opłata abonamentowa tylko z tytułu odczytu i rozliczenia należności.
b) W przypadku świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków opłata za odczyt i rozliczenie na-
leżności pobierana jest tylko z jednego tytułu.
c) Wprowadza się nową obniżoną stawkę opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie dla klientów, którzy 
zadeklarują chęć odbioru faktur w formie elektronicznej. 
d) Przedsiębiorstwo utrzymuje w gotowości urządzenia wodociągowe do świadczenia usług w zależności od 
wymaganego przez świadczeniobiorców zapotrzebowania na wodę. 
 Zapotrzebowanie to zostało określone jako zagwarantowane przez przedsiębiorstwo natężenie przepływu 
zależne od wielkości urządzeń wodociągowych, przyłącza i wodomierza. gwarantowane natężenie przepływu 
wynosi	5	m3/h (wodomierze do Ø 20 mm).
	 Dla	pozostałych	wodomierzy	wynosi:	Ø	25	mm	–	7	m3/h, Ø 32 mm – 12 m3/h, Ø 40 mm – 20 m3/h,	Ø	50	
mm – 30 m3/h,	Ø	65	mm	–	50	m3/h, Ø 80 mm – 80 m3/h, Ø 100 mm – 120 m3/h. 
4. Wysokość cen za odbiór ścieków – wody opadowe lub roztopowe dla taryfowych grup odbiorców I–V

 Jednocześnie PWiK Żory sp. z o.o. informuje, że planowane są dopłaty dla taryfowej V grupy odbiorców 
usług korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych. <

>	 Każda	z 15	dzielnic	Żor	w tym	roku	otrzymała	z budżetu	miejskiego	środki	
na realizację najpilniejszych inwestycji. O tym, jak zmieni się dana część miasta, 
w dużej mierze decydują sami mieszańcy.

Nowa taryfa za wodę i odprowadzanie ściekówPoprawa infrastruktury  
w dzielnicach – podział środków 
w 2015 r.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka 
miary

Stawka opłaty 
abonamento-

wej netto 

Stawka opłaty
abonamento-

wej z VAT

1 Za odczyt 
i rozliczenie należności

zł/rozlicze-
nie 9,17 9,90

2 Za odczyt i rozliczenie należności – odbiór 
faktury drogą e-mailową

zł/rozlicze-
nie 7,17 7,74

3
Za utrzymanie wgotowości urządzeń wo-
dociągowych za każdy 1 m3/h gwaranto-
wanego natężenia przepływu

zł/miesiąc 0,50 0,54

4
Za utrzymanie w  gotowości urządzeń 
kanalizacyjnych niezależnie od zapotrze-
bowania

zł/miesiąc 4,00 4,32

Taryfowa grupa 
odbiorców

Cena netto
[zł/m2/m-c]

Cena brutto
[zł/m2/m-c]

Cena netto  
[zł/m3/rok]

Cena brutto  
[zł/m3/rok]

I 0,18 0,19 2,68 2,89

II 0,27 0,29 4,01 4,33

III 0,16 0,17 2,38 2,57

IV 0,12 0,13 1,78 1,92

V 0,12 0,13 1,78 1,92

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Jednostka 
miary

Cena
netto

Cena  
z VAT

1 Gospodarstwa domowe, przemysłowi  
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zł/m3 5,27 5,69

Lp. Dzielnica Nazwa zadania Kwota 
[zł]

1 Rój

Modernizacja budynku oSp Rój 15 000

Wykonanie przyłącza kanalizacji 
do budynku LKS Rój

10 000

p-17 zakup nagłośnienia 25 000

2 Rogoźna Środki przeniesione na 2016 r. 0,00

3
Rowień- 

- Folwarki
Doposażenie placów zabaw 
w dzielnicy Rowień-Folwarki

50 000

4 Zachód
Wykonanie nowej nawierzchni 
chodnika wzdłuż ul. Rybnickiej, 

od nr. 21 do nr. 45a
50 000

5 Baranowice

Zarurowanie rowu wzdłuż 
ul. Błękitnej

30 000

Budowa siłowni na świeżym  
powietrzu w dzielnicy Baranowice

20 000

6 osiny

opracowanie projektu zaplecza 
świetlicy MoK

50 000

Wykonanie chodnika przy 
ul. Głównej (rejon zejścia  

z ul. Wąwozowej)
10 000

Wykonanie trybuny na boisku przy 
ul. Szkolnej

15 000

7 700-lecia

Budowa chodnika od parku 
do ul. Rybnickiej

20 000

Budowa parkingu przy bloku nr 1 
w dzielnicy 700-lecia

30 000

8
powstańców 

Śląskich

Budowa siłowni na świeżym 
powietrzu w dzielnicy powstańców 

Śląskich
50 000

9 Śródmieście
Budowa toalety publicznej  

w dzielnicy Śródmieście
100 
000

10 Korfantego

Wykonanie utwardzeń pod 
urządzeniami siłowni na świeżym 

powietrzu
25 000

Utwardzenie alejki przy pomniku 
Wojciecha Korfantego

25 000

11
Księcia  

Władysława
Środki przeniesione na 2016 r. 0,00

12 Sikorskiego
Budowa Street Workout  

na os. Sikorskiego
50 000

13
pawlikow-

skiego

Budowa siłowni na świeżym 
powietrzu w dzielnicy  

pawlikowskiego
50 000

14 Kleszczów

Doświetlenie ul. Sosnowej
5 000

Modernizacja budynku  
Dzielnicowego ośrodka Kultury 

w Kleszczowie
45 000

15 Kleszczówka Modernizacja parku Strzelnica 50 000

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Jednostka 
miary

Cena
netto

Cena  
z VAT

1 Gospodarstwa domowe, przemysłowi  
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zł/m3 7,81 8,43
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czech, Włoszech, a nawet Maroko i Nepalu. 
W Żorach stacje dostępne są także na  os. 
Powstańców Śląskich (przy Szkole Podsta-
wowej nr 17) oraz w pobliżu galerii handlo-
wej auchan.
 Stacje są bezpłatne i  ogólnodostępne. 
Uniwersalny i  kompletny zestaw narzędzi 
umożliwi także dokonanie drobnych na-
praw w  wózkach dziecięcych, wózkach 
inwalidzkich czy przyczepkach rowero-
wych. <

> – Takie usterki można szybko i spraw-
nie usunąć w samoobsługowej stacji na-
prawy rowerów. 
 W naszym mieście stanęły miejskie, 
samoobsługowe stacje naprawy rowe-
rów. Dzięki nim rowerzyści będą mogli 
własnoręcznie napompować dętkę, wy-
mienić koło czy wyregulować hamulce. 
Zostały one zainstalowane w miejscach, 
które sprzyjają aktywności ruchowej, np. 
w  Parku Cegielnia – mówi anna Ujma, 
doradca prezydenta.
 Do dyspozycji rowerzystów oddano 
stanowiska, gdzie miłośnicy jednośladów 
znajdą niezbędny zestaw wytrzymałych 
narzędzi – wkrętaki, płaskie klucze, łyż-
ki do  opon, a także pompki pasujące 
do  różnych rodzajów wentyli. Narzędzia 
pozwolą doprowadzić jednoślad do  po-
nownego użytku bez wizyty w  specjali-
stycznym serwisie rowerowym. 
 Samoobsługowe stacje naprawy ro-
werów cieszą się uznaniem rowerzystów 
na całym świecie, m.in. w Polsce, Niem-

> gdzie wywieźć gruz po remoncie, a gdzie 
oddać wielkogabarytowe śmieci? Od tego 
roku wszystkie niepotrzebne odpady moż-
na dostarczyć do  gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów	Komunalnych	przy	 ul.	Okrężnej	 5	
w Żorach.
 Punkt znajdujący się na  terenie ZTK sp. 
z  o.o. przyjmuje następujące rodzaje odpa-
dów komunalnych pochodzących z  gospo-
darstwa domowego:
•	 papier,	szkło,	tworzywa	sztuczne,	opakowa-

nia wielomateriałowe i metale,
•	 zużyty	sprzęt	elektryczny	i elektroniczny,
•	 zużyte	baterie	i akumulatory,
•	 chemikalia,

napraw rower w bezpłatnej  
stacji samoobsługowej 

Co zrobić z niebezpiecznymi substancjami?

Spadł Ci łańcuch, a może uciekło powietrze 
z opon? 

Punkt zbiórki Odpadów Komunalnych

•	 zużyte	opony,
•	 odpady	wielkogabarytowe,
•	 odpady	budowlane	i rozbiórkowe.
 Odpady wymagające opakowania są przyj-
mowane wyłącznie w szczelnych i nieciekną-
cych pojemnikach zawierających informację 
o rodzaju odpadu.
 Odpady budowlano-remontowe należy 
dostarczać selektywnie, czyli z podziałem na:
•	 odpady	betonu	i gruz	betonowy;
•	 odpady	gruzu	ceglanego,
•	 odpady	ceramiczne	 i elementy	wyposażenia	

(armatura, umywalki, muszle klozetowe itp.),
•	 drewno	 –	 ościeżnice	 drzwi,	 ramy	 okienne,	

więźby dachowe, boazerie, parkiety itp.,

•	 szkło	–	szyby	okienne,	lustra,	luksfery	itp.,
•	 tworzywa	sztuczne	–	płytki	PCV,	panele	itp.
 Odpady dostarczane przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w  Żorach 
przyjmowane są bezpłatnie, po okazaniu 
dokumentu tożsamości potwierdzające-
go miejsce zamieszkania na terenie mia-
sta oraz potwierdzenia dokonania opłaty 
za odpady za poprzedni okres rozlicze-
niowy.
 Szczegóły funkcjonowania gminnego 
Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych 
określa regulamin dostępny na stronie www.
zory.pl oraz na stronie internetowej Zakładów 
Techniki Komunalnej www.bip.ztkzory.pl. <

> Pod takim hasłem 
trwa akcja mająca 
na celu promocję zasad 
selektywnej zbiórki od-
padów.
 Konkurs na  Super 
Zbieracza  Baterii jest or-
ganizowany w żorskich przedszkolach i  szko-
łach. Wygrywa ten, kto zbierze największą 
ilość zużytych odpadów. Czekają atrakcyjne 
nagrody! Rywalizacja zakończy się 25 maja 
2015 r.
Więcej na www.zory.pl. <

Odzyskajmy zużyte 
baterie!

> W Żorach rozpoczęła się realizacja „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie	gminy	miejskiej	Żory	w 2015 r.”.
 Celem programu jest m.in. odławianie 
bezdomnych zwierząt i  poszukiwanie ich 
właścicieli, opieka nad wolno żyjącymi ko-
tami, ograniczenie populacji przez steryliza-
cję lub kastrację, zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w  przypadkach zda-
rzeń drogowych. 
 Informacje na  temat pozostawionych 
bez opieki zwierząt, w  szczególności cho-
rych lub powodujących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, można zgłaszać pod nr.  
tel. 608 018 676 lub 728 992 314.
Więcej na www.zory.pl. <

Chronimy bezdomne 
zwierzęta 
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mOK zaprasza 
na majówkę 

1 maja 2015 r.
16.00–19.00 Występy grup artystycznych 
MOK: Studia Tańca „Step art”, reaktywacji 
Żory i Wisus Dance Studio
19.00 Maraton Zumby ze Szkołą Tańca 
„Tańczymy” 
20.00 „Viva Musicale!” Studia Wokalnego 
„Magic Voice” Dagmary Świtacz

2 maja 2015 r.
16.00–19.00 Pianiści, gitarzyści i Mali gi-
ganci akademii „Muzykujmy” z  Fundacji 
„MuzykujMy”, uczniowie Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w  Żorach, 
uczniowie Szkoły Muzycznej Stowarzy-
szenia artystycznego „Żory”, wokaliści 
chóru Voce Segreto i I lO im. Karola Miar-
ki, zespół rockowy Hevelios
19.00 Kabaret Łowcy.B

3 maja 2015 r.
16.00–18.00 Zespoły Małe rojanki i  Ba-
ranowice, Zespół Pieśni i Tańca „Sari” oraz 
Zespół ludowy Pieśni i Tańca „Osiny”
18.00 Biesiada z  Mirosławem Jędrow-
skim

 Oprócz tego w  Studiu Działań Ar-
tystycznych MOK 1 i  2 maja w  godz. 
9.00–14.00 warsztaty „Majowe witra-
że” – malowanie na  szkle w  technice 
witrażu. W programie również body pain-
ting oraz metrowanki dla dzieci. <

Jak co roku, od 
1 do 3 maja Miejski 
ośrodek Kultury  
przygotowuje majowy 
weekend z rozrywką. 
Wstęp wolny!

>  W tym roku nagroda zostanie po raz 
pierwszy przyznana w  naszym mieście. 
Wnioski należy składać w  Urzędzie Mia-
sta. Nominować można osoby fizyczne 
oraz  osoby prawne, a także organizacje 
prowadzące działalność na  terenie Żor 
na rzecz jego mieszkańców. Prezydent wy-
różni laureatów za osiągnięcia w następu-
jących kategoriach:

1. Twórczość artystyczna
– za szczególne osiągnięcia twórcze, ory-
ginalny charakter osiągnięć, za dorobek 
artystyczny o istotnym znaczeniu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem udziału w  kon-
kursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za 
stworzenie szczególnego dzieła artystycz-
nego, wydawnictwa lub publikacji.

2. Upowszechnianie kultury
– za stworzenie szczególnego wydarze-
nia kulturalnego, zaangażowanie w  pracę 

Prezydent nagrodzi artystów

Świętuj z muzeum Ognia! 

na rzecz kultury, jej upowszechnianie, także 
jako społeczny animator kultury lub grupa 
społecznych animatorów kultury, za wspie-
ranie talentów z  terenu Żor, a także zaan-
gażowanie w edukację artystyczną i wkład 
w integrację lokalnej społeczności.

3. Ochrona kultury
– za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój 
i  promocję dorobku kulturowego Żor lub 
stworzenie szczególnego projektu kultural-
nego z zakresu ochrony dziedzictwa kultu-
rowego miasta.
 Z wnioskiem o  przyznanie nagrody 
może wystąpić:
•	 Komisja	 Edukacji	 i  Kultury	 Rady	 Miasta	

Żory,
•	 samorządowa	instytucja	kultury,	dla któ-

rej organizatorem jest miasto Żory,
•	 organizacja	 pozarządowa	 lub	 inny	 pod-

miot realizujący zadania w zakresie kultury.
Więcej informacji na www.zory.pl. <

>  11 maja, w  dzień obchodów Święta 
Ogniowego, przychodząc z  bieżącym nu-
merem „Kuriera Żorskiego”, będzie można 
zwiedzić Muzeum Ognia za darmo. 
 Samo muzeum nie tylko wprost nawią-
zuje do  tragicznych wydarzeń w  dziejach 
miasta, lecz także zawiera wiele interesu-
jących ekspozycji na  temat ognia i  energii, 
od czasów prehistorycznych aż do dzisiaj.
 – Mamy nadzieję, że w tym dniu odwiedzi 
nas wielu żorzan. Święto Ogniowe jest bardzo 

Do końca czerwca można zgłaszać kandydatów 
do Nagrody Kulturalnej.

Wspólna akcja Urzędu Miasta Żory i Muzeum 
ognia będzie jedną z atrakcji, która ma uświetnić 
ten wyjątkowy dzień. 

godziny otwarcia:
wt.-pt. 9.00-16.00

sob.-ndz. 12.00-17.00

Do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 20,48 m2 w samym centrum miasta! Lokal znajduje się w Budynku Mieszkalno-Usługowym 
Quattro (dawny Hotel Żory). Szczegóły pod numerem: (32) 43 50 890 oraz adresem mailowym: bmu@nowemiasto.zory.pl

godziny otwarcia:
6.00-22.00
codziennie

ważne w  historii naszego miasta, a  wizyta 
w  muzeum z  pewnością pozwoli je jeszcze 
lepiej zrozumieć – mówi Izabella Bomba, me-
nedżer zarządzający Muzeum Ognia.
 W tym wszystkim ma pomóc multime-
dialna ekspozycja muzeum, złożona m.in. 
z  urządzeń doświadczalnych, interaktyw-
nej wystawy i  aplikacji dotykowych, które 
ani na chwilę nie pozwalają się nudzić.
 11 maja Muzeum Ognia będzie czynne 
w godz. 10.00–18.00.  <
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>  Dla wszystkich aktywnych miłośników 
ruchu przygotowano wiele atrakcji. 

1 maja 2015 r.
park Cegielnia, godz. 14.00

•	 „Mistrz	 Kierownicy	 /auto	 +	 rower/	 Ro-
dzinka na Start”

•	Wyścigi	szosowe
•	Warsztaty	rolkowe	dla	dzieci	i	dorosłych
•	 Prelekcja	„Bądź	bezpieczny	na	rowerze”
•	 Pokazy	oraz	warsztaty	pierwszej	pomocy

2 maja 2015 r.
Ośrodek Rekreacyjny Rój

•	Majowy	Turniej	Tenisa	Ziemnego	

Hala Sportowa
•	 Dzień	Otwarty	Tenisa	Stołowego	
•	 Otwarty	Wiosenny	 Turniej	 Tenisa	 Stoło-

wego 
•	 Zumba	

3 maja 2015 r.
„Dołącz do nas”
Spacer po Zdrowie Nordic Walking 
i  Bungy Pump oraz Otwarte Zawody 
Strzeleckie z Okazji Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. W programie imprez 
spotkanie z polską biatlonistką Weroniką 
Nowakowską-Ziemniak – wicemistrzynią 
świata w sprincie oraz brązową meda-
listką w biegu pościgowym mistrzostw 
świata	w 2015	r.
Pełny program Sportowej Majówki 
na  www.mosir.zory.pl/sportowa-ma-
jowka-2015.	 <

majówka  
na sportowo
Święto rowerów 
i rolek rozpocznie 
tegoroczną majówkę 
z Miejskim ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji 
w Żorach. 

7

>  Doskonałe występy w finałach dwóch 
ogólnopolskich konkursów historycznych, 
zwieńczone zdobyciem aż dwóch indeksów 
na uczelniach wyższych – to ostatnie wyniki 
Igora Szpotakowskiego, ucznia I liceum Ogól-
nokształcącego im. Karola Miarki w Żorach.
 Przed Igorem Szpotakowskim historia śre-
dniowiecza nie ma żadnych tajemnic. – Histo-
rią, zwłaszcza tą średniowieczną, interesuję się 
od dawna. Same przygotowania do konkur-
sów zajęły mi kilka miesięcy i wymagały zapo-
znania się z literaturą na poziomie akademic-

kim – mówi Igor. W tym roku po raz pierwszy 
spróbował swoich sił w konkursach historycz-
nych. Jego debiutem był występ w  Ogól-
nopolskim Konkursie Historycznym „Polska 
Piastowska”. W zmaganiach finałowych, które 
odbyły się w Białymstoku, o zwycięstwo wal-
czyło	 54	 najlepszych	 uczniów	 z	 całej	 Polski.	
Żorzanin doskonale sobie poradził ze wszyst-
kimi zadaniami. W nagrodę wywalczył indeks 
na wybranym przez siebie kierunku humani-
stycznym na Uniwersytecie w Białymstoku. 
 Uczeń „Miarki” jeszcze lepiej spisał się 
w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ka-
zimierzu Wielkim i Jego Czasach, organizowa-
nego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Żorzanin zmagania rozpoczął 
w etapie szkolnym, w którym wystartowało 
1500	uczniów	 z	 całego	 kraju.	 Swoimi	odpo-
wiedziami Igor wprawił w zachwyt jurorów 
i nie dając szans konkurentom, zajął pierwsze 
miejsce! W nagrodę otrzymał indeks na wy-
branym kierunku humanistycznym na byd-
goskim uniwersytecie. <

Sukcesy „miarkowicza” 
Wybitne osiągnięcia Igora Szpotakowskiego, 
ucznia I Lo im. Karola Miarki w Żorach, otworzyły 
mu drzwi na wyższe uczelnie. 

Patronat: 
Prezydent Miasta Żory, Instytut Pamięci Narodowej

PATRIOTYZM
NA CO DZIEŃ
I OD ŚWIĘTA

www.muzeum.zory.pl

21.05.2015 
godz. 9.00 
Miejski 
Dom 
Kulltury

Majowe 
Spotkania 
Okolicznościowe 
Warsztaty 
Koncert 
Galowy 
Laureatów 
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