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Żory mówią stanowcze NIE 
dopalaczom

> W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
władz, radni Rady Miasta, zarządy rad dzielnic, 
dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele 
i rodzice. Zaproszeni do akcji eksperci przygo-
towali pięć wystąpień oraz prezentacji multi-
medialnych dotyczących m.in. skali zjawiska 
narkomanii, przestępczości narkotykowej i  od-
powiedzialności karnej oraz objawów i  konse-
kwencji zatrucia dopalaczami. 
 Spotkanie otworzył występ duetu hip - ho-
powego w składzie: Mateusz Augustynowicz 
i Konrad Białozor. Artyści specjalnie na tę okazję 
stworzyli flagowy utwór kampanii pod tytułem 
„A dziś”. Pokazali tym samym, że młode pokole-

nie nie odwraca się od problemów związanych 
z dopalaczami, lecz  wychodzi im naprzeciw.
 W trakcie spotkania rozmawiano o pro-
blemie uzależnień wśród dzieci i młodzieży, 
wdrażaniu do szkolnych programów profilak-
tyki uzależnień od dopalaczy i innych środków 
odurzających, a także roli czynników chronią-
cych i dobrych praktykach w profilaktyce. 
Gdzie szukać pomocy? 

• ZATRZYMAĆ PRZEMOC – 800 120 148, 
czynny całą dobę. Anonimowa bezpłat-
na infolinia Komendy Stołecznej Policji

• ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZA-
UFANIA – 801 199 990 czynny codzien-
nie od 16.00 do 21.00

• ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA 
INTERNETOWA www.narkomania.
org.pl

• BEZPŁATNA INFOLINIA PAŃSTWO-
WEJ INSPEKCJI SANITARNEJ – 800 
060 800 <

Konferencja naukowa „STOP dopalaczom. Chroń 
swoje dzieci!” rozpoczęła miejską kampanię 
społeczną przeciwko środkom odurzającym. 

Wielki sukces żorskiego muzeum
Prestiżowa nagroda „Sybilla 2014” oraz 
wyróżnienie za Wydarzenie Muzealne Roku 2014.

> Muzeum Miejskie w  Żorach zostało wyróż-
nione w  organizowanym przez Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego prestiżo-
wym ogólnopolskim konkursie na wydarzenie 
muzealne roku „Sybilla 2014”. Wręczenie na-
gród i wyróżnień odbyło się w Teatrze Wielkim 
w Łodzi.
 Żorskie Muzeum Miejskie, które od zeszłe-
go roku mieści się w nowym budynku, zgłosiło 
do konkursu, w  kategorii „Inwestycje”, właśnie 
budowę nowej siedziby, która zakończyła się 

w ubiegłym roku. Pomysł rewitalizacji willi Ha-
eringa połączony z  dobudowaniem nowego 
skrzydła przeznaczonego na ekspozycję muze-
alną został doceniony przez jury, które przyzna-
ło mu wyróżnienie. 
 Tegoroczna „Sybilla” nie jest pierwszym wy-
różnieniem tego typu otrzymanym przez żor-
skie muzeum. W  2003  r. zostało już bowiem 
wyróżnione za projekt edukacyjny „Ja – Ty – My, 
Moi – Toi – Nous. Sztuka – interaktywna droga 
poznania”.
 Najnowszą nagrodą żorskiej placówki jest 
wyróżnienie marszałka województwa śląskiego 
za Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w  ka-
tegorii „Publikacje książkowe”. „Ex Africa 
semper aliquid novi” zostało wydane w trzech 
tomach jako pierwsze z wydawnictw w muzeal-
nej serii wydawniczej „Polskie Poznawanie Świa-
ta”. Książki można zakupić w Punkcie Informacji 
Miejskiej, który mieści się w Muzeum Miejskim, 
przy ul. Muzealnej 1/2. <
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Dopłaty do grup 
taryfowych

> Dotychczas Rzecznik  Konsu-
mentów przyjmował na  II pię-
trze Urzędu Miasta, ul. Rynek 6. 
Obecnie interesanci będą obsłu-
giwani na  parterze, w  miejscu 
byłego wydziału paszportów. 
Przyjmowanie stron: poniedzia-
łek 13.00–17.00, środa 9.00–
15.30, czwartek 8.00–12.00.
Kontakt telefoniczny – 32 434 81 
58. <

Tu znajdziesz 
Rzecznika 
Konsumentów

> Rada Miasta uchwaliła do-
płatę dla taryfowej grupy od-
biorców usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków – wód 
opadowych lub roztopowych 
pochodzących z  powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej na-
wierzchni do systemu kanaliza-
cji Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Żory sp. z o.o.
 Ustalono dopłatę w  wyso-
kości 0,05 zł netto + podatek 
VAT do stawek dla odbiorców 
zaliczanych do V grupy taryfo-
wej. Dopłatę gmina przekaże 
w  systemie kwartalnym PWiK 
do 30 kwietnia 2016 r. 
Według wyjaśnień Departa-
mentu Finansów Samorządu 
Terytorialnego w  Minister-
stwie Finansów, dopłata ta ma 
na  celu ochronę np. gospo-
darstw domowych przed sko-
kowym wzrostem cen i  stawek 
opłat za wodę i ścieki. <

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

Oprac. i skład: I-SEE design, Żory
Nakład: 19 500 egz.
ISSN: 1507-1685

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów 
i zmian nadsyłanych tekstów.
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> Do mieszkańców Żor została rozesłana ulotka Żorskiej 
Samorządności pełna manipulacji i przekłamań w sprawie 
opłat za odpady. Insynuowano w niej, że to Rada Miasta 
„winna jest podwyżkom, z powodu których część miesz-
kańców Żor nie ma co do garnka włożyć”.
Pierwsza manipulacja polegała na tym, że sugerowa-
no wprowadzenie przez Radę Miasta podwyżek opłat 
za śmieci wbrew woli mieszkańców. Przyjęty przez Radę 
Miasta Żory w 2013 r. system gospodarki odpadami po-
legał na premiowaniu rodzin wielodzietnych, a także wie-
lopokoleniowych, różnicując stawkę w ten sposób, że 
malała ona wraz ze 
wzrostem liczby osób 
w rodzinie.
W grudniu 2014 r. 
zmieniono ustawę 
o  utrzymaniu czy-
stości i porządku 
w gminie. Obecnie 
nie dopuszcza ona 
różnicowania opłat. 
W związku z tym Rada 
Miasta była zobo-
wiązana dostosować 
zapisy podjętej w Żo-
rach uchwały do obo-
wiązującej ustawy. 
Musieliśmy także do-
konać korekty stawki 
w wyniku rozstrzy-
gnięcia nowych prze-
targów na odbiór 
odpadów, w  których 
wygrały najniższe oferty. Stawka ta nie mogła być ani wyż-
sza, ani niższa. Wynika ona z podzielenia ogólnej kwoty 
zagospodarowania i zbiórki odpadów (ustalonej w dro-
dze przetargu) przez liczbę mieszkańców miasta. Obecnie 
stawka uchwalona w  Żorach jest jedną z  niższych w re-
gionie i wynosi średnio 11 zł.  W innych miastach opłaty 
wynoszą np. w Mikołowie – 14,50 zł, a w Knurowie 12,80 zł.
 Warto przypomnieć, że radni wspólnie z pracowni-
kami Urzędu Miasta od stycznia tego roku aktywnie po-
szukiwali rozwiązań, które pozwoliłyby na złagodzenie 
skutków tych zmian. Niestety zapisy ustawy, stanowisko 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz orzecznictwo są-
dów administracyjnych potwierdzają, że nie jest możliwe 
zastosowanie przez gminy żadnych ulg czy dopłat do sta-
wek za odbiór odpadów wnoszonych przez mieszkańców. 

Podczas prawie dwumiesięcznych prac nad uchwałą ze 
strony radnych Żorskiej Samorządności nie padły żadne (!) 
propozycje alternatywnych rozwiązań. Co więcej, podczas 
prac w komisjach także nie zabierali w tej sprawie meryto-
rycznie głosu. Radni Żorskiej Samorządności uaktywnili się 
tradycyjnie podczas sesji „w świetle kamer”, powtarzając 
pytania, które zadawali podczas komisji inni radni.
 Drugą manipulacją było sugerowanie mieszkańcom, 
że z pieniędzy pozyskanych z opłat za odpady prezydent 
„kupił sobie samochód służbowy oraz dwie działki w Ba-
ranowicach”. Jest to ewidentne przekłamanie, ponieważ 

ze środków zebra-
nych z ww. opłat nie 
można wydać ani 
złotówki na jakikol-
wiek inny cel. Zgod-
nie z ustawą opłaty 
zebrane za odbiór 
odpadów mogą być 
wydane wyłącznie 
na funkcjonowanie 
„systemu śmiecio-
wego” w gminie 
– o czym radni Żor-
skiej Samorządności 
doskonale wiedzieli!
 W całej 25-let-
niej historii istnienia 
reaktywowanego 
Samorządu Teryto-
rialnego w Żorach 
nikt do tej pory nie 
posunął się do tego, 

by poprzez tego typu akcje propagandowe podważać 
zaufanie Żorzan do swoich reprezentantów oraz do Rady 
Miasta jako instytucji!
 Po wielu rozmowach ze zdezorientowanymi miesz-
kańcami jesteśmy przekonani, że radni Żorskiej Samo-
rządności przez publikację oraz rozpowszechnianie ulot-
ki utracili to, co najcenniejsze w działalności publicznej 
– wiarygodność!

PODPISANO: Piotr Kosztyła, Piotr Huzarewicz, Krzysz-
tof Mentlik, Kamil Owczarek, Józef Sobik, Michał  
Miłek, Jacek Miketa, Jadwiga Kempny, Barbara  
Fiedor, Arkadiusz Kuś, Jolanta Hrycak, Małgorza-
ta Celińska, Andrzej Lis, Marcin Gaj, Iwona Krupa,  
Wojciech Maroszek. <
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> Pokaz mody Żory Be Fashion wkra-
cza na zupełnie nowy, międzynarodowy 
poziom! Gwiazdą imprezy będzie Ylan  
Anoufa, światowej sławy kreator mody 
i  główny projektant najważniejszej modo-
wej telewizji świata  – 
FashionTV. 
Telewizja FashionTV 
objęła również patro-
nat medialny nad po-
kazem! To najbardziej 
rozpoznawalny i mają-
cy ogólnoświatowy za-
sięg kanał telewizyjny 
poświęcony modzie. 
Telewizja przez całą 
dobę pokazuje nagra-
nia z  najważniejszych 
pokazów mody na ca-
łym świecie.
 Wśród modowych gwiazd nie zabrak-
nie twórców dziecięcej marki odzieżowej  
CiHoSha. „Polki Folki” to nazwa kolekcji 
mody Anety Larysy Knap, którą będziemy 
mogli oglądać podczas Żory Be Fashion 
2015! Projektantka, która rok temu zdo-

Modowe Wydarzenie Roku Żory Be Fashion 2015
Już 4 lipca Żory zmienią się w tętniącą życiem stolicę mody. Wielkie 
show odbędzie się na dziedzińcu Domu Kultury.

była uznanie w  oczach mieszkańców Żor  
ponownie przedstawi swoją twórczość 
i wyznaczy trendy na kolejny sezon.
 W roli konferansjera zobaczymy znane-
go z telewizji TVN prezentera Bartłomieja 

Jędrzejaka.
 W dniu pokazu rozstrzygnię-
ty zostanie konkurs dla studentów 
„Be Fashion” oraz zaprezentowane 
zostaną prace dyplomowe mło-
dych projektantów z Wyższej Szkoły 
Technicznej z  katedry Wzornictwa 
w Katowicach. Taneczno – lasero-
we widowisko zespołu MultiVisual,  
finalistów programu Mam Talent, 
dopełni całe show. 
 Podczas tegorocznej edycji 
imprezy zobaczymy też urzędnicz-
ki na  wybiegu. Panie zatrudnione 

w ratuszu zaprezentują kolekcję uniformów 
służbowych.
Żory Be Fashion
4.07.2015 r. godz. 18:00
Dziedziniec Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Żorach
WSTĘP WOLNY! <

> Dla najmłodszych w czerwcu powstały 
nowe place zabaw przy os. Pawlikowskiego 
w pobliżu ul. Żołnierzy Września i przy ul. Po-
lnej oraz doposażony został plac zlokalizowany 
w dzielnicy Rowień. Zamontowane urządzenia 
to: huśtawka podwójna, huśtawka ważka, bu-
jak sprężynowy pies, drabinka pozioma, sie-

Dla miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu miasto Żory 
realizuje kolejne inwestycje. 

Nowe place zabaw i siłownie pod chmurką

dzisko huśtawka „bocianie gniazdo”, ślizgawki, 
zestaw do gry w kółko i krzyżyk, liny stalowe 
i ścianki wspinaczkowe.
 Starsi mieszkańcy swoich sił mogą spróbo-
wać na siłowniach, które powstały na  os. Paw-
likowskiego przed blokiem nr 20,na os. Po-
wstańców Śląskich przy Trakcie Piastowskim 

na wysokości Szkoły Podstawowej nr  17 
i w dzielnicy Baranowice, przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 5. Tym samym liczba 
miejsc do ćwiczeń siłowych wzrosła do jede-
nastu! Z urządzeń można korzystać bezpłatnie, 
przez siedem dni w tygodniu, o każdej porze. 
Zachęcamy do wypoczynku pod chmurką. <

Z ŻYCIA MIASTA4

> Chcąc docenić weteranów mieszka-
jących na terenie naszego miasta, Rada 
Miasta Żory przyjęła program „Weteran 
w Żorach”. Zgodnie z regulaminem z ofer-
ty mogą korzystać osoby, które nieprze-
rwanie przez minimum 60 dni brały udział 
w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, w 

Zniżki dla weteranów

ramach kontyngentu policyjnego, Straży 
Granicznej, zadań ochronnych BOR oraz 
grupy ratowniczej Państwowej Straży Po-
żarnej. Warunkiem jest posiadanie aktual-
nej legitymacji weterana i zamieszkanie na 
terenie Żor. 
Więcej na www.zory.pl.

 Urząd Miasta zaprasza żorskie  
instytucje i przedsiębiorców do  wzięcia  
udziału jako Punkty Partnerskie w  Pro-
gramie „Weteran w Żorach”. Szczegó-
łowych informacji udzielają pracowni-
cy Zespołu Spraw Społecznych, Urząd  
Miasta Żory, tel. 43 48 134. <

Rusza nowy program zniżek w Żorach. Tym razem oferta skierowana 
jest do weteranów działających poza granicami państwa.
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25 lat Samorządu Terytorialnego
Gala, koncert, a także mecz polskich artystów 
z żorskimi samorządowcami – tak świętowano 
w Żorach.

> Uroczystości rozpoczęły się w Kinie 
„Na Starówce”. W obchodach wzięli udział 
samorządowcy wszystkich kadencji oraz 

zaproszeni goście. Podczas spotkania 
przemawiali ci, którzy przez ostatnie 
25  lat tworzyli żorskie władze samorzą-
dowe. Byli to: senator Adam Zdziebło, 
Czesław Błażyca – przewodniczy Rady 
Miejskiej w kadencji 1990–1994, Jan 
Huzarewicz – pierwszy prezydent Żor, 
Zygmunt Łukaszczyk – prezydent mia-
sta, Wacław Badura – przewodniczący 
Rady Miasta w kadencji 2002–2006, Piotr 
Kosztyła – przewodniczący Rady Miasta 
od 2006 r. oraz Waldemar Socha, spra-
wujący stanowisko prezydenta już piątą 
kadencję, tj. od 1998 r. W imieniu Ryszar-
da Ostrowskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej w kadencji 1994–1998, list 
skierowany do  gości imprezy odczytała 
Anna Ujma, doradca prezydenta. <

Nowy album 
TMMŻ
Pomóż 
w identyfikacji 
grobów i dopełnij 
publikację.
> Folder „Żyli wśród nas” zawierać bę-
dzie informacje na temat miejsc pamię-
ci narodowej oraz osób pochowanych 
na zabytkowym cmentarzu przy ul.  ks. 
Piotra Klimka. 
 Władze Towarzystwa zwracają 
się o  pomoc w identyfikacji grobów 
w celu dopełnienia publikacji w cyklu 
wydawniczym „Tworzyli historię Żor”. 
Głównym celem jest przekazanie in-
formacji i zachowanie dla potomnych 
dziedzictwa kulturowego żorskiej ne-
kropolii wraz z ich architekturą. Istotne 
jest także rozpowszechnienie wiedzy 
i utrwalenie pamięci o ludziach pocho-
wanych na tym cmentarzu, którzy swym 
zaangażowaniem społecznym, pracą na 
rzecz miasta i jego mieszkańców oraz 
dokonaniami w różnych dziedzinach 
życia zasłużyli się dla Żor, tworząc razem 
z innymi ludźmi historię naszego miasta.
 Jak zapowiadają miłośnicy Żor, fol-
der będzie swoistym przewodnikiem po 
cmentarzu i będzie zawierać krótkie not-
ki biograficzne spoczywających na nim 
osób, wiadomości na temat pomników, 
nagrobków, grobowców, mogił oraz in-
nych elementów XIX-wiecznej  klasycy-
stycznej oraz XX-wiecznej neogotyckiej 
architektury cmentarnej. Uzupełnieniem 
tekstów będą grafiki i zdjęcia.
UWAGA!
 W celu identyfikacji grobów osoby, 
które posiadają krewnych lub znają oso-
by pochowane na cmentarzu przy ul. ks. 
Piotra Klimka proszone są o kontakt te-
lefoniczny ze Stanisławem Szwarcem, 
wiceprezesem Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory, pod numerem telefonu 502 
377 606. <

Z ŻYCIA MIASTA 5

Budżet obywatelski wchodzi w fazę realizacji.

Gdzie będą nowe ścieżki 
rowerowe?

> W pierwszej kolejności planuje się po-
łączyć istniejącą ścieżkę rowerową w  cią-
gu ul.  Boryńskiej ze ścieżką na  ul. Górne 
Przedmieście i  dalej w  kierunku starówki, 
aż do ul. Wodzisławskiej. Następnie zostaną 
wybudowane przejazdy dla rowerzystów 
przez ul. Wodzisławską, ul. ks. Leszka i przez 
al. Niepodległości w  kierunku ul.  Górne 
Przedmieście. Ścieżka połączy się dalej z ko-
lejną arterią dla jednośladów w  kierunku 
parku Staromiejskiego, do ul. Rybnickiej. 
Zostanie wydzielony także przejazd przez 
ul.  Ogrodową. Planuje się kontynuować 
istniejącą ścieżkę wzdłuż ul. Dąbrowskiego, 
do ronda Wodzisławskiego .
 Dodatkowo uwzględniono dopusz-
czenie ruchu rowerzystów na  drodze dla 
pieszych od parku Cegielnia, wzdłuż 
ul.  Folwareckiej, w  kierunku Targowiska 
Miejskiego i dalej obok Domu Handlowego 
„Adar” i  ciągiem do  al. Wojska Polskiego. 
Następnie wokół ronda Węgierskiego, 
przez ul. Jubileuszową, do ul. Rybnickiej. 
 Posiedzenie zespołu ds. planowania 
przebiegu ścieżek rowerowych na terenie 
gminy odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta 
Żory. Przedstawiony projekt jest kontynu-

acją I etapu budowy ścieżek z 2014 r. i ma 
na celu objęcie jak największej części mia-
sta siecią oznakowanych dróg oraz chod-
ników z możliwością jazdy rowerem. Inwe-
stycja realizowana jest w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, na który przeznaczono pół 
miliona złotych.
Więcej informacji na www.zory.pl. <
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Szkoła Muzyczna na topie!

>  Do największych osiągnięć należy bez 
wątpienia nominacja do Nagrody Frydery-
ka dla absolwenta SSM II stopnia - Michała 
Barańskiego, w kategorii muzyk jazzowy.
 Nagrody dla najlepszych puzonistów 
otrzymali: Eryk Mencner – stypendysta Kra-
jowego Funduszu na rzecz Dzieci Wybitnie 
Uzdolnionych w Warszawie oraz Kacper 
Nowok, laureat III miejsce na XIV Ogól-
nopolskim Konkursie Młodych Solistów 
w  Jaworznie. Obaj uczniowie prowadzeni 
są przez wybitnego pedagoga Andrzeja 
Piekorza, nagrodzonego m.in. Medalem 
Srebrnym za Długoletnią Służbę przez pre-
zydenta oraz odznaką honorową MKiDN 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 Prestiżową nagrodę – Srebrną Strunę  
w  XVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów 
,,O złotą strunę’’ w Niepołomicach otrzymał 
w tym roku chór Diminuendo, prowadzony 
przez Ewę Adamczyk-Ścibik.
 Jan Łomozik z klasy wiolonczeli pe-
dagog Alicji Naworskiej odniósł sukcesy 
w  Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA 
szkół muzycznych w Krakowie, zajmując 
II miejsce. 
 Sekcja fortepianu zaistniała w dwóch 
znaczących konkursach. Paweł Gwóźdź 

z  klasy Jadwigi Barańskiej wywalczył 
I  miejsce w Zachodniopomorskim Kon-
kursie Pianistycznym 2015, a  Dawid 
Przybyło z  klasy Aleksandry Matuszczyk 
w  Ogólnopolskim Konkursie Młodych  
Talentów w Rybniku zajął II miejsce.
 Znaczące sukcesy odniósł też duet 
Kamil Owczarek (wiolonczela) i Wojciech 
Krusberski (akordeon) przygotowany 
przez Esterę Manderlę. Żorzanie zajęli 
dwukrotnie III miejsce w ogólnopolskich 
konkursach w  Gorlicach i Stalowej Woli 
oraz I miejsce  w Międzynarodowym Fe-
stiwalu „Intershow” w Nowym Targu. 
 Wiele sukcesów odnotowała też klasa 
fletu Barbary Śrubarz. Rafał Jaworski zajął 
III miejsce w Ogólnopolskich Konfronta-
cjach Instrumentów Dętych w Oławie 
i  I  miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie w  Kędzierzynie-Koźlu. Na  III  miejscu 
w  XIII  Międzynarodowym Konkursie Fle-
towym w Ostrawie uplasowała się Amelia 
Gwardecka. Zaś Magdalena Smołka zajęła 
III miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie 
w  Rybniku w kategorii najmłodsi fleciści.
 Warto podkreślić, że w tym roku szko-
ła pierwszego stopnia obchodzi jubileusz 
25-lecia istnienia. <

Wieloma spektakularnymi sukcesami 
zakończył się dla społeczności Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach 
rok szkolny 2014/2015.

W Żorach możesz 
pojeździć na  torze 
rolkowym w parku 
Cegielnia.

Wypożyczalnia  
rolek już otwarta!

> Do tej pory jedynym ograniczeniem 
mógł być brak sprzętu – ale to już prze-
szłość. W  hali MOSiR można wypożyczyć 
rolki, kaski i ochraniacze. 
 Wypożyczalnia przy ul. Folwareckiej 
jest czynna codziennie, w  godzinach 
6.00–21.00. Na  początek dla mieszkańców 
przygotowano 30 par rolek różnych typów 
i rozmiarów oraz komplet ochronny – kask, 
nałokietniki i  nakolanniki. Koszt wypoży-
czenia pary rolek na 1,5 godziny to 5 zł dla 
dzieci i 8 zł dla dorosłych.
 Zachęcamy do czynnego uprawiania 
sportu pod chmurką! 
 Więcej informacji i regulamin korzy-
stania z  tras sportowo-rekreacyjnych 
dostępny na www.mosir.zory.pl <

Kontrola 
szamb

> Informujemy mieszkańców, że od 
czerwca przedstawiciele Urzędu Miasta, 
PWiK i KMP będą kontrolowali gospodar-
stwa z nieczystościami ciekłymi (ściekami 
sanitarnymi) na posesjach, których wła-
ściciele mają już możliwość podłączenia 
do  kanalizacji sanitarnej, a dotąd nie wy-
wiązali się z tego ustawowego obowiązku.
 Szczególna uwaga skupiona będzie 
na posesjach, z których ilość wywożonych 
ścieków z szamb jest zdecydowanie mniej-
sza niż ilość zużywanej wody.
 O terminie przeprowadzania kontroli 
mieszkańcy poszczególnych posesji będą 
powiadamiani pisemnie. Mieszkańcy po-
wiadomieni o kontroli proszeni są o przy-
gotowanie do wglądu aktualnych umów 
na wywóz nieczystości ciekłych, rachun-
ków za dostawę wody i wywóz ścieków 
za okres od 1 stycznia 2014 r. oraz przygo-
towanie swobodnego dostępu do kontroli 
posiadanego szamba. <

Z ŻYCIA MIASTA6

> Swoje propozycje do Urzędu Miasta 
przesłało 108 osób. Wśród nazw osiedla 
znalazły się m.in.: Cichy Kącik, Polskich 
Olimpijczyków, Skalne, Prezydenckie, Pach-
nące, Kosmos, Kolorowe, Idealne, a  wśród 
nazw ulic takie jak: Kardamonowa, Wyjąt-
kowa, Kmicica, Telefoniczna, Pływaków, Sa-
dowa, Wiewiórkowa, Życzliwych Sąsiadów 
i Koziołka Matołka.
 Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwała specjalna komisja, w  skład 
której weszli przedstawiciele władz miasta, 
dzielnicy Rogoźna oraz Rady Miasta Żory.
 Spośród wszystkich prawidłowo wypeł-
nionych formularzy wyłoniono zwycięzcę. 

Wymyślił nazwę osiedla i wygrał skuter!

W Żorach powstanie Osiedle  
Europejskie

Został nim Artur Zięba, który zgłosił 
swoją propozycję: Osiedle Europejskie, 
z  ulicami: Wileńską, Paryską, Lwow-
ską, Praską i Wiedeńską.
 Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, 
a zwycięzcy serdecznie gratulujemy! <
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KULTURA I EDUKACJA

>  Do końca 
sierpnia można 
zgłaszać pra-
ce do  konkursu 
„Mamy w Żorach 
karmią piersią”. 
Na  autorów naj-
ciekawszych gra-
fik czekają atrak-
cyjne nagrody finansowe.
 Celem konkursu jest promocja karmienia piersią, która ma się 
przyczynić do  zwiększenia liczby dzieci karmionych wyłącznie 
w ten sposób w pierwszych miesiącach ich życia. 
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych i osób dorosłych. Zadaniem uczestników jest 
stworzenie ciekawych i oryginalnych grafik: plakatów, ulotek oraz 
projektów ledów. Formularz zgłoszeniowy w  wersji elektronicz-
nej można pobrać z  miejskiej strony internetowej www.zory.pl 
lub otrzymać wersję papierową w Urzędzie Miasta Żory, ul. Rynek 
9, pokój 100. 
 W  sprawach związanych z  konkursem pomocą służy Zespół 
Spraw Społecznych pod nr. tel. 32 43 48 135. <

„Mamy w Żorach karmią piersią”. 

SPORT 7

> Po pełnym emocji 
i  wyrównanym spo-
tkaniu, drużyna Gepar-
dów Żory wywalczyła 
pierwszy w  historii Su-
perpuchar Polski! Mecz 
o  Superpuchar Polski 
rozgrywany w Kutnie po-
między drużynami BUKS 
„Gepardy” Żory oraz 
MKS „Stal” BiS Kutno za-
kończył się wynikiem 5:4 
dla żorskich Gepardów. 
Początek spotkania był 
bardzo wyrównany i tak 
pozostało do  ostatniej, 
siódmej zmiany, w której 
Kutno odrobiło punkty, jednak nie pokrzyżowało to planów żorza-
nom. Nasi zawodnicy nie pozwolili odebrać już sobie zwycięstwa. 
Zawodnikiem meczu o Superpuchar został miotacz drużyny Gepar-
dów - Kamil Stajer. <

Gepardy Żory 
z historycznym 
Superpucharem Polski! 

Konkurs dla grafików 
i  artystów
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MTS Żory zagra w I lidze! 

>  Zawodniczki 
Miejskiego To-
warzystwa Spor-
towego Żory po 
doskonałej grze 
w  trakcie sezo-
nu, zwieńczonej 
świetnymi wystę-
pami w  turnieju 
barażowym, wy-
walczyły awans do I ligi piłki ręcznej kobiet.
 W trakcie sezonu zasadniczego piłkarki ręczne MTS-u, trenowane 
przez Mirosława Szczurka oraz Bartłomieja Dudę, nie dały szans kon-
kurencji, zdecydowanie wygrywając swoja grupę w II lidze. Zawod-
niczy zwyciężyły aż 18 razy, notując przy tym jeden remis i przegry-
wając tylko raz. O awansie do wyższej klasy rozgrywkowej miał w tej 
sytuacji zdecydować rozgrywany w  hali MOSiR w  Żorach turniej 
barażowy, w którym zmierzyły się drużyny: MTS Żory, MTS Kwidzyn 
i GMTS Sparta Gubin.
 W pierwszym mecz barażowym żorzanki wygrały z GMTS Spar-
tą Gubin aż 31:20 i były już o krok od awansu. Doskonały sezon za-
wodniczki MTS Żory podsumowały fenomenalnym meczem z MTS 
Kwidzyn, wygranym 32:17. Tym samym nasze zawodniczki przypie-
czętowały awans i w przyszłym sezonie zagrają w I lidze piłki ręcznej 
kobiet! <

Ogromny sukces piłki ręcznej 
w Żorach! 



www.zory.pl

więcej: fb muzeum.miejskie.zory oraz www.muzeum.zory.pl

Żory, 27-28 czerwca 

Bilet jednodniowy normalny 44,99 zł

Wejście na festiwal

Wejście All Inclusive

Bilet jednodniowy  14,99 zł
Karnet dwudniowy 19,99 zł

Festiwal  Atrakcje Miasteczka 
Westernowego Twinpigs

KULTURA I EDUKACJA

DOŁADUJ SIĘ 
naWAKACJE

MUZEUM POLECA

8
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NIE!
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STOP 
DLA 

KŁAMSTWA! 
STOP 
DLA 

MANIPULACJI!
czytaj na stronie 3!

Budżet 
obywatelski 


