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Nie! dla wypalania traw
Wypalanie traw oznacza olbrzymie spustoszenia w przyrodzie i jest poważnym 
zagrożeniem dla ludzi. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny 
jest człowiek. W pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym 
podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy.
Od pokoleń wśród wielu rolni-
ków panuje przekonanie, że spa-
lenie trawy spowoduje szybszy  
i bujniejszy odrost młodej trawy,  
a tym samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Nic bardziej błęd-
nego. Ziemia wyjaławia się, za-
hamowany zostaje bardzo poży-
teczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu 
z powietrza. 

Do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno 
dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas 
pożaru powstaje duże zadymie-
nie, które jest szczególnie groźne 
dla osób przebywających w bez-
pośrednim sąsiedztwie miejsca 
zdarzenia, z uwagi na możliwość 
zaczadzenia.   Powoduje ponad-
to zmniejszenie widoczności na 
drogach, co może prowadzić do 
powstania groźnych w  skutkach 
kolizji i  wypadków drogowych.  

Od palącego się poszycia gle-
by zapaleniu ulega podziemna 
warstwa torfu, który może zale-
gać nawet do kilkunastu metrów  
w głąb. Są to pożary długotrwałe 
(nawet do kilku miesięcy) i wyjąt-
kowo trudne do ugaszenia. Po-
nadto w przypadku gdy zwykła 
łąka po pożarze regeneruje się 
przez kilka lat, to pokłady torfu 
potrzebują na to kilku tysięcy lat. 

Trzeba pamiętać, że po zimie 
trawy są wysuszone i  palą się 
bardzo szybko. W rozprzestrze-
nianiu ognia pomagają także 
powiewy wiatru. W  przypadku 
gwałtownej zmiany jego kierun-
ku pożary bardzo często wymy-
kają się spod kontroli i przenoszą 
na pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich poża-
rach ludzie tracą dobytek całego 
życia. Występuje również bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi.

WYPALANIE TRAW JEST  
NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, 

ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Wypalania traw zabraniają m.in.: 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, Kodeks karny, 
Kodeks wykroczeń.

W walkę ze zjawiskiem wio-
sennego wypalania traw włączyła 
się  także Unia Europejska. Założe-
nia polityki rolnej UE regulują mię-
dzy innymi zagadnienia ochrony 
środowiska w  rolnictwie. Jednym 
z narzędzi umożliwiających do-
konywanie pozytywnych prze-
mian w  tym sektorze jest system 
dopłat bezpośrednich. Ta forma 
wsparcia unijnego zobowiązu-
je użytkownika gruntów do ich 
utrzymania zgodnie z normami, 
tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 
7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 
stycznia 2007 r. o płatnościach  
w ramach systemów wsparcia bez-

pośredniego (Dz. U. z 2008 r. nr 170, 
poz. 1051 z późn. zm.).  

W ślad za Agencją Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
należy stwierdzić, że wypalanie 
traw jest środowiskowo szkodli-
we, ale i surowo zabronione. Za 
wypalanie traw grożą, oprócz kar 
nakładanych np. przez policję 
czy prokuraturę, także dotkliwe 
kary finansowe nakładane przez 
Agencję w postaci zmniejszenia 
od 5 do 25% należnej wyso-
kości wszystkich rodzajów do-
płat bezpośrednich za dany rok,  
a w skrajnych przypadkach na-
wet ich odebrania.  

Warto kształcić się w Żorach!

Żorski rynek edukacyjny otwiera 
przed absolwentami szereg możliwo-
ści. W szkołach organizowane są liczne 
przedsięwzięcia budujące niepowta-
rzalny klimat każdej jednostki. Kształ-
cenie twórczego, młodego człowieka 
– aktywnego i kulturalnego to główny 
cel naszych placówek oświatowych. 
Na pochwałę zasługują wyniki i starania 
wszystkich żorskich szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych: wyniki egza-
minów, przedsięwzięcia i projekty regio-
nalne, ogólnopolskie i międzynarodo-
we, EWD, programy własne, osiągnięcia 
w olimpiadach, konkursach, zawodach, 
liczne certyfikaty. Oferta dla absolwen-
tów jest niezwykle bogata, Dyrektorzy  
zaproponowali liczne projekty eduka-
cyjne o zasięgu regionalnym, ogólno-
polskim i międzynarodowym.

Szanowni Rodzice, Drodzy 
Uczniowie przyjrzyjcie się ofertom 
szkół, poznajcie ich specyfikę. Lista 
żorskich szkół na: http://www.zory.
pl/oswiata,m,pa,152.html  

„Internet w każdym domu…” w Żorach!
   Informujemy mieszkańców 

Żor, że 31 marca 2014 roku 
rozpoczął się nabór do projektu 
pn. „Internet w każdym domu. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Subregionie 
Zachodnim Województwa 
Śląskiego”. 

Zapraszamy do zapoznania się z Re-
gulaminem Rekrutacji i do składania 
formularzy zgłoszeniowych, które 
są dostępne w Informacji Urzędu 
Miasta przy Al. Wojska Polskiego 25 
i Rynek 9 oraz na stronie interneto-
wej. Zgłoszenia przyjmowane będą 
do dnia 18 kwietnia 2014 roku.

Projekt obejmie przede wszyst-
kim świadczenie usługi dostępu 
do Internetu dla 100 zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym rodzin 
z terenu naszego miasta. Uczest-
nicy otrzymają bezpłatnie zestaw 
komputerowy, a także wezmą 
udział w szkoleniach z zakresu 

obsługi komputera i korzystania  
z Internetu. Projekt zakłada rów-
nież wyposażenie świetlic i klubów 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 49 
komputerów, gdzie mieszkańcy 
będą mogli nieodpłatnie skorzystać  
z dostępu do sieci internetowej.

 Kto może ubiegać się  
o uczestnictwo?

Beneficjentami niniejsze-
go projektu mogą zostać:
– gospodarstwa domowe speł-
niające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych,
– gospodarstwa domowe speł-
niające kryterium dochodowe 

upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej,
– dzieci i młodzież ucząca się z ro-
dzin w trudnej sytuacji material-
nej i społecznej, uprawniającej do 
uzyskania stypendiów socjalnych,
– osoby niepełnosprawne ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym,
– dzieci i młodzież ucząca się z bar-
dzo dobrymi wynikami w nauce 
(dochód /os./mies. do 1270,28 zł),
– osoby w wieku 50 i więcej 
lat (dochód /os./mies. nie 
przekraczający 831,15 zł),
– rodzinne domy dziecka,
– rodziny zastępcze,
– samotni rodzice.   

Rusza Bezpłatna Komunikacja Miejska 
   Niemożliwe staje się 

rzeczywistością. Żory 
staną się jednym  
z pierwszych miast  
w Polsce, które wprowadzi 
bezpłatną komunikację 
miejską. Za darmo 
będziemy jeździć już od  
1 maja.

Darmową komunikację 
miejską w Żorach obsłuży 
firma A21. Bezpłatny trans-
port realizowany będzie 
w  ramach Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego 
z siedzibą w Jastrzębiu-
-Zdroju. 

Ulicami Żor będzie 
jeździć osiem, specjalnie 
oklejonych klimatyzo -
wanych autobusów, wy-
produkowanych w 2014 
roku. – Z komunikacji 
miejskiej w naszym mie -

ście korzystają przede 
wszystkim dzieci i mło -
dzież oraz osoby starsze 
i  niezamożne. W wielu 
rodzinach, szczególnie 
wielodzietnych, wydatki 

na transpor t stanowią po -
ważną pozycję w rodzin-
nych budżetach. Darmo -
wa komunikacja miejska 
zachęci mieszkańców, aby 
z samochodów przesiedli 

się do autobusów – mówi 
Waldemar Socha, Prezy-
dent Miasta  Żory. – Jeste-
śmy przekonani, że darmo-
wa komunikacja miejska  
w znacznym stopniu uła-
twi naszym mieszkańcom 
dostęp do edukacji, kul-
tury, sportu i rekreacji,  
a także poprawi dostęp-
ność miejsc pracy. Nasze 
miasto szybko się rozwija, 
ale – co jest oczywiste – 
nowe dzielnice mieszka-
niowe i   zakłady pracy są 
coraz bardziej oddalone 
od centrum. Bezpłatna ko-
munikacja miejska z  pew-
nością skróci ten dystans – 
dodaje Waldemar Socha.  

 Na terenie miasta w ramach 
bezpłatnej komunikacji 
będzie funkcjonowało 7 linii.

Mobilny bilet!
Zmotoryzowanym użytkownikom naszych dróg przypominamy, iż w Strefie 
Płatnego Parkowania w Żorach funkcjonuje system moBiLET. 

System ten umożliwia 
uż y tkownikom drogi par-
kującym w stref ie płat-
nego parkowania dokony-
wanie opłat za postój za 
pomocą telefonu komór-
kowego poprzez wykorzy-
stanie technologii GPRS. 
Usługa stanowi dogodną 
alternat ywę dla dokony-
wania opłat za parkowa -
nie gotówką przy uż yciu 
parkomatów.

Zamiast kupować bi-
let papierowy w automa-
cie,  kierowca uruchamia 
w telefonie intuicyjną 
aplikację i  wybiera prze-
widywany czas parkowa-
nia.  W systemie zostaje 
aktywowany wirtualny 
bilet ,  którego ważność 
może zostać sprawdzona 
online na podstawie ta-

blicy rejestracyjnej (np. 
przez telefon kontro-
lera) .  Użytkownik może  
w dowolnym momen-
cie zakończyć naliczanie 
opłaty lub przedłużyć 
parkowanie,  bez koniecz-
ności wracania do samo-
chodu. Opłata obciąża 
konto rozliczeniowe do-
piero po zakończeniu po-
stoju,  z dokładnością do 
1 minuty. 

System moBiLET wpro-
wadza także inne korzyst-
ne usługi dla jego użyt-
kowników, ponieważzostał 
on również wprowadzo-
ny przez Międzygminny 
Związek Komunikacyjny, 
co dodatkowo umożliwia 
dokonywanie opłat za 
przejazd środkami komu-
nikacji miejskiej.

Ponadto użytkownik 
aplikacji moBiLET może 
dokonywać opłat za parko-
wanie i przejazdy środka-
mi komunikacji zbiorowej 
w innych miastach (wykaz 
miast został zamieszczony 
na stronie www.mobilet.
pl). Wymienione usługi są 
dostępne we wszystkich 
sieciach telefonii komór-
kowej.

  Aby zostać użytkowni-
kiem moBiLET-u, należy :

• zarejestrować się na 
stronie www.mobilet.
pl;

• na telefon komórkowy 
użytkownika zostanie 
wysłana darmowa apli-
kacja JAVA;

• należy wybrać formę 
rozliczeń (np: polece-
nie zapłaty, przedpłata 
na konto lub karta kre-
dytowa);

• obowiązkowo do celów 
kontrolnych należy 
oznaczyć swój samo-
chód (winietka samo-
przylepna do pobrania 
u kontrolera SPP). 

 Więcej informacji można 
uzyskać w Wydziale 
Infrastruktury Miejskiej 
pod numerem telefonu  
32 43 48 226, jak również 
pod numerem infolinii 
administratora moBiLET:  
801 805 900  
lub 61 66 70 999  
oraz na www.mobilet.pl 
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Mieszkańcu, oznakuj swoją 
nieruchomość i swój pojemnik 
na odpady

W związku z informacja-
mi przekazywanymi przez 
przedsiębiorców odbierają-
cych odpady komunalne na 
terenie miasta, dotyczący-
mi trudności wynikających  
z identyfikacji posesji  
i właściwego przypisania 
odpadów do danej posesji, 
przypominamy o obowiązku 
oznaczenia nieruchomości 
numerem porządkowym po-
przez jego umieszczenie w 
widocznym miejscu (Ustawa 
z dn. 17 maja 1989 r., Prawo 
geodezyjne i kartograficzne 
art. 47b).

Ponadto prosimy o ozna-
kowanie pojemników lub 
worków, w których groma-
dzone są odpady, w szczegól-
ności gdy na nieruchomości 
jest kilku użytkowników (do-

tyczy to m.in. nieruchomości 
zamieszkałych, na których 
jednocześnie prowadzona 
jest działalność gospodarcza, 
a także nieruchomości wie-
lolokalowych niebędących w 
zarządzie Wspólnoty Miesz-
kaniowej bądź Spółdzielni 
Mieszkaniowej).  

Darmowe szczepienia  
przeciw HPV i meningokokom
Od kilku lat w Żorach trwa darmowa kampania szczepień dla dziewcząt w wieku 
12 i 13 lat przeciwko wirusowi brodawczaka HPV oraz szczepień ochronnych 
przeciwko meningokokom dla dzieci urodzonych w 2012 roku.

Pod koniec marca br. rozstrzy-
gnięto konkurs ofert i wyło-
niono realizatora programu  
zdrowotnego pn.: „Organiza-
cja i wykonanie nieodpłat-
nych szczepień przeciw wiru-
sowi brodawczaka ludzkiego 
(HPV dla 250 dziewcząt za-
mieszkałych na terenie mia-
sta Żory)”. Realizatorem  pro-
gramu został NZOZ S.C. „Szkol 
– Med”.

Programem objęte będą 
dziewczęta urodzone w 2001 r., 
a w przypadku braku chętnych 
z  ww. rocznika będą szcze-
pione dziewczęta urodzone 
w 2002 r. – decyduje kolej-
ność zgłoszeń – do wyczer-
pania dostawy szczepionki.  

Badania i szczepienie będą 
wykonywane w placówkach 
oświatowych, do których 
uczęszczają objęte progra-
mem dziewczęta. Szczepienia 
będą wykonywane szcze-
pionką Cervarix.

W przypadku dziewcząt 
nieuczęszczających do żor-
skich szkół zainteresowane 
osoby będą mogły ustalić 
terminy i miejsce szczepień  
z osobą odpowiedzialną za 
realizację zadania – Panią Ma-
rią Kasiorowską – kierowni-
kiem NZOZ S.C. „Szkol – Med”.

Na terenie miasta Żory bę-
dzie dostępny dla rodziców  
i uczniów punkt informa-
cyjny dotyczący realizacji i 

przebiegu szczepień. Powyż-
szy punkt będzie czynny od 
poniedziałku do czwartku,  
w godz. od 9.00 do 10.30, w 
siedzibie NZOZ „Szkol – Med’’ 
w Żorach, os. Ks. Władysława 
27, pokój 214, telefon: 502 
539 870.

Dnia 24 marca br. rozstrzy-
gnięto konkurs ofert i wyło-
niono realizatora programu  
zdrowotnego pn.: „Organizacja  
i wykonanie nieodpłatnych, 
profilaktycznych szczepień 
ochronnych przeciwko menin-
gokokom dla dzieci urodzo-
nych w 2012 r., zamieszkałych 
na terenie miasta Żory’’. Re-
alizatorem programu zostały 
Miejskie Zakłady Opieki Zdro-

wotnej w Żorach Sp. z o.o., ul. 
Dąbrowskiego 20, 44-240 
Żory.

Planowane jest zaszczepie-
nie ok. 760 dzieci  z rocznika 
2012, za kwotę 90 440,00 zł,  
w terminie od  kwietnia do grud-
nia 2014 roku. Szczepienia będą 
wykonywane w  dniach: ponie-
działki w godz. od 8.00 do 10.00, 
wtorki, środy i piątki w godz. od 
13.00 do 15.00, (po telefonicz-
nym ustaleniu terminu). 

 Rejestracja odbywać 
się będzie w dniach od 
poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 18.00,  
pod numerem telefonu  
32 44 07 688. 

Badania archeologiczne na terenie Żor

   W okresie od kwietnia 
do grudnia 2014 roku 
archeolodzy należący do 
Stowarzyszenia Archeologów 
Terenowych „Stater” 
prowadzić będą badania 
archeologiczne, polegające 
na poszukiwaniu  
i rejestrowaniu zabytków 
archeologicznych 
zalegających na powierzchni 
gruntów znajdujących się na 
terenie gminy Żory.

– Projekt przewiduje wyko-
nanie badań polegających na 
przeszukaniu dostępnych ob-
szarów rolniczych, nieużytków 
i  obszarów leśnych. Ostatecz-
nym celem projektu jest mak-
symalnie pełna inwentaryzacja 
ruchomych (ceramika, wyroby 
krzemienne i metalowe) i nieru-
chomych (umocnienia, kurha-
ny) zabytków archeologicznych 
od epoki kamienia do czasów  
II wojny światowej na bada-

nym terenie, a co za tym idzie 
– rekonstrukcja jego dziejów, 
zwłaszcza w okresie prahistorii 
– mówi Marcin Przybyła, czło-
nek Stowarzyszenia Archeolo-
gów Terenowych „Stater”.

Badania te prowadzone 
są w  ramach projektu „Roz-
poznanie i  inwentaryzacja 
dziedzictwa archeologiczne-
go Płaskowyżu Rybnickiego”, 
realizowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego, za zgo-
dą Śląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków  
w Katowicach. Będą odbywa-
ły się wieloetapowo, głównie 
wiosną i jesienią 2014 roku. 

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”

Konkurs literacki 
„Żorskie Opowieści”

Ż

Uwaga!

Uprzejmie informuje-
my, że w dniu 2 maja br. 
Urząd Miasta Żory będzie 
nieczynny. Za utrudnienia 
przepraszamy. 
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Żory jak Amsterdam?
Amsterdam znany jest z ogromnej liczby rowerów i znakomitej infrastruktury 
rowerowej. Podobnie może być w Żorach. 

Wszystko za sprawą rozwoju 
systemu ścieżek rowerowych 
w mieście. To właśnie ta inwe-
stycja najbardziej spodobała 
się mieszkańcom Żor i zostanie 
zrealizowana w  ramach „Bu-
dżetu Obywatelskiego”. Przy-
pomnijmy, że na inwestycję 
przeznaczone zostanie aż pół 
miliona złotych!

W marcu po raz trzeci de-
batowano nad koncepcją roz-
woju ścieżek rowerowych. Tym 
razem spotkano się w gronie 
osób, które zgłosiły projekt 
ścieżek rowerowych w ramach 
„Budżetu Obywatelskiego”. Ko-
ordynator projektu, Bronisław 
Jacek Pruchnicki, Doradca Pre-
zydenta ds. Infrastruktury przy-

bliżył swoim gościom, jakie 
działania podjęto, aby wdrożyć 
projekt modernizacji ścieżek 
rowerowych w naszym mieście. 
– Zaproponowano i omówiono 
układ ścieżek oraz połączeń 
między nimi. Do tych połączeń 
wykorzystane będą m.in. ist-
niejące odcinki ścieżek rowe-
rowych. Obecnie prowadzone 
są prace, mające na celu okre-
ślenie niezbędnego zakresu 
robót budowlanych i koniecz-
nego oznakowania poziomego 
i pionowego – mówi Bronisław 
Jacek Pruchnicki.

Powyższe prace trwają  
w gronie specjalistów z Urzę-
du Miasta Żory (Wydział Infra-
struktury Miejskiej, Wydział In-

westycji, Zespół Kultury Sportu 
i Turystyki). W projekt zaanga-
żowano także przedstawicieli 
klubu „Wandrus”, jak i Towarzy-
stwa Miłośników Miasta Żory 
oraz władz Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji i przedstawi-
cieli Rady Miasta. 

  Przypomnijmy:
Mieszkańcy nadsyłali do Urzędu 
Miasta swoje propozycje przed-
sięwzięć, które chcieliby zreali-
zować w ramach „Budżetu Oby-
watelskiego”. Wpłynęło wiele 
interesujących pomysłów i pro-
pozycji, nad którymi następnie 
pochyliła się specjalna komisja, 
złożona z radnych oraz pracow-
ników Urzędu Miasta. Komisja 

wytypowała trzy najciekawsze 
pomysły i oddała je pod głoso-
wanie mieszkańców Żor. Gło-
sować można było na: rozwój 
systemu ścieżek rowerowych  
w mieście, centrum muzyczne 
ze studiem nagrań i  średnio-
wieczny park rekreacyjno-edu-
kacyjny 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 re-
alizacji projektu będziemy 
Państwa informować na bie-
żąco. 

Dzielnice na start – aktywnie  
i na sportowo spędzaj czas!
   Po krótkiej przerwie 

MOSiR Żory wznawia 
działalność  w ramach 
programu „Dzielnice 
na start – aktywnie i na 
sportowo spędzaj swój 
wolny czas”. 

Przypominamy, że akcja 
ta ma na celu prowadzenie na 
terenie dzielnic zajęć zorga-
nizowanych dla jej mieszkań-
ców w wybranej przez nich 
formie rekreacyjno-ruchowej.

Zajęcia mają charakter 
otwarty, zapisów można do-
konać na miejscu, u osoby 
prowadzącej.

W okresie jesienno-zimo-
wym akcja ta przybrała nieco 
inny kształt i zajęcia odbywa-
ły się raz w tygodniu w formie 
„Otwartych Dni Hali Sporto-
wej”.

Od marca organizatorzy 
wracają do wcześniej wypra-
cowanej formuły zajęć.

Aktualny grafik zajęć 
przedstawia się następująco:

  aerobik
poniedziałek: 17.30 - 18.45
środa: 17.30 – 18.30 
miejsce: Świetlica Smok – os. 
Korfantego w Żorach, prowa-
dząca – Renata Kochanowska, 
tel.: 607 370 718,

  nordic walking
poniedziałek: 15.30 – 17.45
miejsce zbiórki: Rogoźna (plac 
obok Kościoła), prowadząca – 
Jadwiga Błaszkowska-Doma-
gała, tel.: 781 945 995,

   siatkówka
wtorek: 18.30 – 19.30
czwartek: 18.45 – 19.30
miejsce: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Osinach,
prowadzący – Sebastian Mar-
klowski, tel.: 785 338 778.

 tenis stołowy
piątek: 18.00 – 19.30, miej-
sce: Hala sportowa MOSiR, ul. 
Folwarecka 10, prowadzący – 
Marek Tyniecki, tel.: 604 201 
255. 
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