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uwaga, Barszcz 
Sosnowskiego! 
Silnie toksyczna oraz 
alergizująca roślina 
pojawiła się w Żorach.

> W dzielnicy Baranowice i w okolicy stawu 
Śmieszek usunięto barszcz, który miał blisko 
4 m wysokości.
 Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna 
roślina, którą można pomylić np. z koprem. 
Jednak w przeciwieństwie do kopru, barszcz 
ma charakterystyczne cechy.
 Młode rośliny tworzą wiosną rozety 
dużych, okazałych liści, z których wyrasta 
w  czerwcu gruba, mięsista i  pokryta wło-
skami łodyga, zakończona baldachem 
drobnych białych kwiatków. Na  tym etapie 
przypomina nieco znacznie delikatniejszy, 
pospolicie występujący w różnych rejonach 
Polski, barszcz zwyczajny. Tyle że barszcz 
Sosnowskiego przy swym nieszkodliwym 
kuzynie wyróżnia się okazałością. Jego wy-
sokość może wynosić od 1 do nawet 4 m. 
Gdy po przekwitnięciu białe kwiatki zostają 
zastąpione przez nasiona, roślina przez la-
ików może być pomylona z dojrzałym kwia-
tostanem kopru.
 Chwast wydziela parzącą substancję, któ-
ra może powodować zapalenie skóry oraz 
błon śluzowych. Jego działanie nasila się pod-
czas słonecznej pogody, wysokiej temperatu-
ry oraz dużej wilgotności powietrza. 
 W przypadku, gdy natkną się Państwo 
na  roślinę, prosimy o kontakt z Zakładami 
Techniki Komunalnej w Żorach pod numerem 
telefonu 32 43 56 880 wew. 20. Ważne jest, 
aby podać dokładną lokalizację rośliny. <

Śmiertelna trucizna – dopalacze

> Od wielu miesięcy środki zastępcze, 
czyli tzw. dopalacze zbierają tragicz-
ne żniwo w  naszym kraju. Apelujemy 
i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zaży-
wać tych groźnych substancji. 
 Masz wątpliwości, czy Twoje dziecko 
zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć 
się więcej na temat możliwości leczenia? 
Wiesz wszystko o negatywnych skutkach 
tych niebezpiecznych substancji? Masz 
informacje o miejscach, w których han-
dluje się zakazanymi środkami? Jesteś 
uzależniony? Gdzie szukać pomocy? <

Ofiary śmiertelne, wiele zgłoszeń o zatruciach 
i setki osób w szpitalach. Dopalacze zabijają!

zmiana siedziby obwodowej 
komisji wyborczej nr 1 w żorach
6 września 2015 r. odbędzie się ogólnokrajowe 
referendum. 
> Głosujący odpowiedzą w nim na trzy 
pytania dotyczące wprowadzenia jed-
nomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu, stosunku do do-
tychczasowego sposobu finansowania 
partii politycznych z budżetu państwa 
oraz interpretacji zasad prawa podat-
kowego w razie wątpliwości na korzyść 
podatnika.
 Mieszkańcy Obwodu Wyborczego 
nr  1 w Żorach będą głosować w  zbli-
żającym się referendum oraz kolejnych 
wyborach, nie – jak dotychczas – w ZSO 
przy ul. Powstańców 6, lecz w  lokalu wy-
borczym znajdującym się w Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Woj-

ciecha Korfantego w Żorach, ul. Klimka 7.
 Obwód Wyborczy nr 1 obejmuje nastę-
pujące adresy: al. Niepodległości nume-
ry parzyste, al. Wojska Polskiego od nr.  1 
do  nr.  3c, ulice: Bagnista, Bałdyka, Dolne 
Przedmieście, Dworcowa od nr. 1 do nr. 29 
(nieparzyste) i  od  nr.  2 do nr. 18 (parzy-
ste), Garncarska, Górne Przedmieście, Ka-
cza, Klimka, Kolejowa od nr. 1 do  nr.  43c, 
Kopernika, Koszarowa, Krysztafkiewicza, 
Kupiecka, Laskowskiego, Męczenników 
Oświęcimskich, Moniuszki, Muzealna, Po-
wstańców, Rybnicka od nr. 2 do nr. 46a 
(parzyste), Rynek, Stawowa, Szeptyckiego, 
Szeroka, Traugutta, Wąska, Wodociągowa, 
Zgaślika. <

zobacz żory na nowej mapie 
lotniczej 
> W geoportalu jest już dostęp-
na nowa ortofotomapa, czyli mapa 
opracowana na podstawie zdjęć 
lotniczych, wykonanych w kwietniu 
tego roku. 
 Pracownicy Urzędu Miasta korzy-
stają z mapy np. podczas pracy nad 
planowaniem przestrzennym, kon-

trolą inwestycji czy wyrębu zieleni lub też 
dzikich wysypisk. Jednak obok typowo 
urzędowego przeznaczenia, ortofotoma-
pa może stanowić ciekawe źródło wizual-
nej informacji dla mieszkańców, np. przy 
zakupie działki czy miejsc pod inwestycję. 
 Zobacz ortofotomapę na: 
www.geoportal.zory.pl. <

Gdzie szukać pomocy?

 800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora  
  Sanitarnego

 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli  
  w sprawach bezpieczeństwa dzieci

 800 12 12 12 Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika  
  Praw Dziecka

 112 Numer alarmowy obowiązujący  
  na terenie całej Unii Europejskiej
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Szkoła na miarę XXI wieku w Roju! 
weź udział w dniu otwartym

zespół boisk typu „orlik”, czyli boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną trawą i  boisko wielo-
funkcyjne do  koszykówki i  siatkówki o  na-
wierzchni tartanowej. Dla  najmłodszych 
dzieci zbudowano również kolorowy i bez-
pieczny plac zabaw z huśtawkami, dom-
kami, mostkami, zjeżdżalniami i  ścianką 
wspinaczkową. Warto podkreślić, że po go-
dzinach pracy szkoły cały teren będzie do-
stępny dla wszystkich mieszkańców. Koszt 
inwestycji wyniósł 9 mln 224 tys. zł. 
 Doskonałą okazją, by zobaczyć jak 
kompleks edukacyjny w Roju wchodzi 
w XXI wiek będzie Dzień Otwarty! Impre-
za rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia 
o  godz. 17:00 przy Przedszkolu nr 17, 
z wejściem od ul. Granicznej. W programie 
m.in. zabawy dla dzieci z animatorami i ży-
wymi maskotkami, rozgrywki sportowe, fo-
tobudka i wiele innych atrakcji. Wstęp wol-
ny! Serdecznie zapraszamy. <

> Dzieciom, które od września pójdą 
do  przedszkola lub szkoły w dzielnicy Rój 
z pewnością od pierwszego dnia towarzyszył 
będzie uśmiech. Nowy budynek przedszkola, 
rozbudowana szkoła, nowoczesne i funkcjo-
nale boiska oraz kolorowy plac zabaw spra-
wią, że nauka stanie się przyjemnością.
 Do istniejącego wcześniej, a obecnie 
poddawanego kompleksowej termomo-
dernizacji Zespołu Szkół nr 5 dobudowa-
no zupełnie nowy segment, który mieści 
nową siedzibę Przedszkola nr 17, do którego 
uczęszcza około 150 dzieci i pięć sal dla naj-
młodszych uczniów szkoły podstawowej. 
Znalazła tu również miejsce kuchnia i sto-
łówka dla wszystkich dzieci z Zespołu Szkół 
nr 5 oraz druga sala gimnastyczna przezna-
czona dla młodszych uczniów i przedszko-
laków. Ten najnowocześniejszy w regionie 
obiekt jest nie tylko ładny, ale też funkcjo-
nalny i  przyjazny dzieciom. Całość dopełnia 

> Od 1 września 2015 roku wchodzą 
w  życie nowe rozkłady jazdy Bezpłatnej 
Komunikacji Miejskiej na liniach 03, 04, 05, 
06 i 07. 
Zmiany dotyczą niektórych kursów na li-
niach w dni robocze nauki szkolnej i dni 
robocze wolne od nauki szkolnej. Autobu-
sy tymi trasami w soboty i niedziele będą 
jeździły jak dotychczas. Bez zmian pozo-
stają obowiązujące obecnie rozkłady jazdy 
autobusów BKM na liniach 01 i 02. Więcej 
na www.zory.pl <

od września 
zmiany 
w rozkładach 
jazdy Bkm
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Przed nami nowa, udoskonalona formuła budżetu obywatelskiego.
Budżet obywatelski 2016

> W Żorach mechanizm obywatelskiego 
współdecydowania o samorządzie wpro-
wadzono już w kilka lat temu jako budżet 
partycypacyjny dla dzielnic. Trzy lata temu 
formułę budżetu obywatelskiego roz-
szerzono. Mieszkańcom dano możliwość 
zgłaszania projektów istotnych w skali ca-
łego miasta. Na ten cel z budżetu miasta 

przekazano w 2014 i 2015 roku aż pół mi-
liona złotych. W tym roku formułę budże-
tu obywatelskiego udoskonalono. Nowe 
zasady zagwarantują większą przestrzeń 
do dyskusji a także wzrost aktywności spo-
łeczności lokalnej.
 Pierwszą istotną zmianą jest fakt, że 
w  2016 roku dzielnice w  ramach budże-

tu partycypacyjnego otrzymają większe 
środki finansowe z budżetu miasta. W  la-
tach poprzednich wsparcie to wynosi-
ło 50  tys.  zł, w przyszłym  roku będzie to 
kwota 80  tys.  zł. To mieszkańcy dzielnic 
decydują na jaki cel chcą przeznaczyć po-
wyższe środki. Istnieje też możliwość, aby 
dzielnice łączyły swoje budżety lub poży-
czały sobie pieniądze w danym roku.
 Więcej zmian nastąpiło w ramach for-
muły budżetu obywatelskiego w skali ca-
łego miasta. Te szczegółowo zostaną opi-
sane na stronie www.zory.pl. 
 Szczegółowe informacje na  temat for-
muły Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 
zostaną przekazane do opinii publicznej 
podczas spotkań informacyjnych, o  któ-
rych Urząd Miasta Żory będzie informował 
za pośrednictwem Internetu, mediów, 
social mediów, zarządów dzielnic a  także 
radnych.
 Informacja o rozpoczęciu składania 
propozycji zostanie podana na miejskiej 
stronie internetowej www.zory.pl i  w  lo-
kalnych mediach. We wrześniu zostanie 
opublikowana ostateczna lista projek-
tów, na które można będzie oddać swój 
głos. Zwycięska pomysł zostanie wpisany 
w projekt budżetu miasta na 2016 r.  <
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Opracowanie i wydanie niniejszej ulotki jest współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Śląskie Sprawniej – wsparcie osób  niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”
 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011 roku, nr 127, poz. 721 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2015 roku, poz.149)    
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach 
komunikowania się 
(Dz. U. z 2011 roku, nr 209, poz. 1243)
Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych sporządzona w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 
(Dz.U. z 2012 roku, poz.1169) 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(M. P. z 13 sierpnia 1997 r., nr 50 poz. 475)

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
http://www.niepelnosprawni.slaskie.pl/
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.slaskie.pl/

Przydatne akty prawne i strony
 internetowe: 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
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dbać o swoje prawa

pracować na miarę swoich możliwości

podnosić swoje kwalifikacje

być aktywnym 

dążyć do samodzielności 

decydować o swoim życiu

rozwijać swoje pasje

dążyć do samorealizacji

w pełni korzystać z dostępu do kultury,
sportu i rekreacji

mówić o swoich potrzebach

nie wstydzić się tego kim jesteś

w pełnym zakresie korzystać z życia
społecznego i kulturalnego

NIE BAĆ SIĘ PROSIĆ O POMOC! 

POWINIENEŚ / POWINNAŚ:

być samodzielny i niezależny finansowo
poruszać się w przestrzeni publicznej przy
wsparciu instytucji publicznych
realizować swoje pasje, zaspokajać
potrzeby i spełniać marzenia
uczyć się i studiować, podnosić poziom
swojej wiedzy ogólnej i kwalifikacji
zawodowych
niezależnie od orzeczonego stopnia
niepełnosprawności podjąć 
zatrudnienie w:
Zakładach Pracy Chronionej, Zakładach
Aktywności Zawodowej i na otwartym
rynku pracy na odpowiednich dla Twoich
możliwości stanowiskach. Osoby
niepełnosprawne  zachowują znaczną część
umiejętności wykonywania wielu czynności
oraz sprawność i zdolności, które powinny
stanowić podstawę dalszego kształcenia oraz
przekwalifikowania.
Całkowita bądź częściowa niezdolność do
pracy wynikająca z orzeczenia 
o niepełnosprawności oznacza tylko tyle, 
że trzeba znaleźć możliwość wykonywania
pracy w sposób bardziej przemyślany niż przy
zatrudnianiu osoby pełnosprawnej. 
prowadzić działalność gospodarczą, 
a nawet otrzymać dofinansowanie do tej
działalności

MOŻESZ:
JAKO OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
MASZ PRAWO DO:

skróconego czasu pracy w przypadku 
umiarkowanego i znacznego stopnia
 niepełnosprawności
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Zawody okazały się szczęśliwe tak-
że dla solistki Dżesiki Skórskiej, która 
wytańczyła tytuł wicemistrza Europy, 
pokonując 29 zawodniczek ze Starego 
Kontynentu.
 Dziewczyny otrzymały nominację 
na Mistrzostwa Świata Mażoretek, któ-
re odbędą się w Pradze. Instruktorem 
tancerek jest Kaja Skórska.
 Serdecznie gratulujemy sukcesów! <

> W układzie mix (połączenie mażoretek 
i  cheerleaderek) żorskie tancerki zdobyły 
brązowy medal. Nagrodę przyznano pod-
czas X Mistrzostw Europy Mażoretek orga-
nizowanych przez International Federation 
Majorettes Sport w Kędzierzynie-Koźlu. 
 Nasze miasto reprezentowały mażo-
retki Eksplozja, które działają przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Żorach, na co dzień tre-
nujące w Klubie Wisus.

KOMUNIKAT

Eksplozja wicemistrzem Europy 
W układzie mix (połączenie mażoretek 
i cheerleaderek) żorskie tancerki zdobyły 
brązowy medal. 

w żorach oszczędzamy energię
Jak człowiek wpływa na klimat Ziemi, skąd bierzemy 
energię oraz jak ją oszczędzać w swoich domach? 
> Odpowiedzi na te i inne pytania otrzy-
mali uczestnicy konferencji naukowej, która 
odbyła się w Żorach. Przedsięwzięcie zorga-
nizowano w ramach działań promocyjnych 
związanych z realizacją projektu „Energo-
oszczędne Żory – poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności 
publicznej przeznaczonych na  potrzeby 
oświaty”.
 W konferencji, która odbyła się w Kinie 
„Na Starówce” wzięli udział uczniowie pięciu 
żorskich szkół, które zostały objęte projek-
tem „Energooszczędne Żory”, w tym: Zespo-
łu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 2, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
Zespołu Szkół Specjalnych i Szkoły Podsta-
wowej nr 3. 
 Wykład na temat energooszczędno-
ści i  ekologicznego postępowania wygłosił 
Łukasz Polakowski z Fundacji na rzecz Efek-

tywnego Wykorzystania Energii. Uczestnicy 
spotkania nie tylko dowiedzieli się, jak dbać 
o środowisko naturalne, lecz także otrzymali 
materiały promocyjne związane z projektem.
 Głównym celem projektu jest ograni-
czenie emisji gazów cieplarnianych i zanie-
czyszczeń powietrza powstających podczas 
spalania paliw na cele grzewcze i oświetle-
nia pięciu placówek szkolnych w  Żorach. 
Realizacja tego celu będzie wynikać z ra-
cjonalizacji zużycia energii w budynkach, ta 
z  kolei pozwoli obniżyć koszty ogrzewania 
i  oświetlenia.
 Do podstawowych przyczyn podjęcia 
projektu zaliczono:
•	 niewystarczający poziom izolacyjności 

przegród zewnętrznych (ścian, stropo-
dachów, stolarki okiennej i drzwiowej),

•	 niską sprawność i niedostateczny stan 
techniczny instalacji c.o. i c.w.u.,

•	 wyeksploatowane systemy grzewcze 
w Zespole Szkół nr 5,

•	 energochłonne systemy oświetleniowe.
 Zakładane cele zostaną osiągnięte 
dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i po-
wszechnie stosowanych działań termomo-
dernizacyjnych.
 „Energooszczędne Żory – poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej przeznaczonych 
na potrzeby oświaty” to projekt zgłoszony 
przez gminę Żory, który uzyskał dofinanso-
wanie z Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–
2014.
 Całkowity koszt kwalifikowany pro-
jektu to 5 079 126 zł. Kwota dotacji to 
3 809 928 zł.
 Więcej informacji o projekcie na stro-
nie www.energooszczedne.zory.pl. <

odbierz karmę 
i pomóż kotom

Urząd Miasta 
Żory wydaje 
karmę 
dla wolno 
żyjących 
kotów.

> Zapraszamy społecznych opiekunów 
do odbioru karmy w Urzędzie Miasta przy 
al. Wojska Polskiego 25, pok. 208. Kontakt 
tel.: 32 434 82 72.
Wystaw miskę z wodą. Upał zabija!
 Pomocy potrzebują nie tylko koty. Ape-
lujemy o wystawianie naczyń dla spragnio-
nych zwierząt. Przed Urzędem Miasta już 
czekają miski z wodą. Pamiętajmy, że upał 
może okazać się bardzo niebezpieczny dla 
naszych pupili. Oni nie mają wyczucia, ile 
mogą przebywać na słońcu. W przypadku, 
gdy pies jest uwiązany na łańcuchu, powi-
nien mieć dostęp do ocienionego miejsca 
i często zmienianej wody. W przeciwnym 
razie może się to dla czworonoga zakoń-
czyć śmiercią. Pamiętajmy także, aby nie 
zostawiać zwierząt w zamkniętych, na-
grzanych samochodach. <FO

T.:
 A

RC
H

IW
U

M
 U

M

5Z ŻYCIA MIASTA



www.zory.pl

FO
T.:

 M
A

RT
A 

W
ą

SO
W

SK
A

terroryści w żorach?
Co zrobić, kiedy znajdziemy się w centrum niebezpiecznego zdarzenia? 
Jak zachować się w sytuacji kryzysowej?

rystów, zawody strzeleckie oraz warsztaty 
z młodzieżą. Projekt rozpocznie europejska 
debata, na którą zostali zaproszeni przed-
stawiciele miast partnerskich z Niemiec, 
Francji, Węgier, Litwy i Ukrainy. Spotkanie 
będzie doskonałą okazją do wymiany do-
świadczeń, wiedzy i dostrzeżenie realnego 
wpływu polityk unijnych na funkcjonowa-
nie gmin poszczególnych krajów w obsza-
rze bezpieczeństwa obywateli. <

> Na te i wiele innych niepokojących py-
tań spróbujemy odpowiedzieć podczas 
specjalnego programu realizowanego 
w Żorach już we wrześniu.
 Tematem przewodnim projektu Europa 
dla Obywateli będzie „Zarządzanie kryzy-
sowe w europejskiej praktyce”. W ramach 
działań na terenie naszego miasta odbędą 
się manewry taktyczno-operacyjne, poka-
zy szybkiego reagowania na grupę terro-

 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich 
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności 

za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną
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> Dzięki decyzji prezydenta miasta 
jeszcze w tym roku przed meningoko-
kami z grupy C zostanie zaszczepionych 
ok. 650 maluchów. 
 W życiu codziennym rodzice muszą po-
dejmować wiele trudnych decyzji związa-
nych z rozwojem i zdrowiem swoich dzieci. 
Część z nich dotyczy rozszerzenia zakresu 
uodporniania dzieci przeciw chorobom za-
kaźnym. Często słyszymy sprzeczne infor-
macje na temat bezpieczeństwa i skutecz-
ności szczepienia. Do szczepień zalecanych 
przez lekarzy pediatrów należą te przeciwko 
meningokokom, które są właśnie realizo-
wane w naszym mieście. Dlaczego warto 
z nich skorzystać? O odpowiedź zapytaliśmy 
lek. med. Grażynę Klozę – specjalistę chorób 
dzieci. 
 Czym są meningokoki i dlaczego są 
takie groźne?
lek. med. Grażyna kloza: Meningokoki to 
bakterie występujące wyłącznie u ludzi, są 
przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych (ZOMR) i posocznicy. To bardzo 
groźne drobnoustroje i najlepiej zapobiegać 
zakażeniom przez szczepienia. 
 Jaka jest skuteczność szczepionki 
przeciw meningokokom typu C?
G.k.: Szczepionka powoduje wytwarzanie 
przez organizm własnych mechanizmów 
obronnych przeciw meningokokom grupy 
C. Ze względu na jej skład organizm już po 
jednej dawce uzyskuje wysokie, zabezpie-
czające miana przeciwciał. W krajach, w któ-

Trwa akcja bezpłatnych szczepień przeciwko 
meningokokom dla dzieci mieszkających 
na terenie Żor. 

Bezpłatne szczepienia dla dzieci 

rych rozpoczęto szczepienia masowe (Wiel-
ka Brytania, Irlandia, Hiszpania Holandia), 
w krótkim czasie osiągnięto spadek zacho-
rowań o 85 proc., a liczby zgonów o 90 proc. 
 Czy te szczepionki są bezpieczne? 
G.k.: Szczepionka NeisVac-C należy 
do   bezpiecznych. Jednak jak każdy lek, 
może powodować działania niepożądane, 
które są rzadkie i samoograniczające się. Są 
to najczęściej łagodne objawy miejscowe 
– rumień i naciek w miejscu podania szcze-
pionki. 
 Czy Pani, jako pediatra, zaleca rodzi-
com szczepienia przeciwko meningoko-
kom? 
G.k.: Ze względu na zagrożenie, jakie niesie 
ze sobą zakażenie meningokokami z  gru-
py C, zalecam rodzicom szczepienie dzieci. 
Szczepienia ochronne są jedną z  najbez-
pieczniejszych i najbardziej efektywnych 
inwestycji w zdrowie dziecka. Chciałabym, 
żeby rodzice decyzją o szczepieniu prze-
ciw meningokokom wyprzedzili ten bardzo 
groźny drobnoustrój i zabezpieczyli swoje 
dziecko.
 Program bezpłatnych szczepień jest 
przeznaczony dla dzieci urodzonych 
w  2013 r. Istnieje także możliwość za-
szczepienia dzieci starszych, którym 
dotychczas nie podano szczepionki. 
W  takiej sytuacji niezbędna jest zgo-
da prezydenta Żor. Koszt szczepienia 
w całości pokrywa gmina Żory. Rodzi-
ce nie muszą nic płacić.

 Program jest realizowany w Niepu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Alfa 
Med przy ul. Promiennej 1. Liczba szcze-
pionek jest ograniczona. W celu rejestracji 
wszystkich chętnych rodziców prosimy 
o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. 
32 435 55 90 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–18.00). Na szczepienie należy 
przynieść książeczkę zdrowia dziecka i  do-
wód osobisty rodzica. <

Z myślą o rodzicach, którzy mają dodat-
kowe pytania na temat szczepień oraz 
infekcji meningokokowych, a także wa-
hają się, czy zaszczepić dziecko, został 
uruchomiony specjalny telefon. Dyżur 
lekarza pediatry odbywa się w dni po-
wszednie od 12.00 do 13.00 pod nr. tel. 
733 134 504.
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> Złoty medal w biegu na 100 m. zdobyła Ewa Swoboda. 17-letnia 
sprinterka w rozgrywanym pod wiatr -1,2 m/s finale uzyskała czas 
11,52. Podopieczna Iwony Krupy ma w tym sezonie najlepszy wynik 
wśród polskich seniorek. 
 To nie koniec powodów do świętowania. Ewa Swoboda, Zuzan-
na Kaniecka, Karolina Ciesielska i Weronika Błażek wywalczyły srebr-
ny medal podczas sztafety 4x100 m. Drużyna uzyskała czas 45,28 s. 
Na pierwszym miejscu podium stanęły Brytyjki, a za nami uplasowa-
ła się reprezentacja Francji.
 Do Szwecji pojechał także niespełna 18-letni Grzegorz Biernat, 
który startował w reprezentacji sztafety 4x400 m. Drużyna Biernata 
zajęła czwarte miejsce. <

> Street Workout Park to nowa sportowa atrakcja w Żorach. Urządze-
nia do ćwiczeń powstały na osiedlu Sikorskiego. Można tam uprawiać 
kalistenikę, czyli trening siłowy oparty na ćwiczeniach z  wykorzysta-
niem własnej masy ciała. Na tym samym osiedlu, przy Szkole Podsta-
wowej nr 15 powstało nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, na któ-
rym można zagrać w piłkę nożna oraz koszykówkę. Z nowego boiska 
mogą też cieszyć się dzieci uczęszczająca na co dzień do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w dzielnicy Baranowice. <

medale na mistrzostwach 
Europy

Street workout i nowe 
boiska – poćwicz 
w żorach! 
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Zawodnicy UKS Czwórka Żory po raz 
kolejny triumfowali na Mistrzostwach 
Europy Juniorów w lekkoatletyce. 
Zawody rozgrywane były 
w szwedzkiej Eskilstunie. 

Baza sportowa naszego miasta 
wzbogaciła się o kolejne atrakcje 
zachęcające mieszkańców 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

> Stypendia przyznano zawodnikom z trzech klubów. Prym wio-
dły takie dyscypliny sportowe jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka 
ręczna. 

Lista osób, które otrzymały stypendia sportowe:
1. Paweł Dzida, UKS Czwórka Żory (lekkoatletyka)
2. Mateusz Gałuszka, UKS Czwórka Żory (lekkoatletyka)
3. Remigiusz Kolawa, UKS Salmo Żory (pływanie)
4. Szymon Jaworski, UKS Salmo Żory (pływanie)
5. Kacper Milbrant, UKS Salmo Żory (pływanie)
6. Agnieszka Tomasik, UKS Salmo Żory (pływanie)
7. Aleksandra Adamczewska, Miejskie Towarzystwo Sportowe 

Żory (piłka ręczna)
8. Edyta Grudka, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory (piłka ręcz-

na)
9. Agnieszka Gawron, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory (piłka 

ręczna)
10. Ewa Kuźnik, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory (piłka ręcz-

na)
11. Izabela Lipko, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory (piłka ręcz-

na)
12. Nicola Romanowska, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory 

(piłka ręczna)
13. Aneta Szpryngier, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory (piłka 

ręczna)
 Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który nie 
ukończył 40. roku życia, mieszka w Żorach oraz jest zrzeszony 
w klubie sportowym mającym siedzibę w naszym mieście, a także 
osiągnął wysoki wynik sportowy i jego plany wskazują na możli-
wość osiągnięcia w przyszłości podobnych lub wyższych wyników 
w dyscyplinach: 
a) zespołowych:
•	 zakwalifikowanie się do kadry pierwszego zespołu reprezentu-

jącego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych pol-
skich związków sportowych (na poziomie ekstraklasy, I lub II ligi),

•	 powołanie do kadry narodowej Polski;
b) indywidualnych:
•	 udział w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,
•	 zajęcie od I do V miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świa-

ta, Akademickich Mistrzostwach Świata,
•	 zajęcie od I do V miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Eu-

ropy,
•	 zajęcie od I do VIII miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Pol-

ski,
•	 zajęcie I miejsca w mistrzostwach Śląska,
•	 powołanie do kadry narodowej Polski.

Więcej informacji na stronie www.zory.pl. <

Stypendia sportowe 
dla najlepszych!
Trzynastu sportowców zostało 
wyróżnionych za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie 
sportowym na arenie 
międzynarodowej lub krajowej.
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WARSZTATY 
KULINARNE 

PIKNIK 
RODZINNY

poczuj radość
    z gotowania!

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015

www.POWIEW.ORG
fB.com/powiewkolektyw

kulturowe aspekty
wegetarianizmu
weganizmu
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Rynek Miasta

Informacje na stronach:
liczba miejsc ograniczona
konieczne zapisy: 

warsztaty@powiew.org
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