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Wywóz gruzu 
i odpadów 
budowlanych

> Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul.   Okrężnej 
informuje, że wszelkiego rodzaju 
odpady remontowo-budowlane 
przyjmowane są bezpłatnie od wła-
ścicieli nieruchomości z Żor wyłącz-
nie pod warunkiem ich posegrego-
wania, z podziałem na:
• odpady betonu, gruzu betono-

wego i ceglanego,
• odpady ceramiczne i elementy 

wyposażenia (armatura, umy-
walki, muszle klozetowe itp.),

• drewno – ościeżnice drzwi, ramy 
okienne, boazerie, parkiety itp.,

• okna – szyby okienne bez ram, 
lustra, luksfery itp.

• tworzywa sztuczne – płytki PCV, 
panele, rynny itp.,

• materiały izolacyjne – styropian, 
wełna mineralna itp.

 Nieposortowane odpady mogą 
zostać przyjęte jako zmieszane 
odpady remontowo-budowla-
ne. Wówczas odpłatność wynosi 
ok.  0,38 zł za kilogram. <

Usuwanie drzew i krzewów – zmiany 
w przepisach! 
Osoby, które planują wycinkę drzew lub krzewów, 
powinny zapoznać się z nowelizacją ustawy 
o ochronie przyrody, aby uniknąć surowych kar. 

W Żorach powstanie Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” dla najstarszych 
mieszkańców.

> W poprzednich przepisach nie było wyma-
gane zezwolenie prezydenta miasta na usu-
nięcie drzew i krzewów, których wiek nie prze-
kraczał 10 lat, jednak kryterium wieku drzew 
zostało zmienione na pomiar obwodu pnia 
drzewa na wysokości 5 cm ponad gruntem 
(w podstawie karpy korzeniowej).
 W myśl obecnie obowiązujących przepisów 
bez wymaganego zezwolenia prezydenta mia-
sta można usunąć tylko:
• krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat,
• krzewy na terenach pokrytych roślinnością 

pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod 
względem rozmieszczenia i doboru gatun-
ków posadzonych roślin, z wyłączeniem 
krzewów w pasie drogowym drogi publicz-
nej, na terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków oraz na terenach zie-
leni,

• drzewa, których obwód pnia na wysokości 
5 cm nie przekracza: 35 cm – w przypadku 
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistne-
go; 25 cm – w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

 W innych przypadkach należy złożyć 
w  Urzędzie Miasta wniosek o zgodę na usu-

nięcie drzew lub krzewów, który powinien 
zawierać m.in.:
• gatunek drzewa lub krzewu,
• obwód pnia drzewa mierzonego 

na  wysokości 130 cm, a w przypadku 
gdy na tej wysokości drzewo: posiada 
kilka pni – obwód każdego z tych pni; 
nie posiada pnia – obwód pnia bezpo-
średnio poniżej korony drzewa,

• w przypadku krzewów należy podać 
w  mkw. wielkość powierzchni, którą 
zajmują,

• oświadczenie o posiadanym tytule 
prawnym władania nieruchomością 
albo oświadczenie o posiadanym 
prawie własności urządzeń, o których 
mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywil-
nego.

 Wzór wniosku jest dostępny na stro-
nie internetowej www.zory.pl.
 Ponadto w przypadku złomów lub 
wywrotów nie jest wymagane uzyskanie 
zezwolenia prezydenta miasta, jednak 
wymagane jest sporządzenie dokumen-
tacji zdjęciowej i protokołu z  oględzin 
wykonanych przez organ właściwy 
do  wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu. <

Dom opieki dla seniorów

> Nasze miasto znalazło się wśród 
119  miejscowości z całej Polski, w któ-
rych w  ramach rządowego programu 
„Senior-Wigor” stworzone zostaną insty-
tucje na  wzór tych doskonale funkcjo-
nujących na Zachodzie. W Żorach na po-
trzeby Domu zmodernizowany będzie 
budynek Ośrodka Rekreacyjno-Wypo-
czynkowego w dzielnicy Rój. 
 Z oferty będzie mogło skorzystać 
30 mieszkańców Żor powyżej 60. roku ży-
cia, nieaktywnych zawodowo, którzy ze 
względu na wiek, chorobę lub niepełno-
sprawność wymagają częściowej opieki 
i  pomocy. Planowane jest, że od 1 grudnia 

tego roku placówka będzie prowadziła dla 
seniorów m.in. zajęcia rehabilitacyjne, edu-
kacyjne i  kulturalno-oświatowe. Będą one 
prowadzone od poniedziałku do piątku 
przez 8 godzin dziennie. W grudniu senio-
rzy nie uiszczą żadnych opłat.
 Infrastruktura Domu wraz z terenem 
zielonym będzie pomagała w aktywizacji 
starszych osób w działania na rzecz środo-
wiska lokalnego, co w efekcie m.in. poprawi 
jakość ich życia oraz zacieśni relacje mię-
dzypokoleniowe.
 Dokładne zasady korzystania z usług 
Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”, 
m.in. regulamin naboru oraz odpłatność 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Wieloletniego „SeniorWIGOR”  
na lata 2015-2020

w  2016 r., zostaną określone w uchwale 
Rady Miasta. 
 Na stworzenie placówki Żory otrzymały 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
dotację w wysokości 256 tys. zł. <
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Z ŻYCIA MIASTA

Strefa zamieszkania – bezpieczna dla pieszych

> Do Urzędu Miasta Żory coraz częściej do-
cierają uwagi i skargi mieszkańców na kierow-
ców, którzy notorycznie przekraczają dozwo-
lone prędkości. Przez to mieszkańcy nie czują 
się bezpiecznie, a w szczególny sposób wyra-
żają troskę o małe dzieci idące np. do szkoły. 
 Jak wynika z przeprowadzonych nie-
dawno pomiarów, średnia prędkość ru-
chu w jednej z żorskich stref zamieszkania 
wynosi 50–70 km/godz. Zarejestrowano 
nawet kierowcę, który poruszał się z pręd-
kością 105 km/h! Dlatego zachodzi pil-
na potrzeba przypomnienia wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego zasad obo-
wiązujących w strefie zamieszkania. 
 Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu dro-
gowym” strefa zamieszkania to obszar, któ-
ry obejmuje wszystkie znajdujące się w jej 
zasięgu drogi publiczne, wewnętrzne bądź 
inne drogi. Wjazdy i wyjazdy ze strefy za-
mieszkania oznaczone są odpowiednimi 
znakami drogowymi D-40 ,,strefa zamiesz-
kania” i D-41 ,,koniec strefy zamieszkania”. 
W  strefie zamieszkania obowiązują szcze-
gólne zasady ruchu drogowego. 
 Strefa zamieszkania jest obszarem, który 
ze względu na swoiste przepisy prawne ma 
zapewnić maksimum bezpieczeństwa oso-
bom w niej mieszkającym lub przebywają-
cym. Ma to priorytetowe znaczenie dla poru-
szających się pieszych, osób starszych, a także 
dzieci idących do szkoły bądź bawiących się 
wokół domów czy na placach zabaw. 
 W Żorach strefy zamieszkania wyzna-
cza się przeważnie na dużych osiedlach 
mieszkaniowych (np. Sikorskiego, Pawli-
kowskiego, Powstańców Śląskich), na osie-
dlach domków jednorodzinnych (np. rejon 
ul. Miłej i ul. Kwiatowej) oraz w centralnych 
częściach miasta, na starówce. Takie roz-
wiązania mają spowolnić ruch pojazdów 
w wyznaczonych obszarach oraz zapew-
nić maksymalne bezpieczeństwo pieszym 
w  warunkach nasilonego ruchu pieszych 
oraz samochodów.
 Kierujących wjeżdżających do ozna-
kowanej strefy zamieszkania obowiązują 
szczególne zasady ruchu: 

Zasada nr 1 
 Kierujący, wjeżdżając do strefy zamiesz-
kania, oznakowanej znakami pionowymi  
D-40,,strefa zamieszkania”, powinien zacho-
wać szczególną ostrożność i ustępować 
pierwszeństwa pieszym uczestnikom ruchu.

 Zasada nr 2
 W strefie zamieszkania pieszy może 
poruszać się całą szerokością drogi i ma 
pierwszeństwo przed pojazdem. Należy 
pamiętać, że pieszy może poruszać się po 
jezdni i nie jest zobowiązany do poruszania 
się chodnikami, jeśli takowe są. Dlatego nie 
jest wymagana budowa chodników, a na-
wet wyznaczanie przejść dla pieszych, co 
może przyczyniać się do niewłaściwych 
zachowań kierujących, tj. nierespektowania 
pierwszeństwa pieszych w innych miej-
scach niż tylko przejścia dla pieszych.

Zasada nr 3
 W strefie zamieszkania dopuszczalna pręd-
kość ruchu pojazdów wynosi 20  km/godz. 
Prędkość ta umożliwia kierującym prawi-
dłową obserwację ruchu pieszych, a  pie-
szym ruchu pojazdów, co zwiększa bez-
pieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci i 
osób starszych. Ma to istotne znaczenie je-
sienią i zimą, z uwagi na wcześnie zapadają-
cy zmrok i utrudnienia pogodowe. W strefie 
zamieszkania zniesiono obowiązek zapew-
nienia opieki dzieciom do lat siedmiu. Zapis 
ten umożliwia samodzielne przebywanie 
na drodze dzieci, które nie potrafią nale-
życie rozpoznawać i  oceniać zagrożenia 
ruchu drogowego oraz reagować w spo-
sób prawidłowy na te zagrożenia. Decyzja 
o pozostawieniu dzieci bez opieki w takiej 
strefie pozostaje sprawą indywidualną ro-
dziców.

Zasada nr 4
 W strefie zamieszkania parkowanie po-
jazdów dozwolone jest tylko w miejscach 
wyznaczonych i oznakowanych znakiem 
pionowym D-18 ,,parking”, uzupełnionym 
niekiedy tabliczką T-30 ze wskazaniem 
sposobu parkowania. Miejsca parkingowe 
mogą być również wyznaczane znakami 
poziomymi P-18 ,,stanowisko postojowe”. 
Znaczna część mieszkańców, z  powodu 
braku wolnych miejsc parkingowych, po-
zostawia swoje pojazdy w miejscach nieob-
jętych zakazem postoju, często jak najbliżej 
miejsca mieszkania, co w strefie zamieszka-
nia jest niedopuszczalne.

Zasada nr 5
 Kierujący, wyjeżdżając pojazdem z ozna-
kowanej strefy zamieszkania, zostaje o tym 
powiadomiony przez umieszczony na wy-

jeździe znak pionowy D-41 ,,koniec strefy 
zamieszkania”. W takiej sytuacji kierujący po-
jazdem włącza się do ruchu i jest zobowią-
zany zachować szczególną ostrożność oraz 
ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi 
lub uczestnikowi ruchu.
 Należy wspomnieć, że znowelizowana 
18  maja tego roku ustawa Prawo o ruchu 
drogowym przewiduje karę utraty prawa 
jazdy za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości o 50  km/godz. W obszarze zabudo-
wanym będzie to prędkość ponad 100 km/
godz., natomiast w strefie zamieszkania – 
powyżej 70 km/godz.
 Prawidłowe przestrzeganie przez kierują-
cych pojazdami przepisów ruchu drogowe-
go obowiązujących w strefie zamieszkania 
może przyczynić się do poprawy bezpie-
czeństwa oraz porządku. To od nas, kierują-
cych, zależeć będzie, czy strefa zamieszkania 
będzie bezpieczną strefą dla pieszych. <

> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Żory sp. z o.o. informuje mieszkań-
ców dzielnicy Śródmieście i  ul. Osińskiej 
o zmianie stawek i opłat za korzystanie 
z sieci ciepłowniczej i pobieranie energii 
cieplnej do ogrzewania budynków. 
Więcej szczegółów na www.pwik.zory.pl  
w zakładce: sieć ciepłownicza.  <

Uwaga! 
Zmiana stawek 
w PWiK
Koszty ogrzewania 
zostaną obniżone 
o ok. 15%.

D-40 STREFA ZAMIESZKANIA 

D-41 KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA

ŹRÓDŁO: KODEKS DROGOWY
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Kompleks edukacyjny w Roju już otwarty!

Delegacje z całej Europy w Żorach

Dzieci z Przedszkola nr 17 i uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 
z prawdziwym entuzjazmem rozpoczęli nowy rok szkolny. W dzielnicy 
Rój otwarto nowoczesną placówkę oświatową na miarę XXI wieku. 

Manewry taktyczne z wybuchającym autobusem w tle, pokaz 
policyjnej Grupy Szybkiego Reagowania oraz Debata Europejska – 
to działania, które odbyły się w Żorach w ramach programu „Europa 
dla Obywateli”.

> Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha 
przez symboliczne przecięcie wstęgi ofi-
cjalnie otworzył nowy kompleks oświato-
wy. Podczas uroczystości Przedszkole nr 17 
otrzymało imię św. Jana Pawła II. 
 W nowoczesnym obiekcie w Roju bę-
dzie uczyło się i bawiło ok. 150 dzieci. Budy-
nek jest nie tylko ładny, lecz także funkcjo-
nalny i przyjazny dzieciom. 
 W budynku powstało pięć sal dla przed-
szkolaków i dodatkowo sale dydaktyczne 
przeznaczone dla uczniów klas 1–3 szkoły 

> Prezydent Miasta Żory zaprosił do wspól-
nego projektu „Zarządzanie kryzysowe 
w  europejskiej praktyce”  przedstawicieli 
miast partnerskich. Wzięli w nim udział re-
prezentanci litewskiego Pasvalys, francu-
skiego Montceau-les-Mines, niemieckiego 
Kamp-Lintfort oraz ukraińskiego Tetyjowa. 
Realizacja projektu była okazją do wymia-
ny doświadczeń i wiedzy poszczególnych 
miast w celu sprawnego radzenia sobie 
z sytuacjami kryzysowymi. 
 Pierwszym z ważnych wydarzeń w ra-
mach projektu była Debata Europejska, 
podczas której przedstawiciele poszcze-
gólnych miast zaprezentowali wykorzysty-
wane w ich krajach i samorządach metody 
zarządzania kryzysowego.
 Kolejnego dnia w Zespole Szkół nr 3 
w  Żorach odbyło się spotkanie warsztato-
we z młodzieżą z klas policyjnych. Podczas 

podstawowej. Dzięki temu nauka w Roju stała się 
zdecydowanie bardziej komfortowa. Poza nowym 
budynkiem do dyspozycji przedszkolaków i dzieci 
z Zespołu Szkół nr 5 jest także boisko do piłki noż-
nej ze sztuczną murawą oraz boisko wielofunkcyj-
ne do koszykówki i siatkówki. Dla maluchów stwo-
rzono również kolorowy i bezpieczny plac zabaw 
z huśtawkami, domkami, mostkami, zjeżdżalniami 
i ścianką wspinaczkową. Warto podkreślić, że po 
godzinach pracy szkoły cały teren jest dostępny dla 
wszystkich mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 
9 mln 224 tys. zł. <

zajęć omówione zostały służby bezpie-
czeństwa i numery alarmowe w poszcze-
gólnych krajach.
 Najbardziej widowiskową częścią projek-
tu były manewry taktyczno-operacyjne, 
zorganizowane przy ul. Okrężnej. Specjalnie 
w tym celu zamknięty został odcinek drogi, 
na którym odbyła się symulacja wypadku 
drogowego z udziałem autobusu pełnego 
ludzi. Przedstawiciele wszystkich uczestni-
czących w symulacji służb, również z krajów 
partnerskich, zaprezentowali, jak wspólnie 
radzić sobie w sytuacji kryzysowej. 
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Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha 
przecina wstęgę

 Tego samego dnia na strzelnicy Dębina 
przy wsparciu Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Żorach odbyły się zawody strze-
leckie oraz efektowny pokaz, podczas które-
go zobaczyliśmy w akcji Grupę Szybkiego 
Reagowania z Komendy Głównej Policji 
w Żorach. Zaprezentowany został m.in. po-
ścig za grupą terrorystów.
 Ostatnim dniem realizacji projektu był pią-
tek 11 września. Uczestnicy projektu najpierw 
wzięli udział w wizycie studyjnej w  Szkole 
Policji w Katowicach. Następnie cała grupa 
odwiedziła żorskie Muzeum Ognia. <

Projekt „Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce” był realizowany 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.

Powietrzna akcja szczepienia lisów
 Szczepienie obejmie obszar ponad 
10 tys. km kw. Działania prowadzone będą 
m.in. nad lasami, polami, łąkami i ogródka-
mi działkowymi. 
 Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
apeluje o niepodnoszenie z ziemi szcze-
pionek w postaci małych, brunatnych ko-

> Do końca września na terenie woje-
wództwa śląskiego prowadzona będzie 
masowa akcja szczepienia lisów przeciw-
ko wściekliźnie. Ampułki umieszczone 
w  przynęcie będą wyrzucane z samolo-
tów startujących z lotniska Katowice-Mu-
chowiec. 

stek o zapachu zepsutej ryby.  W przypad-
ku kontaktu z płynną zawartością kapsułki, 
należy niezwłocznie skontaktować się z le-
karzem. 
 Aby chronić zwierzęta domowe, przez 
dwa tygodnie po akcji nie wyprowadzajmy 
ich na tereny niezabudowane. <

Z ŻYCIA MIASTA4



Zagłosuj i miej swój udział w tworzeniu miasta!
Każdy mieszkaniec Żor może oddać  
jeden głos na wybrany projekt w ramach 
budżetu obywatelskiego. 

> Głosy można oddawać na formularzu przygotowanym poniżej. Wystarczy zakreślić swój wybór, wyciąć kartę do głosowania i wrzu-
cić ją do jednej z urn znajdujących się w: Urzędzie Miasta Żory, hali MOSiR, Kinie „Na Starówce”, Domu Kultury, siedzibie ŻCOP, Biblio-
tece Centralnej oraz Muzeum Miejskim w Żorach. 
 Głosować można również, wysyłając formularz w wersji elektronicznej na adres: bo@um.zory.pl. Więcej informacji na stronie 
www.zory.pl zakładka Strefa mieszkańca/Dla mieszkańca/Budżet Obywatelski

Głosowanie trwać będzie od 23 września do 9 października 2015 r.

Z ŻYCIA MIASTA 5

1.

Modernizacja basenu MOSiR w Roju wraz 
z wnioskiem Poparcie projektu obywatelskiego 
mieszkańców Żor budowy basenu kąpielowego 
letniego w Żorach

2.

Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych 
w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, 
samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 
oznakowanie ścieżek rowerowych

3.
Koncert gwiazdy światowego formatu,  
np. Beyonce, Petera Gabriela, Stinga, Jamiego 
Woona lub innej

4.
Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Bartkie-
wicza, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską 
Starówkę

5. „Stacja – Kultura”

6. Plac zabaw na osiedlu Gwarków

7. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych 
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach

8. Zaplecze świetlicy MOK w Osinach

9. Budowa domu pomocy społecznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych

10.  Renowacja parku Staromiejskiego

11.

Wytyczenie ścieżek rowerowych w lesie Osiniok, 
połączenie ich z obecną infrastrukturą rowerową 
miasta oraz wybudowanie miejsc dla odpoczyn-
ku w lesie Osiniok

12. Biegostrada – trasa dla biegaczy połączona  
z trasą rowerową wokół Żor

13. Automatyczne toalety publiczne

14.
Dziedziniec Kultury – nowoczesny kompleks 
koncertowo-widowiskowy. Rozbudowa Domu 
Kultury w Żorach

15. Centrum Aktywności Ruchowej

16. Ratujmy Śmieszek! 

17. Nowe życie dla żorskich parków. Rewitalizacja 
parku Strzelnica w Żorach

18.

Skomunikowanie ścieżkami rowerowymi 
ul. Karłowicza z terenem Bażanciarni wraz z jego 
ożywieniem (rozbudowa terenów rekreacyjno-
-wypoczynkowych)

19. Ogród tańczących fontann

20. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
nr 6 w dzielnicy Pawlikowskiego

21.
Wykonanie ekranów akustycznych przy  
ul. Pszczyńskiej między rondem pszczyńskim 
a drogą DK 81

22. Projekt „2B: Bezpieczny Basen” powiększony 
o edukacyjną ścieżkę rowerową przez las

23. Rowerownia w każdej dzielnicy Żor

24. Multimedialna tablica informująca o poziomie 
stężenia zanieczyszczeń powietrza w Żorach

25.
Remont i rewitalizacja części dawnych pomiesz-
czeń Garnizonu na cele muzealne – pomieszcze-
nie wystawowe i lekcyjne

26.
Dofinansowanie modernizacji podwórka 
w ramach powołanego Stowarzyszenia Lokalnej 
Inicjatywy

27. Studio nagraniowe dla młodych artystów „Stacja 
Kultura” / Miejsce spotkań

28. Tężnia w Żorach – budowa tężni solankowej 
w parku Cegielnia

29. Plac rekreacji i ćwiczeń dla psów

30. Modernizacja boiska na os. Gwarków w Żorach-
-Roju na boisko wielofunkcyjne

31. Doskonałe Żory – Zintegrowany System Rozwoju 
Miasta

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................................................

Budżet obywatelski 2016

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
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Niezastąpione rodziny zastępcze

Bezpłatne szafki w parku Cegielnia 

Żorscy raperzy 
nagrali utwór 
o dopalaczach. 
Jest już o nich 
głośno! 

Chciałbyś zapewnić bezpieczne schronienie 
jakiemuś dziecku, masz otwarte serce i czujesz 
potrzebę pomagania? 

Już teraz nikt, kto aktywnie spędza czas 
przy ul. Folwareckiej, nie musi się martwić 
o bezpieczeństwo swoich rzeczy osobistych. 

• nie są ograniczeni w zdolności do czyn-
ności prawnych,

• nie byli skazani prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestępstwo skarbo-
we,

• są zdolni do sprawowania właściwej 
opieki nad dzieckiem, co zostało po-
twierdzone przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej,

• muszą zapewnić odpowiednie warunki 
bytowe i mieszkaniowe umożliwiające 
dziecku zaspokojenie indywidualnych 
potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalne-
go, fizycznego i społecznego, właściwej 
edukacji oraz wypoczynku i organizacji 
czasu wolnego,

• co najmniej jedna osoba tworząca ro-
dzinę musi posiadać stałe źródło do-
chodów.

 Wszelkie niezbędne informacje można 
uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w Dziale Profilak-
tyki i  Opieki nad Dzieckiem w Żorach, 
ul.  ks.  Przemysława 2, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30–15.30 lub telefo-
nicznie: 32 43 42 412, 32 43 43 713.  <

> Załóż rodzinę zastępczą, których w mie-
ście wciąż jest za mało, a liczba dzieci w ko-
lejce po opiekę i bezwarunkową miłość 
niestety nie maleje.
 Rodzinę zastępczą może stworzyć za-
równo małżeństwo, jak i osoba samotna. 
Przyszli opiekunowie otrzymują pomoc fi-
nansową na pokrycie kosztów utrzymanie 
dziecka. Wstępnie zakwalifikowani kandy-
daci zostaną skierowani na szkolenie. Mogą 
również liczyć na pomoc i wsparcie ze stro-
ny pracowników MOPS w Żorach. 
 Chętni do założenia rodziny zastępczej 
muszą spełnić określone warunki, m.in.:
• nie mogą być pozbawieni ani ograni-

czeni władzy rodzicielskiej,

> Dla mieszkańców pod żółtą wiatą przy 
Miasteczku Ruchu Drogowego bezpłatnie 
udostępniono 27 boksów. Do skorzystania 
z nich wystarczy ustalenie czterocyfrowe-
go hasła dostępu, pozostawienie rzeczy 
oraz zabezpieczenie ich przez zamknięcie 
drzwi. Zapraszamy do ćwiczeń na siłowni 
pod chmurką, na boisku do kalisteniki, a tak-
że do jazdy po torze rolkowo-rowerowym 
i skate parku oraz po uliczkach Miasteczka 
Ruchu Drogowego. Podczas gdy plecaki są 
chronione przed zgubieniem i kradzieżą, my 
bez obaw możemy oddać się swoim spor-
towym pasjom. 
 Inicjatywa powstała w celu zwiększenia 
komfortu odwiedzających miejskie obiekty, 
aby aktywny wypoczynek pozostawał przy-
jemnością. <

> Konrad Białozor i Mateusz Augustynowicz, 
to duet młodych żorskich raperów, którzy 
włączyli się w miejską kampanię spo-
łeczną pod hasłem „Stop dopalaczom”. 
Dzięki pomocy finansowej miasta na-
grali utwór „A dziś” promujący życie bez 
dopalaczy. Niedługo powstanie także 
teledysk do tej piosenki!
 Szeroka publiczność mogła usły-
szeć hiphopowy duet z Żor podczas 
konferencji naukowej „Stop dopala-
czom. Chroń swoje dzieci!”, zorga-
nizowanej przez Urząd Miasta Żory, 
Powiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Rybniku oraz Komendę 
Miejską Policji w Żorach.
 Inicjatywą młodych ludzi w walce 
z dopalaczami zainteresowały się regio-
nalne i ogólnopolskie media. O żorskich 
piosenkarzach można było usłyszeć 
m.in. na antenie Polskiego Radia Katowi-
ce, TVS i TVP. <

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

FO
T.:

 A
D

RI
A

N
 L

U
BS

ZC
ZY

K

6 Z ŻYCIA MIASTA

Informacje u inkasentów targowiska  
lub w biurze ZTK sp. z o.o. tel. 32 434 19 97
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> Projekt „Ja – Sztuka. Zderzenie” zakłada 
wprowadzenie nowej oferty edukacji kultu-
ralnej z zakresu historii sztuki i sztuki w ogóle 
opartej na  twórczych zajęciach teoretycz-
nych prowadzonych przez ekspertów danej 
dziedziny i bezpośrednim odkrywaniu, byciu 
i  naocznym poznawaniu miejsc i  obiektów 
na co dzień niedostępnych. 
 Projekt jest realizowany z udziałem środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. 
 Szczegóły na: www.mok.zory.pl <

Projekt  
„ Ja – Sztuka.
Zderzenie”

Bądź na bieżąco!

7

> Wnioski o przyznanie dotacji należy 
składać do 15 października roku poprze-
dzającego rok budżetowy, w którym ma 
być ona udzielona. Środki mogą być wy-
korzystane na  sfinansowanie lub dofinan-
sowanie:
• przygotowań klubu do udziału we 

współzawodnictwie sportowym w okre-
ślonej dyscyplinie sportu, w  tym m.in. 
kosztów wynajmu obiektów i  sprzętów 
niezbędnych do realizacji zadania (z wy-
jątkiem obiektów własnych i dzierżawio-
nych), wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
dla trenerów, instruktorów i masażystów, 
organizacji obozów treningowych;

• udziału klubu w zawodach w określonej 
dyscyplinie sportu, w tym m.in. kosztów 
obsługi sędziowskiej, medycznej i tech-
nicznej, transportu, ubezpieczenia za-
wodników, opłat startowych, licencji za-
wodników, ochrony w czasie zawodów, 
zakwaterowania i wyżywienia;

• kosztów bieżących z tytułu utrzymania 
lub remontu obiektów i urządzeń spor-
towych służących uprawianiu sportu;

• kosztów z tytułu zakupu sprzętu sporto-
wego lub ulepszania posiadanego sprzę-
tu sportowego, strojów sportowych, 

Wsparcie dla sportowców
Kluby sportowe w Żorach mogą skorzystać 
z wielu możliwości pomocy, jakie stwarzają im 
władze miasta. Jedną z nich są dotacje celowe. 

> Prezydent miasta wręczy Nagrodę Kul-
turalną, a podczas tej samej uroczysto-
ści poznamy laureatów konkursów „Żory 
w obiektywie” i „Żorskie opowieści”. 
 Konkursy miejskie każdego roku cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Tym razem 
na konkurs „Żorskie opowieści” nadesła-
no 41  opowiadań, a w konkursie „Żory 
w  obiektywie” wzięło udział 15 fotografów. 
W tym roku zadaniem w konkursie literac-
kim było napisanie bajki o Żorku, skierowa-
nej do dzieci w wieku do 10 lat. Fotografo-
wie zaś mieli pokazać energiczne i barwne 
życie miasta.
 Nagroda Kulturalna Prezydenta Mia-
sta Żory zostanie przyznana w tym roku 

Jesienią z drzew spadają liście, a w Żorach 
posypią się nagrody w dziedzinie kultury, 
fotografii i literatury.

Wielka gala już w październiku

po raz pierwszy. W kategoriach takich 
jak twórczość artystyczna, upowszech-
nianie kultury i  ochrona kultury było 
16 nominowanych. Po zapoznaniu się 
z  rekomendacjami komisji prezydent 
Żor podjął decyzję o   wręczeniu trzech 
nagród finansowych i jednej honorowej.
 Laureatów poznamy podczas uro-
czystej gali, która odbędzie się 8  paź-
dziernika o godz. 18.00 w Kinie 
„Na  Starówce”. Po  części oficjalnej 
na  scenie wystąpi Big Band Państwo-
wych Szkół Muzycznych w Żorach. 
 Zapraszamy serdecznie do  udziału 
w  wydarzeniu. 
 Wstęp wolny! <

wody mineralnej, odżywek, lekarstw 
do apteczki pierwszej pomocy;

• innych kosztów niezbędnych dla roz-
woju sportu.

 Dotacja może zostać przyznana klu-
bom sportowym działającym na  terenie 
Gminy Miejskiej Żory. Pisma należy składać 
w Biurze Promocji, Kultury i Sportu w Urzę-
dzie Miasta przy al. Wojska Polskiego 25.
 Informacje na temat wymaganych 
dokumentów, wzorów do pobrania 
i  sposobu załatwienia sprawy znajdują 
się na stronie www.zory.pl. <
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