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Ods³oniêcie pami¹tkowego
krzy¿a Wolnego Cechu RzeŸ-
ników na dziedziñcu koœcio³a
pw. Œwiêtych Aposto³ów Fili-
pa i Jakuba by³o jednym z naj-
wa¿niejszych wydarzeñ pod-

Æwieræ wieku
Cechu Rzemios³
Ró¿nych

czas obchodów jubileuszu Ce-
chu Rzemios³ Ró¿nych w ¯o-
rach. Rzemieœlnicy œwiêtuj¹
w tym roku 25-lecie istnienia
swojej organizacji.

Ufundowany w 1881 r. krzy¿
wymaga³ gruntownej renowacji,
której koszt op³acili rzemieœlni-
cy, parafianie i Urz¹d Miasta.
Historia krzy¿a oraz fakt reno-
wacji opisany zosta³ w specjal-
nym dokumencie, który w me-
talowej kapsule wmurowano
w fundament krzy¿a.

Jubileuszowe uroczystoœci
sta³y siê okazj¹ do wyró¿nieñ.
Z³oty Medal im. Jana Kiliñskie-
go otrzymali: Pawe³ Kania
(bran¿a rzeŸniczo-wêdliniar-
ska) i Cech Rzemios³ Ró¿nych.
Srebrny Medal im. Jana Kiliñ-
skiego otrzymali: Magdalena
Witoszek (piekarnictwo-cukier-
nictwo), Jerzy Œmietana (me-

chanika pojazdowa). Izba Rze-
mieœlnicza odznaczy³a Euge-
niusza Kalisza za 20-letni
udzia³ w pracach komisji egza-
minacyjnej w zawodzie elektro-
mechanik. Statuetkê „Z³ote
Rêce” otrzymali: Emanuel
Œwierczek ( fryzjerstwo), Tade-
usz Widera (stolarstwo). Z³oty
Medal za d³ugoletni¹ pracê
otrzyma³ £ucjan Kremiec. Z³ot¹
Honorow¹ Odznakê za Zas³ugi
dla Województwa Œl¹skiego
otrzyma³a firma rodzinna rzeŸ-
niczo-wêdliniarska Paw³a Kani.
Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ za
Zas³ugi dla Województwa Œl¹-
skiego otrzymali: Irena Baron,
Urszula Œmietana, £ucjan Kre-
miec, Janusz ¯bik – wieloletni
Starszy Cechu, Jerzy Œmieta-
na, Henryk Sitko, Zdzis³aw
Krzak – obecny Starszy Cechu
i Alfred Habdas.

� Zaprezentowany podczas
uroczystoœci film o dziejach
¿orskiego rzemios³a obejrzeæ
mo¿na na portalu zory24.pl
oraz na www.zory.pl. Œwiêto
æwieræwiecza uœwietni³o wy-
dawnictwo „Z dziejów ¿or-
skiego rzemios³a” autorstwa
Jana Delowicza. Publikacjê
nabyæ mo¿na w siedzibie
Cechu przy ul. Moniuszki,
w cenie 20 z³.

Festiwal Folkloru

i Ma¿oretek
28-29 sierpnia, Rynek
Zapraszamy na wystêpy zespo³ów m.in. z Argentyny,
Portugali i Rosji.
Pokazy rozpoczynaæ siê bêd¹ o godz. 16.30. W pierwszy dzieñ
Festiwalu (sobota) publicznoœci w ¯orach zaprezentuj¹ siê ze-
spo³y paradowe. Niedziela nale¿eæ bêdzie do zespo³ów folklory-
stycznych.

¯orzanie
powodzianom

¯orzanie przy³¹czyli siê do
ogólnopolskiej akcji Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy – Stop Powodziom. 4 lipca
wolontariusze WOŒP zebrali
13 tys. z³. Zbiórce towarzyszy³y
pokazy stra¿ackie i break-dan-
ce na Rynku. W „Scenie Na
Starówce” zagrali The Posit,
Random Elems i Eliminacja.
Pieni¹dze zosta³y przeznaczo-
ne na zakup sprzêtu, który
w przysz³oœci pomo¿e prze-
ciwdzia³aæ podtopieniom i po-
wodziom.

Zbiórkê dla powodzian pro-
wadzi³ te¿ Miejski Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej przy ul. Ksiê-
cia Przemys³awa i Polski Komi-
tet Pomocy Spo³ecznej przy ul.
Kolejowej. Najbardziej potrzeb-
ne by³y œrodki czystoœci, koce,
odzie¿, opatrunki, wiadra, wor-
ki na œmieci i sprzêt AGD.

¿e rodzinom zastêpczym i wielo-
dzietnym, w których jest co naj-
mniej troje dzieci, przys³uguj¹ ulgi
w dostêpie do kultury, rekreacji
i sportu. Wnioski o wydanie kart,
uprawniaj¹cych do zni¿ek, mo¿-
na pobraæ ze strony www.zory.pl
(Wydzia³ Spraw Spo³ecznych)
i wype³nione z³o¿yæ w Urzêdzie
Miasta przy Rynku.

Cz³onkowie rodzin bilety wstê-
pu do obiektów Miejskiego Oœrod-
ka Sportu i Rekreacji mog¹ kupiæ
z 50-procentow¹ zni¿k¹ i skorzy-
staæ z tañszych wejœæ na imprezy
organizowane przez Miejski Oœro-
dek Kultury. Oprócz placówek kul-
turalnych i obiektów sportowych,
do programu mog¹ w³¹czyæ siê
prywatni przedsiêbiorcy i firmy.
Rabat mo¿e byæ dowolnej wyso-
koœci. Informacje o ulgach bêd¹
umieszczone na naklejkach na wi-
trynach lub przy wejœciach do
obiektów. Dodatkowo informacje
o firmach, deklaruj¹cych uczestnic-
two w programie, zostan¹ zamiesz-
czone na stronie internetowej
www.zory.pl i w Kurierze ¯orskim.
Ostatnio do programu „Du¿a rodzi-
na” przy³¹czy³y siê sklepy: ANA-
NAS przy ul. Moniuszki 7, BISAM
przy ul. Pszczyñska 95 (Suszec),
BISAM przy ul. B. Czecha 8 (Ryb-
nik), które zapewniaj¹ 7-procento-
we zni¿ki oraz MIX – 3, na os. Kor-
fantego, MIX – 6 na os. Pawlikow-
skiego i MIX – 7
na os. Sikorskie-
go (zni¿ki 5-pro-
centowe).

P R Z Y P O M I N A M Y
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Serdecznie zapraszamy na

INSCENIZACJÊ HISTORYCZN¥ „¯ORY 1945”

organizowan¹ przez Muzeum Miejskie, 8 sierpnia 2010 r.
w parku „Cegielnia” przy ul. Folwareckiej z okazji 90. rocznicy

Bitwy Warszawskiej i 65. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej
oraz Œwiêta Wojska Polskiego

W programie:

� godz. 10.00,
zlot i pokaz historycznych pojazdów wojskowych

� godz. 11.00,
przejazd pojazdów wojskowych ulicami ¯or

� godz. 15.00,
inscenizacja historyczna „¯ory 1945” w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznych,
nawi¹zuj¹ca tematycznie do II wojny œwiatowej – walk na terenie miasta i wyparcia
z niego Niemców 24 marca 1945 r.

� godz. 10.00 – 17.00,
festyn militarny (przeja¿d¿ki pojazdami wojskowymi po wyznaczonym terenie w Parku Cegielnia,
konkursy o tematyce wojskowej dla dzieci, gry paramilitarne na zaimprowizowanej strzelnicy
paintballowej, kiermasz militarny „od guzika po … czo³g” i prawdziwa grochówka wojskowa
z kuchni polowej)

WSTÊP WOLNY

Z pocz¹tkiem sierpnia roz-
poczn¹ siê w ¯orach prace ar-
cheologiczne. Badania prowa-
dzone bêd¹ na jednej z posesji
przy ul. Murarskiej, w miejscu
zburzonego niedawno domu.
¯orscy muzealnicy spodziewaj¹
siê znaleŸæ przedmioty, które
trafi³y tam w Œredniowieczu, kie-
dy okoliczni mieszkañcy mieli
zwyczaj wyrzucania niepotrzeb-
nych ju¿ sprzêtów za okalaj¹cej
mury miejskie fosy.

Przy ul. Murarskiej prowa-
dzono ju¿ wykopaliska. By³o to
w 1998 roku, w miejscu odda-
lonym od wspomnianej posesji
o oko³o 40 metrów. Zakres wy-
konanych wówczas badañ by³
imponuj¹cy. Archeolodzy dotar-
li wtedy do niespodziewanej ilo-
œci znalezisk. 2131 ekspona-
tów, ze wzglêdu na ówczesny
brak muzeum w ¯orach, które
otwarto dopiero w 2000 roku,
zasili³o zbiory muzeum w Wo-
dzis³awiu. Jak tylko poprawi¹
siê warunki lokalowe ¿orskiego
muzeum, do Wodzis³awia wy-
stosowana zostanie proœba
o zwrot wydobytych wówczas
z ziemi eksponatów.

Równie¿ póŸniejsze, prowa-
dzone na terenie miasta prace
archeologiczne, wzbogaci³y mu-
zeum o cenne zabytki. W zbio-
rach Dzia³u Historii i Kultury Re-
gionu znajduj¹ siê m.in. frag-
menty ceramiki archeologicznej
z ul. Garncarskiej, której wiek
szacuje siê na okres od XV do
XVIII stulecia. Obejrzeæ tam
mo¿na równie¿ czêœæ drewnia-
nego ruroci¹gu z pierwszej po-
³owy XIX wieku, wykopanego
kilka lat temu w trakcie robót
ziemnych podczas moderniza-
cji Rynku. Sfinansowane przez
Urz¹d Miasta badania przy ul.
Murarskiej potrwaj¹ do koñca
wakacji.

Wykopaliska
przy Murarskiej

W rankingu „Partnerski Samorz¹d”, opracowa-
nym na podstawie badania „Monitoring wspó³pracy
urzêdów z sektorem pozarz¹dowym 2008”, ̄ ory uzy-
ska³y wynik 4,5 na 5 mo¿liwych gwiazdek. Ranking
opracowano dla wszystkich gmin, które odpowiedzia-
³y na rozes³an¹ w 2009 roku ankietê Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Stowarzyszenia
Klon/Jawor. Ranking wskazuje jednostkom samo-
rz¹du terytorialnego dobre wzorce postêpowania
w sferze relacji miêdzy organizacjami i administracj¹
samorz¹dow¹, a tak¿e wyró¿nia te, które w œwietle
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego wydaj¹
siê szczególnie godne naœladowania. Na tak dobry
wynik ¯or z³o¿y³ siê dobry program wspó³pracy, po-
moc administracyjna, promocja dzia³alnoœci po¿yt-
ku publicznego i podmiotów dzia³aj¹cych w tym ob-
szarze, pomoc w publikowaniu informacji w prasie
lokalnej i internecie oraz w nawi¹zywaniu kontaktów
krajowych i miêdzynarodowych, a tak¿e patronat nad
dzia³aniami organizacji pozarz¹dowych.

¯ory godne naœladowania
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Zajêcia poprowadz¹: Grze-

gorz Karnas, Jorgos Skolias,

Anna Gadt,Grzegorz Mas³ow-

ski i Sofia Ribeiro. Potrwaj¹ od

22 do 26 wrzeœnia. Oparte

bêd¹ o najprostsze œrodki

i metody, takie jak panowanie

nad rytmem i melodi¹ z uwzglêd-

nieniem  indywidualnych predys-

pozycji uczestników. Za³o¿e-

niem warsztatów jest przeka-

zanie wiedzy o podstawach

kuchni jazzowej - improwiza-

cji, formie, technice, jak rów-

nie¿ muzykowaniu w zespole

i sztuce swobodnej ekspresji.

Zapraszamy amatorów.

Udzia³ – bezp³atny.

j a z z o w e - z o r y . p l

Sfinansowano ze œrodków Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głos
na warsztacie

„¯ory kochaj¹ jazz” to tytu³ fil-
mu zrealizowanego przez Tele-
wizjê Polsk¹ Katowice podczas
odbywaj¹cych siê w ¯orach
„Easy Jazz Festival” i Miêdzyna-
rodowego Festiwalu Wokalistów
Jazzowych „Voicingers”. W filmie
wystêpuj¹ m.in. s³awy polskiej
i zagranicznej sceny jazzowej:
Urszula Dudziak, Stanis³aw Soj-
ka, Maciej Strzelczyk, Marek Ba-
³ata, Beata Przybytek, Liz Tobias
oraz zespó³ Walk Away - goœcie
¿orskich festiwali. Dokument
obejrzeæ mo¿na na stronach:

www.tvzory.pl,
www.zory.pl,

www.e-kultura.pl,
 www.mok.zory.pl

F i l m o w o
i  j a z z o w o

Og³oszenie: Zgodnie z treœci¹ art.24 ust.7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu œcieków, Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji ¯ory Sp. z o.o. informuje, i¿ na mocy Uchwa³y
Nr 527/XLIX/10 Rady Miasta ¯ory z dnia 24.06.2010r. ulega przed³u¿eniu do dnia 31.03.2011r. czas obowi¹zywania do-
tychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie œcieków – wód opadowych lub roztopowych, przyjêtej Uchwa³¹ Nr 373/XX XVI/09 Rady
Miasta ¯ory z dnia 25.06.2009r. Pe³na treœæ uchwa³y jest dostêpna na stronie www.pwik.zory.pl lub w siedzibie Urzêdu Miasta ¯ory.

Zostañ gwiazd¹ rock`a! WeŸ udzia³ w castingu – 14 sierpnia
w sali „Sceny na Starówce”. G³ówn¹ nagrod¹ jest nagranie singla
i teledysku, który promowany bêdzie na antenie TVS i Antyradia.
Szczegó³y na stronie: www.rockstar.net.pl Rock Star wymyœli³ i wpro-
wadzi³ na antenê telewizji Krzysztof Ferdyn wraz z dru¿yn¹ z GWSH.
To wszystko dzia³o siê w ubieg³ym roku. Wtedy te¿ odby³y siê cztery
edycje programu, który zyska³ spor¹ popularnoœæ i wiern¹ widow-
niê, szczególnie wœród m³odych ludzi. Na castingi ustawia³y siê kolej-
ki, a zwyciêzcy nagrywali profesjonalne teledyski. W tym roku, do miast,
w których odbywaj¹ siê eliminacje do³¹czy³y ¯ory. To szansa dla ak-
tywnych i zdolnych mieszkañców naszego miasta, i nie tylko – za-
praszamy bowiem wszystkich chêtnych – na prze¿ycie medialnej
przygody, która mo¿e byæ wstêpem do muzycznej kariery. Program
bêdzie nagrywany od czerwca do wrzeœnia, a emisjê 12 odcin-
ków przewidziano na antenie TVS od wrzeœnia do listopada.

� Zapraszamy na koncerty w dniach od 6 sierpnia do 25 wrze-
œnia i imprezy towarzysz¹ce, m.in. wieczór autorski poety ks.
prof. Jerzego Szymika (23 wrzeœnia, godz. 19.00, MOK). 25
wrzeœnia, w ramach Fide et Amore, w koœciele pw. Œwiêtego
Stanis³awa Biskupa i Mêczennika na os. Pawlikowskiego od-
bêdzie siê koncert muzyki Wojciecha Kilara. Patronat honoro-
wy nad Festiwalem Twórczoœci Religijnej obj¹³ Prezydent Mia-
sta Waldemar Socha. Serdecznie zapraszamy.

Wiêcej informacji

www.e-kultura.zory.pl
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P
rzedmiotem projektu jest
stworzenie nowoczesnego

i spójnego systemu informacji tu-
rystycznej, który bêdzie dzia³aæ
w oparciu o szeœæ elektronicznych
tablic informacyjnych oraz wdro-
¿ony nawigator miejski na terenie
Miasta ¯ory. W efekcie realizacji
projektu powstanie spójny system
informacji turystycznej. Atutem
miasta jest bardzo dobra lokaliza-
cja przy wa¿nych szlakach komu-
nikacyjnych. Bior¹c pod uwagê ten
aspekt, pierwsza czêœæ projektu
obejmuje zakup, monta¿ i urucho-
mienie szeœciu elektronicznych ta-
blic informacyjnych zlokalizowa-
nych przy g³ównych szlakach ko-
munikacyjnych: ul. Rybnickiej
(DW 935), ul. Katowickiej (DK 81
– kierunek Wis³a), ul. Pszczyñskiej
(DW 935), ul. Koœciuszki (DK 81 –
kierunek Katowice), ul. Jana Paw-
³a II, ul. Wodzis³awskiej (DW 932),
na których prezentowane bêd¹ in-
formacje nt. atrakcji turystycznych.

Druga czêœæ przedsiêwziêcia
dotyczy wdro¿enia nawigatora,
który ma na celu umo¿liwienie tu-
rystom odkrywanie atrakcji tury-
stycznych miasta (m.in. uk³ad
urbanistyczny Starego Miasta,
koœció³ parafialny, mury obronne,
kamienne krzy¿e pokutne i plano-
wane do realizacji Miasteczko We-
sternowe, zespó³ pa³acowo-parko-
wy) za pomoc¹ telefonu komór-
kowego poprzez bezp³atn¹ aplika-
cjê. Ca³y obszar miasta zostanie
technicznie przygotowany do ob-
s³ugi nawigatora miejskiego.
W wybranych punktach, wa¿nych
pod wzglêdem turystycznym, kul-
turalnym i spo³ecznym umiesz-
czone zostan¹ znaczniki informa-
cyjne w formie fotokodu. Pobra-
na aplikacja umo¿liwia turyœcie
posiadaj¹cemu telefon mobilny
zeskanowanie fotokodu w celu po-
zyskania informacji skojarzonej
z danym obiektem w formie tek-
stu, œcie¿ki dŸwiêkowej (nagranej
wczeœniej przez lektora, przy czym
g³os lektora równie¿ mo¿na dowol-
nie wybraæ), a tak¿e w formie kli-
pu wideo przedstawiaj¹cego zmia-
ny architektoniczne obiektu
w przestrzeni czasowej. W zale¿-
noœci od posiadanego telefonu
mo¿na skorzystaæ z aplikacji
w trybie podstawowym lub rozsze-
rzonym. Mo¿liwe jest wybranie
spoœród proponowanych punktów
trasy, wg interesuj¹cych turystê

kryteriów, np. pod¹¿aj¹c œladami
postaci historycznej. Aplikacja
w trybie podstawowym udostêp-
nia informacjê o obiekcie tylko
z wykorzystaniem znaczników in-
formacji tzw. fotokodów. Aplikacja
w trybie rozszerzonym identyfiku-
je obiekt i przypisan¹ do niego in-
formacjê, wykorzystuj¹c mo-
du³ GPS i kompas.

Pozyskanie aplikacji udostêp-
niaj¹cej niezale¿ne od trybu jej
dzia³ania jest mo¿liwe poprzez
pobieranie z Internetu oraz po-
przez SMS. Dostêp do Internetu
z poziomu telefonu mobilnego

Przez ¯ory
na Œl¹sk
system e-informacji turystycznej

mo¿liwy jest z wykorzystaniem
bezp³atnych punków dostêpu do
Internetu realizowanych w techno-
logi Wi-Fi na terenie miasta oraz
z wykorzystaniem posiadanych
przez turystê us³ug internetowych
oferowanych przez operatora GSM.
W celu pobrania aplikacji za po-
moc¹ przegl¹darki internetowej
telefonu mobilnego, turysta ³¹czy
siê na okreœlony adres www, a na-
stêpnie otrzymuje zapytanie
o zgodê na instalacjê oprogramo-
wania. Po akceptacji aplikacja
zostaje œci¹gniêta na telefon u¿yt-
kownika i zainstalowana.

Informacje Ÿród³owe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego
na lata 2007-2013 znajduj¹ siê na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Plener organizuj¹ w tym roku
wspólnie Stowarzyszenie Arty-
styczne ¯orskie Plenery i Miej-
ski Oœrodek Kultury. Swój
udzia³ zapowiedzieli artyœci,
m.in.:Agnieszka Kornas-Wi-
œniewska, Anna Bodzek-Sikora,
Emilia W¹¿, Klaudia Pawelec-
Glich, Czes³aw Romanowski,
Barbara Lawenda, Sylwia Ku-
bus, Ryszard Rogala, Ma³gorza-
ta Kadelska, Beata Topoliñska,
Micha³ Cander, Gra¿yna Zarzec-
ka-Czech, El¿bieta i Lech Ledec-
cy. Warsztaty malarskie popro-
wadzi Ewa Rotter-P³óciennik, ce-
ramiczne – Beata Kupisz, gra-
ficzne – Monika Cybul-S³owiko-
wa, batiku – Marzena Kuczera
i Nina Kontny-£omozik. 29 lipca
o 17.00 w „Galerii Na Starówce”
rozpocznie siê inauguruj¹ca ple-
ner wystawa Gra¿yny Zarzeckiej-
Czech, przewodnicz¹cej Zwi¹zku
Artystów Plastyków Oddzia³u
Rybnicko-Raciborskiego. 5 sierp-
nia o 16.00 odbêdzie siê na ryn-
ku mokra wystawa obrazów za-
równo uczestników warsztatów,
jak i zaproszonych artystów.
Wszystkie prace tradycyjnie za-
prezentowane zostan¹ 11 listo-
pada w “Galerii Na Starówce”.

W warsztatach XXI
Miêdzynarodowego
Pleneru Malarsko-Fotogra-
ficznego uczestniczyæ
bêdzie 30 amatorów sztuk
plastycznych. Zajêcia
z malarstwa, ceramiki,
grafiki i batiku odbywaæ siê
bêd¹ od 28 lipca
do 6 sierpnia w ogrodach
i budynku Szko³y Muzycznej.

¯ory
w plenerze

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Œl¹skiego na lata 2007-2013.
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� Œwiadczeñ z funduszu ali-
mentacyjnego, zgodnie z art. 20
ust. 3-5 Ustawy z 7 wrzeœnia
2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
(Dz.U.09.1.7 j.t. z póŸn. zm.)
wnioski o ustalenie prawa do
œwiadczeñ z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres œwiadcze-
niowy przyjmowane s¹ od 1 sierp-
nia. W przypadku gdy osoba
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres œwiadczeniowy z³o-
¿y wniosek wraz z dokumenta-
mi do 31 sierpnia, ustalenie pra-
wa do œwiadczeñ z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wyp³ata
œwiadczeñ przys³uguj¹cych za
miesi¹c paŸdziernik nastêpuje
do 31 paŸdziernika. W przypad-
ku gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o ww. œwiadczenia na nowy
okres œwiadczeniowy z³o¿y wnio-
sek wraz z dokumentami w okre-
sie od 1 wrzeœnia do 31 paŸdzier-
nika, ustalenie prawa do œwiad-
czeñ z funduszu alimentacyjne-
go oraz wyp³ata œwiadczeñ przy-
s³uguj¹cych za miesi¹c paŸdzier-
nik nastêpuje do 30 listopada.

� Œwiadczeñ rodzinnych,
zgodnie z art. 26 ust. 2a-4 Usta-
wy z 28 listopada 2003r. o œwiad-
czeniach rodzinnych (Dz.U.
06.139.992 j.t. z póŸn.zm.) wnio-
ski w sprawie ustalenia prawa do
œwiadczeñ rodzinnych na nowy
okres zasi³kowy przyjmowane
s¹ od 1 wrzeœnia.

W przypadku gdy osoba
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia
rodzinne na nowy okres zasi³-
kowy z³o¿y wniosek wraz z do-
kumentami do 30 wrzeœnia,
ustalenie prawa do œwiadczeñ
rodzinnych oraz wyp³ata œwiad-
czeñ przys³uguj¹cych za mie-
si¹c listopad nastêpuje do 30
listopada. W przypadku gdy
osoba ubiegaj¹ca siê o œwiad-
czenia rodzinne na nowy okres
zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z do-
kumentami w okresie od 1 paŸ-
dziernika do 30 listopada, ustale-
nie prawa do œwiadczeñ rodzin-
nych oraz wyp³ata œwiadczeñ
przys³uguj¹cych za miesi¹c li-
stopad nastêpuje do 31 grudnia.

INFORMUJEMY ponadto, i¿
zgodnie z art. 24 ww. ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych:
prawo do œwiadczeñ rodzinnych
ustala siê na okres zasi³kowy,
z wyj¹tkiem: dodatku z tytu³u
urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tu³u rozpoczêcia roku szkolne-
go, dodatku z tytu³u podjêcia
przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania,
jednorazowej zapomogi z tytu-
³u urodzenia siê dziecka, zasi³-
ku pielêgnacyjnego, œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego.

Prawo do œwiadczeñ rodzin-
nych ustala siê, pocz¹wszy od
miesi¹ca, w którym wp³yn¹³
wniosek z prawid³owo wype³nio-
nymi dokumentami, do koñca
okresu zasi³kowego. Je¿eli

w okresie trzech miesiêcy, licz¹c
od dnia wydania orzeczenia
o niepe³nosprawnoœci lub orze-
czenia o stopniu niepe³nospraw-
noœci, z³o¿ony zostanie wniosek
o ustalenie prawa do zasi³ku
pielêgnacyjnego lub œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego, prawo to
ustala siê pocz¹wszy od miesi¹-
ca, w którym z³o¿ono wniosek
o ustalenie niepe³nosprawnoœci
lub stopnia niepe³nosprawnoœci.
W przypadku ustalania prawa
do œwiadczeñ rodzinnych uza-
le¿nionych od niepe³nosprawno-
œci osoby, prawo do œwiadczeñ
rodzinnych ustala siê na okres
zasi³kowy, chyba ¿e orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci lub orze-
czenie o stopniu niepe³nospraw-
noœci zosta³o wydane na czas
okreœlony. W tym przypadku
prawo do œwiadczeñ rodzinnych
ustala siê do ostatniego dnia
miesi¹ca, w którym up³ywa ter-
min wa¿noœci orzeczenia, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do koñca okre-
su zasi³kowego.

W przypadku utraty wa¿no-
œci orzeczenia o niepe³nospraw-
noœci lub stopniu niepe³nospraw-
noœci i ponownego ustalenia nie-
pe³nosprawnoœci lub stopnia nie-
pe³nosprawnoœci stanowi¹cego
kontynuacjê poprzedniego orze-
czenia, prawo do œwiadczeñ ro-
dzinnych uzale¿nionych od nie-
pe³nosprawnoœci ustala siê od
pierwszego dnia miesi¹ca nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym

W zwi¹zku z ustalaniem uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych oraz œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasi³kowy i œwiadczeniowy 2010/2011 Wydzia³ Spraw Spo³ecznych – Referat Œwiadczeñ
Rodzinnych Urzêdu Miasta ¯ory informuje, i¿ w przypadku:

I N F O R M A C J A

up³yn¹³ termin wa¿noœci po-
przedniego orzeczenia, je¿eli
osoba spe³nia warunki uprawnia-
j¹ce do nabycia tych œwiadczeñ
oraz z³o¿y³a wniosek o ustalenie:
1) niepe³nosprawnoœci lub stop-
nia niepe³nosprawnoœci w termi-
nie miesi¹ca od dnia utraty wa¿-
noœci poprzedniego orzeczenia
i 2) prawa do œwiadczeñ rodzin-
nych uzale¿nionych od niepe³no-
sprawnoœci w terminie trzech
miesiêcy od dnia wydania orze-
czenia.

Prawo do zasi³ku pielêgna-
cyjnego lub œwiadczenia pielê-
gnacyjnego ustala siê na czas
nieokreœlony, chyba ¿e orzecze-
nie o niepe³nosprawnoœci lub
orzeczenie o stopniu niepe³no-
sprawnoœci zosta³o wydane na
czas okreœlony. W przypadku
wydania orzeczenia o niepe³no-
sprawnoœci lub orzeczenia
o stopniu niepe³nosprawnoœci na
czas okreœlony prawo do zasi³-
ku pielêgnacyjnego lub œwiad-
czenia pielêgnacyjnego ustala
siê do ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym up³ywa termin wa¿no-
œci orzeczenia.

Zasi³ek rodzinny przys³uguje
za wrzesieñ, je¿eli dziecko lub
osoba ucz¹ca siê legitymuj¹ce
siê orzeczeniem o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci  po ukoñczeniu
nauki w szkole zosta³y przyjête,
w tym samym roku kalendarzo-
wym, do szko³y wy¿szej.

Piesek w ³atki
Bardzo sympatyczny, ruchliwy
i ³agodny pies, który z pewno-
œci¹ szybko przywi¹¿e siê do
nowego w³aœciciela. Zadbany,
ma piêkne jasne umaszczenie
w ³atki. Wiek - ok. 2 lat.

Suczka kêdziorek
Niedu¿a, spokojna suczka w ty-
pie pudelka, o czarno-bia³ej kê-
dziorkowatej sierœci, w której drze-
mie dusza prawdziwego psa ka-
napowego, z zadatkami na wier-
nego towarzysza na dobre i na z³e.

Wierna zguba
Nieoznakowana suczka znale-
ziona zosta³a na Kleszczówce 11
lipca. Niedu¿a, koloru bia³o-br¹-
zowego jest bardzo przyjacielska
(wiek ok. 2-3 lat). Nosi skórzan¹
obro¿ê. W³aœciciel mo¿e odebraæ
zgubê w Punkcie Zwierz¹t Bez-
domnych przy ul Okrê¿nej 5.

Jeœli szukacie Pañstwo za-
ginionego czworonoga lub za-
mierzacie adoptowaæ psa z azy-
lu, prosimy odwiedziæ w Inter-
necie stronê www.bip.um.zo-
ry.pl zak³adka Wydzia³ Infra-
struktury Miejskiej / Bezdomne
zwierzêta / Tu szukaj zaginio-
ne zwierzêta.

UWAGA MIESZKAÑCY
poszukujemy domów
dla zagubionych czwo-
rono¿nych przyjació³:

℡ Prosimy dzwoniæ: tel.: 32 43 56 880
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Konkurs literacki „¯orskie opowieœci”

Konkurs
fotograficzny
„¯ory
w obiektywie”

MojeMiAStOjestcoOL!pl: to konkurs dla kre-
atywnych osób, którego celem jest promocja mia-
sta. Jeœli uwa¿asz, ¿e ¯ory s¹ COOL i masz po-
mys³, jak to pokazaæ, przeœlij 30-sekundowy film,
seriê zdjêæ, grafikê (plakat, komiks, itp.), kilka nie-
banalnych zdañ argumentuj¹cych, dlaczego Two-
je miasto jest COOL, fajn¹ anegdotê lub utwór mu-
zyczny. Jeœli nie jesteœ przekonany, ¿e tak jest, prze-
œlij pomys³ co zrobiæ, by miasto sta³o siê bardziej
COOL! Najbardziej aktywni zostan¹ nagrodzeni.

Patronat honorowy nad projektem obj¹³ Prezy-
dent Miasta ¯ory. Wiêcej informacji na www.zory.pl.

¯ory s¹ cool
Stwórz absolutnie wyj¹tkow¹
wizytówkê swojemu miastu.
WeŸ udzia³ w konkursie i wygraj
atrakcyjne nagrody!

MojeMiAStOjestcoOL! to czêœæ projektu pro-
mocji Polski, którego celem jest stworzenie
mapy atrakcyjnych miast i miejscowoœci któ-
rych walory doceniaj¹ sami ich mieszkañcy.
Kontakt w sprawie projektu:
box@polandunder30.pl

“Fotografia nie jest zwi¹zana
z patrzeniem lecz z czuciem. Je-
¿eli nie czujesz nic w tym na co
patrzysz, nigdy nie uda ci siê
sprawiæ, aby ludzie patrz¹c na
twoje zdjêcia cokolwiek odczu-
wali.” - Don McCullin.

Fotografujcie zatem ¯ory
z uczuciem (niekoniecznie za-
chwytu) i wysy³ajcie prace na
konkurs fotograficzny. Najpiêk-
niejsze i najciekawsze nagrodzi-
my i opublikujemy. Czekamy na
nie do 3 wrzeœnia. Szczegó³y: tel.
4348242, www.zory.pl.

ADRESAT KONKURSU:
wszyscy fotografuj¹cy

TEMAT KONKURSU:
dowolny ale… ¯ory w tle

WYMOGI TECHNICZNE:
minimalna rozdzielczoœæ
1600x1200 pikseli tj. oko³o
2 mln pikseli; format wywo³a-
nych zdjêæ: nie mniejszy ni¿
13 cm x 18 cm

ILOŒÆ PRAC:
do 3 zdjêæ, a w przypadku
cyklu – do 5 zdjêæ

ZG£OSZENIA:
Urz¹d Miasta ¯ory,
Al. Wojska Polskiego 25,
44-240 ¯ory, pokój 410.
Formularz zg³oszeniowy
i regulamin konkursu
do pobrania na stronie
www.zory.pl

TERMIN: do 3 wrzeœnia

„Mieszkañcy ¯or podjêli trud opisania znanej sobie przestrzeni, wype³nienia jej opowie-
œciami. Bo Miasto to opowieœci. Dawne i nowsze. Prawdziwe, zmyœlone i te które wisz¹
gdzieœ w pó³ drogi miêdzy histori¹ a legend¹.” – tak podsumowa³ pierwsz¹ edycjê konkur-
su fotograficznego jego juror, Andrzej Pilipiuk. Zachêcamy do podjêcia tego „trudu” po-
nownie, w dowolnie wybranej formie literackiej: prozatorskiej b¹dŸ poetyckiej. Czekamy
na Wasze ¿orskie opowieœci do 3 wrzeœnia. Laureaci pierwszej i drugiej edycji zostan¹
uhonorowani dodatkowo albumow¹ publikacj¹ swoich prac. Wszystkie szczegó³u kon-
kursu znajdziecie na stronie www.zory.pl lub pod nr tel. 4348 242. ADRESAT KONKURSU: wszyscy
pisz¹cy TEMAT KONKURSU: dowolny ale… ¯ory w tle FORMA LITERACKA: proza, poezja, nawet
dramat OBJÊTOŒÆ PRACY: do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman
13, odstêp 1,5) ZG£OSZENIA: Urz¹d Miasta ¯ory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 ¯ory, pokój 410. Formu-
larz zg³oszeniowy i regulamin konkursu do pobrania na stronie www.zory.pl TERMIN: do 3 wrzeœnia

w w w . z o r y . p l

Z
apraszamy do wype³nienia ankiety na temat atrakcyjnoœci ¿ycia w ¯o-
 rach. Opinie pos³u¿¹ opracowaniu rankingu atrakcyjnoœci miast. Za

udzia³ w badaniu, uczestnicy otrzymuj¹ punkty, które bêd¹ mogli wymieniæ
na ciekawe nagrody w postaci e-gazet, ksi¹¿ek lub czasopism elektronicz-
nych po zarejestrowaniu siê w panelu respondentów na stronie pbonline.pl.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013.


