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Trwa Akcja Zima!
Przed spodziewanym opadem śniegu 
jezdnie posypywane są solanką. 
Chodniki, przystanki, ścieżki rowerowe 
zabezpieczone są mieszaniną soli 
drogowej i piasku. 

Przed spodziewanym opadem śniegu jezdnie posypywane 
są solanką. Chodniki, przystanki, ścieżki rowerowe 
zabezpieczone są mieszaniną soli drogowej i piasku. Wszystkie 
te czynności mają zapewnić bezpieczeństwo w poruszaniu 
się po żorskich drogach. Bezpośrednio dla Państwa Urząd 
Miasta w Żorach przygotował listę numerów telefonów do 
poszczególnych osób i instytucji związanych z Akcją Zima. Są 
to numery telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy 
związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Przewodniczącym Zespołu Akcji Zima 2013/2014 jest Anita 
Materzok.

Lp. Nazwisko, imię Funkcja Adres Numery telefonów
1. Anita Materzok Przewodnicząca Zespołu Akcji Zima 

2013/2014
Urząd Miasta

Żory, al. Wojska Polskiego 25
od godz. 7:30 do godz. 15:30

tel./fax: 32 4348272

2. Bitner Marek Z-ca Przewodniczącej Zespołu Akcji Zima 
2013/2014

Urząd Miasta
Żory, al. Wojska Polskiego 25

od godz. 7:30 do godz. 15:30
32 4348278

3. Bigda Michał WYKONAWCA Zimowego Utrzymania Dróg 
Miejskich

ZTK Sp. z o.o.
Żory, ul. Okrężna 5

całodobowy 32 4341634

4. Solik Marek Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta
Żory, Rynek 9

32 4348170 od godz. 7:30 do godz. 15:30
całodobowy 604145600

5. Uszyńska –
Janikiewicz Anna

Wydział Edukacji
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 

placówek oświatowych

Urząd Miasta
Żory , Rynek 10

od godz. 7:30 do godz. 15:30
32 4348128

6. Sobieska Barbara Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 

obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników

Administracja Osiedla 
Sikorskiego

Żory, ul. Okrężna 3

całodobowy 32 4353404
32 4353424

7. Starzykowski Marian Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 

obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników

Żory, 
Osiedle Powstańców Śl. 3 B

od godz. 7:00 do godz. 15:00 32 4341901
od godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele  

i święta 
Pogotowie Awaryjne 32 4343690

8. Rozmus Janina Zarząd Budynków Miejskich
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem 

obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników

Żory, Al. Wojska Polskiego 4a całodobowy 32 4356464
32 4356344

9. Grabowski Adam Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Ogniowa 10 całodobowy  32 4345438
32 4345439

alarmowy 998

10. Głowacka Agata
Noworyta Robert

Komenda Miejska Policji
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Wodzisławska 3 32 4788200, 32 4788291 i 292
32 4788255 alarmowy 997

lub z sieci komórkowych 112

11. Puskarczyk Krzysztof PPrzedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Wodociągowa 10 od godz. 7:00 do godz. 15:00
32 4344631 32 4344632 
całodobowy 32 4341915

12. Rduch Franciszek Zakład Cieplny - działania interwencyjne, klęska 
żywiołowa

Żory, ul. Pszczyńska 54 całodobowy 32 4349100

13. Kusak Arkadiusz Rozdzielnia Gazu - działania interwencyjne, 
klęska żywiołowa

Rybnik, ul. Zebrzydowicka 37 32 4343718, 32 4350723,  
Pogotowie Gazowe 992

14. Janusz Jezierski F.U.B Mateo – działania interwencyjne  
w zakresie oświetlenia ulicznego

Orzesze, ul. Mikołowska 24 Dyspozytor tel. całodobowy 501 4898898

15. Burczyk Łukasz „SYNCHROGOP” Sp. Jawna - działania 
interwencyjne w zakresie sygnalizacji świetlnej

Katowice, ul. Fabryczna 15 od godz. 7:00 do godz. 15:00 32/2526819
(sygnalizacja świetlna) całodobowy  601462340

16. Piecha Eugeniusz Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – 
działania interwencyjne, klęska żywiołowa

Żory, ul. Dąbrowskiego 20 32 4341224 w.307

17. Pogotowie Energetyczne 
(awarie energii elektrycznej)

działania interwencyjne, klęska żywiołowa całodobowy 32 3030991, alarmowy 991
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Najpiękniejsze kartki w Żorach wybrane
Podczas zapalenia choinki na płycie żorskiego rynku 
uroczyście ogłoszono zwycięzców konkursu na 
najpiękniejszą kartkę świąteczną „Wesołe Święta w Żorach”. 
Do Urzędu Miasta wpłynęło 
kilkadziesiąt prac, wykona-
nych różnymi technikami. 
Nie zabrakło kartek namalo-
wanych farbami, kredkami, 
wyklejonych, kartek w postaci 
zdjęć czy zaprojektowanych  
za pomocą programów gra-
ficznych. Po długich naradach 
jury konkursu w składzie Pre-
zydent Miasta Żory Waldemar 
Socha, Doradca Prezydenta ds. 
Polityki Promocji i Informacji 
Anna Ujma oraz Kierownik 
Zespołu Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Małgorzata Skrzeczyń-
ska zdecydowało, że pierwsze 
miejsce zajęła kartka wykona-

na przez Jakuba Kozłowskiego 
z  Żor. Właśnie za pomocą tej 
kartki składamy wszystkim 
Mieszkańcom świąteczne ży-
czenia. Drugie miejsce jurorzy 
przyznali kartce wykonanej 
przez Annę Garus z  Żor, zaś 
trzecią pozycję zajęła Agniesz-
ka Dembończyk ze Zbrosła-
wic. 

Przesłane do nas kartki 
świąteczne utworzyły wyjąt-
kową okładkę świątecznego 
wydania Kuriera Żorskiego. 
Zwycięzcom gratulujemy, 
a  wszystkim uczestnikom 
konkursu dziękujemy za prze-
słane prace.  

Na co wydać pół miliona?  
Zdecyduje głos mieszkańców!

 Do 15 grudnia 
wszyscy mieszkańcy 
naszego miasta mogli 
przysłać propozycje 
przedsięwzięć, które 
chcieliby zrealizować 
w ramach „Budżetu 
Obywatelskiego”. 

Do Urzędu Miasta Żory 
spłynęło wiele interesują-
cych pomysłów i  propozy-
cji, nad którymi następnie 
pochyliła się specjalna ko-
misja, złożona z  Radnych 
oraz pracowników Urzędu 
Miasta. Komisja, biorąc 
pod uwagę wykonalność 
proponowanych inwestycji 
oraz ich znaczenie w  ska-
li całego miasta, wytypo-
wała kilka najciekawszych 
pomysłów i  oddała je pod 
głosowanie mieszkańców 
Żor.

Z  tymi propozycjami 
można zapoznać się na 
stronie internetowej Urzę-
du Miasta – www.zory.pl, 
w  zakładce „Budżet Oby-

watelski” oraz w gablotach 
Urzędu Miasta przy alei 
Wojska Polskiego 25 oraz 
przy Rynku.

 Głosowanie na przed-
sięwzięcie, które zostanie 
następnie zrealizowane, 
potrwa od 23 grudnia br. 
do 15 stycznia 2014 r., do 
godziny 15:30. Głosować 
będzie można na specjal-
nych formularzach do-
stępnych na stronie inter-
netowej www.zory.pl oraz 
w Urzędzie Miasta Żory. 

Głosy, zawierające imię 
i  nazwisko, będzie moż-
na wrzucić do specjalnych 
urn ustawionych w  Urzę-
dzie Miasta, a  także wysy-
łać pocztą e-mail pod ad-
res bdpp@um.zory.pl.

Każdy z  mieszkańców 
Żor może oddać tylko je-
den głos!

Zapraszamy do głoso-
wania – to Wy zdecyduje-
cie, na co warto wydać aż 
500 tysięcy złotych.  

Niech w nadchodzącym 

Nowym 2014 roku

szczęście i pomyślność 

nigdy Państwa nie opuszczą, 

a nadzieja codziennie dodaje sił i energii 

do tworzenia i realizacji nowych zamierzeń.

Życzą

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

Żory, grudzień 2013

I miejsce w konkursie na kartkę świąteczną
Jakub Kozłowski

II miejsce
Anna Garus

III miejsce
Agnieszka Dembończyk

Zmiany czasu pracy 
Urzędu Miasta: 

• 24 grudnia (wtorek) od 
godz. 7:30 – 14:00;

• 31 grudnia (wtorek) – od 
godziny 7:30 do 14:00. 
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Miasto nagradza 
10 stycznia mija termin zgłoszeń do nagród „Phoenix Sariensis”  
i „Dobroczyńca Roku”.

Nagroda „PHOENIX SA-
RIENSIS” przyznawana jest 
instytucjom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, firmom 
i  osobom szczególnie zasłu-
żonym dla Żor lub wyróż-

niającym się w  jego promocji 
w kraju i za granicą.

Nagroda „DOBROCZYŃ-
CA ROKU” przyznawana jest 
osobom, instytucjom, orga-
nizacjom, stowarzyszeniom 
i  firmom organizującym, 
a  także wspierającym, nieko-
niecznie finansowo, działania 
z  zakresu edukacji i  oświa-
ty, sportu, ekologii, kultury 
i  sztuki, pomocy społecznej 
i  ochrony zdrowia, wspiera-
nia osób niepełnosprawnych, 

organizowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży.

Wnioski (do pobrania na 
stronie: www.zory.pl), za-
wierające m.in.: opis doko-
nań kandydata w  roku 2013 
i w latach poprzednich, nazwę 
i  podpis wnioskodawcy oraz 
zgodę kandydata na zgło-
szenie do konkursu, należy 
składać do 10 stycznia 2014 r. 
w Biurze Doradcy Prezydenta 
ds. Polityki Promocji i  Infor-
macji Urzędu Miasta Żory.

Zgłoszeń dokonywać 
mogą: Prezydent oraz jego 
Zastępca, Rada Miasta, radni, 
laureaci nagród z lat poprzed-
nich, organizacje, stowarzy-
szenia i  związki wyznaniowe 
oraz osoby zarządzające fir-
mami z siedzibą w Żorach.

Więcej informacji: Biuro 
Doradcy Prezydenta ds. Po-
lityki Promocji i  Informacji, 
Urząd Miasta, al. Wojska Pol-
skiego 25, 44 – 240 Żory, pok. 
305, tel.: 32 43 48 219.  

PREZYDENT MIASTA ŻORY
ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Żorach
Nieruchomość położona jest przy ulicy Modrzewiowej, składa się z działki  nr 2444/118 o powierzchni 0,0440  ha. Nieruchomość 
niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem JMN - „tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej 
intensywności i jednorodzinnej”.
•	 Cena	wywoławcza:	27	808,00	zł	
Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25. 

Nieruchomości położone są przy ulicy Strażackiej i Spółdzielczej:
I. Ulica Strażacka – Obręb Baranowice: działka nr 1332/83 o powierzchni 0,0454 ha
•	 Cena	wywoławcza:	24	100,00	zł
Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem H48 MN - „zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna”.
II. Ulica Spółdzielcza – Obręb Osiny: działka nr 1117/3 o powierzchni 0,0896 ha
•	 Cena	wywoławcza:	56	500,00	zł
Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem G26 MN - „zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna”.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2013 roku o godz. 11:20 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25.

Nieruchomość położona przy ulicy Szerokiej 7 – 7A, składa się z działki nr 2364/222 o powierzchni 0,0742 ha.
•	 Cena	wywoławcza:	741	500,00	zł
Nieruchomość zabudowana kompleksem mieszkalnym, położona w śródmieściu o łącznej powierzchni użytkowej kompleksu 810,40 m2. 
Położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem A15 M/U – zabudowa śródmiejska.

Budynek mieszkalny  – ul. Szeroka 7 wpisany jest do rejestru zabytków  pod nr A/578/66,
Budynek mieszkalny – ul. Szeroka 7A wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/172/06, wobec czego cena wylicytowana ulegnie obniżeniu o 50%.

Nieruchomość położona przy ulicy Augustyna Weltzla, składa się z działki nr 2806/6 o powierzchni 0,5242 ha
•	 Cena	wywoławcza:	1	772	000,00	zł
Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem A2 MN/U - “zabudowa mieszkaniowa  
o niskiej intensywności z usługami ”.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25.

Informacje o powyższych nieruchomościach oraz procedurze ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta,  
aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410, tel. 32 43 48 246.

Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć pod adresem www.bip.zory.pl,  
Menu przedmiotowe, Przetargi, Przetargi organizowane przez Wydział Skarbu Miasta.



numer 10 | Grudzień 20135 Kurier Żorski | Made in Żory 

Pokój Życzliwości dla małych pacjentów
Znakomicie wyposażona świetlica na oddziale pediatrycznym w Szpitalu 
Miejskim w Żorach już do dyspozycji małych pacjentów. W Żorach otwarto 
pierwszy na Śląsku, a trzeci w Polsce Pokój Życzliwości. W całym kraju planuje 
się otwarcie prawie 400 świetlic tego typu. 

Żorski Pokój Życzliwości ma 
30 metrów kwadratowych i  już 
zyskał miano najmilszego miej-
sca w szpitalu.

Świetlica dzieli się na cztery 
strefy: artystyczną, zabawy, edu-
kacji oraz czytelnię. Elementy 
wyposażenia są bezpieczne dla 
dzieci, mają ergonomiczną oraz 
nowoczesną formę. Świetlice są 
wyposażone w  sprzęt audiowi-
zualny, gry edukacyjne i zabawki. 
To miejsce, które przyniesie cho-
rym dzieciom wiele radości i za-

bawy, pomagając im w trudnych 
chwilach. Miejsce takie jak to 
pozwala dzieciom choć na chwilę 
zapomnieć o rozłące z rodzicami 
i  w  najprostszy sposób pokonać 
szpitalną nudę. Kolorowa świetli-
ca powstała z inicjatywy działaczy 
ze Stowarzyszenia Pozytywnego, 
a wyposażono ją dzięki pomocy 
prywatnych sponsorów. W akcję 
utworzenia Pokoju Życzliwości 
w Żorach zaangażowały się firmy 
z Wrocławia, z Jastrzębia-Zdroju 
i Bielan Wrocławskich.  AU

TO
R 

ZD
J.:

 IR
EN

EU
SZ

 S
TA

JE
R 

„N
O

W
IN

Y”

AU
TO

R 
ZD

J.:
 R

AF
AŁ

 K
Al

IN
O

W
SK

I
CO TO JEST TLENEK WÆGLA?

JAKIE SÀ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WÆGLA?

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
truj¹cym gazem. Dostaje siê do organizmu przez 
uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do 
krwiobiegu. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narz¹dów.
Jeœli uýywasz wægla i drewna, dokonuj okresowych 
przegl¹dów nie rzadziej niý raz na trzy miesiàce. Gdy 
uýywamy gazu ziemnego czy oleju opaùowego – nie 
rzadziej niý raz na póù roku. Zarzàdca budynku lub 
wùaúciciel ma obowiàzek m.in. przeglàdu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niý raz w roku.

�ból gùowy,
�ogólne zmæczenie,
�dusznoúci,
�trudnoúci z oddychaniem, oddech przyspieszony, 

nieregularny,
�sennoúã,
�nudnoúci.
Osùabienie i znuýenie, które czuje zaczadzony, a tak¿e 
zaburzenia orientacji i zdolnoúci oceny zagroýenia 
powodujà, ýe jest on caùkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoúã 
i – jeúli nikt nie przyjdzie mu z pomocà – umiera.

JAK RATOWAÃ ZACZADZONEGO?

CO ZROBIÃ, ABY BYÃ BEZPIECZNYM?

Naleýy zapewniã mu dopùyw úwieýego powietrza:
�natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze-

nia usunàã truciznæ,
�jak najszybciej wynieú go na úwieýe powietrze,
�rozluênij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale 

nie rozbieraj go, gdyý nie moýna doprowadziã do 
jego przemarzniæcia.

Jeúli po wyniesieniu na úwieýe powietrze zaczadzony 
nie oddycha, niezwùocznie przystàp do wykonania 
sztucznego oddychania  i masaýu serca.
Wezwij sùuýby ratownicze: 

�zapewnij prawidùowà wentylacjæ pomieszczeñ, 
�stosuj mikrowentylacjæ okien i drzwi,
�nigdy nie zasùaniaj kratek wentylacyjnych,
�z pomocà  fachowców dokonuj okresowych 

przeglàdów komina, urzàdzeñ grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

�nie spalaj niczego w zamkniætych pomieszcze-
niach, jeýeli nie sà wentylowane,

�zainstaluj czujki tlenku wægla w tej czêœci domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
urzàdzenia, które niejedno ýycie juý uratowaùy. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku 
wêgla. W sprzedaýy oprócz czujek tlenku wægla sà 
takýe urzàdzenia wykrywajàce jednoczeúnie tlenek 
wægla i inne groêne substancje.

pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, straý poýarnà – tel. 998 lub 112. 

999 998 112

NIE 
dla czadu!

�truj¹cy
�bezwonny
�bezbarwny 

Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Wydzia³ Informacji i Promocji

Niedro¿na kratka
wentylacyjna

Niew³aœciwy 
monta¿ 

podgrzewacza

Uszkodzony 
komin

Brak wentylacji

Brak odp³ywu
spalin

Szczelnie zamkniête 
okna i drzwi (brak 
mikrowentylacji)

Miejsca powstawania tlenku wêgla Taniej za zakup 
energii elektrycznej

  Przetargi organizowane na 
zakup energii zapewniają 
gminie znaczne oszczędności 
budżetowe. Kolejną 
korzyścią wynikającą 
z przeprowadzonych 
przetargów jest zachowanie 
stałej ceny energii w całym 
okresie obowiązywania 
umowy. 

W  2013 roku wspólnym postę-
powaniem przetargowym obję-
to zakup energii elektrycznej na 
2014 rok do oświetlenia ulicz-
nego, sygnalizacji świetlnych, 
wszystkich placówek oświa-
towych (szkoły, przedszkola, 
żłobek) i  gminnych jednostek 
organizacyjnych. Łącznie 317 
punktów poboru energii, w tym: 

obiekty gminy – 201 szt., oświata 
– 40 szt. i jednostki organizacyj-
ne – 76 punktów poboru. Całko-
wity wolumen zakupu wyniósł 
8897,670 MWh energii. Do prze-
targu przystąpiły cztery firmy, 
najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 
z Krakowa. Gmina Żory uzyska-
ła średnią cenę zakupu energii 
elektrycznej w  wysokości netto 
202,33 zł/MWh, tj. znacznie niż-
szą niż ceny taryfowe, jak rów-
nież o ok. 10% niższą niż stawki 
uzyskane w  ubiegłorocznym 
przetargu. Szacowane oszczęd-
ności w 2014 roku z tytułu zmia-
ny sprzedawcy wynoszą dla ww. 
punktów poboru ok. 1,4 mln zł 
(w stosunku do obecnie obowią-
zujących cen taryfowych). 

CO TO JEST TLENEK WĘGLA? 
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym, 
silnie trującym gazem. Dostaje się do orga-
nizmu przez układ oddechowy, a  następnie 
jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia 
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi 
i  powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych 
narządów. Jeżeli używasz węgla i drewna, do-
konuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż 
raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziem-
nego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz 
na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel 
ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wen-
tylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM
WĘGLA?
• ból głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszności,
• trudności z  oddychaniem, oddech przy-

spieszony, nieregularny,
• senność,
• nudności.
Osłabienie i  znużenie, które czuje za-
czadzony, a  także zaburzenia orientacji  
i  zdolności oceny zagrożenia powodują, że 
jest on całkowicie bierny (nie ucieka  z miej-
sca nagromadzenia trucizny), traci przytom-
ność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą 
– umiera.

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnią mu dopływ świeżego po-
wietrza:
• natychmiast otwórz okna i  drzwi, by 

z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże 

powietrze,
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, 

guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie 
można doprowadzić do jego przemar-
znięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze za-
czadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp 
do wykonania sztucznego oddychania i  ma-
sażu serca. Wezwij służby ratownicze: pogo-
towie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną 
– tel. 998 lub 112.

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• zapewnij prawidłową wentylację pomiesz-

czeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych 

przeglądów komina, urządzeń grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

• nie spalaj niczego w zamkniętych pomiesz-
czeniach, jeżeli nie są wentylowane,

• zainstaluj czujki tlenku węgla w  tej części 
domu, w której sypia twoja rodzina. To bar-
dzo skuteczne urządzenia, które niejedno 
życie już uratowały. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność 
tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku 
węgla są także urządzenia wykrywające jedno-
cześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

CO TO JEST TLENEK WÆGLA?

JAKIE SÀ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WÆGLA?

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
truj¹cym gazem. Dostaje siê do organizmu przez 
uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do 
krwiobiegu. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narz¹dów.
Jeœli uýywasz wægla i drewna, dokonuj okresowych 
przegl¹dów nie rzadziej niý raz na trzy miesiàce. Gdy 
uýywamy gazu ziemnego czy oleju opaùowego – nie 
rzadziej niý raz na póù roku. Zarzàdca budynku lub 
wùaúciciel ma obowiàzek m.in. przeglàdu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niý raz w roku.

�ból gùowy,
�ogólne zmæczenie,
�dusznoúci,
�trudnoúci z oddychaniem, oddech przyspieszony, 

nieregularny,
�sennoúã,
�nudnoúci.
Osùabienie i znuýenie, które czuje zaczadzony, a tak¿e 
zaburzenia orientacji i zdolnoúci oceny zagroýenia 
powodujà, ýe jest on caùkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoúã 
i – jeúli nikt nie przyjdzie mu z pomocà – umiera.

JAK RATOWAÃ ZACZADZONEGO?

CO ZROBIÃ, ABY BYÃ BEZPIECZNYM?

Naleýy zapewniã mu dopùyw úwieýego powietrza:
�natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze-

nia usunàã truciznæ,
�jak najszybciej wynieú go na úwieýe powietrze,
�rozluênij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale 

nie rozbieraj go, gdyý nie moýna doprowadziã do 
jego przemarzniæcia.

Jeúli po wyniesieniu na úwieýe powietrze zaczadzony 
nie oddycha, niezwùocznie przystàp do wykonania 
sztucznego oddychania  i masaýu serca.
Wezwij sùuýby ratownicze: 

�zapewnij prawidùowà wentylacjæ pomieszczeñ, 
�stosuj mikrowentylacjæ okien i drzwi,
�nigdy nie zasùaniaj kratek wentylacyjnych,
�z pomocà  fachowców dokonuj okresowych 

przeglàdów komina, urzàdzeñ grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

�nie spalaj niczego w zamkniætych pomieszcze-
niach, jeýeli nie sà wentylowane,

�zainstaluj czujki tlenku wægla w tej czêœci domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
urzàdzenia, które niejedno ýycie juý uratowaùy. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku 
wêgla. W sprzedaýy oprócz czujek tlenku wægla sà 
takýe urzàdzenia wykrywajàce jednoczeúnie tlenek 
wægla i inne groêne substancje.

pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, straý poýarnà – tel. 998 lub 112. 

999 998 112

NIE 
dla czadu!

�truj¹cy
�bezwonny
�bezbarwny 

Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Wydzia³ Informacji i Promocji

Niedro¿na kratka
wentylacyjna

Niew³aœciwy 
monta¿ 

podgrzewacza

Uszkodzony 
komin

Brak wentylacji

Brak odp³ywu
spalin

Szczelnie zamkniête 
okna i drzwi (brak 
mikrowentylacji)

Miejsca powstawania tlenku wêgla
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Dodatek energetyczny od stycznia
 Od stycznia 2014 roku 
osoby spełniające określone 
warunki będą mogły ubiegać 
się o przyznanie dodatku 
energetycznego. 

Urząd Miasta Żory informuje, 
iż ustawą z dnia 26 lipca 2013 
r. o  zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 984) został wprowadzo-
ny dodatek energetyczny dla 
odbiorcy wrażliwego ener-
gii elektrycznej, którym jest 
osoba spełniająca następujące 
warunki:
1. ma przyznany dodatek 

mieszkaniowy w  rozumie-
niu art. 2 ust. 1 Ustawy 
z  dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze 
zmianami);

2. jest stroną umowy komplek-
sowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energe-
tycznym;

3. zamieszkuje w miejscu dostar-
czania energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny przy-
znawany jest w  drodze decyzji 
administracyjnej, na wniosek 
odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej.

Do wniosku należy dołą-
czyć kopię umowy komplek-
sowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej (wraz 
z oryginałami do wglądu) oraz 

decyzję przyznającą prawo do 
dodatku mieszkaniowego. 

Dodatek energetyczny wy-
płaca się odbiorcy wrażliwemu 
energii elektrycznej do dnia 10 
każdego miesiąca z góry, z wyjąt-
kiem stycznia, w którym dodatek 
energetyczny wypłaca się do dnia 
30 stycznia danego roku. 

Wysokość dodatku energe-
tycznego obowiązująca od dnia  
1 stycznia 2014 r. do dnia 30 
kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa 
domowego:
1. prowadzonego przez osobę 

samotną wynosi – 11,36 zł/
miesiąc;

2. składającego się z 2 do 4 osób 
wynosi - 15,77 zł/ miesiąc;

3. składającego się z  co najmniej  
5 osób wynosi - 18,93 zł/ miesiąc;

Przyjmowanie wniosków roz-
pocznie się od dnia 1 stycznia 
2014 r. w siedzibie Urzędu Mia-
sta Żory Rynek 9 w godzinach 
pracy urzędu tj.: poniedziałek 
w  godz. od 07:30 do 17:00 od 
wtorku do piątku w  godz. od 
7:30 do 15:30.

Druk wniosku o przyznanie 
dodatku energetycznego będzie 
możliwy do pobrania w siedzi-
bie Urzędu Miasta Żory Rynek 
9 oraz w  BIP na stronie www.
zory.pl.  

 Dodatkowe informacje na 
temat dodatku energetycznego 
zainteresowani mogą uzyskać 
pod nr telefonu 32 43-48-181, 
32 43-48-187, 32 43-48-193.

Przypominamy o podatkach
Przypominamy, że podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 
należny od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy.

Podatek jest płatny w  ratach  
w następujących terminach:

•	 I rata do 15 marca,
•	 II rata do 15 maja,
•	 III rata do 15 września,
•	 IV rata do 15 listopada.

Każdy podatnik, będący oso-
bą fizyczną, otrzyma decyzję 
wymiarową, z  której wynikać 
będzie termin płatności i  wy-
sokości poszczególnych rat 
podatku, a  także numer ra-
chunku bankowego, na który 
należy dokonać wpłat. Jeżeli 
decyzja ustalająca wysokość 
podatku nie zostanie doręczo-
na co najmniej na 14 dni przed 
terminem płatności I raty po-
datku, obowiązuje termin za-
płaty I raty – 14 dni od dorę-
czenia decyzji.

Osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nie-
mające osobowości prawnej 
składają deklaracje na podatek 
od nieruchomości w  terminie 
do 31 stycznia roku podatko-
wego, a deklaracje na podatek 

rolny i leśny w terminie do 15 
stycznia roku podatkowego. 
Osoby te wpłacają obliczony 
w  deklaracji podatek bez we-
zwania na rachunek budżetu 
miasta.

Osoby fizyczne oraz oso-
by prawne posiadające środ-
ki transportowe podlegające 
opodatkowaniu składają w ter-
minie do dnia 15 lutego każde-
go roku deklaracje na podatek 
od środków transportowych 
na dany rok podatkowy. Oso-
by te wpłacają obliczony w de-
klaracji podatek bez wezwania 
na rachunek budżetu miasta 
w dwóch ratach w terminie do 
15 lutego i do 15 września każ-
dego roku.

Stawki podatku od środków 
transportowych w 2014 roku są 
takie same jak w roku 2013.

Przypominamy również, iż 
wnioski o  zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w  cenie 
oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej 
należy składać w  następują-
cych terminach:

I termin od 1 lutego 2014 
r. do 28 lutego 2014 r. – wraz 
z  fakturami VAT dokumen-
tującymi zakup oleju napę-
dowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 2013 
roku do 31 stycznia 2014 
roku;

II termin od 1 sierpnia 
2014 r. do 31 sierpnia 2014 
r. – wraz z  fakturami  VAT 
potwierdzającymi zakup oleju 

napędowego do produkcji rol-
nej w okresie od 1 lutego 2014 
roku do 31 lipca 2014 roku.  

 Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Referatu 
Podatków, Opłat lokalnych  
i Księgowości Podatkowej 
(RPO) Urzędu Miasta w Żorach, 
al. Wojska Polskiego 25, pokój 
405 lub pod nr. telefonu: 32 43 
48 288, 32 43 48 289.
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Podziel się swoją historią! 
– zbiórka eksponatów

  Jeśli posiadacie domowe 
przedmioty, dokumenty 
i fotografie, z którymi 
wiążą się Wasze historie – 
osobiste, społeczne, te małe 
i te większe – i chcielibyście 
się nimi podzielić, 
przynieście je do Muzeum 
Miejskiego!

Muzeum ogłasza zbiórkę 
eksponatów, które staną się 

elementami wystawy o Gór-
nym Śląsku. Preferowane są 
przedmioty z lat 60., 70., 80. 
XX wieku.

Jeśli chcesz przekazać swój 
przedmiot lub masz pytania 
dotyczące projektu, skontaktuj 
się z Muzeum Miejskim w Żo-
rach pod numerem telefonu 32 
434 37 14 lub osobiście w obec-
nej siedzibie muzeum przy uli-
cy Dolne Przedmieście 1. 

Włącz się do sieci
  Z wielką przyjemnością 
chcemy poinformować 
wszystkich Żorzan  
o przystąpieniu do 
rzeczowej realizacji 
projektu „Internet 
w każdym domu – 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu  
w Subregionie Zachodnim 
Województwa Śląskiego”. 

Prace nad przygotowaniem 
niezbędnych dokumentów 
do rozpoczęcia działań,  
w tym regulaminu naboru 
kandydatów do projektu, 
rozpoczną się już w styczniu 
przyszłego roku.

Planuje się, że progra-
mem będą objęte rodziny 
niepełne i osoby z grupy 50+. 
Celem głównym jest zapew-
nienie dostępu do Internetu 
gospodarstwom domowym 
zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trud-
nej sytuacji materialnej 
bądź niepełnosprawności. 

Beneficjentom udostępnio-
ne zostanie bezpłatnie łącze 
internetowe oraz zostaną 
oni objęci pakietem szko-
leń w zakresie podstawowej 
obsługi komputera i ko-
rzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjnych. 
Ponadto projekt zakłada 
stworzenie punktów koor-
dynacyjnych na terenie mia-
sta, gdzie mieszkańcy będą 
mogli swobodnie skorzystać 
z udostępnionego sprzętu. 
Informacje o naborze można 
śledzić na łamach „Kuriera” 
oraz na miejskiej stronie in-
ternetowej www.zory.pl.

 
Projekt jest współfinan-

sowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach działa-
nia 8.3 – Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion 8. Osi prioryteto-
wej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013. 

Żorscy Wolontariusze Roku 2013 wybrani
5 grudnia w żorskim MOK-u świętowali ci, którzy na co dzień niosą 
bezinteresowną pomoc innym. 

Nagrody żorskim wolontariu-
szom wręczono w  Międzyna-
rodowym Dniu Wolontariusza, 
podczas uroczystej gali. W  Żo-
rach społeczników uhonorowa-
no tym wyjątkowym tytułem już 
po raz piąty.

Statuetki i  tytuł Wolonta-
riusza Roku 2013 zdobyły trzy 
żorzanki:  Marta Teliżyn ze 
Świetlicy dla Dzieci „Horyzont” 
w  Żorach, Agnieszka Wronka 
z  Fundacji ORANGE oraz Be-
ata Sułowicz z Klubu Karate Ky-
okushin „Shogun” Żory i Klubu 
Sztuk Walki „Shogun” Żory.

Kapituła konkursu zdecydo-
wała również o przyznaniu na-

grody „Honorowy Wolontariusz 
Roku 2013”. Tytuł ten zdobyła 
Grażyna Wieloch ze Stowarzy-
szenia „Nowa Szansa”.

Podczas gali ogłoszono 
również wyniki pierwszej Gry 
Miejskiej „Pro Voluntarius”. 
Największą wiedzą o wolonta-
riacie i żorskich organizacjach 
pozarządowych wykazały się 
uczennice Gimnazjum nr 2 
w  Żorach: Martyna Gąsior, 
Joanna Jakubczak, Sandra Ku-
mor i  Dorota Szlachta wraz 
z  opiekunem Bogną Jurkow-
ską-Paduch. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna z  I  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ka-

rola Miarki, natomiast na 
trzecim miejscu znaleźli się 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
w Żorach. 

Konkursy „Wolontariusz 
Roku 2013” i  Gra Miejska 
„Pro Volontarius” oraz galę 

wręczenia nagród zorganizo-
wało Żorskie Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych. Inicja-
tywę wsparły żorskie portale 
internetowe.

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy! 
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Zostań twarzą kampanii mieszkaniowej 
Zdjęcie pracowników Biura Doradcy Prezydenta ds. Polityki Promocji i Informacji, które 
pojawiło się na stronie www.zory.pl i na  portalu społecznościowym Facebook, zainaugurowało 
kolejny etap kampanii mieszkaniowej pod hasłem „Zostań Naszym Sąsiadem”. 
Pracownicy urzędu widnieją 
na zdjęciu z namalowanymi na 
twarzach flagami Żor i hasłem 
„Z Żorami nam do twarzy”. Ce-
lem akcji żorskich urzędników 
jest znalezienie osób, które mo-
głyby stać się twarzą miasta.

Motywem przewodnim 
kampanii promującej miasto 
Żory będą mieszkańcy Żor. Na 
żorskich ulicach pojawią się bill-
-boardy, citylighty i plakaty z ich 
portretami. Hasło reklamowe 
tej części kampanii brzmi „Zo-
stań Twarzą Żor”. Uczestnik 
konkursu musi jedynie przysłać 
swoje sympatyczne zdjęcie z do-
piskiem, dlaczego jego zdaniem 
warto zamieszkać w Żorach.

 Stawiamy na autentyczność 
– mieszkańcy Żor lub te osoby, 

które planują zamieszkać w Żo-
rach to najlepsi bohaterowie na-
szej kampanii, bo są autentyczni 
i naturalni. To mieszkańcy – Żo-
rzanie bez retuszu – mówi Anna 
Ujma, Doradca Prezydenta ds. 
Polityki, Promocji i Informacji.

Żeby wziąć udział w kon-
kursie, należy przesłać swoje 
zdjęcie do urzędu na adres: 

Biuro Doradcy Prezydenta 
ds. Polityki, Promocji i Informa-
cji, aleja Wojska Polskiego 25,  
44-240 Żory z dopiskiem „Zo-
stań Twarzą Żor – konkurs”.

 Zdjęcia można nadsyłać do 
12 maja 2014 roku. Szczegółowe 
informacje o konkursie zawiera 
regulamin dostępny na stronie 
internetowej www.zory.pl. AU
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