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Informacje

Niestety w związku z obowiązującymi 
przepisami Urząd Miasta nie może samo-
dzielnie pozyskiwać informacji o parach 
obchodzących jubileusze małżeńskie. Dla-
tego też zwracam się do Państwa z prośbą 
o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Żorach i występowanie z wnioskiem o na-
danie takiego odznaczenia.

Procedura nadania Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie jest dość złożona 
i  czasochłonna, dlatego wniosek warto 
złożyć z dużym wyprzedzeniem. Zgodnie 
z obowiązującą ustawą o orderach i odzna-
czeniach, na wniosek osób obchodzących 
Jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu 
na miejsce ich zamieszkania, występuje do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o na-
danie takiego odznaczenia. Przed przesła-
niem wniosku do Kancelarii Prezydenta 
RP dane Wnioskodawców muszą zostać 
dokładnie sprawdzone, aby spełniały wy-
magania formalne, związane z przyzna-
niem Medalu. Po podpisaniu postanowie-
nia o nadaniu Państwu odznaczenia przez 
Prezydenta RP i otrzymaniu Medali oraz 
legitymacji, które przesyłane są za pośred-
nictwem Wojewody, będę mógł zaprosić 
Państwa na uroczystość ich wręczenia.

Możliwość spotkania z Państwem w tak 
uroczystych okolicznościach będzie dla 
mnie  wielkim zaszczytem.  Dlatego też, jeśli 
w tym roku obchodzą Państwo Złote Gody 
i  chcieliby otrzymać Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, to bardzo proszę już 
teraz poczynić stosowne starania o jego 
otrzymanie, w czym pomocą będą Państwu 
służyli pracownicy naszego Urzędu Miasta.

W tym celu proszę kontaktować się 
z pracownikami Urzędu Stanu Cywilne-
go w  siedzibie Urzędu Miasta przy Rynku 
9 w Żorach, bądź telefonicznie pod nr tel.  
32 434 81 27, 32 434 81 26, 32 434 81 46.

Korzystając z okazji już teraz składam 
wszystkim jubilatom serdeczne życzenia 
kolejnych wspólnych lat przeżytych w zdro-
wiu i harmonii, a także radości i satysfakcji 
z przeżycia wspólnie 50 lat zgodnie ze zło-
żonym sobie przyrzeczeniem.

Waldemar Socha 
Prezydent Miasta Żory 

Obchodzicie 50 
rocznicę ślubu? 
Zgłoście się do 
Urzędu Miasta 

Dostojni Jubilaci, obchodzący w naj-
bliższym czasie 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego, pragnę poinformować, że 
z okazji Waszego pięknego Jubileuszu 
możecie zostać odznaczeni Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

„Mobilny urzędnik” to usługa skierowana do 
osób, które z uwagi na stan zdrowia (niepełno-
sprawność) czy podeszły wiek nie mają moż-
liwości osobistego dotarcia do urzędu i  zała-
twienia sprawy. Te osoby mogą liczyć na pomoc 
urzędnika, który dotrze do ich miejsca zamiesz-
kania na terenie Żor. 

O pomoc „Mobilnego urzędnika” można wy-
stąpić na kilka sposobów: 

a) telefonicznie – informacja Urzędu Miasta 

Mobilny urzędnik pomoże seniorom 
i osobom z niepełnosprawnościami

Dla seniorów oraz osób z niepełno-
sprawnościami dotarcie do siedziby urzę-
du miasta, by załatwić ważną sprawę, 
często bywa problematyczne. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
Urząd Miasta Żory wprowadza dla tych 
osób możliwość skorzystania ze wsparcia 
„Mobilnego urzędnika”.

Żory tel. 32 43 48 100 (Rynek 9) lub 32 43 
48 200 (al. Wojska Polskiego 25)

b) wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:  
mobilnyurzednik@um.zory.pl

c) opiekun osoby, która chce skorzystać z po-
mocy „Mobilnego urzędnika” może zgłosić 
taką potrzebę w Urzędzie Miasta – infor-
macje Urzędu Miasta Żory.

Wystarczy poinformować o potrzebie sko-
rzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika” oraz 
krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także 
podać numer telefonu do kontaktu.

Następnie pracownik Urzędu Miasta Żory, 
odpowiedzialny za daną sprawę skontaktuje się 
z mieszkańcem w terminie 3 dni roboczych od 
zgłoszenia, by ustalić sposób załatwienia spra-
wy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wi-
zyty. Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty 
i pomoże w ich wypełnieniu. 

Pojemniki do gromadzenia odpadów komu-
nalnych powinny być znormalizowane (zgodne 
z normą PN EN- 840), szczelne, posiadać zamy-
kane klapą otwory wsypowe oraz uchwyt umoż-
liwiający ich opróżnianie. Dodatkowo powinny 
posiadać trwałe oznaczenie, przyporządkowują-
ce je do danej nieruchomości (ulica i nr domu).

Opakowania wielomateriałowe, takie jak ko-
perty z wkładem bąbelkowym oraz opakowania 
typu Tetra Pak (kartony po mleku czy sokach) na-
leży wrzucać do worka koloru żółtego, czyli tam, 
gdzie metale i tworzywa sztuczne.

Od stycznia 2019 roku aktualne informacje 
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi 
można znaleźć w nowej, rozbudowanej zakładce 

Ważne informacje dotyczące 
gospodarki odpadami

Przeciętny mieszkaniec Żor wytwarza 
rocznie aż 320 kilogramów śmieci! Dlate-
go tak ważne jest, aby prawidłowo je se-
gregować, dając cennym surowcom wtór-
nym drugie życie. Przypominamy o kilku 
istotnych zasadach dotyczących gospo-
darki odpadami. 

Od 1 kwietnia 2015r., zgodnie z Uchwałą 
Rady Miasta Żory obowiązuje stawka mie-
sięczna opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w wysokości 11,00  zł od 
osoby, która segreguje śmieci i 22,00 zł  od 
osoby, która nie segreguje odpadów. 

Opłatę należy uiszczać kwartalnie (w wy-
sokości za trzy miesiące), bez każdorazowego 
wezwania, na indywidualny rachunek banko-
wy w terminach:

do 10 marca za I kwartał (styczeń-marzec),

do 10 czerwca za II kwartał (kwiecień-czerwiec),

do 10 września za III kwartał (lipiec-wrzesień),

 do 10 grudnia za IV kwartał (październik-grudzień).

Stawka opłat 
za gospodarowanie odpadami

na stronie www.zory.pl. Odnośnik do zakładki 
znajduje się na stronie głównej. Można tam zna-
leźć m.in. harmonogramy odbioru odpadów na 
2019 rok oraz zasady segregacji odpadów obo-
wiązujące w naszym mieście.

Z darmowej pomocy prawnej i darmowych 
porad obywatelskich może skorzystać każda 
osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie 
udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik 
-osobiście w punkcie, mieszczącym się przy 
ul. Wodzisławskiej 1/203 (obok Urzędu Skar-

Nieodpłatna pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie w 2019 r.

Od początku 2019 roku na terenie nasze-
go miasta funkcjonują punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego. Pomoc skiero-
wana jest do osób, które potrzebują pora-
dy, a nie są w stanie ponieść jej kosztów.

bowego i Policji). Prawnik nie udziela porad 
telefonicznych lub z użyciem innych środków 
komunikowania się na odległość. Wyjątek sta-
nowią osoby ze znaczną niepełnosprawnością 
ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie 
oraz osoby doświadczające trudności w komu-
nikowaniu się. Tym osobom darmowa pomoc 
może być udzielana także na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go odbywa się według kolejności zgłoszeń, 
po umówieniu wizyty  pod numerem telefonu  
32 43 48 302. Punkty udzielania pomocy znaj-
dują się przy ul. Wodzisławskiej 1/203 i czynne 
są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 
– 12:00 oraz 13:00 – 17:00, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.
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W tym roku po raz drugi najważniejsze miej-
skie laury przyznawane były w nowej formule, 
łączącej w jednej nagrodzie Phoenix Sariensis 
zarówno zasługi na polu budowania siły i pre-
stiżu Żor w kraju oraz poza jego granicami, jak 
i w dziedzinie dobroczynności. Przypomnijmy, że 
statuetki „Feniksów” przyznawane są dorocznie 
instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, fir-
mom i osobom szczególnie zasłużonym dla mia-
sta Żory lub wyróżniającym się w jego promocji 
w kraju bądź poza jego granicami, a także wspie-
rającym - niekoniecznie finansowo - działania 
z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kul-
tury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdro-
wia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz 
organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kapituła nagrody, pod przewodnictwem Wal-
demara Sochy – Prezydenta Miasta Żory zdecy-
dowała o przyznaniu trzech statuetek Phoenix 
Sariensis 2019. Pierwszym z laureatów została 
Aneta Antosiak – utalentowana reżyserka i au-
torka scenariuszy wielu spektakli oraz koncertów 
słowno-muzycznych, a także instruktorka grup 
teatralnych, współpracująca na co dzień z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Żorach. Artystka od 
wielu lat zaangażowana jest w działalność na 
rzecz miasta, za którą doceniana jest w całej Pol-
sce. Świadczą o tym liczne otrzymane przez nią 
wyróżnienia, np. w: V Międzynarodowym Kon-
kursie Literackim, a także w konkursie literackim 
w Galerii Szyb Wilson.

Do grona laureatów nagrody Phoenix Sa-
riensis dołączyła również firma SILBO Sp. z o.o. 
– działająca od 2007 roku na terenie Podstrefy Ja-
strzębsko-Żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. Spółka Silbo to lider w dziedzi-
nie produkcji opakowań dla  branży spożywczej, 
kosmetycznej i  chemicznej z blisko 20-letnim 
doświadczeniem. Rozwiązania proponowane 
przez firmę są idealnie dopasowane do oczeki-

Wręczono prestiżowe miejskie nagrody! 
Znamy laureatów Phoenix Sariensis 2019

Laureatami tych prestiżowych wyróż-
nień zostają osoby i instytucje wyróżniają-
ce się na tle innych, prezentujące działania 
wysokich lotów i wzbijające się na wyżyny 
w swojej działalności na rzecz miasta oraz 
jego mieszkańców. Podczas uroczystej 
gali w kinie „Na Starówce” już po raz 20. 
Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory 
wręczył nagrody Phoenix Sariensis.

wań klientów, co sprawia, że jej produkty doce-
niają odbiorcy z całego świata, w tym z: Austrii, 
Niemiec, Kanady, Danii, Wielkiej Brytanii, a na-
wet z Afryki. W imieniu firmy statuetkę „Feniksa” 
odebrali  Marcin Śpiewok – prezes zarządu oraz 
Agnieszka Śpiewok – wiceprezes zarządu SILBO 
Sp. z o.o.

Trzecia statuetka Phoenix Sariensis 2019 trafi-
ła do aż 6 stowarzyszeń, które ściśle współpracu-
jąc niezwykle prężnie działają w naszym mieście. 
Laureatami nagrody zostały Ochotnicze Straże 
Pożarne w Żorach. W ten sposób uhonorowano 
bohaterskich strażaków, którzy na co dzień stoją 
na straży bezpieczeństwa mieszkańców, niejed-
nokrotnie narażając swoje życie, aby ratować 
cudze. Warto podkreślić, że strażacy ochotnicy 
za swoje działanie nigdy nie oczekiwali wynagro-
dzenia, służąc jako wolontariusze. Nagrodę z rąk 
Waldemara Sochy – Prezydenta Miasta Żory 
odebrali przedstawiciele Zarządu Miejskiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej na czele z Prezesem – Piotrem 
Łuszczyńskim oraz naczelnicy i prezesi żorskich 
jednostek OSP.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród 
miejskich, prowadzonej przez Annę Ujmę - 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta, nie zabrakło 
atrakcji towarzyszących. Goście mogli obejrzeć 
niezwykle widowiskowe, multimedialne poka-
zy taneczne w wykonaniu grupy Patman Crew, 
a także posłuchać koncertu żorskiego zespołu 
SąStąd, w składzie: Dominika Kierpiec-Kontny, 
Natalia Tomecka, Rafał Kierpiec i Bartłomiej 
Plewka.

Serdecznie dziękujemy partnerom, którzy 
wsparli organizację gali wręczenia nagród: firmie 
DYWYTA, panu Zbyszkowi Zochorkowi i pani Ka-
tarzynie Zochorek z salonu Hair and Beauty Cen-
ter przy ul. Stodolnej 1, a także butikowi She and 
He Boutique z siedzibą przy żorskim rynku. 

Pani Monika zgłosiła się do żorskiej komen-
dy policji. Przyniosła ze sobą damską torebkę, 
a wraz z nią ponad 4 tysiące złotych. Jak się 
okazało znalazła ją wcześniej i na własną rękę 
próbowała odszukać jej właścicielkę. Gdy te 
starania nie przyniosły rezultatu, kobieta po-
stanowiła oddać ją na policję. Wówczas okaza-
ło się, że właścicielka torebki tego samego dnia 
prosiła policjantów o pomoc w odnalezieniu 
zguby. Starsza mieszkanka Żor nie była pewna, 
czy została okradziona, czy po prostu zgubiła 
torebkę. Na szczęście finał tej historii okazał się 
dla niej szczęśliwy, gdyż uczciwość pani Moniki 
spowodowała, że zguba w nienaruszonym sta-
nie wróciła do pani Stefanii.

Podczas spotkania, która odbyło się w Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Żorach pani Moni-
ce towarzyszyły jej dzieci. Kiedy dzielna mama 
odbierała gratulacje i upominki, trójka jej po-
ciech wraz z policjantem zwiedzała komendę 
i poznawała tajniki policyjnej służby.

Jeszcze raz gratulujemy wzorowej postawy 
obywatelskiej pani Monice, która nie tylko po-
stąpiła w godny naśladowania sposób, ale też 
wykazała się dużą empatią i uczciwością.

Podziękowania 
za wzorową 
postawę obywatelską 

Wzorową obywatelską postawą popi-
sała się pani Monika, która znalazła w na-
szym mieście torebkę ze znaczną ilością 
pieniędzy i zwróciła ją żorskim policjan-
tom. Za to zachowania otrzymała podzię-
kowania z rąk Anna Ujmy - Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu 
oraz insp. Grzegorza Grabca - Komendan-
ta Miejskiego Policji w Żorach.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza 
mieszkańców do Studia Działań Artystycznych, 
gdzie w każdy poniedziałek, w godzinach od 
16:00 – 18:00 odbywają się bezpłatne Rodzinne 
Warsztaty Rękodzieła. Zajęcia są przeznaczone 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i obejmują: 
filcowanie, szycie, dziewiarstwo, makramę, pa-
pieroplastykę, bibułkarstwo oraz inne oryginalne 

Bezpłatne poniedziałki dla mieszkańców! 
i niepowtarzalne prace dekoracyjne.

Miłośnicy sportu mogą w poniedziałki wybrać 
się do hali sportowej MOSiR Żory przy ul. Folwa-
reckiej. W godzinach od 20:30 – 22:00 do dyspo-
zycji mieszkańców będą trzy wydzielone sektory, 
w których będzie można pod okiem instruktorów 
zagrać w siatkówkę, tenis stołowy lub badminto-
na. Obowiązuje strój i obuwie sportowe, liczba 
miejsce jest ograniczona.

We wszystkie poniedziałki będzie można także 
za darmo odwiedzić Muzeum Miejskie w Żorach. 
W ramach oferty przewidziano zarówno zajęcia 
dla dzieci, jak i możliwość zwiedzenia wystaw 
przez dorosłych. Placówka będzie dostępna dla 
mieszkańców w godzinach 9:00 – 15:30. Ostat-
nie wejście do Muzeum z przewodnikiem będzie 

rozpoczynało się o godz. 14:30. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach or-

ganizuje wiele ciekawych wydarzeń kultural-
nych i edukacyjnych, na które wstęp zawsze 
jest bezpłatny – niezależnie od dnia tygodnia. 
Szczegółowe informacje o wydarzeniach moż-
na znaleźć na stronie internetowej biblioteki  
www.mbpzory.pl.

Przygotowano także coś dla kinomanów. 
W każdy poniedziałkowy wieczór w żorskim ki-
nie „Na Starówce” będzie jeden darmowy seans 
dla mieszkańców – zamiennie dla dzieci i doro-
słych. Informacje o seansach będą publikowa-
ne w repertuarze kina na stronie internetowej  
kino.zory.pl.

Informacje o kolejnych atrakcjach w ramach 
program „Bezpłatne poniedziałki dla mieszkań-
ców!” będą publikowane na stronie www.zory.pl.
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W każdy poniedziałek mieszkańcy na-
szego miasta mogą zupełnie za darmo sko-
rzystać z ciekawej oferty kulturalnej, spor-
towej i edukacyjnej. Wystartował program 
„Bezpłatne poniedziałki dla mieszkańców!”. 
Przedstawiamy obecnie obowiązującą ofer-
tę, którą będziemy na bieżąco aktualizowali.
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Głównym celem projektu była poprawa 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
rowerzystów, w tym zabezpieczenia mienia 
jakim jest rower. Przed rozpoczęciem realizacji 
projektu „Bezpieczny rower w mieście Żory” 
przeprowadzono internetowe badanie an-
kietowe, w którym wzięło udział 109 osób. Na-
tomiast po realizacji zadania, w internetowym 
badaniu ewaluacyjnym w formie ankiety wzię-
ło udział 250 osób. Porównując wyniki ankiet 
przed rozpoczęciem realizacji projektu z wyni-
kami ankiet po jego zakończeniu, można za-
obserwować wzrost poczucia bezpieczeństwa 
oraz poziomu wiedzy na temat zapewnienia 
bezpieczeństwa.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zaku-
piono i zamontowano dwie wiaty rowerowe 
ze stojakami, które znajdują się na terenie 
Parku Cegielnia przy ul. Folwareckiej oraz na 
terenie kąpieliska „Śmieszek” przy ul. Rybnej 
w Żorach – przestrzeniach służących rekreacji 
mieszkańców miasta.

Aktywnie w realizację zadania włączyli się 
policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Żorach. 
Od 24.08.2018 do 15.09.2018 funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Żorach 
przeprowadzili wzmożone kontrole rowerzy-
stów pod względem trzeźwości i stanu tech-
nicznego rowerów. Wylegitymowano 423 
osoby, z czego wobec 10 rowerzystów zastoso-
wano pouczenie, a o ukaranie 1 osoby zwróco-
no się do sądu. Nie ujawniono kierujących ro-
werem pod wpływem alkoholi, bądź środków 
odurzających.

„Bezpieczny rower w mieście Żory” 
– raport z realizacji projektu

Wiaty rowerowe, akcje profilaktyczne, 
rajd rowerowy czy konkurs na film pro-
mocyjny to główne efekty realizowanego 
w 2018 roku projektu „Bezpieczny rower 
w mieście Żory”. Działania zostały dofi-
nansowane z „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem Bezpieczniej im. Władysława Sta-
siaka na lata 2018-2020”.

Ponadto, w terminie 3-30.09.2018 funkcjo-
nariusze WRD KMP Żory prowadzili w żorskich 
placówkach oświatowych pogadanki doty-
czące bezpieczeństwa rowerzystów oraz 
zabezpieczania roweru przed kradzieżą. 
Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 
17, Przedszkolu nr 19, Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 9, Przedszkolu nr 23, Przedszkolu 
nr 12, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, 
Przedszkolu nr 16, Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 5, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
1, Przedszkolu nr 13, Przedszkolu nr 17 oraz 
w Szkole Podstawowej nr 3. W trakcie spotkań 
rozdawano ulotki oraz buttony. Natomiast 
11.11.2018 r. na rynku w Żorach policjanci WRD 
KMP zorganizowali spotkanie z członkami Klu-
bu Turystyki Rowerowej PTTK Wandrus, pod-
czas którego przeprowadzono konkursy wie-
dzy o bezpieczeństwie rowerzystów w ruchu 
drogowym. Uczestnikom konkursu rozdano 
zapięcia rowerowe typu U-lock.

Ważnym wydarzeniem podczas realizacji 
projektu był „Rekreacyjny Rajd Rowero-
wy” zorganizowany 22.09.2018 przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach wspólnie 
z Urzędem Miasta, Policją, Strażą Pożarną, Klu-
bem Turystyki Kolarskiej PTTK „Wandurs” oraz 
Klubem Kolarskim Żory. W tym dniu w całej Pol-
sce, jak i w naszym mieście, obchodzono Dzień 
bez Samochodu. 

Start i meta rajdu umiejscowiona była w Par-
ku Cegielnia. Uczestnicy mieli do wyboru dwie 
trasy: krótszą około 13 km (z 2 punktami kontro-
lnymi) oraz dłuższą 25 km (4 punkty kontrolne). 
Pomimo tego, że wyznaczono limit czasowy na 
pokonanie tras, to liczyło się przede wszystkim 
bezpieczne ukończenie zawodów. Na listach 
startowych rajdu znalazło się 80 osób. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy button  z logo 
„Bezpieczny Rower”, a także wziął udział w kon-
kursie z nagrodami. Organizatorzy przyznali 
także wyróżnienia dla najstarszego i najmłod-
szego uczestnika rajdu. Gratulacje i upominki 
rzeczowe otrzymały również najliczniejsze re-
prezentacje rodzinne.

Na miłośników jednośladów czekały też 
zabawy, konkursy rowerowe i wyścigi MTB. 
Rywalizacja toczyła się na terenie Miasteczka 
Ruchu Drogowego oraz przyległych terenach 
zielonych. Zwycięzcy otrzymali upominki 
rzeczowe oraz specjalne zapięcia rowerowe 
U-lock. Imprezę zakończyło wspólne ognisko 
z pieczeniem kiełbasy. Łącznie aktywny udział 
w imprezie wzięło 167 osób oraz kilkudziesię-
ciu kibiców i widzów.

Ulotki (1000 szt.), buttony (500 szt.), od-
blaskowe opaski (600 szt.) oraz zapięcia typu 
U-lock (50 szt.) zakupiła Gmina Miejska Żory, 
przy wsparciu dotacji z budżetu Województwa. 
Urząd Miasta Żory, z myślą o najmłodszych 
odbiorcach projektu – dzieciach i młodzieży 
z żorskich szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych, zorganizował także Konkurs na film 
promocyjny „Bezpieczny rower”, na który 
złożone zostały 3 prace. Za najlepszy komisja 
konkursowa uznała film przygotowany przez 
Mateusza Brząkalika – ucznia klasy III gimna-
zjum ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich 
Twórców Kultury. Wyróżnienia natomiast otrzy-
mały: Elżbieta Rodak – uczennica klasy IV ze 
Szkoły Podstawowej nr 17 im. Stanisława Ligo-
nia oraz Zofia Tobiasz z klasy VI ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
9.11.2018 r. w kinie „Na Starówce” w Żorach. 
Laureaci odebrali nagrody z rąk Bronisława 
Pruchnickiego - Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Żory ds. Infrastruktury oraz asp. szt.  
Kamili Siedlarz - rzecznika prasowego Komen-
danta Miejskiego Policji w Żorach. Podczas tej 
uroczystości na dużym ekranie wyświetlono 
nagrodzony film gimnazjalisty, a także spoty – 
„Bezpieczny pieszy” i „Zabijam po cichu - Czad”. 
Na zakończenie uczestnicy wydarzenia wysłu-
chali prelekcji nt. bezpiecznego poruszania się 
w ruchu drogowym, wygłoszonej przez poli-
cjantkę z żorskiej Komendy Miejskiej Policji.

Głównym celem projektu jest poprawa kom-
petencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwięk-
szenie wykorzystania usług e-administracji. 

Bezpłatne szkolenia komputerowe 
dla mieszkańców w ramach projektu 
„Zaloguj się w Żorach”. Trwa nabór - zapraszamy!

Chcesz nauczyć się, jak bezpiecznie ko-
rzystać z Internetu i zabezpieczyć dzieci 
przed niechcianymi treściami, gdzie szu-
kać informacji o wydarzeniach kultural-
nych, czy jak za pośrednictwem sieci zało-
żyć firmę albo załatwić sprawę w urzędzie? 
Ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Trwa 
nabór na bezpłatne szkolenia komputero-
we dla mieszkańców Żor w ramach projek-
tu pn. „Zaloguj się w Żorach – podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor”.

Dlatego też 90 osób powyżej 25 roku życia, 
mieszkających w Żorach będzie mogło sko-
rzystać z ciekawych szkoleń z obsługi kompu-
tera oraz Internetu, dostosowanych do różnych 
stopni zaawansowania. Przygotowano szkole-
nia w 5 grupach tematycznych wśród których 
każdy znajdzie coś dla siebie: „Rodzic w Interne-
cie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transak-
cje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościo-
wych” oraz „Kultura w sieci”.

By wziąć udział w szkoleniach wystarczy 

wejść na stronę www.zory.pl, kliknąć w kafe-
lek „Zaloguj się w Żorach. Bezpłatne szkolenia 
komputerowe”, a następnie wypełnić krótki for-
mularz.

Projekt pn. „Zaloguj się w Żorach – pod-
niesienie kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców Żor” jest realizowany w ramach projektu 
„Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji 
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamiesz-
kałych w województwie śląskim i opolskim” 
współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2010. Całkowita wartość projektu „Zaloguj 
się w Żorach – podniesienie kompetencji cyfro-
wych mieszkańców Żor” to 50 400,00 zł.

Więcej informacji pod numerem tel.:  
32 43 48 402.
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W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie 
na usługi rehabilitacyjne wśród pracowników 
ZAZ i mieszkańców Żor, Zakład Aktywności 
Zawodowej „Wspólna Pasja” został wyposażony 
w najnowocześniejszy, unikalny w skali regio-
nu sprzęt rehabilitacyjny – łóżko do suchego 
masażu wodnego Wellsystem Medical Plus.  

Zadbaj o swój kręgosłup z ZAZ „Wspólna Pasja”
Już ponad połowa polskiego społe-

czeństwa zmaga się z bólami kręgosłupa. 
Coraz więcej osób pracujących fizycz-
nie lub mających pracę siedzącą cierpi 
na zespoły przeciążeniowe kręgosłupa 
i kończyn dolnych, przez co wymaga za-
stosowania specjalistycznych zabiegów 
fizjoterapeutycznych. Naprzeciw tym po-
trzebom wychodzi żorski Zakład Aktyw-
ności Zawodowej „Wspólna Pasja”.

To w pełni bezpieczne dla użytkownika urzą-
dzenie medyczne, dające możliwość wykonania 
aż 6 rodzajów masażu, obejmujących całe ciało 
lub jego poszczególne części. Można dopaso-
wać zabieg do potrzeb pacjenta poprzez regu-
lację prędkości masażu, ciśnienia i temperatury 
wody, a także rodzaju i czasu trwania zabiegu.

Wyjątkowy hydromasaż „na sucho” relaksuje, 
odpręża, daje uczucie rozluźnienia mięśni, a tak-
że łagodzi objawy bólowe kręgosłupa i popra-
wia samopoczucie. To doskonała propozycja dla 
osób, które mają mało czasu – do zabiegu nie 
trzeba się rozbierać, ani przebierać, a po zabie-
gu nie trzeba czekać, aż ciało wyschnie. Z łóżka 
do hydromasażu mogą też korzystać te osoby, 
u których występują przeciwwskazania do ma-
nualnego masażu leczniczego.  

Zastosowania suchego hydromasażu 
są bardzo szerokie: 

- rehabilitacyjne - wspomaga leczenie  
urazów, rozluźnia mięśnie zmniejszając 
ból (np. ból pleców); 

- regenerujące - po dużym wysiłku przy-
spiesza powrót organizmu do stanu 
równowagi; 

- rozgrzewające – przygotowuje do tre-
ningów i zawodów

- odprężenie ciała i umysłu;
- podczas odchudzania - przyspiesza 

metabolizm wzmagając ukrwienie, 
- w walce z cellulitem - poprawia krąże-

nie limfy i usuwanie toksyn z organizmu, 
rozgrzewa i masuje tkankę tłuszczową.

Dodatkowych informacji na temat zabiegów udzielają pracownicy działu rehabilitacji ZAZ „Wspólna Pasja”, 
pod numerem telefonu: 32 435 80 04 wew. 30.

W ramach programu zdrowotnego pn. „Or-
ganizacja i wykonanie nieodpłatnych szczepień 
przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 
dla 180 dziewcząt, zamieszkałych na terenie 
miasta Żory” szczepienia będzie prowadził 
NZOZ S.C. „Szkol – Med” w Żorach. 

Programem objęte zostaną dziewczęta uro-
dzone w 2006 r., a w przypadku braku chętnych 
z tego rocznika szczepione będą dziewczęta 
urodzone w 2007 r. Decyduje kolejność zgło-
szeń. Badania i szczepienie będą wykonywane 

Bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom i HPV 
Młodzi żorzanie ponownie będą mogli 

skorzystać z bezpłatnych szczepień prze-
ciwko meningokokom oraz wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego (HPV), w ramach pro-
gramów profilaktycznych, prowadzonych 
przez Urząd Miasta. 

w szkołach, do których uczęszczają objęte pro-
gramem dziewczęta. Szczepienia będą wykony-
wane szczepionką 9-walentną GARDASIL 9. Na 
szczepienia dla 180 dziewcząt miasto przezna-
czy 136 800,00 zł.

W przypadku dziewcząt, które uczą się poza 
Żorami, zainteresowane osoby będą mogły 
ustalić terminy i miejsce szczepień z Marią Ka-
siorowską – kierownikiem NZOZ S.C. „Szkol – 
Med”, pod nr tel. 502 539 870. 

Dla rodziców i uczniów dostępny będzie 
punkt informacyjny dotyczący realizacji i prze-
biegu szczepień. Będzie on czynny od ponie-
działku do czwartku, w godz. 9:00 – 10:30, 
w siedzibie NZOZ „Szkol – Med” na os. Ks. Włady-
sława 27, pokój 214.

W naszym mieście ponownie realizowany 

będzie też program zdrowotny pn. „Organizacja 
i wykonanie nieodpłatnych, profilaktycznych 
szczepień ochronnych przeciwko meningoko-
kom dla dzieci urodzonych w 2017 r., zamieszka-
łych na terenie miasta Żory”. Realizatorem  tego 
programu została Spółka Lekarska „ALFA – MED”  
Sp. z o.o. Zaszczepionych zostanie w sumie 600 
dzieci z rocznika 2017. Miasto przeznaczyło na 
ten cel 96 000,00 zł.

Bezpłatne szczepienia będą wykonywane  
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 
– 12:00  oraz 16:30 – 18:00 w siedzibie Spółki 
Lekarskiej „ALFA – MED”, mieszczącej się przy 
ul. Promiennej 1. Konieczne jest wcześniejsze 
telefoniczne ustalenia terminu. Rejestracja od 
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00,  
pod numerem telefonu 32 43 55 590.

Przedsiębiorca stworzył co najmniej 81 serwisów internetowych, w których 
zachęca do brania pożyczek. Są to m.in.: as-chwilowka.pl, bezbiku.pro, rozsadna-
pozyczka.pl, kredyt-na-pesel.pl, wybierzpieniadze.pl, gotowka.online, tysiaczek.
pl (pełna lista na www.zory.pl). Na stronach jest suwak, który umożliwia wybór 
parametrów pożyczki i podaje jej przykładowe warunki. Znajdują się na nich rów-
nież takie hasła jak: „Potrzebujesz szybko gotówki? Wybierz sobie niebiańską Po-
życzkę!”, „Pożyczki online od zaraz”. Firma zamieszcza także rzekome komentarze 
internautów z podziękowaniami.

Nazwy serwisów, ich wygląd i przekaz marketingowy wywołują wrażenie, że 
przedsiębiorca udziela kredytów - tak jednak nie jest. Jego działalność polega na 
zbieraniu danych osobowych. Udostępnia je potem na stronie, do której mają do-
stęp potencjalni pożyczkodawcy. Firma GELDOR pobiera od konsumentów opła-
ty w formie SMS Premium, np. za aktywację wniosku o udzielenie pożyczki czy 
sprawdzenie jego statusu. W zależności od serwisu może to być nawet 30,75 zł.

- Konsumenci nie wysyłaliby płatnych SMS-ów, gdyby przedsiębiorca rzetel-
nie ich poinformował, że nie jest pożyczkodawcą ani pośrednikiem kredytowym 
i nie będzie rozpatrywać ich wniosków. Naszym zdaniem firma wprowadziła ich 
w błąd i naraziła na straty. Dlatego zdecydowaliśmy się na wydanie ostrzeżenia – 
mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, UOKiK wydaje 
ostrzeżenie konsumenckie, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną 
praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finan-
sowe lub niekorzystne skutki. Ostrzeżenia są zamieszczane na stronie interneto-
wej www.uokik.gov.pl

UOKiK ostrzega przed firmą GELDOR ARTUR KARWOT 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie 

przed firmą GELDOR Artur Karwot z Rybnika. Jej działalność może na-
razić wiele osób na znaczne straty finansowe. 

CMSE kieruje ofertę głównie do starszych osób. Namawia je 
na zakup drogich pakietów medycznych, które rzekomo mają za-
pewnić szybki dostęp do badań i wizyt lekarskich. - Apeluję do se-
niorów, żeby byli ostrożni, gdy dostają zaproszenia na bezpłatne 
badania medyczne. Często jest to pretekst, aby przyciągnąć ich 
na pokaz handlowy i skłonić do zakupu drogich i niepotrzebnych 
produktów lub usług. Badania przeprowadzają handlowcy, a ich 
wyniki nie wydają się wiarygodne. Dlatego nie ulegajmy presji. 
Dokładnie przeczytajmy umowę, skonsultujmy ją z rodziną, zanim 
cokolwiek podpiszemy – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma, przed którą wydano 
ostrzeżenie posługuje się m.in. nazwami: Centrum Medyczne Świę-
tego Franciszka (Warszawa, Wrocław, Łódź), Centrum Medyczne 
Świętego Jakuba (Poznań), Dolnośląski Instytut Zdrowia (Wrocław), 
Mazowieckie Centrum Medyczne (Warszawa),  Instytut Zdrowia 
Świętej Barbary (Katowice) czy Wielkopolskie Centrum Medycyny 
Zintegrowanej (Poznań).

Seniorze, uważaj na firmę CMSE sp. z o.o.
Zapraszają na bezpłatne badania, a potem sprzedają 

drogie pakiety usług medycznych, wprowadzając seniorów 
w błąd. Właśnie z powodu takich praktyk Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie przed firmą CMSE 
sp. z o.o., działającą w całej Polsce pod różnymi nazwami. 

Pomoc dla konsumentów: 
801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka, 

a także e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
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Żorska szkoła znalazła się w gronie laureatów 
konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2018”, którego 
organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Nagrodzono 43 szkoły z województwa śląskiego, 
w których powstały Zielone Pracownie, czyli no-
woczesne pracownie geograficzno-przyrodniczo-
-ekologiczne, na miarę XXI wieku. Dofinansowanie 
WFOŚiGW wyniosło 80% kosztów, a pozostałe środ-
ku dołożyło miasto.

Zielona Pracownia w ZSP 8
Nauka przedmiotów przyrodniczych 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 
w Żorach będzie teraz prawdziwą przy-
jemnością i… przygodą! To możliwe dzięki 
otwartej na początku 2019 roku nowocze-
snej Zielonej Pracowni. 

Pracownię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
8 na początku roku uroczyście otworzył Waldemar 
Socha - Prezydent Miasta Żory. Zaproszeni goście 
mogli nie tylko obejrzeć pracownię i nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, w które jest ona wyposażo-
na, ale także uczestniczyć w eksperymentach i po-
kazach prowadzonych przez uczniów.

- Powstanie tak nowoczesnej sali lekcyjnej 
umożliwi nam nie tylko skuteczną realizację podsta-
wy programowej z przedmiotów przyrodniczych, 
ale również stworzy możliwość rozwoju zaintereso-
wań i talentów uczniów w ramach pozalekcyjnych 
kół zainteresowań. Przyczyni się także, do wzrostu 
zainteresowań osobliwościami przyrodniczymi 
oraz zainspiruje dzieci i młodzież do podejmowania 
działań na rzecz otaczającego środowiska natural-
nego – mówi Gabriela Raczyńska, dyrektor ZSP-8.

W rankingu najlepszych liceów ogólno-
kształcących znalazło się I Liceum Ogólnokształ-
cące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola 
Miarki w Żorach. „Miarka” uplasowała się na 349 
miejscu w Polsce oraz 39 miejscu w wojewódz-
twie śląskim, otrzymując tytuł „Srebrnej Szkoły 
2019”.

Jeszcze lepiej wypadły żorskie szkoły w ran-
kingu techników. 217 miejsce w kraju oraz 36 
w województwie zajęło Technikum nr 2 im. ks. 
prof. J. Tischnera. Nieco dalej, bo na 264 miej-
scu w Polsce sklasyfikowane zostało Społeczne 
Technikum w Zespole Szkół Społecznych SRiN, 
które zajęło tym samym 44 miejsce w woje-
wództwie. Obie placówki uzyskały tytuł „Srebr-
nej Szkoły 2019”.

Poza czołową 500 techników w Polsce wy-
padło w tegorocznym rankingu  Technikum nr 
1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych, 
które sklasyfikowano na 78 miejscu w woje-
wództwie śląskim.

Żorskie szkoły 
wśród najlepszych 
w Polsce! 

Już po raz 21. Fundacja 
Edukacyjna Perspektywy 
opublikowała ranking 
najlepszych liceów i tech-
ników w Polsce. W tym 
prestiżowym zestawieniu wśród najlep-
szych w kraju znalazły się trzy szkoły z Żor.

1 stycznia 2008 r. weszły w życie nowe ure-
gulowania prawne w zakresie sporządzania  
przez gminy zestawienia danych dotyczących 
czynszów lokali mieszkalnych nienależących do 
publicznego zasobu mieszkaniowego, obowiąz-
ku ich publikacji oraz udostępniania  przez gminy 
tych danych. W związku z tym organy gminy, na 
której obszarze lub jej części znajdują się wynaj-
mowane ww. lokale mieszkalne mają obowiązek 
zebrania danych na ten temat. Gmina, sporządza-
jąc takie zestawienia, zobowiązana jest korzystać 
z danych przekazywanych przez zarządców nie-
ruchomości, właścicieli mieszkań i lokatorów, or-
ganizacje ich zrzeszające oraz najemców. 

Dane określane są za okresy półroczne dane-
go roku kalendarzowego i powinny być przeka-

Zarządcy nieruchomości, wynajmujący lokale mieszkalne 
oraz najemcy muszą złożyć informacje o stawkach czynszów

Przypominamy zarządcom nierucho-
mości, właścicielom, wszystkim wynajmu-
jącym lokale mieszkalne oraz najemcom 
lokali nienależących do publicznego za-
sobu mieszkaniowego o obowiązku prze-
kazywania gminie informacji dotyczących 
stawek czynszów najmu mieszkań.

zywane do urzędu w terminach:
- za pierwsze półrocze – do końca lipca da-

nego roku, 
- za drugie półrocze – do końca stycznia 

roku następnego. 
Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia da-

nych w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Zestawienie dotyczące czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego za-
sobu mieszkaniowego powinno uwzględniać wy-
sokość czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu, w powiązaniu z jego lokalizacją, wiekiem 
budynku i jego stanem technicznym oraz po-
wierzchnią użytkową lokalu i jego standardem.

W związku z koniecznością wywiązania się 
przez gminę z nałożonego na nią obowiązku 
zgromadzenia danych niezbędnych do publi-
kacji, zwracamy się z apelem do wszystkich 
podmiotów i osób prywatnych o przekazanie 
zestawienia czynszów w podanych powyżej ter-
minach, według wzoru znajdującego się na stronie  
www.zory.pl, na adres Zarząd Budynków Miej-
skich w Żorach, al. Wojska Polskiego 4a.

Właśnie rozpoczął się nabór do klas 1, 3 i 4 pły-
wackiej, działającej pod egidą klubu UKS „Salmo” 
Żory. Profil wynika zarówno z niewielkiej odległości 
szkoły od basenu, jak i osiągnięć uczniów „Czwórki”. 
Są wśród nich medaliści Mistrzostw Polski: Remi-
giusz Kolawa, Szymon Jaworski, Piotr Zdziebło i Ja-

Szkoła Podstawowa nr 4 znów w Żorach!
Wracamy do źródeł! W naszym mieście 

ponownie będzie działała Szkoła Podsta-
wowa nr 4. Popularna „Czwórka” powstała 
w latach 70’ XX wieku i od tego też czasu 
kultywuje to, co w odczuciu jej pracowni-
ków najważniejsze, czyli tradycyjne po-
czucie wspólnoty, wpisując je przy tym 
w nowatorskie przedsięwzięcia. 

kub  Śliwka. Szkoła stawia także na lekkoatletykę, 
odnosząc na tym polu sukcesy, czego najlepszym 
przykładem jest jej absolwentka Ewa Swoboda – 
uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. 

W Szkole Podstawowej nr 4 lubiący wyzwania 
znajdują spływy kajakowe, zawody na  strzelnicy 
czy liczne akcje wolontariatu. Uczniowie poszerzają 
swoje horyzonty podczas zagranicznych wycieczek 
m.in. po najważniejszych europejskich stolicach. 

Na profilu facebookowym szkoły można znaleźć 
filmy, ukazujące artystyczną twórczość uczniów, bo 
„Czwórka” to także teatr, rysunek, czy właśnie film. 
Zapowiadane jest też rozszerzenie oferty spędzania 
czasu wolnego dla młodszych dzieci. 

Tradycją stało się już, że w kwietniu na linii 
startu stają dzieci, rodzice, nauczyciele i wszyscy 
przyjaciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
7 w Żorach, by wziąć udział w Szkolnym Rodzin-
nym Biegu. Tegoroczna, piąta edycja imprezy od-
będzie się w sobotę, 13 kwietnia i będzie otwar-
ta dla wszystkich chętnych. Udział w biegu jest 
bezpłatny, a jego celem jest integracja. 

- Łączymy przyjemne z pożytecznym, pro-
mując zdrowy styl życia i podnosząc   świado-
mość w zakresie zaburzeń, z którymi mierzą się 
nasi wychowankowie. Pokazujemy świat osoby 
z autyzmem i Zespołem Aspergera - jakże inny, 
ale niepozbawiony piękna. Chcemy dzięki takim 
integracyjnym spotkaniom przesunąć nieco gra-
nice, które istnieją w naszych umysłach – mówi 
Beata Tokarz z ZSP 7. – Ta impreza pokazuje, że 
wysiłek może być dobrą zabawą. Daje naszym 
podopiecznym i ich bliskim wiele radości. Nie by-
łoby to możliwe bez wsparcia głównego sponso-
ra biegu, którym jest bank PKO BP, zapewniający 
między innymi medale dla młodych zawodników 
– dodaje Beata Tokarz. 

Szczegółowe informacje o V Szkolnym Ro-
dzinnym Biegu będą publikowane na stronie in-
ternetowej www.zsp7zory.eu.

Rodzinne bieganie 
dla integracji z osobami 
niepełnosprawnymi 

Już po raz piąty Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 7 w Żorach organizuje Szkolny 
Rodzinny Bieg. To wyjątkowa impreza, łą-
cząca sportową rywalizację w duchu fair 
play z integracją osób sprawnych i tych 
z niepełnosprawnościami. 
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