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• LUDOWY KLUB SPORTOWY „RÓJ” W ŻORACH
KRS: 0000001122

• KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH
KRS: 0000003519

• STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM W ŻORACH
KRS: 0000008331

•  STOWARZYSZENIE BEZPIECZNE MIASTO W ŻORACH
KRS: 0000011673

• TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY
KRS: 0000022742

• STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI NOWA SZANSA
KRS: 0000116936

• TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY BALLO
KRS: 0000150336

• STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II
KRS: 0000159454

• STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA ŻYCIA W MARYI-MAGNIFICAT
KRS: 0000207211

• STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU PARTNER
KRS: 0000243776

• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH
KRS: 0000312148

• FUNDACJA WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI IM. WERONIKI PAWLICKIEJ
KRS: 0000394440

• STOWARZYSZENIE AMAZONKI
KRS: 0000395684

• STOWARZYSZENIE ECCE HOMO
KRS: 0000405852

• ŻORSKIE STOWARZYSZENIE DLA ZWIERZĄT
KRS: 0000458890

• MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY
KRS: 0000530592

• ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W RP
KRS:0000116212

cel szczegółowy: OSP Żory / OSP Rój / OSP Kleszczów/ OSP Osiny / OSP Rogoźna / OSP Rowień
• ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA

KRS: 0000273051
cel szczegółowy: H. Żory

• POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
KRS: 0000235114

cel szczegółowy: Oddział Żory
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Od 1 stycznia 2020 r. należności na rzecz 
Gminy Miejskiej Żory można dokonywać 
nieodpłatnie we wszystkich punktach Pocz-
ty Polskiej, a  także za pośrednictwem opła-
tomatów oraz terminali płatniczych (przy 
użyciu kart płatniczych), znajdujących się  
w budynkach Urzędu Miasta przy al. Wojska 
Polskiego 25 oraz Rynku 9. 

Placówka bankowa 
w Urzędzie Miasta 
została zlikwidowana

Wraz z końcem 2019 roku zlikwidowana 
została placówka bankowa ING Banku Ślą-
skiego, znajdująca się w  budynku Urzędu 
Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25.

Z  nieodpłatnej pomocy prawnej i  porady 
obywatelskiej może skorzystać każda osoba, 
która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest 
w  stanie ponieść kosztów odpłatnej pomo-
cy prawnej. Oświadczenie składa się osobie 
udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna i  nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie świadczone 
są tylko w Punkcie -  nie są udzielane porady 
telefoniczne lub z  użyciem innych środków 
komunikowania się na odległość, z  wyłącze-

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
W  tym roku, podobnie jak w  latach 

ubiegłych, na terenie Żor działają punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego dla 
mieszkańców.

niem osób ze znaczną niepełnosprawnością 
ruchową, które nie mogą stawić się osobiście 
oraz osób doświadczających trudności w  ko-
munikowaniu się. Osobom tym może być też 
udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub 
za pośrednictwem środków  porozumiewania 
się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po 
umówieniu wizyty   pod numerem telefonu  
32 43 48 302. Punkty, w których udzielane są 
porady znajdują się przy ul. Wodzisławskiej 
1/1 (obok Urzędu Skarbowego i Policji). Czyn-
ne są od poniedziałku do piątku w  godzi-
nach 8:00 - 12:00 oraz 13:00 – 17:00, z wyłą-
czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

O  udzielenie dotacji może ubiegać się 
osoba fizyczna będąca właścicielem/współ-
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
zlokalizowanego na terenie miasta Żory po 
spełnieniu warunków określonych w  Regu-
laminie udziału w  Programie ograniczenia 
niskiej emisji dla Miasta Żory.

Dotacja udzielana będzie w wysokości:
1) W  przypadku wymiany kotła na paliwo 

stałe na:
- kocioł gazowy
- kocioł olejowy
- pompę ciepła (w  rejonie gdzie możliwe 

jest podłączenie do sieci gazowej) do 
90% kosztów kwalifikowanych, nie 
więcej niż 10 000 zł

- ogrzewanie elektryczne do 90% kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej niż 8 000 zł

2) W  przypadku wymiany kotła na paliwo 
stałe na:

- pompę ciepła (w  rejonie gdzie nie jest 
możliwe podłączenie do sieci gazowej) 

Dodatkowy nabór wniosków 
o wymianę źródeł ciepła w 2020 roku 

Prezydent Miasta Żory ogłasza dodat-
kowy nabór wniosków o  udzielenie do-
tacji na wymianę źródła ciepła w  ramach 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla 
Miasta Żory w 2020 roku.

do 90% kosztów kwalifikowanych, nie 
więcej niż 20 000 zł

3) W przypadku wymiany kotła gazowego 
na kocioł gazowy do 90% kosztów kwa-
lifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł

4) W przypadku zabudowy węzła cieplne-
go – podłączenia budynku do sieci cie-
płowniczej do 99% kosztów kwalifiko-
wanych, nie więcej niż 12 000 zł.

Miasto Żory w  tym roku planuje ujedno-
licić Program ograniczenia niskiej emisji oraz 
Program „Czyste powietrze”, na zasadzie obo-
wiązku złożenia dokumentacji w obydwu re-
alizacjach.

Nabór będzie trwał do momentu zebrania 
240 wniosków, pozostałe stanowić będą li-
stę rezerwową lub zostaną przeniesione na 
kolejny rok.

Formularz wniosku dostępny jest w  bu-
dynku Urzędu Miasta Żory, przy Rynku 9 oraz 
na stronie www.bip.zory.pl. Wypełniony 
wniosek należy złożyć w  Informacji Urzędu 
Miasta Żory przy Rynku 9

Dodatkowe informacje na temat Progra-
mu można uzyskać w  Zespole Zarządzania 
Energią UM Żory, Rynek 9, pokój 303, tel.  
32 43 48 138 - Daria Pawłowska, Patrycjusz 
Maziarz, tel. 32 43 48 145 - Sonia Wernicka. 

Bezpłatne badanie słuchu – audiometria 
tonalna, jest bezbolesne oraz nieinwazyjne 
i  trwa około 10 minut. Pacjent zakłada słu-
chawki i  kolejno do każdego z  uszu (nie do 
obu jednocześnie) są wysyłane dźwięki o róż-
nym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest na-
ciskanie przycisku w momencie, gdy usłyszy 
dźwięk. Badanie pozwala na wstępne okre-
ślenie charakteru i głębokości niedosłuchu. 

Z  bezpłatnych badań mogą skorzystać 
mieszkańcy Żor w  wieku powyżej 40 lat. 
Badania będą odbywały się 14 kwietnia 
oraz 21 września w  godz. 10:00 – 15:00 
w specjalnym busie, który stanie na żorskim 
rynku. Na badanie nie trzeba się zapisywać. 
Szczegółowych informacji udziela Marek Ko-
walski, Koordynator Promocji Zdrowia pod  
nr tel. 733 008 325.

Przebadaj swój 
słuch za darmo

Problemy ze słuchem dotyczą aż 6 mi-
lionów Polaków. Dlatego warto zadbać 
o  swoje zdrowie oraz komfort życia i  od-
powiednio wcześnie się przebadać. Miesz-
kańcy Żor po 40 roku życia mogą wykonać 
badania słuchu bezpłatnie. 

Placówka pocztowa przy ul. Boryńskiej 
4 została wyposażona w  trzy stanowiska do 
obsługi klienta oraz Pocztowe Stanowisko Fi-
nansowe. Świadczy pełną gamę usług pocz-
towych, bankowo-ubezpieczeniowych oraz 
handlowych. Poczta jest czynna od ponie-
działku do piątku w godzinach 7:30 - 19:30 
oraz w soboty w godzinach 8:00 - 13:00.

Poczta w nowej siedzibie 
Urząd Pocztowy Żory 1 możemy teraz zna-

leźć pod adresem ul. Boryńska 4. Uroczyste 
otwarcie nowej siedziby odbyło się w  grud-
niu 2019 r. Placówka została zaprojektowana 
i  wykonana według Nowego Modelu Sieci. 
Przyjęte rozwiązania zapewniają wysoką ja-
kość i podwyższony komfort obsługi. Projek-
tując placówkę zapewniono również pełny 
dostęp dla osób z niepełnosprawnością.
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Dzięki przekazaniu 1% można pomóc dzie-
ciom z ubogich rodzin, osobom niepełnospraw-
nym, chorym na nowotwory, ale też organizacjom 
kulturalnym czy lokalnym klubom sportowym.

Na okładce publikujemy listę żorskich organi-
zacji, zgodnie z wykazem podanym przez Naro-
dowy Instytut Wolności.

Zostaw 1% podatku w Żorach! 
Przekazanie 1% swojego podatku na wy-

braną organizację pożytku publicznego to 
łatwy, a zarazem bardzo skuteczny sposób, 
by pomóc potrzebującym. Rozliczając rocz-
ne zeznanie podatkowe warto pamiętać 
o organizacjach z naszego miasta i zadbać 
o to, by 1% podatku pozostał w Żorach.

Projekt budżetu miasta Żory na 2020 
roku został sporządzony przez Prezyden-
ta Miasta, a  następnie radni wchodzący 
w  skład Rady Miasta zapoznali się z  nim 
szczegółowo podczas prac komisji, gdzie 
mogli wnosić swoje uwagi i spostrzeżenia. 
W  wyniku współpracy opracowany został 
budżet miasta Żory, w  którym zakładane 
dochody to aż 446 955 110,94 zł, natomiast 
wydatki oszacowano na 451 757 310,94 zł. 
Co ważne, planowane   dochody bieżące 
gminy wyniosą 383  413  552,27 zł, a  wy-
datki bieżące 372  326  719,18 zł, co po-
zwoli na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej 
w wysokości ponad 11 mln zł.

Wśród przyszłorocznych wydatków naj-
więcej środków przeznaczonych zostanie 
na działy: oświata i  wychowanie - 162,5 
mln zł, rodzina (w  tym program Rodzina 
500+) - 98 mln zł oraz gospodarka komu-
nalna – 28,7 mln zł. W  budżecie miasta 
zaplanowano także wiele ważnych i cieka-
wych inwestycji.

Miasto nadal będzie inwestowało w po-
prawę warunków do nauki w  szkołach 
i  przedszkolach. Jedną z  najważniejszych 
tegorocznych inwestycji będzie dokoń-
czenie budowy szkoły w  dzielnicy Rogoź-
na - a  ten cel w  budżecie zabezpieczono  
3,3 mln zł. Przeznaczono też środki w wy-
sokości 5,7 mln zł na rozbudowę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w  Kleszczo-
wie oraz 2,6 mln zł na rozbudowę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Barano-
wicach. W  2020 roku rozpoczną się także 
prace zmierzające do budowy nowej siedzi-
by Zespołu Szkół Specjalnych – na ten cel 
w przyszłorocznym budżecie zabezpieczo-

Budżet miasta na 2020 rok został uchwalony jednogłośnie! 
Żorscy radni jednogłośnie uchwalili bu-

dżet miasta na 2020 rok! Głosowanie nad 
budżetem odbyło się podczas grudniowej 
sesji Rady Miasta Żory.  Na ten rok w  Żo-
rach zaplanowano wiele ważnych i  po-
trzebnych inwestycji. 

no 240 tys. zł. Łączna wartość tej inwesty-
cji oszacowano na 7,15 mln zł, a realizację 
zaplanowano na lata 2020 – 2022. 

W  tym roku wykonane zostanie także 
zaplecze sanitarno-szatniowe dla hali spor-
towej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach. Na 
ten cel zabezpieczono 1,25 mln zł. Warto 
przypomnieć, że nasze miasto pozyskało na 
tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 
475 tys. zł w  ramach programu Minister-
stwa Sportu i  Turystyki „Sportowa Polska 
– program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej”. 

Już niedługo doskonałe warunki do ak-
tywności fizycznej będą mieli także ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 w Żorach. Na budo-
wę hali sportowej przy „Miarce” w budżecie 
miasta zabezpieczono ponad 7,3 mln zł. 
Także ta inwestycja otrzymała dofinanso-
wanie z  Ministerstwa Sportu i  Turystyki, 
w wysokości 2,5 mln zł. 

Znacząca część miejskiego budżetu 
przeznaczona zostanie na inwestycje dro-
gowe. Najdroższa z  nich, bo kosztująca aż  
6 mln zł, to dokończenie remontu wiaduk-
tu na ul. Nowopszczyńskiej. Na realizację 
projektu pn. „Przebudowa wiaduktu w cią-
gu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach” miasto 
pozyskało dofinansowanie w  wysokości 
50% kosztów z  Ministerstwa Infrastruktu-
ry ze środków rezerwy ogólnej. Kwotę  
1,87 mln zł zabezpieczono natomiast 
w budżecie na budowę ul. Familijnej, a ko-
lejne 2,92 mln zł na budowę ul. Fabrycznej. 

O  tym, że oświetlenie w  mieście ma 
duży wpływ na bezpieczeństwo mieszkań-
ców nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 
Dlatego w  tegorocznym budżecie znala-
zło się kilka inwestycji związanych właśnie 
z oświetleniem. W ramach projektu pn. „In-
teligentne oświetlenie w Żorach - poprawa 
efektywności energetycznej oświetlenia 
zewnętrznego w ramach Programu SOWA” 
ponad 1400 istniejących opraw oświetle-
nia ulicznego zostanie wymienionych na 

energooszczędne oprawy LED.  Na ten cel 
zabezpieczono w budżecie 2,77 mln zł. Pla-
nowana jest także modernizacja oświetle-
nia rynku i otaczających go uliczek – prze-
znaczono na nią 645 tys. zł. Dodatkowe 
500 tys. zł będą kosztowały inne inwesty-
cje związane z oświetleniem w Żorach. 

Ważne miejsce w miejskim budżecie zaj-
muje kontynuacja już trwających inwestycji, 
dofinansowanych ze środków Unii Europej-
skiej. Kwotę 4,9 mln zł zabezpieczono na 
rewitalizację dworca kolejowego w ramach 
projektu „Kolej przedsiębiorczości – rewita-
lizacja obiektów i  przestrzeni dworca PKP 
i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – 
etap I dworzec PKP”. Warto przypomnieć, że 
na ten cel miasto pozyskało dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w  wysokości 4 897 062,50 zł.  
W  2020 roku zakończony zostanie projekt 
pod nazwą „Renowacja fragmentu murów 
obronnych w  Żorach i  przeznaczenie go 
na cele kulturalne”, w ramach którego pod 
miejskimi murami powstanie amfiteatr. Na 
ten cel zabezpieczono w  przyszłorocznym 
budżecie 522 tys. zł. 

Aż 5,5 mln zł w tegorocznym budżecie 
zabezpieczono na renowację Zespołu Par-
kowo-Pałacowego w Baranowicach. Łączna 
wartość tej inwestycji szacowana jest na 
ponad 20,6 mln zł, a miasto pozyskało na 
ten cel 13 153 015,14 zł dofinansowania 
z  Unii Europejskiej (w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko  
na lata 2014-2020) w  ramach projektu pn. 
„W trosce o śląskie dziedzictwo - renowacja 
Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach. 

W  miejskim budżecie zabezpieczono 
także 1 440 000 zł na modernizację źródeł 
ciepła w  ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla miasta Żory oraz zarezer-
wowano 1  735  000 zł z  przeznaczeniem 
na realizacji projektów, wybranych przez 
mieszkańców w ramach Żorskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
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Strefa zamieszkania 
– bezpieczna przestrzeń dla pieszych
Do Urzędu Miasta Żory coraz częściej 

docierają uwagi i  skargi mieszkańców na 
kierowców, którzy notorycznie przekracza-
ją dozwoloną prędkość w strefie zamieszka-
nia. Sprawia to, że mieszkańcy nie czują się 
bezpiecznie, a w szczególności martwią się 
o dzieci idące np. do szkoły.

Zasada nr 1
Kierujący, wjeżdżając do strefy zamiesz-

kania, oznakowanej znakami pionowymi 
D-40 ,,strefa zamieszkania”, powinien za-
chować szczególną ostrożność i  ustępo-
wać pierwszeństwa pieszym uczestnikom 
ruchu.

Zasada nr 2
W  strefie zamieszkania pieszy może 

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

Zasada nr 3
W  strefie zamieszkania dopuszczalna 

prędkość ruchu pojazdów wynosi 20 km/h. 
Prędkość ta umożliwia kierującym prawi-
dłową obserwację ruchu pieszych, a  pie-
szym ruchu pojazdów, co zwiększa bez-
pieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci 
i osób starszych. Ma to istotne znaczenie je-
sienią i zimą, z uwagi na wcześnie zapadają-
cy zmrok i utrudnienia pogodowe. W strefie 
zamieszkania zniesiono obowiązek zapew-

Należy wspomnieć, że ustawa Prawo o ru-
chu drogowym przewiduje karę utraty prawa 
jazdy za przekroczenie dozwolonej prędko-
ści o 50 km/h. W obszarze zabudowanym bę-
dzie to prędkość ponad 100 km/h, natomiast 
w strefie zamieszkania powyżej 70 km/h.

Prawidłowe przestrzeganie przez kierują-
cych pojazdami przepisów ruchu drogowe-
go obowiązujących w  strefie zamieszkania 
może przyczynić się do poprawy bezpieczeń-
stwa oraz porządku. To od nas, kierujących, 
zależeć będzie, czy strefa zamieszkania bę-
dzie bezpieczną strefą dla pieszych. 

Jak wynika z  przeprowadzonych  w  naszym 
mieście pomiarów, średnia prędkość ruchu 
w  jednej z  żorskich stref zamieszkania wyniosła 
aż 50–70 km/h! Dlatego pragniemy przypomnieć 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o za-
sadach obowiązujących w strefie zamieszkania.

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” 

strefa zamieszkania to obszar, który obejmuje 
wszystkie znajdujące się w  jej zasięgu drogi pu-
bliczne, wewnętrzne bądź inne drogi. Wjazdy 
i  wyjazdy ze strefy zamieszkania oznaczone są 
odpowiednimi znakami drogowymi D-40 ,,strefa 
zamieszkania” i  D-41 ,,koniec strefy zamieszka-
nia”. W strefie zamieszkania obowiązują szczegól-
ne zasady ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania jest obszarem, który ma 
zapewnić maksimum bezpieczeństwa osobom 
w niej mieszkającym lub przebywającym. Ma to 
ogromne znaczenie dla poruszających się pie-
szych - osób starszych, a także dzieci idących do 
szkoły bądź bawiących się wokół domów czy na 
placach zabaw.

W  Żorach strefy zamieszkania wyznacza się 
przeważnie na dużych osiedlach mieszkanio-
wych (np. Sikorskiego, Pawlikowskiego, Powstań-
ców Śląskich), na osiedlach domków jednoro-
dzinnych (np. rejon ul. Miłej i ul. Kwiatowej) oraz 
w centralnych częściach miasta, na starówce. Ta-
kie rozwiązania mają spowolnić ruch pojazdów 
w wyznaczonych obszarach oraz zapewnić mak-
symalne bezpieczeństwo pieszym w warunkach 
nasilonego ruchu pieszych oraz samochodów.

Kierujących wjeżdżających do oznakowanej strefy zamieszkania 
obowiązują szczególne zasady ruchu.

nienia opieki dzieciom do lat siedmiu. Zapis 
ten umożliwia samodzielne przebywanie na 
drodze dzieci, które nie potrafią należycie 
rozpoznawać i oceniać zagrożenia ruchu dro-
gowego oraz reagować w sposób prawidło-
wy na te zagrożenia. Decyzja o  pozostawie-
niu dzieci bez opieki w takiej strefie pozostaje 
sprawą indywidualną rodziców.

Zasada nr 4
W  strefie zamieszkania parkowanie po-

jazdów dozwolone jest tylko w  miejscach 
wyznaczonych i oznakowanych znakiem pio-
nowym D-18 ,,parking”, uzupełnionym nie-
kiedy tabliczką T-30 ze wskazaniem sposobu 
parkowania. Miejsca parkingowe mogą być 
również wyznaczane znakami poziomymi 
P-18 ,,stanowisko postojowe”. Znaczna część 
mieszkańców, z  powodu braku wolnych 
miejsc parkingowych, pozostawia swoje po-
jazdy w miejscach nieobjętych zakazem po-
stoju, często jak najbliżej miejsca mieszkania, 
co w strefie zamieszkania jest niedopuszczal-
ne.

Zasada nr 5
Kierujący, wyjeżdżając pojazdem z  ozna-

kowanej strefy zamieszkania, zostaje o  tym 
powiadomiony przez umieszczony na wy-
jeździe znak pionowy D-41 ,,koniec strefy 
zamieszkania”. W  takiej sytuacji kierujący 
pojazdem włącza się do ruchu i jest zobowią-
zany zachować szczególną ostrożność oraz 
ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi 
lub uczestnikowi ruchu. 
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Punkt, utworzony w  ramach Funduszu 
Sprawiedliwości, znajduje się w  Żorskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych na 
os. Sikorskiego 52 i jest czynny w każdą śro-
dę, w godzinach 16:00 - 20:00. – Osoby po-
krzywdzone mogą skorzystać z  wielu form 
wsparcia, takich jak: pomoc prawna, wspar-
cie psychologiczne i materialne, czy wsparcie 
tłumacza. Istnieje również możliwość pokry-
cia kosztów świadczeń zdrowotnych oraz 
sfinansowania przejściowych problemów 
związanych z  zobowiązaniami czynszowymi 

Wsparcie dla osób 
pokrzywdzonych, ich bliskich oraz ofiar

Jeśli potrzebujesz pomocy lub znasz 
kogoś, kto jej wymaga skontaktuj się 
z  najbliższym punktem wsparcia! W  Żo-
rach działa Lokalny Punkt Pomocy Po-
krzywdzonym Przestępstwem.

– mówi Anna Ujma – Pełnomocnik Prezy-
denta ds. Promocji, Kultury i Sportu..

Wsparciem mogą zostać objęte oso-
by pokrzywdzone oraz ich rodziny, a  także 
świadkowie przestępstw. W  szczególności 
dotyczy to: osób dotkniętych przemocą do-
mową, fizyczną i  psychiczną, pokrzywdzo-
nych w  wypadkach drogowych, pokrzyw-
dzonych  przestępstwem seksualnym, ofiar 
kradzieży i oszustwa, pozbawionych pomocy 
alimentacyjnej oraz pokrzywdzonych innymi 
przestępstwami. O pomoc mogą prosić także 
świadkowie przestępstw oraz osoby opusz-
czające zakłady karne.

Szczegółowe informacje pod nr tel.  
510 497  993. Telefoniczny dyżur całodobo-
wy pod nr tel. 510 497 994. 

Mieszkańcy Żor zgłosili i  będą realizowali 
następujące inicjatywy:

- „Żywa Biblioteka Żory” – Stowarzyszenie Na 
Marginesie

- „Ognisko Patriotyczne” – Grupa nieformalna 
„1 LO”

- „Bieg Halloweenowy” – Stowarzyszenie Ak-
tywności Lokalnej Eventyr

- „Tanecznym krokiem” – grupa nieformalna 
Miłośniczki Folkloru

- „Żyj kolorowo! Zajęcia muzyczno-plastycz-
ne” – grupa nieformalna Aktywni w SP4

- „Włączamy SENIORA – integracja między-
pokoleniowa kluczem do sukcesu” – grupa 

Działania społeczne na START!
Żorskie Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych zakończyło nabór wniosków do 
I  edycji konkursu „Zmieniamy Miasto”. 
Zwycięskie projekty zrealizowane zostaną 
w rewitalizowanych dzielnicach Żor.

nieformalna AktyRewi
- „Festiwal Klocków Lego” – grupa nieformal-

na Chrześcijańska Wspólnota Żor
- „Dzielnicowa majówka z  czwórką”- grupa 

nieformalna Społecznicy
- „Majówka na Gwarków” – grupa nieformal-

na Dzielnica Gwarków.
– Realizacja zgłoszonych inicjatyw rozpocz-

nie się już niebawem. Tych, którzy nie zdążyli 
zgłosić swojego pomysłu zachęcamy do udzia-
łu w II edycji konkursu. Szczegółowe informa-
cję już wkrótce na stronie www.cop.zory.pl  
– mówi Anna Buksa, animator w projekcie.. 

Projekty są realizowane w ramach projektu 
9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania 
aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych Gminy Miejskiej Żory finan-
sowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W ramach „Pakietu Lider” dofinansowane zo-
staną pomysły, które będą realizowane w dziel-
nicach Gwarków oraz Śródmieście z  Zachodnią 
częścią dzielnicy Kleszczówka.  Możliwe jest 
również realizowanie projektów w dzielnicach: 
Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia 
Władysława i Powstańców Śląskich.  

Nabór wniosków trwa od 1-16 lutego. Zwy-
cięskie projekty mogą być realizowane od 1 

Zostań liderem lokalnej społeczności!  
Wystartował program „Pakiet Lider”! 

W ramach konkursu dofinansowane zostaną 
inicjatywy, które będą zrealizowane w dziel-
nicach objętych projektem „Kolej na zmianę”. 
Każdy wniosek ma szansę zdobyć aż 1 500 zł 
dofinansowania na działania, w  tym szkole-
nia, których potencjał zostanie wykorzysta-
ny na rzecz dzielnic objętych rewitalizacją. 

marca do 30 grudnia br. Program skierowany 
jest do osób fizycznych i podmiotów ekonomii 
społecznej, w  tym między innymi organizacji 
pozarządowych. 

Masz pomysł, a  nie wiesz jak go opisać? 
Przyjdź na konsultację do Żorskiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych, os. Sikor-
skiego 52, od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00-16:00.  Można także napisać na ad-
res: biuro@cop.zory.pl  lub zadzwonić pod nr 
694 491 924.

„Pakiet lider” jest realizowany w  ramach 
projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe 
działania aktywizujące na rzecz mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych Gminy Miejskiej 
Żory finansowanego w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Klub Abstynentów „Ster” wspiera oso-
by uzależnione i  współuzależnione w  walce 
z nałogiem. Główna działalność Klubu oparta 
jest o profilaktykę uzależnień oraz pomoc ro-
dzinom dotkniętym nałogiem poprzez różne 
formy zajęć psychoterapeutycznych. Człon-
kowie Klubu spotykają się siedzibie Żorskiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych na os. 
Sikorskiego 52. Klub obecnie zrzesza osoby 
uzależnione od alkoholu i  różnego rodzaju 
substancji odurzających.

Klub otwarty jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16:00-19:00. Osoby zain-
teresowane dołączeniem do Klubu mogą kon-
taktować się z Panią Lilianą Wawrzyniak-Bo-
cian pod numerem telefonu 793 901 123 lub 
po prostu przyjść na jedno ze spotkań Klubu.

Fachowa pomoc dla 
osób uzależnionych 
i ich rodzin

Pomoc ludziom zmagającym się z  róż-
nymi nałogami, to główny cel działające-
go w naszym mieście Klubu Abstynentów 
„Ster”. Wsparcie mogą otrzymać tam nie 
tylko ludzie chcący przezwyciężyć nałóg, 
ale także ich rodziny. 
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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 dużą przyjemnością.  Dlatego też, jeśli 
w 2020 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. 
324348127, 324348126, 324348146.

Korzystając z  okazji już teraz składam 
wszystkim tegorocznym jubilatom serdecz-
ne życzenia kolejnych wspólnych lat prze-
żytych w zdrowiu i harmonii, a także rado-
ści i  satysfakcji z  przeżycia wspólnie 50 lat 
zgodnie ze złożonym 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.

To, czy możemy mówić o dobrym spalaniu pa-
liwa stałego w naszym piecu, uzależnione jest od 
organizacji całego procesu spalania. Jeżeli urzą-
dzenie grzewcze ma nowoczesną konstrukcję 
oraz wyposażone jest w układ automatycznego 
podawania paliwa i powietrza do spalania, któ-
ry umożliwia precyzyjną kontrolę obu strumieni 
oraz jest podłączone do odpowiednio dobrane-
go komina, a instalacja centralnego ogrzewania 
jest poprawnie zaprojektowana i  wykonana, to 
możemy mówić o dobrym spalaniu.

Niestety często w  naszych domach znajdu-
ją się przestarzałe urządzenia grzewcze – pie-
ce, piecokuchnie (trzony kuchenne) oraz kotły 
z  ręcznym załadunkiem paliwa (tzw. zasypowe) 
o niskiej sprawności cieplnej. W takich prostych 
urządzeniach proces spalania nie jest w  pełni 
kontrolowany, może przebiegać z  niską spraw-
nością i  prowadzić do nadmiernych emisji za-
nieczyszczeń – możemy mieć do czynienia ze 
złym spalaniem. Ta potoczna nazwa odnosi się 
do procesu, gdzie spalanie przebiega w sposób 
niecałkowity i niezupełny. Spaliny powstałe w ta-
kim procesie obok CO2 , SO2 , NOx i pary wodnej 
zawierają także: 

• mieszaninę stałych drobin i  ciekłych kropel 
– aerozol niosący obok typowych substancji 
mineralnych węgiel pierwiastkowy – sadzę 
oraz drobne krople skondensowanych lot-
nych związków organicznych, LZO. Zauważal-
nym objawem ich obecności jest dym, 

• rakotwórczy benzo(a)piren i  inne wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA), dioksyny i furany, a także organiczne 
związki azotu, siarki i  tlenu, które do powie-
trza przedostają się z cząstkami stałymi, 

• produkt niepełnego spalania węgla – tlenek 
węgla (CO), czyli czad nazywany „cichym za-
bójcą” i  niejednokrotnie będący przyczyną 
ostrych zatruć, prowadzących nawet do zgo-
nu, 

• dwutlenek siarki i  tlenek siarki SO3 , który 
w  połączeniu z  parą wodną ze spalin daje 

Jak prawidłowo ogrzewać dom
Spalanie paliw niskiej jakości oraz nie-

prawidłowe palenie w domowych piecach, 
jest jedną z przyczyn smogu w naszym re-
gionie. Jednym z najprostszych sposobów, 
by poprawić jakość powietrza jest prawi-
dłowe palenie w domowych piecach, które 
jest nie tylko bardziej przyjazne dla środo-
wiska, ale także bardziej ekonomiczne. 

kwas siarkowy H2 SO4 i jest przyczyną inten-
sywnego niszczenia urządzeń grzewczych 
i przewodów kominowych, 

• chlorowodór HCl posiadający równie szkodli-
we korozyjne właściwości co kwas siarkowy. 

Każdy użytkownik instalacji grzewczej opala-
nej paliwami stałymi powinien dążyć do zmniej-
szenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. W ten 
sposób poprawiamy komfort naszego życia oraz 
dbamy o zdrowie. Jeśli używacie kotła, pieca czy 
kominka, ograniczcie jego szkodliwe oddziały-
wanie stosując tzw. „praktyki dobrego/czystsze-
go spalania”. 

• Stosuj paliwo o odpowiedniej jakości, zgod-
nej z technicznymi wymaganiami kotła,

• Sezonuj drewno i usuwaj z niego korę,
• Dbaj o  stan instalacji spalania – obsługuj 

kocioł zgodnie z  instrukcją obsługi, regular-
nie czyść, sprawdzaj uszczelnienie zamknięć 
komory spalania, komory załadunku paliwa 
i zasobnika paliwa, a zapewnisz jego optymal-
ną pracę i  zapobiegniesz awariom instalacji 
spalania,

• Dbaj o stan przewodu kominowego, o jego 
regularne kontrole i czyszczenie przez służ-
by kominiarskie, 

• Naucz obsługi kotła wszystkich dorosłych 
domowników,

• Nie spalaj śmieci,
• Obniż zapotrzebowanie na ciepło użytko-

we – wykonaj termomodernizację budynku, 
co pozwoli zastosować kocioł o  mniejszej 
mocy cieplnej, ograniczyć koszty ogrzewania 
i ograniczyć negatywne oddziaływanie na śro-
dowisko,

• Wymień stary kocioł na nowoczesny z tech-
niką czystszego spalania,

• Dobierz typ kotła do rodzaju dostępnego 
paliwa stałego,

• Dobieraj moc kotła odpowiednio do zapo-
trzebowania na ciepło użytkowe - ogrzewa-
nie budynku, przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej,

• Zastosuj zbiornik magazynowania ciepłej 
wody (zbiornik buforowy),

• Zastosuj elektroniczne zawory termosta-
tyczne umożliwiające precyzyjne planowa-
nie ogrzewania pomieszczeń,

• Zapewnij odpowiedni dopływ powietrza 
do kotłowni, odpowiednią jej wymuszoną 
wentylację nawiewną i wywiewną,

• Zamontuj w kotłowni czujnik czadu.

Ogród społeczny to zielona przestrzeń,  
w której mieszkańcy mogą wspólnie pracować, 
odpoczywać i się relaksować. - Ogród pozwala 
też osobom zaangażowanym w jego prowadze-
nie na korzystanie z jego zasobów, czyli jedze-
nie zdrowych warzyw i owoców – mówi Anna 
Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory. 

TworzyMY ogród społeczny w Parku Piaskownia
Stworzenie ogrodu społecznego na tere-

nie Parku Piaskownia, to jeden z pomysłów 
na rewitalizację dzielnicy Kleszczówka. 

Chcesz tworzyć to niezwykłe miejsce? 
Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbę-
dzie się 6 lutego o godzinie 17:00 w siedzibie 
OSP w Żorach przy ul. Fabryczna 10 C. 

Ogród społeczny powstanie w ramach pro-
jektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe 
działania aktywizujące na rzecz mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych Gminy Miejskiej 
Żory finansowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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Na znak solidarności i  siły kobiety z całe-
go świata zatańczą taki sam układ tanecz-
ny jednego dnia o  jednej porze. W  naszym 
mieście w  organizacji kampanii biorą udział 
pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Żory, którego naczelnik - Bożena 
Dąbrowska zaprosiła do współpracy przed-
stawicieli żorskich szkół, którzy proponują 
udział chętnym nauczycielkom, rodzicom 
i  starszym uczennicom (od 13. roku życia).  
- Docieramy do różnych grup zawodowych. 
Zależy nam, aby na rynku pojawiło się jak 
najwięcej kobiet z różnych środowisk. Mamy 
chętne do udziału policjantki czy pielęgniarki 
- wyjaśnia Bożena Dąbrowska. - Kampania 
porusza ważny temat, ale chcę podkreślić, że 
udział jest dobrowolny, zwłaszcza jeśli chodzi 
o  młodzież szkolną. Zgoda rodziców jest tu 
kluczowa. Dorośli decydują za siebie. Celowo 

One Billion Rising – Żory włączają 
się do ogólnoświatowej akcji

One Billion Rising to ogólnoświatowa 
kampania społeczna przeciwko przemocy 
- w  tym seksualnej - wobec kobiet, zapo-
czątkowana w  2011 roku. Polska odsłona 
akcji nosi nazwę „Nazywam się Miliard”, 
a  wspólnym elementem jest taniec. We 
wtorek, 14 lutego o  godzinie 12:00 na 
żorskim rynku każdy, kto chce wyrazić so-
lidarność z ofiarami przemocy, może przy-
łączyć się do wspólnego tańca.

też określiliśmy wiek uczestniczek od 13. roku 
życia. Oczywiste jest, że przemoc seksualna 
może dotknąć i młodsze dzieci, ale czujemy 
intuicyjnie, że temat w naszej rzeczywistości 
społecznej nie jest jeszcze wśród dzieci prze-
pracowany i adresujemy nasz happening do 
starszych, bardziej świadomych osób - pod-
sumowuje Naczelnik Wydziału Edukacji.

Osoby, które chcą wziąć udział w  tym 
wydarzeniu zachęcamy do wspólnej nauki 
tańca. Na terenie naszego miasta powstały 
grupy, w których można nauczyć się choreo-
grafii. Zajęcia odbywają się w następujących 
terminach:
- poniedziałki, godz. 17:00 - Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- wtorki, godz. 17:00 – świetlica Osiny,
- środy, godz. 15:30 – Żorskie Centrum Or-

ganizacji Pozarządowych,
- czwartki, godz. 16:00 – Szkoła Podstawo-

wa nr 13.
Oprócz tańca kluczową częścią akcji jest 

piosenka, stanowiąca jej przesłanie. Żory 
będą mogły poszczycić się własną aranża-
cją, którą przygotował zespół MuzyKajaka. 
- Mimo, że jesteśmy mężczyznami, chcemy 
wziąć udział w  akcji, bo solidaryzujemy się 
z kobietami, tak często krzywdzonymi przez 
niektórych przedstawicieli naszego, męskie-
go świata - mówi Marcin Madzia, wokalista 

zespołu. - Zdradzę tylko, że nasz utwór będzie 
wzbogacony elementami naszej rodzimej 
kultury, tj. muzyki ludowej – dodaje. 

Organizatorzy zachęcają do umożliwienia 
udziału w akcji pracownicom firm i instytucji. 
Młodzież szkolna otrzyma usprawiedliwie-
nie nieobecności na lekcji. Miejski Ośrodek 
Kultury zaprasza z  kolej do udziału w  akcji 
swoich instruktorów tańca oraz uczestników 
zajęć tanecznych, tak by grupa tańczących 
czuła się pewniej, mając obok siebie profesjo-
nalistów. Uczestniczki są proszone o ubranie 
czarnej koszulki - z racji zimowej aury można 
ją założyć na kurtkę.

Rozgrywany w  Grecji Festiwal Utramara-
tonu to szczęśliwa impreza dla polskich bie-
gaczy długodystansowych. Podczas ubiegło-
rocznej edycji Patrycja Bereznowska pobiła  
rekord świata w  biegu 48-godzinnym, poko-
nując aż 401 km, a Alex Motylska ustanowiła 
nowy rekord świata kobiet do lat 23 – 264 km. 
W tym roku do rywalizacji na 1-kilometrowej 
pętli stanął żorzanin, Andrzej Wereszczak, 
którego celem było pobicie rekordu Polski 
mężczyzn, należącego do tej pory do Łukasza 
Sagana (381 km). 

Andrzej Wereszczak od początku rywali-
zacji biegł doskonale i po 24-godzinach mógł 
już pochwalić się imponującym wynikiem 219 
km. Wtedy jednak nadszedł kryzys. - Wynik 
wygląda super, rekord Polski jest w  zasięgu, 
ale czuję się fatalnie. Od 3 godzin kręci mi się 
w  głowie, brak kalorii. Posiedzę godzinę, jak 
nie przejdzie, rezygnuję – pisał na półmetku 
rywalizacji żorzanin, na swoim profilu „Andrzej 
biegnie”. Trudności udało się jednak przezwy-

Rekord Polski mężczyzn i  zwycięstwo 
w  bardzo mocno obsadzonym biegu 
48-godzinnym – Andrzej Wereszczak za-
prezentował fenomenalną formę podczas 
15.  Festiwalu Utramaratonu w  Atenach. 
Żorzanin w dwie doby przebiegł niewiary-
godny dystans aż 385 kilometrów! 

ciężyć i Wereszczak wrócił na trasę, ostatecz-
nie kończąc rywalizację z imponującym wyni-
kiem 385 km, ustanawiając tym samym nowy 
rekord Polski mężczyzn! 

Kolejne miejsca na podium zajęli reprezen-
tanci Francji. Jean-Louis Vidal w ciągu 48 go-
dzin pokonał 316 km i zajął 2 miejsca, a trzeci 
był Fabien Schlegel z wynikiem 311 km.

Warto podkreślić, że to nie jedyny rekord 
Polski należący do Andrzeja Wereszczaka. Żo-
rzanin od ubiegłego roku jest także rekordzi-
stą kraju w biegu 6-dniowym, a jego wynik to 
757,212 km! 

W Aquarionie do dyspozycji gości są 3 nowo-
czesne sauny: sucha, parowa i infrared. Pierwsza 
ogrzewana jest za pomocą pieca z rozgrzanymi 
kamieniami. To tutaj panują najwyższe tempe-
ratury, które pozwalają na pozbycie się toksyn 
z  organizmu. Łagodniejszy klimat, dzięki połą-
czeniu niższej temperatury z  większą wilgot-
nością, oferuje sauna parowa. To idealna opcja 
dla osób, które ze względów zdrowotnych nie 
mogą przebywać w saunie suchej. Sauna paro-
wa pozytywnie wpływa na kondycję skóry i roz-
luźnia napięte mięśnie. Kolejny rodzaj sauny 
dostępnej w  Aquarionie to sauna infrared. Jej 
lecznicze działanie związane jest z  promienia-
mi podczerwieni i energią cieplną. Seanse w tej 
saunie polecane są przede wszystkim osobom 
cierpiącym na bóle kręgosłupa i stawów oraz na 
niedociśnienie.

Jak korzystać z sauny? Pamiętaj, aby zacho-
wać godzinny odstęp od ostatniego posiłku. Do 
sauny nie wchodzimy w  kostiumie, ponieważ 
może to spowodować poparzenia. Ciało wy-
starczy owinąć ręcznikiem.  Po wizycie należy 
schłodzić ciało pod prysznicem. Kompleks saun 
w Aquarionie dostępny jest w cenie biletu.  

Gorąca zima 
w Aquarionie 

Jeśli od chłodnej zimy wolicie upały, to 
koniecznie wybierzcie się do Parku Wod-
nego Aquarion! Można tam skorzystać 
z kompleksu saun, w których 45 stopni to 
najniższa temperatura, a  słupki rtęci po-
kazują nawet zawrotne 95 stopni. 

Żorzanin z klubu HRmax Żory 
rekordzistą Polski w biegu 48-godzinnym!
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