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Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za odpowiedzialną postawę  

i zastosowanie się do apeli o pozostanie w domach. 
Jednocześnie proszę, byście unikali zgromadzeń  
i przebywania w miejscach publicznych, a także  
stosowali się do wszystkich zasad bezpieczeństwa.  
Pozostańmy w domach – to troska o nasze wspólne dobro.

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

Rzetelne informacje 
związane z pandemią 

koronawirusa 
znajdziecie na:

www.zory.pl
gov.pl/Koronawirus

facebook.com/miasto.zory
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• Przychodnia „Na Rondzie”
Od 13 marca 2020r. do odwołania Przychodnia „Na 
Rondzie” wprowadza teleporady, które zastąpić 
mają wizyty w przychodni. Drzwi przychodni po-
zostają otwarte jednakże przyjmowani będą tylko 
pacjenci umówieni telefonicznie na wizytę.
Nr telefonów do uzyskania teleporady:
POZ dorośli: 32 722 90 90 oraz 797 171 521
POZ dla dzieci: 32 723 18 94 oraz 797 171 519
Przypominamy, że większość spraw można zała-
twić przez telefon (np. receptę, skierowanie, zwol-
nienie ZUS ZLA),

• Eskulap Sp. z o.o.
Rejestracja pacjentów tylko telefoniczna
Pacjentom udzielane będą teleporady w  godzi-
nach pracy przychodni
W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zosta-
nie umówiony na konkretną godzinę do lekarza 
i wtedy możliwe  będzie wejście do przychodni
Nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o prze-
pisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgło-
sić telefonicznie
Punkt szczepień i poradnia dzieci zdrowych – nie-
czynny
Punkt pobrań w przychodni – nieczynny. 
Laboratorium w  szpitalu miejskim w  Żorach bę-
dzie realizować badania tylko „cito” w godz. 7:15-
10:00 po godz. 10:00 izba przyjęć (też „cito”)
Nr telefonów do przychodni:

- poradnia ogólna 
   – 32 43 42 266; 518 721 132; 518 721 247
- poradnia dzieci chorych 
   – 32 43 59 752; 518 721 148,

• De-Med
ul.Dworcowa 12
Dostępności teleporad dla pacjentów codziennie 

W  trosce o  zdrowie mieszkańców pu-
blikujemy informacje dotyczące obecnych 
zasad funkcjonowania Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej w Żorach. Prosimy w miarę 
możliwości o  ograniczenie osobistych wi-
zyt w przychodniach i zastąpienie ich kon-
sultacjami telefonicznych. 

w godz. 9:00 – 12:30   pod specjalnym nr tel. 517 
398 717. Teleporady można uzyskać w  zakresie 
POZ i  Por.Specjalistycznych działających w  pla-
cówce. W  ramach teleporady będzie można uzy-
skać informację zdrowotną  a także uzyskać e-re-
ceptę. Informacji udzielają lekarze i pielęgniarki .
Czynne w godz. 8:00 - 18:00 są również dotychcza-
sowe numery stacjonarne: 
- 32 43 42 560 - część internistyczna i specjalistka
-  32 43 42 365 - część pediatryczna
W  terminie 13 - 27 marca zawieszone zostały 
szczepienia planowe dzieci zdrowych oraz wyko-
nywanie bilansów uczniów, ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną,

• Przychodnia ELMED Sp. z o.o.
Podstawową zasadą kontaktu z pacjentami są te-
leporady, udzielane pod nr tel: 32 43 41 636.
Do gabinetu lekarskiego trafiają pacjenci umó-
wieni na daną godzinę. Zwolnienia lekarskie są 
również wystawiane po zebraniu wywiadu przez 
telefon,

• NZOZ Medyk Sp. z o.o.
Księcia Władysława 27, 44-240 Żory,
Teleporady udzielane są pod nr tel: 
- POZ pod numerem 32 43 41 355 oraz   534 378 
356
- AOS pod numerem 32 43 41 355 oraz   534 378 
301,

• NZOZ KOR-MED 
Lek.Sp.P Anna Arciszewska 
i Bogumiła Wrzoskiewicz
os. Korfantego PU-10, 44-240 Żory,
tel. 32 4343406, 
email: kormed@vp.pl
teleporady udzielane są:
- lekarz POZ: czwartek w godz: 12:00 - 14:00
- pielęgniarka POZ: wtorek w godz: 10:00 - 12:00
- położna POZ: poniedziałek w godz:10:25  - 11:25 
i czwartek w godz: 09:30 - 10:30
W pilnych przypadkach w godzinach pracy porad-
ni od 8:00 - 18:00.
Istnieje możliwość uzyskania teleporady z wysta-
wieniem e-recepty i  e- zwolnienia, bez potrzeby 
osobistej obecności w  poradni. Wystawiane są 
e-recepty i e-zwolnienia,

• Przychodnia Miejska 
Filia ul. Gwarków 22A

Poradnia czynna w godz. 8:00 – 16:00 ,
Poradnia udziela teleporad: 32 44 07 688
e-mail: przychodnia@mzoz.zory.pl 
Wizyty osobiste wyłącznie po wcześniejszej reje-
stracji telefonicznej,

• Przychodnia Miejska 
ul. Dąbrowskiego 20 (budynek szpitala)
Poradnia czynna w godz. 8:00 – 18:00
Poradnia udziela teleporad: 32 43 41 248
e-mail: poz@mzoz.zory.pl
Wizyty osobiste wyłącznie po wcześniejszej reje-
stracji telefonicznej.  
Do 27 marca wstrzymane zostały szczepienia i bi-
lanse,

• NZOZ ALFA MED SP. Z O. O.
ul. Promienna 1
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7:00 - 18:00.
Telefony kontaktowe:
Poradnia ogólna - 32 434 32 72
Poradnia dziecięca - 32 435 55 90
Poradnia okulistyczna - 32 474 27 54
Podstawowa Opieka Zdrowotna (dorośli):
Przyjmowani będą tylko pacjenci umówieni wcze-
śniej na wizytę telefonicznie!
W zakresie POZ można uzyskać teleporadę, w ra-
mach której lekarz po zebraniu wywiadu udzieli 
informacji medycznej, wypisze e-receptę, a w sy-
tuacji koniecznej także e-zwolnienie.
Teleporad udziela także średni personel medycz-
ny.
E-receptę można uzyskać bez osobistej wizyty 
w poradni, a personel SMS-em prześle 4-cyfrowy 
kod potrzebny do jej realizacji w aptece.
Do dnia 27.03.2020 r. poradnia dzieci zdrowych 
będzie nieczynna,

• NZOZ „De - Med” Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 12      
Od 16 marca 2020 r. przychodnia „De-Med.” w Żo-
rach będzie udzielała porad pacjentom w formie 
teleporad pod numerami telefonów:
- stacjonarnych - 32 434 25 60 i 32 434 23 65,
- komórkowym - 517 398 717.
Po rozmowie z lekarzem oceni on, czy Pacjent wy-
maga osobistej obecności w Poradni a  jeżeli tak, 
to będzie on umówiony na wizytę na określoną 
godzinę, by minimalizować kontakt z  innymi Pa-
cjentami.

Zakaz odwiedzin
W  związku z  zagrożeniem epidemicznym od 4 

marca 2020 r. do odwołania   na terenie Szpitala 
Miejskiego w Żorach wprowadzony został całkowity 
zakaz wizyt osób odwiedzających.

Powyższy zakaz nie dotyczy oddziału pediatrycz-
nego, gdzie u jednego pacjenta może przebywać tyl-
ko jedna zdrowa osoba - wyznaczony opiekun.

 Odwołane planowe zabiegi
W  okresie od 9 – 29 marca 2020r. odwołane 

są wszystkie planowe zabiegi na oddziale gineko-
logicznym i  chirurgicznym. Szpital pracuje w  trybie 
ostrego dyżuru. Pacjentki do porodu przyjmowane 
są normalnie.

Wydzielona cześć Izby Przyjęć
WAŻNE! Pacjenci, którzy w okresie ostatnich 14 

dni:
-  mieli bliski kontakt z osobą u której stwierdzono 

zakażenie koronowirusem (kontakt z  przypad-
kiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdo-
podobnym) 

- pracowali   albo przebywali jako odwiedzający 
w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono 
pacjentów zakażonych korona wirusem 

- podróżowali/przebywali w  regionie, w  którym 
utrzymuje się transmisja koronawirusa
i  podejrzewają możliwość zakażenie się, 

Zasady obowiązujące w Szpitalu Miejskim w Żorach
muszą udać się bezpośrednio do wydzielonej części 
Izby Przyjęć! Nie wolno wchodzić bezpośrednio do 
ogólnodostępnej części Izby Przyjęć! Należy skorzy-
stać z  dzwonka umieszczonego przy drzwiach izolatki 
i oczekiwanie na personel medyczny.

 Zasady bezpieczeństwa w przychodni POZ,  
na Izbie Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opiece 

Zdrowotnej
Przed wejściem do przychodni POZ, izby przyjęć 

oraz skorzystaniem z nocnej i  świątecznej opieki zdro-
wotnej z  każdym z  pacjentów prowadzony jest krótki 
wywiad przez wideodomofon, w  celu zachowania od-
powiednich zasad bezpieczeństwa. Prosimy o  stoso-
wania się do opisanych zasad!

Prosimy o ograniczenie wizyt w Podstawowej Opie-
ce Zdrowotnej oraz w  Nocnej i  Świątecznej Opiece 
Zdrowotnej wyłącznie do przypadków uzasadnio-
nych medycznie. Przypominamy, że lekarz rodzinny 
ma wgląd do elektronicznej dokumentacji medycznej 
i może udzielić porady telefonicznej. Wypisanie recep-
ty na leki przyjmowane przewlekle, również może od-
być się bez wizyty.

Badania tylko do godz. 18:00
W  związku z  zakazem odwiedzin w  Szpitalu Miej-

skim w  Żorach oraz ograniczeniem ruchu przez Izbę 
Przyjęć, badania w  medycznym laboratorium diagno-
stycznym oraz RTG dla osób, które nie są hospitali-

zowane w szpitalu, wykonywane będą wyłącznie do 
godziny 18:00.

Informacja dla pacjentek Oddziału Ginekologicz-
no-Położniczego

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa pacjentki 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego powinny kie-
rować się bezpośrednio do Położniczej Izby Przy-
jęć, która zlokalizowana jest przy wejściu głównym do 
szpitala tj. od strony ulicy Dąbrowskiego.

Uwaga! Od 12 marca 2020 r. do odwołania w Szpi-
talu Miejskim w Żorach nie będą odbywały się porody 
rodzinne tj. nie ma możliwości towarzyszenia ciężar-
nej podczas porodu.

Ograniczone godziny wykonywania badań RTG
Od 16 marca 2020 r. do odwołania badania RTG  

dla osób które nie są hospitalizowane w szpitalu, wy-
konywane będą wyłącznie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00 – 14:00.

Medyczne laboratorium diagnostyczne
Od 13 marca 2020 r. do odwołania Medyczne La-

boratorium Diagnostyczne Szpitala Miejskiego w Żo-
rach będzie wykonywać tylko badania w trybie cito na 
zlecenie lekarza.

Pobieranie materiału do badań oraz odbiór wyni-
ków możliwy jest w godzinach 7:15-10:00 w punkcie 
pobrań.

Opieka zdrowotna 
w Żorach
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Informacja o funkcjonowaniu miejskich jednostek i instytucji

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
Od 16 marca br. do odwołania wstrzymana zosta-

je  bezpośrednia obsługa klientów. Wszelkie osobiste 
wizyty w  PUP ograniczone zostają do niezbędnego 
minimum i  są możliwe w  sytuacjach wyjątkowych po 
uprzednim kontakcie telefonicznym. Rejestracja jest 
możliwa za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

Sprawy należy załatwiać telefonicznie, mailowo na 
adres sekretariat@pup.zory.pl lub poprzez elektro-
niczną skrzynkę podawczą epuap.gov.pl. Numer faksu: 
32 43 43 790 wew. 264.

Pracownicy PUP pozostają do dyspozycji miesz-
kańców od poniedziałku do piątku w  godzinach 7:30 
– 14:30 pod nr tel. 32 43 42  790 lub 32 43 42  004:  
sekretariat: wew. 200, rejestracja wew. 250, dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje 
kosztów doposażenia stanowiska pracy  wew. 267, race 
refundowane (staże, prace interwencyjne itp.) wew. 
258, szkolenia, KFS wew. 280, sprawy dot. rozliczeń i re-
fundacji wew. 260,  sprawy dot. uzyskania zaświadczeń 
i  terminów stawiennictwa wew. 252, 257, 268,  ofer-
ty pracy wew. 261, zatrudnianie cudzoziemców wew. 
254, projekty, programy wew. 266.

Zachęcamy do korzystania z  dostępnych usług 
elektronicznych bez wychodzenia z domu poprzez por-
tal www.praca.gov.pl lub poprzez stronę internetową 
www.pup.zory.pl.

Przy wejściu do budynku znajduje się skrzynka 
podawcza, do której można składać dokumenty (bez 
potwierdzenia odbioru), informacje lub prośby o kon-
takt, jeśli nie posiadają Państwo możliwości innego 
kontaktu.

Ważne! Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdro-
wia, każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie 
diagnozowana bezpłatnie w  przypadku podejrze-
nia zakażenia koronawirusem. 

Nie jest konieczna rejestracja w  urzędzie pracy 
w  celu uzyskania uprawnienia do korzystania z  ubez-
pieczenia zdrowotnego na wypadek podejrzenia zaka-
żenia.

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin  
w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy pro-
szone są o kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoim 
doradcą klienta w  celu ustalenia kolejnego terminu 
kontaktu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.

Prosimy o  załatwianie wszelkich spraw telefonicz-
nie, drogą mailową lub pocztą tradycyjną. W przypad-
ku, gdy zajdzie potrzeba wizyty osobistej w  przedsię-
biorstwie, prosimy o  telefoniczne uzgodnienie wizyty 
z pracownikiem PWiK.

Zgłoszenie awarii – tel. 32 43 41 915
Telefony: 32 43 44 631, 32 43 44 632
Dział GH- handlowy nr wew. 16
Dział TI- inwestycji nr wew. 34
Dział TU - uzgodnień i ewidencji majątku nr wew. 64
Wydział TC- energetyczny nr wew. 74

Z  uwagi na wprowadzony stan zagro-
żenia epidemicznego, związany z  wystę-
powaniem w  Polsce koronawirusa SARS-
-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19 
wprowadzono zmiany w  funkcjonowaniu 
jednostek miejskich i  instytucji działają-
cych w Żorach. Podane niżej terminy obo-
wiązywania zmienionej organizacji pracy 
mogą ulec przedłużeniu. 

Dyspozytor wew. 42/ tel. kom.693 390 973
Adresy e-mail:
Sekretariat: sekretariat@pwik.zory.pl
Biuro Obsługi Klienta: ebok@pwik.zory.pl

Zarząd Budynków Miejskich w Żorach
Prosimy o ograniczenie wizyt w ZBM. Informujemy 

także, że odwołane są przyjęcia stron przez Dyrektora 
ZBM. W celu uzyskania informacji zachęcamy do korzy-
stania z kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mai:

- tel. 32 435 64 64 
- e-mail: zbm@zbmzory.pl
Zawiadamiamy, że poczta elektroniczna może być 

rozpatrywana pod warunkiem spełnienia poniższych 
wymogów:

1) winna zawierać imię i nazwisko osoby piszącej
2) powinna zawierać adres.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Prosimy o  ograniczenie wizyt w  ośrodku do nie-

zbędnego minimum. Od 16 do 25 w  MOPS w  Żorach 
będzie funkcjonował punkt informacyjny, w którym bę-
dzie można  zgłosić prośbę o kontakt z pracownikiem 
socjalnym. Rekomendujemy jednak kontakt: 

- telefoniczny: 32 43 42 412, 32 43 43 713,  570 001 
795 

- e-mailowy: mops@mops.zory.pl 
Telefony do najważniejszych komórek MOPS w Żo-

rach:
- Główna siedziba, tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713, 

570 001 795,
- Zespół do spraw związanych z  Państwowym Fun-

duszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
tel.  506 140 671,

- Zespół Wsparcia Osób Starszych i  Niepełnospraw-
nych, tel. 32 435 78 40 wew.23,

- Zespół Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie,  
tel. 32 435 78 40 wew. 28,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 32 435 78 40 
wew. 21,

- Noclegownia, tel. 691 122 070 (w godz. 18:00-8:00),
- Schronisko dla osób bezdomnych, tel. 570 278 444
- Świetlica dla dzieci „Horyzont”, tel. 32 435 72 55
- Dział Świadczeń Rodzinnych, tel. 32 43 48 178 do 

183,  32 43 48 139, 32 43 48 190 do 192
Pracownicy socjalni pełnią dyżury w punktach.

• Punkt terenowy nr 1 i 7, ul. Księcia Przemysłowa 2, 
tel:  32 4342 412 wew. 20, 32 43 43 713 wew. 20
- Punkt nr 1 obsługuje os. Korfantego, dzielnice: Klesz-

czówka, Stare Miasto, Rowień, Wygoda, Folwarki 
i Zachód oraz ul. Kolejową

- Punkt nr 7 obsługuje mieszkania chronione przy ul. 
Promiennej, Piastów Górnośląskich 4, Hospicjum, 
ul. Widok 2.

• Punkt terenowy nr 2, ul. Księcia Przemysława 2, tel: 
32 43 42 412 wew. 16, 32 43 43 713 wew. 16. Punkt ob-
sługuje: os. Księcia Władysława, os. 700-lecia, al. Woj-
ska Polskiego, ul. Folwarecką (do świateł), os. Poetów 
(pomiędzy ul. Folwarecką i  Rybnicką), ul. Boryńską 
(od Policji do al. Zjednoczonej Europy), ul. Rybnicką

• Punkt terenowy nr 3 i nr 4, os. Pawlikowskiego PU-
13, tel. 516 766 279
- Punkt nr 3 obsługuje: os. Pawlikowskiego, ul. Pro-

mienną, ul. Orlą, ul. Sokolą, ul. Jastrzębią.
- Punkt nr 4 obsługuje: os. Powstańców Śląskich, ul. 

Hańcówka, ul. Malinową.
• Punkt terenowy nr 5, os. Pawlikowskiego PU-13, tel.: 

32 43 56 002
- Punkt obsługuje: os. Sikorskiego, Baranowice, Osiny, 

ul. Boryńską (od al. Zjednoczonej Europy), św. Stani-
sława i dzielnicę Kleszczów.

• Punkt terenowy nr 6, ul. Gwarków 5A, tel. 32 43 58 
690. - Punkt obsługuje mieszkańców Roju i Rogoźnej.

Zostały zamknięte następujące placówki:
- Klub „Senior+” przy ul. Kłokocińskiej 78 a,
- Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowisko-

wa dla dzieci  „Horyzont”, Żory os. Pawlikowskiego 
PU 13,

- Wstrzymane zostają wszystkie działania dodatkowo 
realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żorach.
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
W  trosce o  bezpieczeństwo mieszkańców bardzo 

prosimy o ograniczenie wizyt w Żorskim Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych do niezbędnego minimum.

Telefony kontaktowe do Żorskiego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych są czynne codziennie w godzi-
nach 08:00-16:00. Zachęcamy do skorzystania z kontak-
tu telefonicznego i internetowego. 

Telefon główny:  32 43 55 111
Wsparcie Ekonomii Społecznej: +48 694 491 924
biuro@cop.zory.pl 
Centrum Integracji Społecznej: +48 533 110 921 
cis@cop.zory.pl 
Dział kadr i płac: +48 884 313 176
Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych 
ŻCOP wdrożyło działania mające na celu niwelo-

wanie zagrożenia koronawirusem. Organizacje po-
zarządowe nie pozostają bez wsparcia pracowników. 
Dzięki nowym technologiom oraz temu, że aktualnie 
prowadzone nabory ofert na realizację zadań publicz-
nych zostały ogłoszone poprzez serwis Witkac.pl 
można wspierać organizacje on-line. Organizacje, 
które potrzebują wsparcia w  pisaniu wniosków o  do-
tację proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy:   
tel. 694 491 924, e-mail: biuro@cop.zory.pl.

Miejski Dom Pomocy Społecznej
W  Miejskim Domu Pomocy Społecznej w  Żorach 

wprowadzono zakaz odwiedzin do odwołania. Klien-
ci, członkowie rodzin mogą się kontaktować drogą 
elektroniczną na adres: biuro@mdps.zory.pl i  telefo-
nicznie pod nr 32 43 42 250. 

Muzeum Miejskie w Żorach
Muzeum Miejskie jest niedostępne dla zwiedzają-

cych do końca marca. W tym terminie nie odbywają się 
też zaplanowane wcześniej lekcje i  spotkania muzeal-
ne. Pracują natomiast sekretariat i poszczególne działy 
Muzeum, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 
– 16:00. 

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Miejski Ośrodek Kultury w  Żorach i  wszystkie pla-

cówki mu podlegające wraz z   kinem „Na Starówce” 
i Centrum Edukacji Regionalnej zawieszają działalność 
na okres od 12 marca do 25 marca br. Odwołane są 
wszystkie zajęcia stałe, seanse filmowe, a  także zapla-
nowane imprezy.  Na wszystkie wydarzenia, które zo-
stały odwołane lub odbędą się w innych terminach jest 
możliwość zwrotu biletów w kasie Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1. W  przypadku 
zachowania biletów na imprezy, które odbędą się, ale 
w późniejszych terminach, bilety zachowują ważność.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach
Miejska Biblioteka Publiczna w  Żorach zostaje za-

mknięta od 12 do 25 marca 2020 r. włącznie. Termin ten 
może ulec zmianie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia 
z udziałem publiczności oraz zajęcia stałe zostają odwoła-
ne. Nie funkcjonuje usługa „Książka na telefon”.

Rozpoczęte wypożyczenia zostają automatycznie 
przedłużone o stosowną ilość dni. Nie będą naliczane kary 
za niezwrócone w czasie zamknięcia Biblioteki zbiory.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami w związku z koronawirusem
Informujemy, że ze względu na wprowadzo-

ny przez Rząd Polski stan zagrożenia epidemio-
logicznego wywołanego koronawirusem oraz 
ograniczenia wynikające z  rozporządzeń, od 
17 marca br. wprowadzone zostają następujące 
zmiany dotyczące odbioru odpadów. 

1. Czasowo zostaje zamknięty Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

2. Czasowo z  nieruchomości jednorodzinnych 
nie będą odbierane odpady pochodzące z  se-
lektywnej zbiórki odpadów, tj. metal, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, pa-

pier, tektura oraz szkło.
3. Odpady zmieszane, popiół oraz bioodpady 

będą odbierane bez zmian. 
4. Również odbiór odpadów z  posesji wieloro-

dzinnych będzie się odbywał zgodnie z harmo-
nogramem. 
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Informacje

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związ-
ku z  potencjalnym zagrożeniem związanym z  ko-
ronawirusem, najważniejsze jest przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa i  higieny oraz zachowania 
spokoju. W szczególności apelujemy o unikanie 
miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spo-
tykają się w większych grupach.

Edukacja 
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 

25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu 
oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okre-
sie przedszkola, szkoły i  placówki oświatowe za-
równo publiczne, jak i niepubliczne nie prowadzą 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wszystkie 
szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia po-
zalekcyjne zostają odwołane.  Placówki opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne 
i niepubliczne oraz kluby dziecięce również są za-
mknięte od 12 - 25 marca.

Kultura i sport
Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 

zdecydował o zamknięciu na okres 12 marca – 25 
marca instytucji kultury, filharmonii, oper, opere-
tek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, biblio-
tek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i pla-
cówek szkolnictwa artystycznego. W związku z tym 
w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy 
termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliż-
szy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski 
Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, 
Muzeum Miejskie w  Żorach, Centrum Edukacji 
Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Żorach, Żorskie Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Żorach. Ponadto Miejska 

Komunikat Prezydenta Miasta Żory 
w sprawie profilaktyki w związku z koronawirusem

W  Żorach nie ma aktualnie (stan na 
18.03.2020 r.) żadnej osoby hospitalizowa-
nej w  związku z  zarażeniem koronawiru-
sem. Wszelkie służby w Żorach są postawio-
ne w stan szczególnej gotowości. W Szpitalu 
Miejskim wprowadzono specjalne środki 
ostrożności. Za działania epidemiologiczne 
odpowiada administracja rządowa.

Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie 
książek, a czytelnikom nie będą naliczane kary za 
nieterminowe zwroty.

Polityka społeczna, pomoc społeczna
W  terminie 12-25 marca zamknięte zostają: 

Centrum Integracji Społecznej, Dzienny Dom Po-
bytu „Senior –WIGOR” oraz Warsztaty Terapii Za-
jęciowej. W  przypadku wszelkich zapytań należy 
kontaktować się z  konkretnymi podmiotami pro-
wadzącymi daną działalność.

Dodatkowe zalecenia 
Każdą informację o stwierdzonym przypad-

ku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy 
w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, 
ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne-
go organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PSSE 
w Rybniku tel. 32 422 33 12 lub 32 422 40 09. Ca-
łodobowa Infolinia - z+. 

Kontaktować powinny się także osoby wracają-
ce z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska 
koronawirusa (Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, 
Korea Płd., Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, 
Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwe-
cja, Austria).

Apelujemy do pracodawców o  niedopusz-
czanie do pracy pracowników wracających z  kra-
jów zagrożonych koronawirusem –powinni oni 
pierwszej kolejności kontaktować się z Sanepidem 
i przestrzegać zaleceń.

Apelujemy do zarządców budynków miesz-
kalnych, obiektów komercyjnych i  biurowych 
o  zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowa-
nia elementów często dotykanych przez ludzi (np. 
poręcze, klamki itp.).

Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzę-
dowych, zawodowych, osobistych) w miarę możli-
wości - telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, 
telekonferencja).

Apelujemy do przedsiębiorców, by nie wysyłali 
na badania wstępne i okresowe do Medycyny Pra-
cy pracowników, którzy wykazują objawy chorobo-
we (tj. katar, kaszel, gorączka itp.).

Zarówno WHO, jak i Ministerstwo Rozwoju, re-
komendują płatności bezstykowe kartą lub telefo-
nem. Przypominamy również, że wszelkie płatno-
ści na rzecz Gminy Miejskiej Żory można wykonać 
za pomocą przelewu (w tym przez Internet).

Walka z  koronawirusem to test dla nas 
wszystkich. Bardzo ważna jest odpowiedzial-
ność i przestrzeganie zaleceń, które pomaga-
ją walczyć z pandemią, w tym przede wszyst-
kim ograniczenie kontaktów – zwłaszcza 
w dużych grupach – i zostanie w domu.

Równie istotne jest jednak, by przy tym 
pamiętać o  seniorach, osobach z  niepeł-
nosprawnościami czy samotnych. Starajmy 
się pytać te osoby, czy nie potrzebują naszej 

Płać bezgotówkowo 
Przechodzące na co dzień z  rąk do rąk 

banknoty oraz monety mogą przenosić 
koronawirusa, który może utrzymywać się 
na nich nawet przez kilka dni – informuje 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 
W związku z tym, zachęcamy do korzysta-
nia z płatności bezgotówkowych. 

Zachowajmy ostrożność, ale nie zapominajmy o potrzebujących
W sytuacji związanej z rozprzestrzenia-

niem się koronawirusa, w trosce o bezpie-
czeństwo   nas wszystkich, bardzo ważne 
jest unikanie miejsc oraz sytuacji, w  któ-
rych mieszkańcy spotykają się w  więk-
szych grupach. Jednak w  tym trudnym 
czasie należy pamiętać także o  tych, któ-
rzy potrzebują naszego wsparcia i pomo-
cy, czyli seniorach, osobach z  niepełno-
sprawnościami oraz samotnych.

Poniżej zamieszczamy pełną listę numerów telefo-
nów oraz adresów mailowych do poszczególnych ko-
mórek organizacyjnych Urzędu Miasta Żory. Urzędni-
cy poinformują o sposobie rozpatrzenia danej sprawy.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, 
drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z Elek-
tronicznego Biura Obsługi Interesanta www.zory.
eboi.pl, a także przez e-PUAP www.epuap.gov.pl.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory
Centrala telefoniczna: 
- al. Wojska Polskiego 25 - tel. 32 43 48 200, 
- Rynek 9 - tel.  32 43 48 150
Komórki organizacyjne Urzędu: 32 43 48 oraz koń-

cówka numeru zgodnie z poniższą tabelą:

Wydział Spraw 
Obywatelskich

103, 104 rejestracja pojazdów
109 ewidencja ludności
110 dowody osobiste
107 prawa jazdy

Urząd Stanu Cywilnego 127, 126, 125

Rzecznik Konsumenta 158

Wydział Finansów 
i Budżetu

288, 289, 205 podatki
228, 207 płatności podatków
269 opłaty

Zespół 
Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi

141, 156

Wydział Geodezji, 
Kartografii i Katastru

216 mapy
293 ewidencja
291 podziały

Wydział Urbanistyki 
i Architektury 263, 267

Wydział 
Polityki Społecznej 134, 135, 184

Wydział Skarbu Miasta 270, 260

Zespół  
Zarządzania Energią 138, 144, 145

Wydział Inżynierii 
Środowiska 202, 243

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji

290 infrastruktura miejska
277 inwestycje

Wydział Edukacji 120, 121, 122, 123, 124, 128

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego 170, 171, 177

Zespół Zamówień 
Publicznych 245

Wydział Organizacyjny 230, 237

Wydział Strategii 
i Rozwoju 215, 402

Biuro Promocji 
Kultury i Sportu 295

Biuro Rady Miasta 119

Zespół Gospodarczy 131

Sprawy urzędowe załatw 
bez wychodzenia z domu

Szanowni Mieszkańcy, w  trosce o Wasze bez-
pieczeństwo bardzo prosimy o  ograniczenie wi-
zyt w Urzędzie Miasta Żory oraz instytucjach i jed-
nostkach miejskich do niezbędnego minimum.

• Podatki lokalne – indywidualnie nadane numery 
rachunków bankowych 

• Opłata ewidencyjna – nr konta: 92 1050 1070 
1000 0023 4064 6674

• Dochody z  majątku gminy (użytkowanie wie-
czyste, dzierżawa gruntu, opłata przekształcenio-
wa) – indywidualnie nadane numery rachunków 
bankowych 

• Dochody z  opłat (opłata skarbowa, opłata za 
mapy) – nr konta: 95 1050 1070 1000 0022 1347 
7389

• Pozostałe dochody (wpłaty za faktury wystawione 
przez UM Żory, odszkodowania, inne opłaty cywil-
no-prawne, opłata komunikacyjna za prawo jazdy) 
– nr konta: 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679.

pomocy oraz wspierać je np. w robieniu ko-
niecznych zakupów, załatwieniu e-recepty 
i pójściu do apteki czy wyniesieniu śmieci.

Jeśli znacie osoby, które wymagają pomo-
cy, a sami nie jesteście w stanie ich wesprzeć, 
to skontaktujcie się koniecznie z  Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej (telefon:  
32 43 42  412 i  32 43 43 713) lub Urzę-
dem Miasta Żory (telefon: 32 43 48  200  
lub 32 43 48 100).
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Obsługa 
Klientów Funduszu 

Górnośląskiego
Od 12 marca do odwołania wstrzyma-

na została obsługa bezpośrednia klien-
tów w lokalnym Punkcie Obsługi Klienta, 
który znajduje się w Żorskim Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych. 

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailo-
wy bezpośrednio do siedziby Funduszu 
Górnośląskiego.  Prosimy również o  do-
starczanie dokumentów papierowych 
wyłącznie drogą pocztową na adres: 

Fundusz Górnośląski S.A. 
Oddział w Katowicach

al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel.: 32/ 72-85-700

e-mail: bur@oddzial.fgsa.pl

Pomoc pokrzywdzonym 
– konsultacje 
telefoniczne

Wstrzymana została obsługa bezpo-
średnia pokrzywdzonych w  lokalnym 
Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym, który 
znajduje się w Żorskim Centrum Organi-
zacji Pozarządowych. 

Pomoc jest w dalszym ciągu świadczo-
na telefonicznie, pod numerami telefo-
nów: 510 497 993 oraz 510 497 994 - dy-
żur całodobowy 7 dni w tygodniu.

Wsparcie 
merytoryczne organizacji 

pozarządowych
Żorskie Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych informuje, że organizacje poza-
rządowe nie pozostają bez wsparcia jego 
pracowników. 

Dzięki nowym technologiom i  temu, 
że aktualnie prowadzone nabory ofert 
na realizację zadań publicznych zosta-
ły ogłoszone poprzez serwis Witkac.pl 
mamy możliwość wspierania organizacji 
on-line. Każdą organizację, która potrze-
buje wsparcia w pisaniu wniosków o do-
tację na realizację zadań publicznych pro-
simy o kontakt telefoniczny lub mailowy, 
oraz przez portale społecznościowe. Tel. 
694 491 924, mail: biuro@cop.zory.pl

Centrum 
Integracji Społecznej 
wstrzymało pracę 

Bazując na poleceniu Wojewody Ślą-
skiego nr 10/2020 zawieszono działalność 
Centrum Integracji Społecznej w  zakre-
sie reintegracji zawodowej i  społecznej 
uczestników od dnia 12 marca 2020 r. 

Uczestnicy są objęci wsparciem psy-
chologa, który pozostaje do ich dyspozy-
cji telefonicznej całodobowo. 

Informacje

Na okres trwania zagrożenia zawieszone 
zostaje udzielanie porad osobiście. Pora-
dy prawne i obywatelskie odbywać się będą 
z  wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość (telefonicznie/poczta elek-
troniczna).

Osoba potrzebująca porady prawnej lub 
obywatelskiej przed jej udzieleniem będzie 
obowiązana za pośrednictwem e-mail prze-
słać skan podpisanego wniosku o  uzyskanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego za pośred-
nictwem środków porozumiewania się na od-
ległość, zawierający oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej po-
mocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej).

W celu umówienia terminu i sposobu po-
rady należy skontaktować się z pracownikami 
Wydziału Polityki Społecznej pod numerem 
telefonu 32 43 48 302.

Do tego czasu kontakt w  sprawach ww. 
projektów odbywać się będzie wyłączenie 
drogą mailową i telefoniczną od poniedziałku 
do piątku w  godzinach 10:00 – 14:00 w  sie-
dzibie, natomiast na terenie Gminy Miejskiej 
Żory od poniedziałku do piątku od 10:00 – 
13:00 pod nr tel.: 661 821 299 oraz e-mail: oze.

zory@gmail.com
Powyższe wytyczne powodują koniecz-

ność przesunięcia terminu podpisania umów 
powierzenia grantu z  marca br. na kwiecień 
br., natomiast wszystkie wnioski o  wypłatę 
grantu należy przesyłać wyłącznie za pośred-
nictwem Poczty Polskiej lub innego operato-
ra. Po weryfikacji dokumentów skontaktujemy 
się z  Państwem telefonicznie bądź mailowo 
w  celu ewentualnego uzupełnienia wniosku 
lub też potwierdzenia jego prawidłowości. 

Równocześnie w  terminie 16 - 27 marca 
wszystkie odbiory instalacji realizowanych 
w ramach obu projektów zostają wstrzymane.

Szczegółowe informacje dostępne na stro-
nie internetowej www.subregion.pl.

Bar czynny jest w  tygodniu, w  godzinach 
13:00 - 18:00, a  w  weekendy, w  godzinach: 
12:00 - 15:00. Oferuje okrojone menu, które 
jest na bieżąco aktualizowane i dostosowywane 
do potrzeb zgłaszanych przez naszych klientów. 

Wszystkie potrawy wydawane są na wynos, 
w opakowaniach jednorazowych. Posiłki wyda-
wane są na dziedzińcu, w  miejscu funkcjonu-
jącego latem ogródka letniego. Istnieje także 
możliwość składania zamówień telefonicznie 
pod nr 32 472 40 29, z odbiorem osobistym. 

Z troski o bezpieczeństwo klientów i pracow-
ników, zachęcamy do korzystania z możliwości 
płacenia kartą płatniczą. 

Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego 
w związku z zagrożeniem COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagro-
żeniom związanym z COVID-19, Prezydent 
Miasta Żory podjął działania mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa wyko-
nawcom i  osobom korzystającym z  usług 
określonych w  ustawie  z  dnia 5 sierpnia 
2015 r.  o  nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatel-
skim oraz edukacji prawnej  (tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Komunikat na temat 
projektu „Łączymy z energią”

W  związku ze stanem zagrożenia epi-
demicznego biuro Związku Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 
wstrzymuje obsługę klientów projektu  
„Łączymy z  energią – montaż instalacji 
OZE dla budynków mieszkalnych na tere-
nie Subregionu Zachodniego Wojewódz-
twa Śląskiego” bezpośrednio w  Biurze 
Związku do dnia 27 marca br.

Zmiana sposobu pracy 
Baru Mlecznego „Krówka”

W  związku z  profilaktyką i  wprowa-
dzonymi procedurami bezpieczeństwa, 
związanymi ze zniwelowaniem zagrożenia 
rozprzestrzeniania się koronawirusa, Bar 
Mleczny „Krówka” zaprasza klientów do 
korzystania z usług codziennie, w skróco-
nych godzinach pracy.

Apelujemy o pozostanie w domach i uni-
kanie miejsc publicznych, a  także zgroma-
dzeń większej ilości osób – w tym także spo-
tkań towarzyskich.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za 
odpowiedzialną postawę wszystkim miesz-
kańcom, którzy stosują się do apeli o pozo-
stanie w domach. To troska o nasze wspólne 
dobro!

Unikajmy siłowni 
pod chmurką, 
placów zabaw 
i miejsc publicznych

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa 
bezpieczeństwo i  zdrowie prosimy, aby 
w tym trudnym czasie nie korzystać z si-
łowni pod chmurką oraz placów zabaw. 
Gromadzenie się osób w  tych miejscach 
oraz dotykanie przyrządów siłowni czy 
urządzeń zabawowych może przyczynić 
się do rozprzestrzenienia koronawirusa, 
a tym samym narazić Państwa na niebez-
pieczeństwo.
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Informacje

Internetowe Konto Pacjenta ułatwia pa-
cjentom wygodne korzystanie z  usług cyfro-
wych i udostępnia informacje o przeszłym, ak-
tualnym lub planowanym leczeniu i  pozwala 
załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty 
w przychodni lub poradni. Dzięki IKP można:

• poprosić lekarza, pielęgniarkę lub położną 
o e-receptę — zarówno po wizycie, jak i po 
konsultacji przez telefon - bez konieczności 
wizyty (jeśli w przewlekłej chorobie potrze-
bujesz dalszego leczenia) 

• otrzymywać e-mailem lub SMS-em po-
wiadomienia o  przepisanych e-receptach 
i e-skierowaniach - by móc realizować e-re-
cepty i e-skierowania z telefonem w ręku

• sprawdzić i  pobrać otrzymane e-recepty 
i e-skierowania

• upoważnić bliską osobę do dostępu do da-
nych, załatwiania spraw w  naszym imieniu 
(np. do odbioru e-recepty) 

• dowiedzieć się, gdzie możemy się leczyć
• wyrazić zgodę na określone świadczenia 

zdrowotne, np. inwazyjne zabiegi  chirur-
giczne

• wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/
lub położną podstawowej opieki  zdrowot-
nej

• udostępnić placówce medycznej lub pra-
cownikowi medycznemu swoje e-recepty 

Zamiast wizyty w przychodni zdrowia 
skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta 

By dostać receptę czy skierowanie na 
badanie nie trzeba odwiedzać osobiście 
przychodni Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej. Wystarczy założyć profil zaufany 
i  wszystkie sprawy załatwić bez wycho-
dzenia z domu przez Internet. Zajmuje to 
tylko kilka minut!

i e-skierowania, a aptece lub punktowi ap-
tecznemu e-recepty i  informacje o  lekach 
wykupionych na receptę.

Jak się zalogować na IKP?
Należy wejść na stronę pacjent.gov.pl i za-

logować się. Nie trzeba rejestrować konta, ale 
żeby się zalogować, potrzebny jest do tego 
elektroniczny  podpis. Można wybrać jeden 
z kilku sposobów logowania się:
1. Poprzez profil zaufany — po lewej znaj-

dziesz pole do logowania za pomocą na-
zwy użytkownika lub adresu e-mail oraz 
hasła. Jeżeli profil zaufany zakładałeś/aś 
poprzez bankowość elektroniczną, to na 
IKP logujesz się poprzez stronę swojego 
banku. Na ekranie zobaczysz logotypy 
banków. Wybierz swój i  zaloguj się jak na 
konto bankowe

2. przez internetowe konto w banku, które 
na to pozwala — taką możliwość oferuje 
bank PKO BP. Jeśli masz w tym banku kon-
to iPKO lub Inteligo, wybierz swoje konto 
i zaloguj się jak na konto. Przy pierwszym 
logowaniu musisz potwierdzić, że Twoje 
dane (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer 
telefonu itp.) są poprawne – robisz to tak 
samo, jak potwierdzasz transakcje, czyli po-
dajesz kod z karty kodów lub z SMS-a. Kie-
dy to zrobisz, bank utworzy Ci e-tożsamość 
— bezpłatny, cyfrowy odpowiednik doku-
mentu tożsamości

3. poprzez e-dowód — elektroniczny do-
wód osobisty. Potrzebujesz do tego płat-
nego czytnika.

Jak założyć profil zaufany? 
Profil zaufany można błyskawicznie zało-

żyć (czyli potwierdzić swoją tożsamość bez 
wychodzenia z  domu) przez bankowość  in-
ternetową. Jeśli masz konto w jednym z niżej 
wymienionych banków: T-Mobile Usługi Ban-
kowe, PKO Bank  Polski, Inteligo, Santander, 
Pekao, mBank, ING, Millenium, Alior  Bank to 
zaloguj się na swoje konto,  znajdź formularz 
zakładania profilu zaufanego, wypełnij go 
i wyślij bezpośrednio z konta.

Profil zaufany możesz też potwierdzić 
za  pomocą konta w  systemie Envelo Pocz-
ty Polskiej.

Jeśli Twój bank Ci tego nie umożliwia, mo-
żesz złożyć wniosek przez Internet, a  potem 
potwierdzić go w  punkcie potwierdzającym 
(punkty potwierdzające to urzędy skarbowe, 
oddziały NFZ, ZUS a także m.in. Urząd Mia-
sta Żory). Pełną listę punktów można znaleźć 
na stronie internetowej www.pz.gov.pl

Jak to zrobić?
• Na stronie  profilu zaufanego  gov.pl wy-

pełnij formularz i kliknij „Zarejestruj się”
• podpisz wniosek kodem, który dostaniesz 

przez SMS
• znajdź najbliższy punkt potwierdzający na 

www.pz.gov.pl
• pójdź tam potwierdzić wniosek. Masz na 

to 14 dni. Weź ze sobą dowód osobisty 
lub paszport.

Profil zaufany możesz też założyć od razu 
w  jednym z  punktów potwierdzających, nie 
rejestrując się przez Internet.  Profil zaufany 
jest ważny trzy lata. Możesz go sobie przedłu-
żyć, nim minie ten termin. Przegapisz datę? 
Potrzebny Ci będzie nowy profil zaufany.

Jeśli masz kłopot z  założeniem profilu za-
ufanego, możesz skontaktować się z centrum 
pomocy: tel. (42) 253 54 50 (czynny pn. – pt. 
w godz. 7:00–18:00), e-mail: pz-pomoc@coi.
gov.pl

Wszystkie posiedzenia składów orzekających, po-
cząwszy od 16 marca do odwołania zostały zawie-
szone. Nieczynny jest również Punkt Obsługi Klienta. 

W  celu uzyskania informacji dotyczących po-
stępowania przez Zespołem należy kontaktować 
się telefonicznie pod nr 32 42 37 202. 

W  okresie od 16 marca 2020 rok do odwo-
łania wszystkie wnioski w sprawie wydania orze-
czenia o  stopniu niepełnosprawności (dla osób 
do 16 roku życia/ powyżej 16 roku życia) należy 
składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub 
osobiście w Rybniku przy ul. Chrobrego 39 (budy-
nek PZON Rybnik) w  zaklejonej kopercie, którą 
należy wrzucić do o skrzynki umieszczonej bezpo-
średnio przy wejściu głównym do budynku.

W sprawie odbioru legitymacji dokumentują-
cej niepełnosprawność / stopień niepełnospraw-
ności / duplikat legitymacji itp. oraz karty parkin-
gowej należy kontaktować się telefonicznie pod 
nr: 32 42 37 202.

Komunikat Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Rybniku

Wsparcie to kierowane jest do osób niepełno-
sprawnych w  stopniu umiarkowanym bądź znacz-
nym i  ma na celu pomoc w  codziennych czynno-
ściach oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym. 
Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni 
w tygodniu w godzinach 7:00 - 22:00, a na jednego 
uczestnika programu może przypadać nie więcej niż 
30 godzin w  miesiącu. Obecna edycja programu 
będzie trwała w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 
2020 roku. Uczestnik korzystający ze  wsparcia nie 
będzie ponosić odpłatności za udział w Programie, 
który jest finansowany ze środków Solidarnościowe-
go Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc  Asystenta Osobistego Osoby Niepeł-
nosprawnej może polegać na pomocy osobie nie-
pełnosprawnej w  wyjściu, powrocie, dojazdach 
w  wybrane przez uczestnika miejsce, np. dom, 
praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, 
placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 
lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finan-

Osoby z niepełnosprawnościami mogą 
skorzystać ze wsparcia osobistego asystenta

Nasze miasto przystąpiło do programu 
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 
edycja 2019-2020, finansowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. W związku z tym trwa na-
bór osób chętnych do korzystania ze  wsparcia 
świadczonego przez asystentów osobistych 
osoby niepełnosprawnej. 

sowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społecz-
ne, sportowe itp. Może być to pomoc w  zrobieniu 
zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, korzysta-
nie z dóbr kultury takich jak muzeum, teatr, kino, itp. 

Zgłoszenia osób chętnych do korzystania z  tej 
formy wsparcia należy składać w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w  Żorach, który mieści 
się przy ulicy Księcia Przemysława 2. Zgłoszenie 
odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszenia do 
programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia 
o  stopniu niepełnosprawności, którą można po-
brać osobiście w Ośrodku, bądź też wydrukować ze 
strony internetowej. Kartę można dostarczyć także 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
mops@mops.zory.pl.

W  celu realizacji Programu Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej poszukuje także osoby 
do  świadczenia tychże usług w  formie umowy 
zlecenia. Kandydaci na asystentów powinni po-
siadać dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej 
lub mieć wykształcenie co najmniej średnie oraz 
roczne udokumentowane doświadczenie w  udzie-
laniu bezpośredniej pomocy osobom niepełno-
sprawnym. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w  Ośrodku pod numerem telefonu 32 43 42  412 
wewn. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 
9:00–13:00.

Z  uwagi na ogłoszony stan epidemiczny 
w  Polsce oraz w  trosce o  bezpieczeństwo osób 
z niepełnosprawnościami, które są w grupie pod-
wyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem Po-
wiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnospraw-
ności w  Rybniku apeluje o  ograniczanie wizyt 
osobistych tylko do tych niezbędnie koniecznych. 
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Pamiętajmy, że wizyty w  jednostkach Poli-
cji wiążą się często z koniecznością poruszania 
środkami komunikacji zbiorowej oraz przeby-
waniem wśród większej ilości nieznanych nam 
osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w za-
mkniętych pomieszczeniach również jesteśmy 
narażeni na kontakt z obcymi osobami.

- Dbając o  Państwa zdrowie i  bezpieczeń-
stwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt 
w  jednostkach Policji, związanych z  potrzebą 

Powiadamiając o zdarzeniu nie zawsze 
trzeba to robić osobiście w jednostce Policji

Dbając o  zdrowie i  bezpieczeństwo 
ludności, Komenda Miejska Policji w  Żo-
rach zaleca ograniczenie osobistych wizyt 
w  jednostkach Policji, związanych z  po-
trzebą powiadomienia o zdarzeniu.

powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dys-
pozycji pozostają numery telefonów jednostek 
Policji dostępne na stronach internetowych, 
aplikacji „Moja Komenda” oraz w  przypadku 
zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Moż-
liwe jest również przesłanie zgłoszenia pisem-
nie lub e-mailem - nie dotyczy to sytuacji na-
głych – mówi asp.szt. Kamila Siedlarz, oficer 
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzy-
mamy instrukcje, co do dalszego postępo-
wania. Pamiętajmy jednak, że w   niektórych 
przypadkach (np. konieczność sporządzenia 
dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego 
zawiadomienia o  przestępstwie czy przesłu-
chania w charakterze świadka) niezbędne jest 

wykonanie czynności na terenie jednostki, 
o czym poinformują policjanci. 

Informujemy jednocześnie, że do od-
wołania Komendant Miejski Policji w  Żo-
rach nie będzie przyjmował interesantów 
w  sprawie skarg i  wniosków. Skargi i  wnio-
ski można natomiast składać drogą elek-
troniczną za pośrednictwem adresu e-mail:  
komendant@zory.ka.policja.gov.pl

Podobnie, do odwołania, zostaje wstrzyma-
na procedura udzielania informacji na temat 
posiadanych punktów karnych zarówno przez 
policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, jak 
i Naczelnika WRD KMP w Żorach, a także moż-
liwość uzyskania informacji na temat wpisów 
ostatecznych i tymczasowych.

 Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest 
związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem 
powodującym chorobę COVID-19. Jest to dzia-
łanie profilaktyczne, zapobiegające rozprze-
strzenianiu się wirusa.

Osoby, które otrzymały wezwania do sta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie 
od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już 

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku zostaje zakończona
Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON 

Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie przepro-
wadzenia kwalifikacji wojskowej w  2020 r. Na 
mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. 
zostaje zakończona w piątek, 13 marca. Wszyst-
kie wezwania wydane przez wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast do stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. 
do 30 kwietnia br. tracą ważność.

tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność. 
Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do 

chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komi-
sje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla 
około 35-40 proc. osób zobowiązanych do sta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 
Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane 
do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Informacje
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W związku z decyzją Rządu RP o działaniach zapobiegawczo-profilaktycznych 
informujemy, że do 27 marca zamknięte będą następujące obiekty:  

Park Wodny Aquarion, Muzeum Ognia, Hotel i Restauracja Texas. 
Przerwa może zostać wydłużona. 

Spędźcie 
kreatywnie 

czas w domu
Z myślą o dzieciach, które spędzają teraz 

czas w domu, Park Rozrywki Twinpigs przy-

gotował specjalną kolorowankę i  łamigłów-

kę. Życzymy miłej zabawy w rodzinnym gro-

nie i zapraszamy do Parku od 1 maja. 


