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Informacje
Urzędu Miasta Żory od 22 kwietnia z PWiK Żory

Od środy, 22 kwietnie aż do odwołania
w Urzędzie Miasta Żory obowiązują opisane
niżej ograniczenia w obsłudze interesantów.
Urząd Miasta Żory przyjmuje klientów
po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej w zakresie niżej wymienionych
spraw:
a) rejestracji stanu cywilnego,
b) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
c) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.
W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt klientów z pracownikami następuje
wyłącznie telefoniczne lub mailowo w godzi-

nach pracy Urzędu.
Śluby odbywają się przy ograniczeniu liczby
obecnych osób do nowożeńców oraz świadków.
Klienci mogą przesyłać korespondencję
pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP.
Przy wejściu do obu budynków Urzędu Miasta Żory ustawiona jest „skrzynka podawcza”,
do której klienci mogą składać dokumenty lub
informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez
Urząd sprawie.
Zawieszona pozostaje możliwość osobistego
składania skarg i wniosków.
O wszelkich zmianach informujemy na bieżąco na stronie www.zory.pl.

Szybsze testy na koronawirusa
dla mieszkańców Żor.
Miasto opłaca pracę wymazobusu
Z inicjatywy władz miasta Żory w naszym
regionie już od 6 kwietnia pracuje specjalny
wymazobus, którego załoga pobiera próbki do badań od mieszkańców, oczekujących
na test na obecność koronawirusa.
Ponieważ liczba mieszkańców oczekujących na wykonanie testu na obecność koronawirusa ciągle rośnie, władze miasta Żory
w porozumieniu z władzami Raciborza zdecydowały o zawarciu umowy na pobieranie
próbek od mieszkańców przebywających
w izolacji oraz w kwarantannie, z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego wymazobusu. Z usług świadczonych przez firmę „Life

– ratownictwo medyczne” korzystają wspólnie
Miasto Żory, Miasto Racibórz, Powiat Raciborski, Miasto Rybnik oraz Powiat Rybnicki.
- Dzięki obecności w Żorach mobilnego
wymazobusu skraca się czas oczekiwania na
badanie dla tych osób, które czekają na wykonanie testu zgodnie z wytycznymi służb
sanitarnych. Pracownicy wymazobusu, czyli
ratownik medyczny i pielęgniarka pobierają
próbki codziennie. W naszym mieście jednego dnia jest to od kilku do około dwudziestu
próbek – mówi Daniel Wawrzyczek, Zastępca
Prezydenta Miasta Żory - jeden z inicjatorów
przedsięwzięcia.

Przed nami nietypowe Święto Ogniowe

W tym roku już po raz 318. w naszym mieście odbędzie się unikatowe Święto Ogniowe. Niestety, w związku z ograniczeniami
nałożonymi w walce z epidemią koronawirusa, tegoroczne obchody nie będą tak uroczyste, jak do tej pory.

Geneza Święta Ogniowego sięga tragicznego pożaru z 11 maja 1702
roku, który strawił znaczną część miasta. Od tego czasu co roku, właśnie
11 maja, uliczkami żorskiej Starówki przechodzi tradycyjna procesja, rozświetlająca miasto blaskiem płonących pochodni. Zazwyczaj biorą w niej
udział setki mieszkańców Żor oraz gości z innych miast. W związku z obecną sytuacją tym razem nie będzie to jednak możliwe.
Tegoroczne, wyjątkowo skromne obchody Święta Ogniowego, rozpocznie msza święta w kościele pw. św. św. Filipa i Jakuba w Żorach
o godzinie 19:30.
Ilość osób, które będą mogły wziąć udział w mszy będzie zależała od
obowiązujących w tym dniu przepisów. Zachęcamy do oglądania mszy na
żywo w Internecie, na stronie parafii www.filipjakub.pl.
- To dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja, ale bardzo proszę mieszkańców, by w tym roku nie brali udziału w mszy i procesji z okazji Święta
Ogniowego. Ta piękna, żorska tradycja jest bardzo ważna, jednak to zdrowie mieszkańców jest najważniejsze - mówi Waldemar Socha, Prezydent
Miasta Żory.
- Jednocześnie proszę wszystkich, którzy mieszkają w obrębie Starówki,
by 11 maja przyozdobili swoje okna oraz zapalili w nich świece lub inne
światełka, by w ten sposób uczcić Święto Ogniowe – dodaje Prezydent Żor.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. informuje, że w sposób
ciągły i bez ograniczeń dostarcza wodę,
która jest regularnie badana i spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Jednocześnie zapewnia się, że obowiązujące procedury i środki
w uzdatnianiu wody są wystarczające do
zachowania bezpieczeństwa wody pitnej.
Jednoczenie PWiK Żory apeluje do mieszkańców, aby w razie usuwania awarii zachowali odstęp od pracowników przedsiębiorstwa, ponieważ ich bezpieczeństwo jest
gwarancją zapewnienia ciągłości w dostawie
wody i odbioru ścieków.
PWiK przypomina również, że nie należy
wrzucać do toalety środków higienicznych,
w tym m.in. maseczek, rękawiczek czy chusteczek nawilżanych.

Droga Regionalna
już otwarta

W piątek, 10 kwietnia otwarty został
rybnicki odcinek Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Kierowcy mogą już korzystać z nowej, liczącej ponad 10 kilometrów
obwodnicy Rybnika, która przez rondo
Raciborskie i ul. Raciborską łączy się z Północną Obwodnicą miasta Żory.
Projekt pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym
przez Miasto Rybnik – etap I” obejmował następujące etapy inwestycji w Rybniku i Żorach:
• Etap I - odcinek drogi na terenie miasta
Żory – od wybudowanego ronda do granicy
miejscowości Żory i Rybnika (do granicy administracyjnej tych miejscowości) – od km
0+000.0 do km 0+425.00,
• Etap II – odcinek drogi od granicy z m. Żory
do węzła Gotartowickiego wraz z węzłem –
od km 0+425.00 do km 4+020.00,
• Etap III – odcinek od węzła Gotartowickiego
do węzła Chwałowickiego wraz z węzłem –
od km 4+020.00 do km 7+990.00,
• Etap IV – odcinek od węzła Chwałowickiego
do węzła Wodzisławskiego wraz z węzłem –
od km 7+990.00 do km 10+221.00,
W ramach tej inwestycji wybudowano też
Drogę Śródmiejską na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia
Południowa w Rybniku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
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Komunikat Prezydenta Miasta Żory do przedsiębiorców
Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii i ustanowieniem
czasowego ograniczenia prowadzenia
działalności gospodarczej z wyjątkiem
sklepów spożywczych (w tym piekarni
i cukierni), aptek, drogerii, pralni, banków
i placówek finansowych, podjąłem decyzję, która ma na celu wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców.
Informuję, że przedsiębiorcy najmujący lub
użytkujący lokale użytkowe zarządzane przez
Zarząd Budynków Miejskich w Żorach i miejskie instytucje, którzy zaprzestali prowadzenia
działalności gospodarczej zostaną zwolnieni
z opłaty czynszowej w okresie jej nieprowadzenia. Natomiast ci z przedsiębiorców, którzy
znacznie ograniczyli działalność otrzymają
ulgę na podstawie złożonego wniosku i zawartego w nim uzasadnienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Uchwale Nr
410/XXXIV/17 Rady Miasta Żory w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter
cywilno-prawny.

Przypominam także, iż zgodnie z ordynacją podatkową możliwe są ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć i rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę
w całości lub w takiej części, w jakiej została
umorzona zaległość podatkowa. W przypadku
gminy dotyczy to podatku od nieruchomości.
Dodam także, że wszyscy przedsiębiorcy,
w tej trudnej dla nich sytuacji, mogą zawiesić działalność z uwagi na niepewną sytuację
gospodarczą. Aby zawieszenie było skuteczne,
musi trwać co najmniej 30 dni. Działalność
można zawiesić bezterminowo. Data rozpo-

Energooszczędna Starówka

– Żory zdobyły dofinansowanie na wymianę oświetlenia

częcia zawieszenia działalności gospodarczej
wskazana we wniosku może być datą wcześniejszą lub późniejszą niż data złożenia samego dokumentu. To znaczy, że nie trzeba
składać wizyty w urzędzie w okresie zagrożenia
epidemicznego - ważne, aby data zawieszenia
była zgodna ze stanem faktycznym. Obecnie
działalność można zawiesić za pośrednictwem
strony CEIDG, posiadając profil zaufany lub
podpis elektroniczny. Wniosek można przesłać również pocztą tradycyjną lub umieścić
w skrzynce podawczej w urzędzie. Szczegółowe informację na temat zawieszenia działalności gospodarczej dostępne są na stronie
biznes.gov.pl.
Ponadto 17 marca, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych poinformował, że istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składek
oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już
zawartych układów ratalnych. Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba będzie wypełnić wniosek. W dokumencie zawarte będzie
wyjaśnienie, w którym przedsiębiorca wskaże,
jak stan zagrożenia epidemicznego wpłynął na
brak możliwości opłacenia przez niego należności.
a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Warto przypomnieć, że Żory wykorzystywały już środki z Unii Europejskiej, by zmodernizować oświetlenie uliczne przy okazji projektu
„Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”, w ramach którego wymieniono na energooszczędne oświetlenie wzdłuż
ul. Okrężnej, a także wzdłuż ul. Katowickiej/Kościuszki w ciągu drogi krajowej nr 81.

Żorska Starówka już wkrótce rozbłyśnie nowym blaskiem! Gmina Miejska
Żory uzyskała dofinansowanie dla projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w obrębie Starego Miasta.
Projekt pn. „Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia
zewnętrznego” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości aż 538 087,40 zł. Pozostałe środki
będą pochodziły z budżetu miasta, a planowany koszt całej inwestycji to 640 644,00 zł. Reali-

zacja projektu powinna zakończyć się w maju
2021 roku.
Najważniejszą częścią inwestycji jest montaż 332 energooszczędnych opraw LED w obrębie Rynku i przylegających do niego uliczek.
Oprócz tego modernizację przejdzie też część
szaf oświetlenia ulicznego – zostaną one wyposażone w system sterowania oświetleniem.
Celem tego projektu jest obniżenie kosztów
utrzymania infrastruktury komunalnej dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej,

Śląski pakiet
dla gospodarki

Nifco Korea Poland
wspiera żorskie instytucje

Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie, to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców.
Inicjatorem powstania „Śląskiego pakietu
dla gospodarki” jest marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
„Śląski pakiet dla gospodarki” w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane
z poziomu województwa. Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw.
„Tarczy Antykryzysowej”. Obejmuje pięć filarów:
pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie
pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna
pula środków wynosi 1 miliard zł.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dlagospodarki.slaskie.pl.

Niezwykle potrzebne w obecnej sytuacji środki ochrony indywidualnej, takie jak:
żele do rąk, płyny odkażające, jednorazowe rękawiczki czy maseczki przekazała żorskim
instytucjom działająca w naszym mieście firma Nifco Korea Poland.
Firma Nifco Korea Poland zakupiła i przekazała środki ochrony indywidualnej na potrzeby
Urzędu Miasta Żory, Państwowej
Straży Pożarnej w Żorach oraz
MZOZ Szpitala Miejskiego w Żorach. - Bardzo doceniamy ten gest
solidarności i wsparcia. To bardzo ważne, aby sobie wzajemnie
pomagać w tej trudnej sytuacji
– powiedział podczas odbierania
podarunków Waldemar Socha,
Prezydent Miasta Żory.
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„Tarcza antykryzysowa” – pomoc dla przedsiębiorców
Tak zwana „Tarcza antykryzysowa” to nowe instrumenty i rozwiązania dla przedsiębiorców, przewidziane w ustawie
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które będą realizowane przez urzędy pracy, w tym Powiatowy Urząd Pracy w Żorach.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub
sumy aktywów jego bilansu sporządzone-

go na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów
euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Pożyczka udzielana jest ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku
0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych
przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka jest
udzielana w celu pokrycia bieżących kosztów
prowadzenia tej działalności.
Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12
miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz
z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia

udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek
mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu,
pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca
przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień
29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie
mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie
zmniejszenia stanu zatrudnienia.
Termin naboru wniosków: nabór
ciągły, od 2 kwietnia 2020 r.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców,
będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników
Dofinansowanie może otrzymać osoba
fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników
(samozatrudniona), która nie posiada
zaległości w regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału
2019 r. oraz nie otrzymała dofinansowania
na ten cel z innych środków publicznych.
By otrzymać dofinansowanie należy
wykazać spadek obrotów gospodarczych,
rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym.
Spadek obrotów rozumiany jest jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy
w roku poprzednim (wybrane miesiące po-

winny przypadać w okresie przypadającym po
dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej
w dniu poprzedzającym złożenie wniosku).
Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno
następujących po sobie dni kalendarzowych,
jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
- co najmniej 30% – może być przyznane
w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
- co najmniej 50% – może być przyznane
w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
- co najmniej 80% – może być przyznane
w wysokości 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
Wsparcie może zostać przyznane na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące.
W związku z otrzymanym dofinansowa-

niem przedsiębiorca jest obowiązany do
prowadzenia działalności gospodarczej
przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania
dofinansowania. Dofinansowanie powinno
być przeznaczone na koszty prowadzenia
działalności gospodarczej.
W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wynikający
z umowy, przedsiębiorca jest obowiązany
do zwrotu środków proporcjonalnie do
okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zwrot środków
następuje bez odsetek.
Nabory ogłaszane będą cyklicznie
raz w miesiącu na okres 14 dni.
Informacje o terminach naborów
dostępne są na stronie
www.pup.zory.pl.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, który nie posiadał zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy
lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz nie otrzymał dofinansowania na ten cel z innych środków
publicznych.
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By otrzymać dofinansowanie należy wykazać spadek obrotów gospodarczych, rozumiany
jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług
w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Spadek obrotów rozumiany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim (wybrane miesiące powinny przypadać w okresie
przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku). Miesiąc może być rozumiany
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jako 30 kolejno następujących po sobie dni
kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się
w trakcie miesiąca kalendarzowego.
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
- co najmniej 30% – może być przyznane
w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie, powiększonego o składki na ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, w odniesieniu
do każdego pracownika

Informacje
- co najmniej 50% – może być przyznane
w wysokości 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie, powiększonego o składki na ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, w odniesieniu
do każdego pracownika
- co najmniej 80% – może być przyznane
w wysokości 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie powiększonego o składki na ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, w odniesieniu
do każdego pracownika.
Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje
pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego
rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną
spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,

jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. Wsparcie może zostać przyznane na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze
zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników.
Sytuacja, w której przedsiębiorca skorzystał
z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia
społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne.
W związku z otrzymanym dofinansowaniem
przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania
w zatrudnieniu pracowników objętych umową
przez okres, na który przyznane zostało dofinan-

sowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez
okres równy okresowi pobierania dofinansowania.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową
oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych
pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
według stanu na ostatni dzień miesiąca, za
który dofinansowanie jest wypłacane.
W przypadku nieutrzymania zatrudnienia, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie
bez odsetek, proporcjonalnie do okresu
nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
Nabory ogłaszane będą cyklicznie
raz w miesiącu na okres 14 dni. Informacje o terminach naborów dostępne
są na stronie www.pup.zory.pl

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek
na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne
osoby prawne, kluby sportowe, które nie posiadały zaległości w regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz
nie otrzymały dofinansowania na ten cel z innych środków publicznych
By otrzymać dofinansowanie należy wykazać spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów
lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Spadek obrotów rozumiany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim (wybrane miesiące powinny przypadać
w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia
2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku). Miesiąc
może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli
wybrany dwumiesięczny okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
Dofinansowanie obliczone zostanie we-

dług następujących przedziałów spadku obrotów:
- co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, powiększonego o składki
na ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika
- co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, powiększonego o składki
na ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika
- co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie powiększonego o składki
na ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika
Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy
o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks
cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Wsparcie może zostać przyznane na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące.
W sytuacji, gdy organizacja pozarządowa
skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek
odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać
dofinansowania w części dotyczącej składek na
ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.
Sytuacja, w której organizacja pozarządo-

Wnioski o każde z wymienionych
świadczeń należy złożyć do Powiatowego
Urzędu Pracy, właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Sposób złożenia wniosku w PUP Żory:

- elektroniczne – poprzez platformę: praca.
gov.pl (wymaga podpisania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
- w formie papierowej (formularze do pobrania na www.pup.zory.pl) – do skrzynki

wa skorzystała z możliwości rozłożenia na raty
lub przesunięcia terminu spłaty składek na
ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na
otrzymanie dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
W związku z otrzymanym dofinansowaniem organizacja jest obowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych
umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu
wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez organizację oświadczenia o zatrudnianiu w danym
miesiącu pracowników objętych umową oraz
kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne, według
stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
W przypadku nieutrzymania zatrudnienia,
organizacja zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania
w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia wezwania starosty.
Nabory ogłaszane będą cyklicznie
raz w miesiącu na okres 14 dni. informacje o terminach naborów dostępne
są na stronie www.pup.zory.pl.

podawczej znajdującej się przed wejściem do urzędu w godz. 7.00-18.00
W przypadku składania wniosku w formie papierowej wraz z wnioskiem należy
złożyć 2 podpisane egzemplarze umowy
pożyczki.
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Zawieszenie biegu terminów

Obowiązkowe
szczepienia psów

w trwających postępowaniach administracyjnych ulega zawieszeniu, a nowe nie rozpoczynają biegu.
W związku z art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 02.03.2020 r. poz. 374 ze zm.) informujemy, że w trakcie trwania stanu zagro-

Wścieklizna to wirusowa, śmiertelna
choroba układu nerwowego przenoszona przez zwierzęta. Jest jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób, bo nie ma
na nią leku i w 100% przypadków kończy
się ona zgonem chorego. Właśnie dlatego istnieje obowiązek prawny szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Przypominamy, że posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić je przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia
przez psa 3. miesiąca życia, następnie nie
rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień dokonują lekarze weterynarii, prowadzący zakłady lecznicze
dla zwierząt, którzy po wykonanym szczepienia wydają zaświadczenie potwierdzające dopełnienie obowiązku przez właściciela.
Każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku szczepień będzie skutkował nakładaniem przez odpowiednie służby kary grzywny.

w postępowaniach administracyjnych przeciwko wściekliźnie
Zgodnie ze specustawą bieg terminów żenia epidemicznego lub stanu epidemii
nie biegną żadne terminy administracyjne – ani te, dotyczące stron postępowania, ani te dotyczące procedur administracyjnych.
Oznacza to, że nie biegną np. terminy:
dotyczące możliwości zapoznania się z aktami sprawy przez stronę, związane z prawem odwołania się od decyzji (decyzja się
nie uprawomocni), związane z doręczaniem korespondencji a także związane ze
zgłoszeniem budowy, realizacji robót budowlanych, rozbiórki obiektów itp.

Skorzystaj z nieodpłatnych porad
prawnych i obywatelskich przez telefon
Potrzebujesz porady prawnej w tym
trudnym czasie? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych
środków porozumiewania się na odległość.
Stowarzyszenie DOGMA, którego misją
jest ułatwianie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz rozwijanie świadomości prawnej w społeczeństwie,
pragnie wspomóc mieszkańców w czasie
kryzysu związanego z panującą epidemią
koronawirusa. Pojawiło się wiele zmian dotyczących zdrowia, biznesu, podatków, pracy, szkół i urzędów, w związku z tym wiele
osób potrzebuje pomocy prawnej, a nie każdy może skorzystać z płatnych porad.
Aby otrzymać bezpłatną pomoc prawną
i obywatelską wystarczy:
- pobierz wniosek ze strony www.zory.pl,
który zawiera oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej
pomocy prawnej,

- wypełniony wniosek przesłać na adres
mailowy zss@um.zory.pl,
Po otrzymaniu wniosku Urząd ustali termin kontaktu telefonicznego.
Prawnicy i doradcy obywatelscy, współpracujący ze Stowarzyszeniem postarają
się rozwiać wątpliwości dotyczące m.in.:
załatwiania różnych spraw urzędowych
i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich
i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy „na koronawirusa”,
uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty
kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze
zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia DOGMA
www.dogma.org.pl a także dzwoniąc pod
numer tel. 32 43 48 302, aby skontaktować
się z pracownikiem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żory.

Porady stomatologiczne
w Żorach - tylko
w nagłych przypadkach!

W nagłych i uzasadnionych przypadkach (osoby z bólem, czy w sprawach niecierpiących zwłoki) udzielane są porady
stomatologiczne w poradni „ComfortMed”, Żory ul. Wspólna 12 (ulica boczna od
ul. Rybnickiej – przychodnia byłego ERGu).
Porady udzielane są po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 32 434 55 18,
e-mail: comfortmed@poczta.onet.pl.
Godziny przyjęć:
- poniedziałek, środa, piątek
w godz. 9:00-13:00,
- wtorek, czwartek w godz. 13:00 – 17:00.
WAŻNE! Prosimy o korzystanie z usług gabinetu tylko w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki!

Ponad 3 miliony dofinansowania na przebudowę ulicy Okrężnej!
W całej Polsce przyznane zostały dofinansowania do realizacji
inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Podczas wideokonferencji z samorządowcami wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Robert
Magdziarz przekazali jeden z „wirtualnych czeków” dla miast Żory.
Nasze miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 109 807,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach”. Pozostałe środki będą
pochodziły z budżetu miasta, a całkowita wartość tej inwestycji to
4 146 410,00 zł.
W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie odcinek ulicy
Okrężnej o długości prawie 3 kilometrów, wraz z 8 skrzyżowaniami.
Z inwestycji wyłączone zostaną natomiast dwa ronda, na których ul.
Okrężna przecina się z al. Jana Pawła II i ul. Osińską. Na odcinkach, gdzie
takie prace nie zostały już wcześniej wykonane, przebudowany zostanie także chodnik. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej ul. Okrężnej.
Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a o dokładnych terminach będziemy informowali już wkrótce.
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Zamknęli się z podopiecznymi,
by chronić ich zdrowie
Z pasją i zaangażowaniem opiekują
się osobami starszymi i schorowanymi –
mowa o pracownikach Miejskiego Domu
Pomocy Społecznej, którzy zamknęli się
w placówce ze swoimi podopiecznymi, by
jak najlepiej chronić ich zdrowie.
Panująca epidemia koronawirusa w sposób szczególnym zagraża osobom starszym
i cierpiącym na różne choroby przewlekłe.
Takimi są podopieczni Miejskiego Domu
Pomocy Społecznej. Chcąc ich chronić, pracownicy MDPS - na czele z dyrektor placówki
Marzeną Dziedzic - poświęcili swoje życie
prywatne oraz kontakty z rodziną, zamykając
się w placówce. Dzięki temu osoby potrzebujące mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu 24 godziny na dobę.
Dzięki zaangażowaniu opiekunów medycznych MDPS pracuje w trybie zamkniętym, co oznacza, że nikt nie wchodzi, ani nie
wychodzi z tej placówki. Pracownicy przebywają w MDPS przez dwa tygodnie bez
przerwy, po czym wchodzi kolejna zmiana,

PSZOK wraca do działania
w normalnym trybie

Od 4 maja 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), zlokalizowany przy ul. Okrężnej
5 w Żorach, będzie działał w normalnych
godzinach.
Punkt czynny jest w następujących dniach
(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych
od pracy):
- poniedziałek i czwartek w godz. od 9:00 –
16:00,
- środa i piątek w godz. od 10:00 – 18:00,
- sobota w godz. od 8:00 – 14:00,
- wtorek i niedziela - NIECZYNNE.

tak by rozpocząć następny - już tygodniowy
- dyżur. Warto podkreślić, że przed wejściem
do MDPS wszyscy pracownicy poddawani są
testom na obecność koronawirusa, by minimalizować ryzyko.
- Pracownicy zdecydowali się na taki
tryb pracy, po to by chronić naszych mieszkańców, którzy wymagają stałej opieki, bo

są osobami niesamodzielnymi i przewlekle chorymi. Zdecydowali się zamieszkać
z podopiecznymi, bo zdają sobie sprawę,
jak niebezpieczne w skutkach byłoby zarażenie wirusem, a ich los nie jest im obojętny
– mówi Marzena Dziedzic, dyrektor MDPS
w Żorach. - Nie jest to łatwa praca, jednak
nasi pracownicy są pełni empatii i zaangażowania - naprawdę niezwykli. Nikogo nie
musiałam prosić ani namawiać. Jestem bardzo dumna z moich pracowników i cieszę
się, że mogę z nimi pracować. Jestem bardzo
wdzięczna za ich postawę – dodaje Marzena
Dziedzic.
W wyjątkowym trybie pracują nie tylko
opiekunowie medyczni. Warto wspomnieć
także o pracownikach kuchni, którzy choć
nie mają kontaktu z mieszkańcami MDPS, to
także zamknęli się na dłuższy czas w placówce - pracują po 12 godzin dziennie przez dwa
tygodnie, a po tym czasie wchodzi druga
zmiana. Wszystko po to, by zminimalizować
częstotliwość zmian, a tym samym ryzyko
zakażenia.
Obecnie w Miejskim Domu Pomocy Społecznej przebywa 25 podopiecznych, a na terenie placówki nie odnotowano jeszcze żadnego przypadku koronawirusa.

Z uwagi na obecną i zapowiadaną przez
synoptyków suszę, konieczne jest wstrzymanie pokosów traw.
Trawa oraz współwystępująca na trawnikach roślinność są ostoją miejskiej różnorodności biologicznej i wpływają na zwiększenie
wilgotności gleby. W obecnej sytuacji najlepszym sposobem na walkę z suszą jest stwarzanie jak najlepszych warunków, by zatrzymać wodę w podłożu. Z uwagi na to, podjęto
decyzję o wstrzymaniu koszenia trawników

i pasów drogowych w Żorach.
Sytuacja będzie na bieżąco kontrolowana
i w przypadku pojawienia się konieczności wykoszenia traw – na przykład przy skrzyżowaniach dróg, gdzie wpływa to na bezpieczeństwo ruchu – takie prace będą prowadzone.
Prosimy o wyrozumiałość, a jednocześnie apelujemy do mieszkańców Żor, aby ze
względu na panującą suszę kosili trawniki na
swoich posesjach zdecydowanie rzadziej niż
zwykle.

Koszenie traw
wstrzymane ze względu na suszę

Będzie jaśniej i bezpieczniej!
Miasto wymienia latarnie
uliczne dzięki wsparciu NFOŚiGW
Aż 1410 latarni ulicznych w naszym
mieście zostanie wymienionych na energooszczędne oświetlenie LED, w ramach
projektu pn. „Inteligentne oświetlenie
w Żorach - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego
w ramach Programu SOWA”.
Realizowane przez Żory przedsięwzięcie
sprawi, że aż na 23 ulicach i skrzyżowaniach naszego miasta będzie już niedługo jaśniej, a co
za tym idzie bezpieczniej. Na energooszczędne oprawy LED zostanie tam wymienionych
w sumie aż 1410 istniejących opraw oświetlenia ulicznego. Nowe lampy zostaną wyposażone w system inteligentnego sterowania. W ramach inwestycji zaplanowano
też wymianę części słupów, wysięgników

i szaf oświetlenia ulicznego oraz fragmentu linii kablowej. - Zależy nam, żeby
nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie
i komfortowo poruszając się po mieście. Inwestycje związane z oświetleniem zewnętrznym mają na to znaczący wpływ – podkreśla
Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.
Nowe oświetlenie pojawi się m.in. na ulicach: Dąbrowskiego, Katowickiej, Lotniskowej, Nad Rudą, Nowopszczyńskiej, Północnej,
Polskiej, Pszczyńskiej, Raciborskiej, Rybnickiej,
Wodzisławskiej, Stodolnej, al. Armii Krajowej,
al. Jana Pawła II, al. Niepodległości i al. Zjednoczonej Europy. Wszystkie prace zaplanowano
jeszcze w tym roku.
Poprawa bezpieczeństwa to tylko jedna
z wielu korzyści, związanych z realizacją pro-

jektu pn. „Inteligentne oświetlenie w Żorach
- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu
SOWA”. Po modernizacja oświetlenie uliczne stanie się bardziej ekologiczne i energooszczędne, dzięki czemu do atmosfery trafi
mniej dwutlenku węgla, a miasto będzie mogło co roku zaoszczędzić około 400 tysięcy złotych na opłatach za energię elektryczną.
Projekt pn. „Inteligentne oświetlenie w Żorach - poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu
SOWA” jest realizowany przy wsparciu środków
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Jest to wsparcie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach,
w ramach programu priorytetowego nr 3.3
„Ochrona atmosfery 3.3. SOWA – oświetlenie
zewnętrzne”.
Koszt realizacji projektu to 3 362 200,00
złotych. Warto podkreślić, że oprocentowanie
pożyczki wynosi 1% w skali roku, a jej cześć
może później zostać umorzona w wysokości
do 10% wypłaconej pożyczki.
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Żorski Patrol Obywatelski

– pomysł, który przerósł oczekiwania

W dobie pandemii koronawirusa szczególnie ważna jest empatia oraz niesienie bezinteresownej pomocy osobom, które w tej
szczególnej sytuacji najbardziej jej potrzebują – seniorom, osobom przewlekle chorym
oraz z niepełnosprawnościami. W tym celu
powstał Żorski Patrol Obywatelski.

W prace Żorskiego Patrolu Obywatelskiego zaangażowani są pracownicy Żorskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych, ale
przede wszystkim wolontariusze z całego
miasta. - To inicjatywa ludzi dobrych serc.
Powstała i działa po to, aby pomóc ludziom
w potrzebie. W pierwszej kolejności chcemy
nieść pomoc seniorom, jednak w naszej bazie
osób objętych pomocą znajdują się też osoby w różnych skomplikowanych sytuacjach.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy będziemy
w stanie pomóc prosimy zatelefonować do
nas do ŻCOP, z przyjemnością odpowiemy na
wszystkie pytania - mówi Anna Ujma, pełnomocnik prezydenta Miasta Żory i inicjatorka
Żorskiego Patrolu Obywatelskiego. W ramach
działań wolontariusze opiekują się seniorami,
wyprowadzają na spacer psy, robią zakupy,
które dostarczają seniorom pod same drzwi,
a często też po prostu rozmawiają i pomagają
w spędzeniu czasu w samotności.
Bardzo ważna jest też działalność Pogotowia Krawieckiego, w ramach którego panie
z całego miasta angażują się w szycie maseczek. Do tej pory powstało już kilka tysięcy
maseczek i cały czas doszywane są kolejne. - To
dla nas ogromna satysfakcja, że możemy być

Kilka tysięcy bezpłatnych
maseczek trafiło
do mieszkańców
Żor
Wolontariusze z Żorskiego Patrolu Obywatelskiego zorganizowali w naszym mieście kilka akcji
rozdawania maseczek ochronnych.
Kilkadziesiąt osób odwiedziło różne dzielnice Żor, by wręczyć darmowe maseczki m.in. seniorom.
Maseczki ochronne były rozdawane przez
wolontariuszy na terenie sklepów wielkopowierzchniowych w tzw. „godzinach dla seniorów” oraz na kilku żorskich osiedlach m.in. os.
Gwarków, Sikorskiego i Korfantego. Oprócz
maseczek seniorzy otrzymali także ulotki, informujące jak bezpiecznie robić zakupy oraz
jak skorzystania z pomocy Żorskiego Patrolu
Obywatelskiego. Ulotki bezpłatnie wydrukowała żorska firma Info Graf. - Planujemy kolejne akcje w pozostałych dzielnicach Żor, więc
mamy nadzieję dotrzeć do jak największej liczby seniorów - mówi Anna Ujma, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Żory i koordynatorka działań Żorskiego Patrolu Obywatelskiego.
Akcja bezpłatnego zaopatrzenia mieszkańców w maseczki jest możliwa dzięki pomocy
pań z pogotowia krawieckiego, które działa
w ramach Żorskiego Patrolu Obywatelskiego.
- Kilkadziesiąt pań, naszych wolontariuszek,
uszyło już tysiące maseczek! Część z nich już
trafiło m.in. do szpitali, schroniska dla osób
bezdomnych oraz do pracowników spółdzielni mieszkaniowych i Zarządu Budynków Miejskich, czyli do tych osób, które dezynfekują
i dbają o czystość budynków w naszym mieście
– podkreśla Anna Ujma.
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Materiały, z których powstają maseczki
przekazali m.in. projektantka mody - Natasha
Pavluchenko, sklep Leroy Merlin Żory, Dariusz Buchalik i Grzegorz Sobik z Ochotniczej
Straż Pożarnej w Rogoźnej, Grzegorz Pitlok
i Zdzisław Skórzak - członkowie Rady Dzielnicy Powstańców Śląskich oraz Monika Czarnecka-Gaszewska. Natomiast setki gotowych
maseczek przekazali też: Monika Mrowiec
z „Manufaktury Elisabeth” w Żorach, Ewangeliczny Kościół Chrześcijański, Adrian Lepszy-Bayaraa i Żłobek „Planeta Maluchów”.
Żorski Patrol Obywatelski wsparli m.in.
ludzie ze świata biznesu. Już w pierwszych
dniach funkcjonowania tej inicjatywy, jego
członkowie otrzymali m.in. torby na zakupy
oraz chusty od firmy Extral Aluminium. Firma
Inter Team z Kłokocina przekazała natomiast
środki dezynfekujące do rąk i powierzchni.
Taką samą pomoc ofiarowali członkowie Stowarzyszenia Hard Enduro Żory. Wolontariusze otrzymali także przyłbice ochronne i posiłki
regeneracyjne od Leventa Baykala, właściciela
Nazar Kebab Żory. Pyszne obiady zapewniła
także restauracja grillowa ZYMFT.
Żorski Patrol Obywatelski postanowili też
wesprzeć Rada i Zarząd Dzielnicy Pawlikow-
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częścią Patrolu Obywatelskiego. Na czas epidemii przyjęłyśmy rolę sztabu, który kontaktuje wolontariuszy z seniorami. Dostarczamy
materiał wolontariuszkom, a także dbamy
o bezpieczeństwo wolontariuszy w całym
mieście. To praca, której na pierwszy rzut oka
nie widać, ale z całego serca dajemy wsparcie naszym wolontariuszom – mówi Justyna
Buchalik, kierownik referatu ekonomii społecznej ŻCOP.
Obecnie Żorski Patrol Obywatelski liczy
już kilkadziesiąt osób. Każdego dnia kontaktuje się z jego przedstawicielami ktoś, kto
chce dołączyć do niesienia pomocy lub wesprzeć finansowo jego działania. Żorski Patrol
Obywatelski powstał z inicjatywy Anny Ujmy
– pełniącej obowiązki dyrektora Żorskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych.
Jesteś wolontariuszem i chcesz pomóc?
Jesteś seniorem w potrzebie? Chcesz wesprzeć prace Patrolu finansowo lub rzeczowo?
Zadzwoń pod numer 694 491 924.
skiego. Jej członkowie jednogłośnie postanowili przekazać fundusze na rzecz działań pomocowych. -.Zdecydowaliśmy, że najlepszym
wsparciem będą środki finansowe w wysokości
1 500 zł na zakup tkanin na maseczki ochronne. W razie większych potrzeb, możecie liczyć
na nasze dalsze wsparcie – powiedział w rozmowie telefonicznej Michał Miłek, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Pawlikowskiego.
Tak miłych telefonów było bardzo dużo. Wśród
osób chcących pomóc sporo jest osób prywatnych, które zakupują tkaniny, gumosznurki, czy
jedzenie dla potrzebujących seniorów. Większość z tych osób chce pozostać anonimowa.
Z pomocą przyszły też SM Nowa i SM Żory
– pracownicy spółdzielni wykleili na terenie
Żor kilkaset plakatów, poświęconych działalności Żorskiego Patrolu Obywatelskiego.
Patrol otrzymał także miłą informację z sieci
sklepów Biedronka. - Przesyłam Państwu adresy wszystkich sklepów w Żorach, w których
zakupy mogą robić Wasi wolontariusze poza
kolejnością wejścia do sklepu. Jesteśmy też
otwarci na możliwość przygotowywania zakupów w nocy na następny dzień na podstawie
listy – poinformowała Eliza Piela, Regionalny
Kierownik Jeronimo Martins Polska S.A.
- W imieniu całego zespołu Żorskiego Patrolu Obywatelskiego dziękuję firmom i osobom
prywatnym , które odpowiedziały na nasz apel
o wsparcie naszych działań. Ofiarowana pomoc przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.
Dziękujemy i obiecujemy prężnie działać na
rzecz osób potrzebujących w tym trudnym dla
wszystkich czasie - mówi Anna Ujma, koordynator działań Żorskiego Patrolu Obywatelskiego i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory.
Przypomnijmy, że osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy przewlekle chore, które
chciałyby uzyskać pomoc Żorskiego Patrolu
Obywatelskiego w zakupach czy wyprowadzaniu zwierząt powinny w godzinach 8:00 – 16:00
skontaktować się z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych pod nr tel. 32 43 55 111 lub
694 491 924.
Druk: FUH Szmydt KRZYSZTOF SZMYDT
Nakład: 21 750 egzemplarzy
ISSN: 1507-1685

