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SL Poland buduje fabrykę!
W Żorach rozpoczęto budowę fabryki firmy SL Poland specjalizującej się w branży 
samochodowej. Dla mieszkańców oznacza to nowe miejsca pracy – mówi  
Kum-Sung Suk Prezes SL Poland Sp. z o.o.

Firma SL Poland planuje pro-
dukcję automatycznych i  manu-
alnych dźwigni zmiany biegów 
oraz modułów sterujących gazem/
hamulcem/sprzęgłem dla GME 
(Operl&Chevy). Dalsze etapy 
przewidują produkcje zewnętrz-
nych systemów oświetlania takich 
jak reflektory przednie i tylne lam-

py zespolone, które są flagowym 
produktem firm SL.

Poprosiliśmy o komentarz 
także Ryszarda Brzeskiego, który 
współuczestniczył przy lokalizacji 
innych koreańskich inwestycji w 
Żorach. Ryszard Brzeski podkre-
śla wagę dużej efektywności dzia-
łania władz Żor, co ma znaczenie 

kluczowe dla inwestorów azjatyc-
kich nie mających doświadczenie 
w prowadzeniu biznesu w Polsce. 
- Lokalne wsparcie i zrozumienie 
dla potrzeb inwestorów dostępne 
w  Żorach jest szczególnie ważne 
w początkowych fazach inwestycji 
kiedy ryzyko opóźnień i  wystą-
pienia problemów jest największe. 
Tak jest w przypadku firmy SL. Po-
zytywne doświadczenie z  pierw-
szego etapu inwestycyjnego będzie 
miało bardzo duże znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji o  kolej-
nych fazach inwestycyjnych, które 
są szczególnie atrakcyjne z punktu 
widzenia regionu ze względu na 
dużą liczbę kobiet które poten-
cjalnie mogą znaleźć zatrudnienie 

dzięki tym inwestycjom. Dodatko-
wo dobre doświadczenia każdego 
kolejnego inwestora powodują 
wykreowanie pozytywnego wize-
runku miasta i  powstanie efektu 
kuli śnieżnej gdzie zainteresowanie 
kolejnych inwestorów się zwiększa 
- mówi Ryszard Brzeski.

SL Poland to już trzecia kore-
ańska firma w Żorach, po Korea 
Fuel-Tech Poland oraz NIFCO, 
specjalizująca się w branży samo-
chodowej. 

Hala firmy SL Poland Project 
stanie na części terenów byłych 
zakładów chemicznych Krywałd-
-Erg przy ul. Rybnickiej w dzielni-
cy Zachód na działce o powierzch-
ni 63 tys. m2.  

Oni mają talent!
Za lekkie pióro i bystre oko, za nietuzinkową wyobraźnię i kreatywność – 
wręczono nagrody w konkursach fotograficznym „Żory w Obiektywie” oraz 
literackim „Żorskie Opowieści”.

Ze Szczecinka, Mikołowa 
czy Raculi - kilkadziesiąt prac 
z całej Polski przysłano do ko-
lejnej edycji konkursów miej-
skich organizowanych przez 
Urząd Miasta Żory. Ostatnie-
go dnia lipca jury wyłoniło 
tegorocznych zwycięzców, zaś  
werdykt poznaliśmy 18 paź-
dziernika, podczas uroczystej 
gali wręczenia nagród, która 
odbyła się w  „Scenie Na Sta-
rówce”.  Podczas imprezy po 
raz pierwszy zaprezentowano 
także drugą edycję książki pt. 
„Żorskie Opowieści”. 

W  konkursie fotograficz-
nym „Żory w  obiektywie” 
zwycięzców wyłaniało jury 
w  składzie: Prezydent Miasta 
Żory Waldemar Socha, Dorad-
ca Prezydenta ds. Polityki Pro-

mocji i Informacji Anna Ujma, 
Kierownik Zespołu Kultury, 
Sportu i  Turystyki Małgorza-
ta Skrzeczyńska oraz cenieni 
fotograficy Katarzyna Straube 
oraz Marek Karaś. Za wybór 
najlepszych w  konkursie lite-
rackim „Żorskie Opowieści” 
odpowiadali: Prezydent Miasta 
Żory Waldemar Socha, Naczel-
nik Wydziału Edukacji Bożena 
Dąbrowska, dziennikarz re-
dakcji sportowej TVN i pisarz 
Wojciech Zawioła, Tomasz 
Górecki z Muzeum Miejskiego 
w Żorach oraz reporter Telewi-
zji Katowice Tomasz Nieć.

Jednogłośnym werdyk-
tem jurorów pierwsze miejsce 
w konkursie „Żorskie Opowie-
ści” zajęła autorka opowiada-
nia pt. „Ogłoszenie”, żorzanka 

Aneta Antosiak. Drugie miej-
sce zdobył Paweł Szulik, zaś na 
trzecim stopniu podium stanął 
Michał Zichlarz. Jury przy-
znało także dwa równorzędne 
wyróżnienia dla Bogusława 
Jastrzębskiego oraz Pawła Fi-
gurskiego. 

W  konkursie fotograficz-
nym „Żory w Obiektywie” dru-
gi raz z rzędu bezkonkurencyj-
ny okazał się żorzanin Dariusz 
Cybul, autor cyklu zdjęć pt. 
„Dzień z życia miasta”. Drugie 
miejsce zajął Andrzej Kamela, 
zaś trzecie Remigiusz Rąpa-
ła. W  nagrodę za wyjątkowy 
pomysł na fotografię wyróż-
nienie otrzymał także Dariusz 
Czechowski. Wszyscy laureaci 
otrzymali nagrody pieniężne, 
a także pamiątkowe czeki i dy-
plomy. 

Uczestnicy gali byli świad-
kami premiery drugiej edy-
cji książki pt. „Żorskie Opo-
wieści”. Jest to wyjątkowy 
zbiór najlepszych opowiadań 
z  trzech ostatnich edycji kon-
kursu „Żorskie Opowieści” 
zilustrowanych fotografiami 
wyróżnionymi w  konkursie 
„Żory w  Obiektywie”. Książkę 
wydaną wspólnie przez Urząd 
Miasta Żory i  Muzeum Miej-
skie można zakupić w siedzibie 
Muzeum Miejskiego w Żorach 

przy ul. Dolne Przemieście 1. 
Jej cena wynosi 25 zł. Przy za-
kupie minimum 5 sztuk za każ-
dą sztukę zapłacimy tylko 20 zł. 

Tegorocznej imprezie 
w  „Scenie na Starówce” to-
warzyszyły wydarzenia arty-
styczne. Zgromadzona na sali 
publiczność mogła posłuchać 
krótkiego występu uczniów 
żorskiej szkoły muzycznej 
i  recytacji wyróżnionych tek-
stów w  wykonaniu uczniów 
I  Liceum Ogólnokształcącego 
w  Żorach. Gwiazdą wieczoru 
była Katarzyna Groniec. Pio-
senkarka, która otrzymała m.in. 
nagrodę Fryderyka w kategorii 
album roku muzyka poetycka 
zaprezentowała żorskiej pu-
bliczności koncert pt. „Wiszące 
ogrody już się przeżyły”.  

Zakwitną żonkilowe Pola Nadziei
 Już po raz jedenasty przed 
żorskim hospicjum im. Jana 
Pawła II powstały „Pola 
Nadziei”. 

Przedszkolaki, uczniowie żor-
skich szkół, przedstawiciele 
władz miasta oraz przyjaciele 
hospicjum zasadzili wspólnie 
setki cebulek, które wiosną 
zakwitną tworząc prawdziwe 
żonkilowe pole. 

„Pola Nadziei” to mię-
dzynarodowy projekt, który 
narodził się w  Edynburgu. 
Skierowany jest do wszyst-
kich, którzy chcą pomóc 
ludziom zmagającym się 
z  chorobą nowotworową. 
Każdego roku składa się 
z  dwóch części. Jesienią sa-
dzone są cebulki żonkili – to 
właśnie one tworzą potem 
„Pola Nadziei”. Wiosną zaś, 

gdy żonkile zaczynają kwit-
nąć, rozpoczyna się druga 
część akcji, która obejmuje 
m.in. kwesty na rzecz osób 
chorych na raka, koncerty 
charytatywne oraz akcje me-
dialne i edukacyjne.

Więcej o  Polach Nadziei 
w  Żorach można przeczytać 
na  stronie internetowej ho-
spicjum: www.hospicjumzo-
ry.pl/pola-nadziei/. 

W pięć dni dookoła świata
 Festiwal Podróży i Nauki 
OPINIE już za nami. Po raz 
drugi mieszkańcy miasta 
mogli bez wyjeżdżania 
z Żor odbyć niezwykłą 
podróż dookoła świata.

Podczas imprezy, organizowanej 
przez Stowarzyszenia MALOKA, 
nasze miasto odwiedzili niezwykli 
podróżnicy. 

W  Miejskim Ośrodku Kultu-
ry gościli  Gosia Preuss-Złomska 
i  Marcin Złomski, którzy opowie-
dzieli o   szczęśliwych wyspach po-
łudniowego Pacyfiku. W podróż po 
Filipinach zabrała żorzan Agniesz-
ka Doberschuetz. Nie zabrakło też 
klimatów afrykańskich - z  rodziną 
Kobusów przebyliśmy  9000 km 
po bezdrożach Namibii. Na zakoń-
czenie festiwalu znani żorzanom 

podróżnicy Katarzyna i  Andrzej 
Mazurkiewiczowie przedstawili 
mozaikę kultur, religii i krajobrazów 
w  magicznych Indiach. Festiwalo-
wa niedziela była „Dniem Australii”. 
Patronat nad nim objęła Ambasada 
Australii w  Warszawie. W  podróż 
po tym niezwykłym kontynencie 
uczestnicy festiwalu wybrali się z po-
dróżnikiem, dziennikarzem i  auto-
rem książek Markiem Tomalikiem, 
zaś o morderczym szlaku Canning 
Stock Route w Australii Zachodniej 
opowiedzieli Agnieszka i  Mateusz 
Waligórowie. Dodatkowo w austra-
lijski klimat, dzięki dźwiękom abory-
geńskiej muzyki płynącym z didgeri-
doo, uczestników wprowadził Paweł 
Podsiadło. 

W ramach festiwalu zorganizo-
wane zostały także ciekawe warsztaty, 
podczas których można było m.in. 
zagrać na  aborygeńskim instrumen-
cie didgeridoo, własnoręcznie przy-
gotować wyjątkową biżuterię, czy za-
grać w teatrze cienia. Po raz pierwszy 
Żorzanie mogli także zrobić zakupy 
na Jarmarkach Kontynentów, gdzie 
znalazły się m.in. biżuteria etniczna, 
książki podróżnicze, kawa, herbata 
i wypieki świata. 

Żory kochają bieganie
 Rekord frekwencji został pobity! 

Niemal 1300 osób przebiegło uli-
cami miasta podczas VI Żorskiego 
Biegu Ulicznego. Impreza trady-
cyjne rozpoczęła się od „Biegu po 
zdrowie”, na dystansie 2 km. Wśród 
mężczyzn najlepsi okazali się Ma-
teusz Wolnik z Lysek, Tomasz Cie-
płak z Rybnika i   Patryk Brząkali 
z Suszca. Wśród kobiet na  podium 
stanęli  Judyta Rębisz z Raciborza, 
Oliwia Mutwil z Wodzisławia Ślą-
skiego i  Hanna Szczypka z  Żory. 
W biegu głównym, rozgrywanym 
na zmienionej trasie o długości 10 

km bezkonkurencyjni okazali się 
goście z Ukrainy. W klasyfikacji ge-
neralnej mężczyzn zwyciężył Pavlo 
Olinyk, przed Jarosławem Stecem 
(Kraków) i  Łukaszem Grajca-
rem (Konopiska). Wśród kobiet 
triumfowała Svitlana Olinyk, któ-
ra wyprzedziła Anetę Suwaj (Ja-
strzębie-Zdrój) i  Sylwię Ślęzak 
(Częstochowa). Najlepsi biegacze 
otrzymali pamiątkowe puchary 
i atrakcyjne nagrody. Gośćmi spe-
cjalnymi imprezy byli żorska sprin-
terka Ewa Swoboda i najmłodszy 
w  historii Mistrz Świata w  rzucie 
młotem, Paweł Fajdek 
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Rodzina zastępcza 
pilnie poszukiwana!
MOPS Żory poszukuje kandydatów na 
rodziców zastępczych. W mieście jest 
ich wciąż za mało.

Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w   Żo-
rach ogłasza nabór na kandyda-
tów z   terenu Żor do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej nieza-
wodowej. 

Celem rodziny zastępczej 
jest zapewnienie dziecku odpo-
wiednich warunków wychowa-
nia w  zależności od  jego stanu 
zdrowia i   poziomu rozwoju. 
Umieszczenie dzieci w  rodzinie 
zastępczej następuje na  podsta-
wie orzeczenia sądu.

 Pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej może być powierzone 
małżonkom lub  osobie niepo-
zostającej w  związku małżeń-
skim, jeżeli osoby te spełniają 
następujące warunki:
•	 dają rękojmię należytego spra-

wowania pieczy zastępczej;
• przebywają na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej;
• nie są ograniczone w zdolno-

ści do czynności prawnych;
• nie są i nie były pozbawione 

władzy rodzicielskiej oraz 
władza rodzicielska nie jest im 
ograniczona ani zawieszona;

• nie były skazane prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

• wypełniają obowiązek ali-
mentacyjny – w  przypadku 
gdy taki obowiązek w stosun-
ku do nich wynika z  tytułu 
egzekucyjnego; 

• są zdolne do sprawowania 
właściwej opieki nad dziec-
kiem, co zostało potwierdzo-
ne zaświadczeniami o  braku 
przeciwwskazań zdrowot-
nych do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, wystawio-
nymi przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej;   

• zapewniają odpowiednie wa-
runki bytowe i mieszkaniowe 
umożliwiające dziecku za-

spokojenie jego indywidual-
nych potrzeb w tym:

– rozwoju emocjonalnego, fi-
zycznego i społecznego,

–  właściwej edukacji i  rozwoju 
zainteresowań,

– wypoczynku i organizacji cza-
su wolnego,

• co najmniej jedna osoba two-
rząca tę rodzinę musi posia-
dać stałe źródło dochodów;

• uzyskały pozytywną opinię 
organizatora pieczy zastęp-
czej właściwego ze względu 
na  miejsce zamieszkania.

Ponadto pełnienie funkcji 
rodziny zastępczej niezawo-
dowej może być powierzone 
osobom, które nie były skaza-
ne prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo  lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 
W przypadku rodziny zastępczej 
niezawodowej co najmniej jedna 
osoba tworząca tę rodzinę musi 
posiadać stałe źródło dochodu. 

Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej udziela rodzinie 
zastępczej wsparcia w   rozwią-
zywaniu zgłaszanych proble-
mów oraz stałą pomoc pie-
niężną na pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonych  
w  niej dzieci. 

Kandydaci wstępnie zakwa-
lifikowani na rodziny zastępcze 
niezawodowe zostaną skierowa-
ni na  szkolenie. 

 Wszelkie niezbędne in-
formacje można uzyskać  
w   siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej – Dział 
Profilaktyki i  Opieki Nad Dziec-
kiem w   Żorach, ul. Ks. Prze-
mysława 2, od  poniedziałku do  
piątku w  godzinach od  7.30 do  
15.30 lub  telefonicznie: 32 43 42 
412 wew. 19, tel. 32 43 43 713 
wew. 19.   

Konkurs „Wolontariusz Roku 2013” 
Szansa na docenienie pracy wolontariuszy i działaczy społecznych – konkurs 
„Wolontariusz Roku 2013” 

Żorskie Centrum Organiza-
cji Pozarządowych serdecz-
nie zaprasza do zapoznania 
się z nową formułą konkursu 
„Wolontariusz Roku”, któ-
rego celem jest wyróżnienie 
najbardziej aktywnych wo-
lontariuszy i  działaczy spo-
łecznych z  terenu naszego 
miasta. 

Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do włączenia 
się w  organizację tej inicja-
tywy, gdyż jest to doskonała 
okazja, aby docenić osoby 

działające na rzecz społecz-
ności miasta. Do 20 paździer-
nika można było zgłaszać 
kandydatów do tytułu „Wo-
lontariusza Roku”, a już od 22 
października rozpoczynamy 
drugi etap konkursu – głoso-
wanie internetowe. Liczymy, 
iż każdy mieszkaniec miasta 
odda głos na wolontariuszy 
i działaczy społecznych zgło-
szonych do konkursu. Gło-
sowanie będzie odbywać się 
na portalach: www.zory24.pl 
oraz www.tuzory.pl.

Ostatnim etapem kon-
kursu będzie głosowanie 
członków Kapituły. Każda 
z  siedmiu osób wchodzą-
cych w  jej skład dysponując 
pulą 100 punktów, po zapo-
znaniu się z krótką prezenta-
cją nominowanych, według 
własnego uznania przydzieli 
punkty poszczególnym kan-
dydatom.

Po zsumowaniu punktów 
z  głosowania internetowego 
i dyspozycji Kapituły możliwe 
będzie wyłonienie trzech osób, 

które otrzymają tytuł „Wolon-
tariusza Roku 2013”. Uroczy-
ste wręczenie wyróżnień na-
stąpi 5 grudnia podczas V Gali 
Wolontariatu. 

Patronat honorowy nad 
konkursem objęli: Prezydent 
Miasta Żory Waldemar Socha, 
Senator RP Adam Zdziebło 
oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Żory Piotr Kosztyła.  

 Szczegółowych informacji 
na temat konkursu udzielają 
pracownicy biura Żorskiego 
Centrum Organizacji 
Pozarządowych:
tel. (32) 435-51-11
e-mail: biuro@cop.zory.pl.
 
informacje o konkursie oraz re-
gulamin dostępne są na stro-
nie: www.cop.zory.pl.

Szybko i bezboleśnie
 W Żorach można bezpłatnie 
wykonać badanie słuchu oraz 
skorzystać z profesjonalnego 
poradnictwa audiologicznego. 

Aby to zrobić, wystarczy zgło-
sić się do gabinetu protetyki 
słuchu przy ul. Dolne Przed-
mieście 5 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 
– 16:00. Badania słuchu wy-
konywane są na najnowocze-
śniejszym sprzęcie diagno-
stycznym. Każda osoba, która 
skorzysta z badania otrzyma 

wynik  badania słuchu, któ-
ry jest honorowany przez le-
karzy laryngologów. Oso-
by czynne zawodowo mogą 
przedstawić wynik badania 
potrzebny w zakładzie pra-
cy do badań okresowych. 
Badanie słuchu jest szybkie  
i całkowicie bezbolesne.  
  

 Szczegółowe informacje 
dotyczące bezpłatnych badań 
można uzyskać pod nr tel.:  
32 470 40 44.

Narodowe Święto 
Niepodległości

 Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 
w Żorach rozpoczną się  
11 listopada o godzinie 
12:00 uroczystą mszą 
świętą w intencji Ojczyzny  
w kościele pw. św. św. Filipa  
i Jakuba. 

O  godzinie 16:00 w  sali te-
atralnej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury odbędzie się pro-
mocja książki pt. „Przed-
wojenna Kleszczówka i  jej 
mieszkańcy”, będącej kon-
tynuacją cyklu „Pamię-
tam Żory”. Podczas spotka-
nia organizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników 
Miasta Żory wyświetlo-

ny zostanie film pt. „Moja 
Kleszczówka”, po którym 
mieszkańcy opowiedzą 
o dziejach tej pięknej dziel-
nicy. Imprezę uświetni ga-
lowy koncert Orkiestry Ko-
mendy Wojewódzkiej Po-
licji w  Katowicach. Wstęp 
wolny.

12 listopada zaprasza-
my na uroczyste odsłonię-
cie pomnika upamiętniają-
cego Żołnierzy Wyklętych. 
Uroczystość rozpocznie się 
o  godzinie 12:00 na tere-
nie nieczynnego cmentarza 
przy ul. Ks. Klimka. Szcze-
góły na plakatach i  www.
zory.pl.  
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Gepardy Żory z Pucharem Polski!
 Zawodnicy Gepardów Żory 
nie dali najmniejszych 
szans rywalom 
i zwyciężyli w finałowym 
turnieju Pucharu Polski, 
rozgrywanym na boiskach 
w Kutnie.

– Jestem bardzo zadowolony z ca-
łej drużyny, zarówno z juniorów 
jak i  seniorów. Wszyscy zawod-
nicy robią ogromne postępy, nie 

brakuje im chęci do wytężonych 
treningów. Nasza drużyna to nie 
są chłopcy do bicia, my też potra-
fimy podrapać przeciwnika po 
plecach- mówi z  uśmiechem na 
ustach Szymon Hałucha, prezes 
Gepardów Żory. Żorzanie w dro-
dze po puchar wygrali wszystkie 
spotkania pokonując kolejno ze-
społy z  Osielska 8:7, Warszawy 
13:5, Wrocławia 7:3 i gospodarzy 
imprezy Stal Kutno 9:1. 

Basenik dla dzieci
 Park Wodny Aquarion 
uruchomił kolejną atrakcję 
- brodzik dla małych dzieci. 
Jak widać na zdjęciu , dzieci 
czują się w nim jak jak ryby  
w wodzie.

Woda jest tu przyjemnie ciepła 
i niezbyt głęboka (25 cm), mogą 
się w niej kąpać nawet bardzo 
małe dzieci. Średnica brodzika to 
3,80 m – miejsca jest więc sporo.  
Basenik jest kolorowy, wyłożony 
barwnymi matami antypoślizgo-

wymi, tak aby zabawa była przede 
wszystkim bezpieczna. Maluchy 
mogą się tu bawić przyczepiony-
mi do ścianek morskimi zwie-
rzątkami. 
– To przede wszystkim świetna 
zabawa dla dzieci. Jednak pływa-
nie rozwija także zmysły u dzieci, 
wspomaga ich odporność i poma-
ga wzmacniać więź między dzieć-
mi a rodzicami. Wpływa więc na 
rozwój emocjonalny - mówi Do-
rota Marzęda z Parku Wodnego 
Aquarion w Żorach. 

PREZYDENT MIASTA ŻORY 
ogłasza przetargi na sprzedaż praw własności  

nieruchomości położonych w Żorach
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nieruchomość położona przy Alei Zjednoczonej europy, składająca się z działek nr 1634/18 i 1633/18 o łącznej powierzchni 
0,4934 ha. Przeznaczona pod zabudowę usługową.

•	 Cena	wywoławcza	858.516,00	zł.	

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2013 roku o godz. 9:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. 

nieruchomość położona przy ulicy Żołnierzy Września, składająca się z działek nr 1156/18, 1159/18, 1453/18 oraz 1154/18 
o łącznej powierzchni 0,4387 ha. Przeznaczona pod  zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną lub usługi. 

•	 Cena	wywoławcza	763	340,00	zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2013 roku o godz. 9:15 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

nieruchomość położona u zbiegu Alei Zjednoczonej europy i Alei jana Pawła ii, składająca się z działek nr 1394/23, 2111/22 
oraz 2022/22 o łącznej powierzchni 0,2659 ha. Przeznaczona przez obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej. 

•	 Cena	wywoławcza	520.000,00	zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2013 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

nieruchomości położone przy ulicy Okrężnej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

a) Działka nr 2938/7 o powierzchni 0,5867 ha. Cena	wywoławcza	580.000,00	zł.
b) Działki nr 2937/7 i 2932/21 o łącznej powierzchni 0,1646 ha. Cena	wywoławcza	162.000,00	zł.	
c) Działka nr 2735/129 o powierzchni 0,6071 ha. Cena	wywoławcza	600.000,00	zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2013 roku o godz. 9:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

nieruchomość położona przy Alei Zjednoczonej europy, pomiędzy ulicami Handlową a Osińską (kompleks), składająca się z działek 
nr: 2461/129, 2459/129, 2460/129, 1293/129, 2732/1, 2901/1, 1044/129, 1050/129 oraz 1046/129, o łącznej powierzchni 2,5012 ha. 

•	 Cena	wywoławcza	5.880.000,00	zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2013  roku o godz. 9:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Oczarował jury!
Do czterech razy sztuczka... Tomasz 
Kabis, iluzjonista na co dzień występujący 
w Miasteczku Twinpigs po raz kolejny 
wystąpił w programie „Mam Talent!”.

Jego pokaz iluzji oczarował 
członków jury telewizyjnego 
show. Zdolny, ale i uparty iluzjo-
nista otrzymał trzy głosy na „tak” 
i tym samym przeszedł do kolej-
nego etapu programu. 

Tomasz Kabis bez wątpienia 
znajduje się w czołówce znanych 
i cenionych polskich iluzjonistów. 
Występy Tomasza Kabisa można 
zobaczyć na scenie w  Miastecz-
ku Twinpigs codziennie o 12:00, 
15:00 i 17:00. Triki wykonywane 
są w  sposób kabaretowy, często 
na scenie coś się nie udaje, po to 

by za chwile, ku zdziwieniu in-
nych osób wyszła z  tego jeszcze 
większa sztuczka. Pokazy rozpo-
czynane są od kilku tradycyjnych 
trików: znikająca wstążka, trik 
z odgadywaniem wybranej karty. 

Program występu  zaplano-
wany na półfinał „Mam Talent” 
pozostaje tajemnicą i ma zasko-
czyć szeroką publiczność – za-
chęcamy od oglądania odcinka 
na żywo 26 października o  go-
dzinie 20:00 na antenie TVN. 
Trzymamy kciuki, życząc wystę-
pu w finale. 

Wystawa kanarków 

Polski Związek Hodowców Kanar-
ków i Ptaków Egzotycznych – Oddział 
Żory zaprasza na wystawę kanarków 
egzotycznych i kolorowych, na której 
zaprezentują się hodowcy z Tychów, 
Rudy Śląskiej, Jastrzębia-Zdroju, Mi-
kołowa, Bielska-Białej i Żor. Wystawa 
odbędzie się w  Klubie „WISUS” na 
osiedlu Sikorskiego w dniach 9-10 li-
stopada 2013 roku. W sobotę będzie 
czynna w godzinach od 9:00 do 16:00, 
a w niedzielę od 9:00 do 15:00. 

Przedszkole	z	dofinansowaniem 
Projekt „Wyrównanie szans 
edukacyjnych poprzez budowę 
przedszkola w dzielnicy Rogoźna 
w Żorach” został dofinansowany 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 Prio-

rytet VIII „Infrastruktura eduka-
cyjna”, Działanie 8.2 „ Infrastruk-
tura placówek oświaty”. 

Całkowita wartość projektu: 
3.796.117,97 PLN, środki fundu-
szu: 2.657.282,57 PLN, wkład wła-
sny: 1.138.835,40 PLN 

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

Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć pod adresem www.bip.zory.pl, Menu przedmiotowe,  
Przetargi, Przetargi organizowane przez Wydział Skarbu Miasta. 
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 Zapraszamy miłośników 
muzyki dawnej na drugą 
edycję Festiwalu Musica 
Antiqua Viva, która 
odbędzie się w dniach 24-27 
października. 

Program wydarzenia obejmu-
je muzykę zarówno z  XVII jak 
i  XVIII wieku: podczas koncertu 
inauguracyjnego usłyszymy „Wir-
tuozowską muzykę na Violę da 
gamba basową i klawesyn w cza-
sach Ludwika XIV i XV”  w wy-
konaniu Marka Caudle i  Marka 
Toporowskiego, zaś koncert fina-
łowy „Musique Sacrée” z utwora-
mi Marca – Antoine Charpentiera 
i  Françoisa Couperina wykona 
Zespół OCTAVA ensemble wraz 
z Dagmarą Świtacz, Urszulą Jasiec-
ką – Bury i Justyną Krusz.

Koncert inauguracyjny odbę-
dzie się 24.10 o g. 19:00 w kościele 
Świętych Apostołów Filipa i Jaku-
ba (bilet 10 zł). 25 i 26.10 zaplano-
wano przesłuchania uczestników 
konkursu kameralnych zespołów 
muzyki dawnej w Domu Kultury. 
Koncert finałowy przewidziano 
w kościele pw. św. Brata Alberta 
27.10 o g. 17:00 (bilet 20 zł). 

Międzynarodowy Festiwal 
i Konkurs Muzyki Dawnej Musi-
ca Antiqua Viva jest organizowa-
ny w ramach projektu „Od Kla-
syki do Jazzu – Międzynarodowe 
Festiwale i Konkursy w Żorach”.

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. 

Międzynarodowy Festiwal  
i Konkurs Muzyki Dawnej „Musica  
Antiqua Viva” Żory 2013


