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W Żorach będą nowe miejsca pracy

 Tereny inwestycyjne w Żorach 
cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem. Świadczy o tym 
sprzedaż kolejnych działek. Co 
ważne, przedsiębiorcy zade-

klarowali utworzenie w swoich 
firmach nowych miejsc pracy. 

Od początku 2014 roku 
do końca czerwca na obszarze 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej wydano 58 ze-
zwoleń o łącznych nakładach 
inwestycyjnych w kwocie 2,5 
mld zł. Z tego aż dziesięć firm 
zdecydowało się rozpocząć lub 
rozszerzyć swoją działalność  
w naszym mieście. Istniejące już 
zakłady pracy, tj. Nifco Korea Po-
land czy Mokate, wraz z nowymi 
inwestorami zatrudnią kilkaset 
osób! 

Nowe firmy, tj. JBG, JELUX, 
SLS, SCHUTZ Polska, PIAST Car-
go Logistyka, poszukiwać będą 
specjalistów w następujących 
branżach: maszynowej, spo-
żywczej, metalowej, logistycz-
nej i związanej z tworzywami 
sztucznymi. Przedsiębiorcy po-
chodzą z Polski i Niemiec. 

Nowoczesne miasto  
– nowoczesna infrastruktura
Dobiegł końca projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- 
-ściekowej w Żorach”.

 Był to największy projekt 
infrastrukturalny w  Żorach 
w  zakresie nowoczesnej infra-
struktury wodno-ściekowej. 
Projekt był współfinansowany 
ze środków Funduszu Spójności 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko. Całkowity koszt realizacji 
przedsięwzięcia to ponad 191,5 
mln zł, z czego ponad 106 mln 
zł stanowiło dofinansowanie  
z Unii Europejskiej.

 Teraz pora na podłączenie 
posesji do nowo 
wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej!

W  celu spełnienia obowiązku 
podłączenia oraz po otrzy-
maniu od PWiK Żory Sp. z o.o. 

pisemnej informacji o  możli-
wości podłączenia nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej 
kolejne kroki do wykonania 
przez mieszkańców w  celu 
podłączenia posesji to:
 1. Złożenie wniosku o wyda-

nie warunków technicznych 

przyłączenia do kanalizacji. 
Formularz można pobrać ze 
strony internetowej przed-
siębiorstwa bądź otrzymać 
w  Punkcie Obsługi Klienta 
PWiK Żory Sp. z o.o.
 2. Zgłoszenie terminu wyko-

nania przyłącza.

 3. Wykonanie przyłącza na 
podstawie wydanych warun-
ków technicznych przyłącze-
nia do sieci kanalizacyjnej. 
Prace można wykonać we 
własnym zakresie bądź zlecić 
wykonawcy posiadającemu 
odpowiednie uprawnienia.
 4. Wykonanie pomiaru geo-

dezyjnego (po wykonaniu 
przyłącza, a  przed jego zasy-
paniem) i  dokonanie odbioru 
przez uprawnionego pracow-
nika PWiK Żory Sp. z o.o.
 5. Zawarcie z PWiK Żory Sp. 

z o.o. umowy na odprowadza-
nie ścieków.

 Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo  
na stronie internetowej: 
www.pwik.zory.pl

Budżet obywatelski
W tym roku mieszkańcy zaproponowali i przegłosowali, że 500 tys. zł z budżetu 
miasta powinno być zagospodarowane na ścieżki rowerowe. Inwestycja jest  
w trakcie realizacji. W Żorach przybywa nowych tras dla miłośników jednośladów.
 Zadanie pod nazwą „Rozwój 

systemu ścieżek rowerowych 
w mieście” mieszkańcy wybrali 
w  ramach realizacji inwesty-
cji z  budżetu obywatelskiego. 
Projekt zakładał remont ist-
niejących tras rowerowych, 
wytyczenie, powstanie i  ozna-
kowanie nowych. Pod głoso-
wanie poddano w sumie trzy 
najciekawsze propozycje. W fi-
nale znalazło się także centrum 
muzyczne ze studiem nagrań 
i  średniowieczny park rekre-
acyjno-edukacyjny dla dzieci 
na Rynku.

Obecnie trwa przetarg 
publiczny na odcinki, któ-

re będą łączyły już ist-
niejące ścieżki rowerowe  
w mieście ze ścieżkami re-
kreacyjnymi, m.in. będzie 
to kontynuacja ścieżki 
na ul. Mikołowskiej przez 
ul. Boczną w kierunku ul. 
Gichty, odcinek ścieżki ro-
werowej wzdłuż ul. Folwa-
reckiej na wysokości Parku 
Cegielnia. Dodatkowo, przy 
realizacji innych zadań in-
westycyjnych wykonano 
ścieżkę rowerową w dziel-
nicy Powstańców Śląskich 
wraz z  kontynuacją wzdłuż 
ul. Dąbrowskiego (kieru-
nek ul. Wodzisławska),  

w dzielnicach Sikorskiego  
i Pawlikowskiego  utwar-
dzono część chodników, na 
których zostanie dopusz-
czony ruch rowerowy.

Ponadto opracowywany 
jest projekt ujednolicenia 
oznakowania ścieżek istnie-
jących z  projektowanymi. Co 
ważne, ścieżki rowerowe zo-
staną wyposażone w  stojaki 
rowerowe, do których rama 
roweru będzie przymocowa-
na, co uniemożliwi jego kra-
dzież.

Dzięki wprowadzeniu bu-
dżetu obywatelskiego miesz-
kańcy Żor mogą aktywnie 

uczestniczyć w  planowaniu 
miejskich wydatków. – Bu-
dżet obywatelski to zasad-
na  inicjatywa – mieszkańcy 
sami mogą zdecydować, co 
dla nich jest najważniejsze 
czy najpilniejsze. Zgłaszając 
propozycje przedsięwzię-
cia – nie muszą to być tylko 
zadania inwestycyjne –   na-
leży pamiętać, aby było ono 
ważne w  skali całego miasta, 
a  nie służyło tylko wąskiej 
grupie mieszkańców, chyba 
że rozwiązywałoby ważny 
dla miasta problem – uważa 
Prezydent Miasta Waldemar 
Socha. 

Milion złotych na rozbudowę hospicjum

 Podczas sierpniowej sesji 
Rady Miasta zdecydowano 
o zabezpieczeniu miliona 
złotych w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta 
Żory na lata 2014 – 2025 na 
rzecz żorskiego hospicjum.

Pieniądze mają być przezna-
czone na rozbudowę nowego 
skrzydła placówki. Koszty wy-
posażenia sal w  nowej części 
obiektu będą pokryte m.in. 
z  darowizn w  ramach 1% po-
datku. Docelowo ma powstać 
pięć nowych pokoi.

Żorskie hospicjum im. 
Jana Pawła II powstało 
w  2010 roku i  stale się roz-
wija. Podopiecznymi z  pla-
cówki opiekuje się Stowa-
rzyszenie Pomocy Chorym. 
Aktualnie w  placówce prze-
bywa piętnastu pacjentów, 
a  kilkudziesięcioma chorymi 
stowarzyszenie opiekuje się 
w  ramach hospicjum domo-
wego. Kierownikiem medycz-
nym placówki jest dr Grze-
gorz Słomian, zaś prezesem 
stowarzyszenia jest Dorota 
Domańska.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Twoją przyszłość
 Miło nam poinformować, 
że w ramach realizacji 
projektu pn. „Internet 
w każdym domu. 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
w Subregionie Zachodnim 
Województwa Śląskiego”  
we wrześniu tego roku  
na terenie naszego miasta 
zostały uruchomione 
punkty bezpłatnego 
dostępu do Internetu.

Wykaz adresowy punktów wraz 
z godzinami ich otwarcia:

• Dom Kultury  
– ul. Dolne Przedmieście 1 
8.00-21.00 (pon. – pt.)  
oraz w  soboty 8.00-16.00

• Klub Wisus  
– os. Sikorskiego PU-15 
13.00-19.00 (pon. – pt.)

• Klub Rebus  
– os. Księcia Władysława PU-1 
14.00-21.00 (pon. – pt.)

• Świetlica Osiny  
– ul. Szkolna 55 
15.00-19.00 (pon. – pt.)

• Świetlica Rowień  
– ul. Rybnicka 249 
15.00-20.00 (pon. – pt.)

• Świetlica Kleszczów  
– ul. 11 listopada 8 
16.00-19.00 (pon. – pt.)

• Świetlica Wyspa (Rój) 
– os. Gwarków 22 
9.00-17.00 (pon. – pt.)

Ogólnodostępny sprzęt 
komputerowy znajdujący 
się w  placówkach Miejskiego 
Ośrodka Kultury jest nowo-
czesny i wygodny w obsłudze 
(komputery typu All-In-One). 
Każdy może tam bezpłatnie 
skorzystać z  nowoczesnych 
technologii informacyjno-

-komunikacyjnych. Zestawy 
w Domu Kultury oraz Klubach 
Wisus i Rebus są dodatkowo 
wyposażone w  urządzenia 
ułatwiające obsługę osobom 
niepełnosprawnym. 

Poza utworzeniem punk-
tów w  przestrzeni miasta 
głównym celem projektu 
jest zapewnienie dostępu 
do Internetu osobom wyklu-
czonym bądź zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym. 
Stu mieszkańców Żor za-
kończyło już szkolenia z  za-
kresu obsługi komputera  
i korzystania z  Internetu oraz 

otrzymało zestawy do użyt-
ku domowego, składające się 
z komputera i  łącza interne-
towego. Publiczne punkty 
dostępu do Internetu mają 
dodatkowo wspomóc proces 
przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu w  naszym mie-
ście. Podobne punkty zostały 
utworzone w  53 lokalizacjach 
na terenie gmin i powiatów ca-
łego Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego.

 Więcej informacji: www.
internetwkazdymdomu.pl/
punkty-koordynacyjne.html
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Drodzy Mieszkańcy

 Informujemy, że już po raz 
drugi można zgłaszać swoje 
propozycje przedsięwzięć 
w  ramach budżetu obywa-
telskiego. W  tym roku pula 

pieniędzy także wynosi pół 
miliona złotych. Propozy-
cje projektów można zgła-
szać drogą mailową na adres  
e-mail: bpi@um.zory.pl lub  
a.ujma@um.zory.pl, a  także 
osobiście w  Urzędzie Miasta 

Żory na al. Wojska Polskiego 
25 oraz na Rynku. W  budyn-
kach magistratu, w  punktach 
informacji znajdują się urny, 
do których można wrzucać 
propozycję projektów. For-
mularz zgłoszenia jest do-

stępny w  Urzędzie Miasta 
przy urnie lub do pobrania na 
stronie www.zory.pl.

Zgłoszenia przyjmowane 
będą od 25 września do 8 listo-
pada br. Zapraszamy do współ-
pracy! 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

JBG Sp. z o.o.

SLS 
Sp. z o.o.

Jelux
Sp. z o.o.

Shultz 
Polska
Sp. z o.o. Tereny 

inwestycyjne 
w Osinach

źródło: Katowicka Specjalna  
Strefa Ekonomiczna SA,  
Podstrefa Jastrzębsko-Żorska
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MÓJ DOM – MOJA ENERGIA!
Gmina Miejska Żory ogłasza nabór deklaracji o przystąpieniu do projektu pn. 
Mój dom – moja energia. Prosumenci w Żorach  – dofinansowanie na zakup 
i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

 Gmina stara się o dofinan-
sowanie w ramach programu 
PROSUMENT, który ma na 
celu promowanie nowych 
technologii OZE (odnawial-
nych źródeł energii) umoż-
liwiających produkowanie 
energii na własne potrzeby.

Dofinansowanie przed-
sięwzięć obejmie zakup 
i  montaż nowych małych in-
stalacji i  mikroinstalacji OZE 
do produkcji: 
• energii elektrycznej lub
• ciepła i  energii elektrycz-

nej (połączone w  jedną in-
stalację lub oddzielne in-
stalacje w budynku),

dla potrzeb budynków 
mieszkalnych jednorodzin-
nych lub wielorodzinnych, 
w  tym dla wymiany istnieją-
cych instalacji na bardziej 
efektywne i  przyjazne śro-
dowisku.

Każdy z  beneficjentów za 
pośrednictwem samorządu 
może otrzymać dotację do 
40% wartości kosztów kwa-
lifikowalnych, a  pozostałe 
60% pokryć z  pożyczki, któ-
rą będzie spłacać na bardzo 
preferencyjnych warunkach 
(odsetki wynoszą tylko 1%  
w skali roku).

Wsparciem objęte będą 
instalacje do produkcji ener-
gii elektrycznej lub ciepła 
i  energii elektrycznej na 

własny użytek. Nadmiar wy-
produkowanej energii elek-
trycznej będzie można od-
sprzedać do sieci.

Warto zauważyć, że pro-
gram nie przewiduje dofinan-
sowania dla przedsięwzięć 
polegających na zakupie 

i  montażu wyłącznie insta-
lacji źródeł ciepła. Oznacza 
to, że źródło cieplne, czyli 
pompa ciepła czy kolektor 
słoneczny, będzie można za-
instalować tylko w  połącze-
niu ze źródłem energii elek-
trycznej.

Gmina przygotowuje 
wniosek aplikacyjny i wystę-
puje o  dotację i pożyczkę na 
rzecz wszystkich budynków 
zakwalifikowanych do pro-
jektu. Po pozytywnej ocenie 
wniosku i  decyzji o  przyzna-
niu środków gmina podpisu-
je umowy z  beneficjentami, 
przeprowadza przetarg na 
instalacje, koordynuje ich 
montaż oraz przeprowadza 
niezbędne kontrole. 

Warunki spłaty pożyczki 
przez beneficjentów okre-
ślać będzie umowa z gminą, 
której będą oni przekazywać 
raty pożyczki co kwartał, 
a  gmina następnie przekaże 
je do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

W  projekcie przygotowy-
wanym przez gminę wspól-
noty i  spółdzielnie miesz-
kaniowe mogą starać się 
o wsparcie dla części wspól-
nych budynków.

Nabór deklaracji trwa 
do końca września. Więcej 
informacji można uzyskać 
u  pracowników Zespołu Za-
rządzania Energią (tel. 32 
4348 142 oraz 32 4348 144, 
Rynek 9, pokój 205), a  tak-
że na stronie internetowej 
urzędu www.zory.pl, gdzie 
dostępne są deklaracje, 
a  także szczegółowe dane 
techniczne wraz z  przykła-
dową symulacją kosztów dla 
4-osobowej rodziny. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Projekt skierowany jest do:
• osób fizycznych, 
• spółdzielni mieszkaniowych, 
• wspólnot mieszkaniowych.

Dotacja może wynieść:

do 40% do 20%

fotowoltaika pompa ciepła

małe elektrownie wiatrowe
kolektory słoneczne

mikrokogeneracja

Warunki dotyczące pożyczki (dla kosztów nieobjętych 
dotacją):

• oprocentowanie: 1% w skali roku,
• okres spłaty: od 3 do 10 lat (właściciel sam decyduje, 

jak szybko chce spłacić pożyczkę),
• spłaty w  ratach kwartalnych.

„Razem dla Powietrza”
 Realizacja projektu zakłada 

opracowanie Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Żory 
(PGN) jako strategiczno-ope-
racyjnego dokumentu okre-
ślającego kompleksowo ramy 
dla osiągnięcia założonych ce-
lów, jakimi są: poprawa jakości 
powietrza oraz podniesienie 

komfortu życia mieszkańców 
gminy poprzez redukcję emisji 
gazów cieplarnianych i  innych 
substancji, zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz redukcja 
zużycia energii finalnej dzię-
ki podniesieniu efektywności 
energetycznej. 

Żory – Miasto Muzyki!
 Kilkunastu muzyków i  jedna 

scena. Lokalni artyści połączyli 
siły i nagrali utwór promujący   
nasze miasto – „Żory Pierwsza 
Miłość”. Premiera odbyła się 
31 sierpnia podczas Przeglądu 
Żorskich Artystów na żorskiej 
Starówce.

Piosenka o Żorach, to jed-
nak niejedyny efekt owocnej 
współpracy żorskich muzyków. 
Lokalni artyści zjednoczyli siły 
i  wydali album pn. „Głos Mia-
sta”. Ich inicjatywa nie byłaby 
możliwa bez wsparcia władz 
miasta. Prezydent Miasta Żory 

Waldemar Socha objął inicja-
tywę honorowym patronatem. 
Nie zabrakło też wsparcia ze 
strony pracowników Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Żorach ze 
Stanisławem Ratajczykiem na 
czele. Z pomocą przyszło też 
Żorskie Towarzystwo Kultural-
ne „Kontrapunkt”  Grzegorza 
Granka. To stowarzyszenie za-
jęło się formalnościami. – Na-
sze stowarzyszenie z zapałem  
i chęcią wsparło Grupę Żor-
skich Artystów. Po to przecież 
istnieje „Kontrapunkt”, aby 
wspierać lokalne inicjatywy 

o  charakterze kulturalnym  
– mówi Grzegorz Granek. Zaan-
gażowaniem w projekt wykazał 
się także Piotr Padiasek – to on 
zainicjował przedsięwzięcie  
i rozpoczął poszukiwanie spon-
sorów.

Wsparcia finansowego 
udzielili m.in. żorscy przed-
siębiorcy, a sponsorem głów-
nym zostało Miasteczko We-
sternowe Twinpigs w  Żorach 
oraz Urząd Miasta Żory. Dzięki 
darczyńcom udało się na-
grać piosenkę, nakręcić do 
niej teledysk i zorganizować  

31 sierpnia Przegląd Żorskich 
Artystów. Na plenerowej sce-
nie na Rynku wystąpili: PomaU, 
Weselsi, The Posit, Sari Ska 
Band, Tife Tife, Jan Niezbend-
ny, Kablem Owinięci, Kajub + 
Dj Fim, KLS Familia, RastaBa-
stian i Łukasz Zimończyk.

Piosenka spotkała się z po-
zytywnym przyjęciem miesz-
kańców i z pewnością przy-
czyni się do promocji naszego 
miasta. Po tygodniu od publika-
cji teledysku na kanale YouTu-
be licznik odsłon pokazywał już 
ponad 20 tysięcy wejść. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Żory.

„Śląskie dla rodziny  
– Karta Dużej Rodziny”
W dniu 29 kwietnia 2014 roku 
Zarząd Województwa Śląskie-
go podjął Uchwałę nr 765/332/
IV/2014 w sprawie przyjęcia 
projektu „Śląskie dla rodziny – 
Karta Dużej Rodziny”. Głównym 
celem dokumentu jest wspar-
cie rodzin wielodzietnych, 
zamieszkałych na terenie wo-
jewództwa śląskiego, poprzez 
współpracę Samorządu Woje-
wództwa Śląskiego z gmina-
mi, instytucjami publicznymi, 
organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami działający-
mi na rzecz rodziny, a także  
z sektorem biznesu. Następnie 
15 lipca 2014 roku Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego podjął 
Uchwałę  nr 1344/349/IV/2014 

w  sprawie wdrażania projektu 
pn. „Śląskie dla rodziny – Karta 
Dużej Rodziny”. Na jej podsta-
wie województwo śląskie udo-
stępnia zasoby instytucji kultu-
ry, rekreacji, edukacji, ochrony 
zdrowia i transportu publicz-
nego wszystkim uprawnionym 
na podstawie ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny.

Realizacja przedmiotowego 
projektu rozpoczęła się 1 wrze-
śnia 2014 roku.

Wykaz instytucji honorują-
cych zniżki w  ramach projektu 
„Śląskie dla rodziny – Karta Du-
żej Rodziny” oraz więcej infor-
macji na temat karty znajduje 
się na stronie: www.slaskiedla-
rodziny.pl. 

Szanowni Mieszkańcy

 Uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2014 r. 
(poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracow-
ników Urzędu Miasta w Żorach, w zamian za przypadający  
w sobotę 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych.
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Street Workout 
w Parku Cegielnia

Współcześnie wykorzystywana jest 
w ramach treningów wojskowych, 
w przeszłości Spartanie trenowali 
ją, przygotowując się do bitwy pod 
Termopilami – kalistenika. 

 W  Żorach już też można ją 
uprawiać. Urządzenia do kali-
steniki stanęły w Parku Cegiel-
nia.

Inwestycja obejmowała 
montaż sześciu drążków do 
podciągania, pięciu porę-
czy równoległych i  drabinek  
o różnej wysokości i długości, 
a także skośnej ławki (do ćwi-
czeń mięśni brzucha) i słupów 
kwadratowych z obręczami 
na linach do podciągania się. 

Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa nawierzchnia wy-
konana została z perforowa-
nych mat gumowych.

Wszystkie elementy 
posiadają odpowiednie po-
twierdzenie jakości i bez-
pieczeństwa w  postaci cer-
tyfikatu. Przy placu widnieje 
instrukcja użytkowania każ-
dego urządzenia.

Kalistenika to aktyw-
ność fizyczna polegająca na 
treningu siłowym opartym 
na ćwiczeniach z  wykorzy-
staniem własnej masy ciała. 
Trening ten ma pozytywny 
wpływ na układ krwiono-
śny oraz kształtuje mięśnie, 
równowagę, zwinność i   ko-
ordynację. 

Jesień w Miasteczku Westernowym Twinpigs  
w Żorach zapowiada się ciekawie

 Najważniejsze wydarzenie 
jesieni to oczywiście Hallo-
ween w dwóch odsłonach 
– dla dzieci i  dla tych nieco 
starszych. Stosunkowo nowa 
październikowa tradycja wy-
jątkowo szybko zakorzeniła się 
w  polskiej świadomości, tym 
bardziej nie można o niej zapo-
mnieć w śląskim Teksasie.

W  pierwszy weekend paź-
dziernika zaplanowano zakoń-
czenie letniego sezonu z Mo-
toFriday. Przy muzyce na żywo 
fani dwóch kółek powspomi-
nają tegoroczne wyprawy, po-
dzielą się wiedzą na temat od-
powiedniego zabezpieczenia 
motocykla na sezon zimowy.

Osoby, które kochają taniec 
i  wspólną zabawę, będą miały 
okazję w każdy czwartek spró-
bować swoich wokalnych sił na 
karaoke. Już od września wśród 
występujących wybierany jest 
najpiękniejszy Głos Jesieni 
i  wręczane są wyjątkowe na-
grody – weekend w Miasteczku 
z noclegiem i  mnóstwem atrak-
cji. Sobotnie wieczory  warto 
zarezerwować na „twinpigso-
wy” dancing zawsze połączony 

z  ciekawą propozycją konkur-
sów i gier dla całych rodzin.

W  październiku rozpocz-
nie się  także cykl comiesięcz-
nych spotkań osób związanych  
z marketingiem, social media, 
public relations w restauracji 
Panna Maria, Teksas. Świetna 
okazja, by porozmawiać o no-
wych rozwiązaniach, wspólnie 
rozwiązać ciekawe problemy, 
wysłuchać interesujących wy-
stąpień. Warto wspomnieć, iż 
Miasteczko Westernowe Twin-
pigs ubiega się o przyznanie 
licencji TEDx.

Sukces pierwszej edycji 
Swapping Twinpigs mobilizuje 
do organizacji kolejnych, jesz-
cze bardziej interesujących. 
Tym razem połączymy wymia-
nę ubrań z  ciekawą niespo-
dzianką dla wszystkich pań. 
Wstęp na wydarzenie będzie 
odpłatny: 25 zł od osoby. 

 www.twinpigs.zory.pl          
FB/miasteczkotwinpigszory

OPERETKA  
„KRAINA UŚMIECHU”

   Scena na Starówce 
ul. Kościuszki 3 
17.10.2014 godz. 18.00 
cena 45 zł parter, 35 zł balkon

„Kraina uśmiechu” to szczy-
towe osiągnięcie wielkiego 
twórcy operetki wiedeńskiej  
Franza Lehára, powstałe w 
1929 roku. Wszystkie niemal 
arie i duety pochodzące z owej 
przepięknej operetki stały się 

niekwestionowanymi szlagie-
rami sceny muzycznej, jak np.: 
„Twoim jest serce me...”, „Her-
batka sam na sam” lub „Kto dał 
nam klucze do miłości bram...”. 
Także libretto operetki to jed-
na z  najpiękniejszych i  najbar-
dziej wzruszających historii 
miłosnych z nutką orientalnej 
kultury Chin.  Operetka docze-
kała się kilku ekranizacji, w tym  
z   Janem Kiepurą i Martą Eg-
gerth (1952). Był to równocze-
śnie ostatni film nakręcony 
przez Jana Kiepurę. 
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Twinpigs  
Country Festival 

 Już po raz drugi w Miasteczku 
Westernowym Twinpigs w  Żo-
rach odbędzie się prawdziwa 
uczta dla miłośników muzyki 
country, a także wszystkich fa-
nów kultury Dzikiego Zachodu.

W  sobotę, 27 września, 
będzie można pobawić się  
w rytmie muzyki country,  
w wykonaniu takich sław jak: 
Tomasz Szwed, Lonstar, Strefa 
50, Konwój oraz Teren-C. Roz-
poczęcie zaplanowano na go-
dzinę 15.00. Między koncerta-
mi zobaczymy pokazy taneczne 
oraz kowbojskie atrakcje.

W  niedzielę, 28 września, 
na festiwalu wystąpią: Alicja 
Boncol & Koalicja, Fayerwerk, 
czeski zespół Country Sisters 
oraz obchodzący 30-lecie ist-
nienia zespół Drops. 

 http://twinpigs.
countryfestival.pl/artysci
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