
W numerze:
Bezpłatna pomoc  
dla karmiących mam
– strona 3.

Budowa ruszyła!
– strona 4

Stypendia Prezydenta Miasta
– strona 2.

KurierŻorski
Miejski 
Biuletyn 
Informacyjny

ISNN 1507-1685

KurierŻorski
Miejski 
Biuletyn 
Informacyjny

Numer 9 | Październik 2014

Żorska  
Karta Seniora
więcej na stronie 3.



www.zory.plnumer 8 | Wrzesień 20142 3Made in Żory Made in Żory 

Miejskie obchody  
Dnia Edukacji Narodowej
Z rąk Prezydenta Miasta Waldemara Sochy nagrodę odebrało osiemdziesiąt 
osób. Wyróżnieni zostali nauczyciele, uczniowie oraz studenci.
 Uroczystość odbyła się  

w Kinie „Scena na Starówce”. 
Prezydent w tym roku nagrodził 
trzydziestu dwóch wybitnych 
pedagogów, trzydziestu ośmiu 
utalentowanych uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz sze-
ściu studentów. Medal Komisji 

Edukacji Narodowej i Nagro-
dę Śląskiego Kuratora Oświaty 
otrzymał Marcin Wieczorek. 

„Do nauczycieli kieruje nie 
tylko słowa podziękowania, ale 
przede wszystkim uznania. Za 
Waszą chęć dostosowania się do 
zmieniających się i nie zawsze ła-
twych realiów pracy. Słowa uzna-

nia kieruję również do wszystkich 
rodziców nagrodzonych dzisiaj 
uczniów. To dobra atmosfera 
dla kształcenia się stworzona  
w domu jest fundamentem suk-
cesu Waszych dzieci. – powiedział 
prezydent podczas święta oświaty.

Galę uświetniły dodatko-
we atrakcje. Na scenie swoje 

umiejętności taneczne zapre-
zentowały dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 8  
w Rogoźnej. Tegoroczne obcho-
dy DEN zakończył koncert Kata-
rzyny Brzóski. 

Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy. Lista 
wyróżnionych: 

Porady prawne za darmo!
 Na początku października 
wznowił działalność Punkt 
Porad Obywatelskich,  
w którym mieszkańcy naszego 
miasta, a także z ościennych 
powiatów mogą skorzystać 
z bezpłatnej porady 
prawnej i obywatelskiej.

Punkt mieści się w bu-
dynku Żorskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
na osiedlu Sikorskiego 52. Po-
rady udzielane są wyłącznie 

po wcześniejszym umówieniu 
terminu pod numerem telefo-
nu 32 435 51 11.

Podstawową grupą odbior-
ców są osoby z niską świado-
mością prawną i obywatelską, 
które nie potrafią samodzielnie 
znaleźć odpowiedzi na nurtują-
ce ich problemy prawne i spo-
łeczne. W głównej mierze pro-
jekt jest skierowany do osób 
oraz instytucji, dla których pro-
fesjonalna pomoc prawna jest 
poza zasięgiem finansowym.

Głównym celem projektu 
pn. „Świadczenie poradnic-
twa prawnego i obywatel-
skiego sposobem na wzmoc-
nienie struktur administacji 
publicznej” jest zapewnie-
nie szerokiego dostępu do 
dobrej jakości bezpłatne-
go poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego dla każ-
dego zainteresowanego 
poprzez działalność Punk-
tów Poradnictwa Otwartego 
(PPO).

Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Żorska Karta Seniora
W październiku wystartował program „Żorska Karta Seniora”. Starsi mieszkańcy 
mogą starać się o karty uprawniające do najróżniejszych ulg i bonifikat. Warto 
dodać, że regulamin programu „Żorska Karta Seniora” był opiniowany przez 
Żorską Radę Seniorów.

 Żorska Karta Seniora będzie 
honorowana na terenie miasta 
Żory, w tzw. Punktach Partner-
skich, które włączyły się do pro-
gramu. O wydanie dokumentu, 
od 1 października br., mogą 
ubiegać się osoby, które ukoń-
czyły 60. rok życia i na stałe 
zamieszkują nasze miasto. Karty 
wydawane są przez pracowni-
ków Zespołu Spraw Społecz-
nych w Urzędzie Miasta Żory.

– Celem programu jest 
włączenie seniorów do aktyw-
nego życia społeczności lokal-
nej, zwiększenie dostępności 
dóbr kultury, sportu i rekreacji,  
a także propagowanie pozy-
tywnego wizerunku żorskich 

seniorów. Zadaniem programu 
jest ułatwienie osobom, które 
ukończyły 60. rok życia, ko-
rzystania z produktów, usług  
i świadczeń na terenie Żor po-
przez zapewnienie oferty spe-
cjalnej korzystnej dla seniorów 
– wyjaśnia Waldemar Socha, 
Prezydent Miasta Żory. 

 Więcej na temat Żorskiej 
Karty Seniora można 
dowiedzieć się w Zespole 
Spraw Społecznych, Urząd 
Miasta Żory, Rynek 9, pokój  
nr 100, numer telefonu:  
32 43 48 134 i 135, 
adres e-mail: zss@um.zory.pl

Bezpłatna pomoc dla karmiących mam

 Ruszyła realizacja 
programu zdrowotnego 
pn. „Mamy w Żorach 
karmią piersią”. 
Realizatorem programu  
w drodze konkursu zostały 
Miejskie Zakłady Opieki 
Zdrowotnej w Żorach  
ul. Dąbrowskiego 20. 

W ramach programu  
w Szpitalu Miejskim w Żorach 
została uruchomiona Porad-
nia Laktacyjna. Do poradni 
mogą zgłaszać się miesz-
kanki Żor, które karmią lub 
zamierzają karmić piersią. 
Porad udziela położna mgr 
Joanna Fajdek, konsultantka 
laktacyjna IBCLC (Internatio-
nal Board Certified Lactation 
Consultant). Wizyty są bez-
płatne i odbywają się w każ-
dy piątek od 9:30 do 14:30. 
Na wizytę należy umówić 
się wcześniej pod nume-
rem telefonu 32 43 44 691.  
W ramach programu można 
także bezpłatnie wypożyczyć 
profesjonalny laktator. Jed-
nocześnie informujemy, że 
głównym celem realizacji pro-
gramu jest zwiększenie liczby 
dzieci karmionych wyłącznie 
piersią w okresie pierwszych 
6 miesięcy ich życia przez 
matki zamieszkujące na tere-
nie miasta Żory. 

Fot. Elżbieta Sw
aczyj

• Ewa Bień
• Bożena Biłka
• Alicja Buszka
• Bartłomiej Duda
• Paweł Gamża
• Anna Gaszka
• Elżbieta Godziek
• Danuta Grodoń-Śliwińska
• Jolanta Górska
• Katarzyna Jakubik
• Teresa Kieler-Grzywa
• Juliusz Kobylanka
• Barbara Krawczyk
• Irena Krzywoń
• Anna Krysztafkiewicz-Oleś
• Joanna Kuśka
• Teresa Matynia

• Sylwia Maruszczyk
• Bogusława Mirecka
• Katarzyna Mroczek
• Elżbieta Nyga
• Aldona Oszmaniec
• Katarzyna Paszek
• Gabriela Raczyńska
• Tomasz Sieradzan
• Aleksandra Sojka
• Mirosława Szotowicz
• Dorota Szymała
• Renata Śmietana
• Jacek Świerkocki
• Iwona Walczyk
• Dagmara Wańczura
• Dagmara Zazulak
• Iwona Żydek

1. Dagmara Bator  
(Uniwersytet Jagiel-
loński)

2. Dorota Babilas  
(Politechnika Śląska)

3. Marek Stopa  
(Uniwersytet Jagielloński)

4. Joanna Szymala  
(Akademia Muzyczna  
w Katowicach)

5. Karolina Jasiak  
(Politechnika Śląska)

6. Katarzyna Jasiak  
(Politechnika Śląska)

• Szymon Kieczka
• Jagoda Kudlińska
• Hanna Dźwigońska
• Marek Komorowski
• Paweł Gwóźdź
• Brachman Julia
• Anna Konsek
• Łucja Śliwińska
• Oliwia Faryna
• Alan Jatczyk
• Miłosz Żebrowski
• Sandra Macionczyk
• Artur Jaworski

• Monika Wojtaś
• Julia Smolnik
• Szymon Tomala
• Aleksandra Domin
• Paweł Zmarzły
• Patryk Kozaczuk
• Szarzewicz Mateusz
• Izabela Dzień
• Martyna Mila
• Marta Teliżyn
• Patryk Cincio
• Krzysztof Jakubowski
• Julia Lalek

• Dominika Kowalska
• Tomasz Witek
• Patrycja Paszek
• Marta Walczyk
• Rafał Faruga
• Paweł Szatkowski
• Mariusz Reguła
• Arkadiusz Szostek
• Hanna Czerwińska
• Monika Pękala
• Krystian Gałaszek
• Eryk Mencner

Nagrodzeni nauczyciele 2014 r.: Nagrodzeni uczniowie 2014 r.:

Studenci:
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Willa Haeringa otrzymała prestiżową nagrodę
 Kompleksowe odnowienie  
i rozbudowa Willi Haeringa 
zdobyło uznanie kapituły 
przyznającej nagrodę 
„Modernizacji Roku 2013”.

Jury konkursu doceniło 
„świetne połączenie zabytko-
wej i nowoczesnej architektu-
ry, cegły i szkła, surowego be-
tonu i drzewa, gdzie budynek 
z zewnątrz jest wizytówką,  
a szklana część daje prze-
stronne, industrialne wnętrza 
stworzone dla Muzeum Miej-
skiego w Żorach”.

Willa Haeringa, to jeden 
z najpiękniejszych zabytków 

naszego miasta. Eklektycz-
ną kamienicę zbudowano  
w 1908 roku, jest ona zlokali-
zowana przy ulicy Muzealnej. 
Dzięki pełnemu remontowi 
konserwatorskiemu, a także 
rozbudowie obiektu skoń-
czyły się problemy lokalowe 
Muzeum Miejskiego w Żorach. 
Oprócz muzeum w wyremon-
towanym budynku swoją sie-
dzibę znalazła Podstrefa Ja-
strzębsko-Żorska Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej S.A., dzięki której możliwa 
była inwestycja. Przeprowa-
dzone prace sprawiły, że hi-
storycznemu budynkowi, zwa-

nemu potocznie Burkotówką, 
przywrócony został pierwotny 
wygląd z początku XX wieku.

W obiekcie będzie się znaj-
dować Dział Historii i Kultury 
Regionu Muzeum Miejskiego 
z główną częścią muzealnej 
ekspozycji oraz nowoczesny-

mi salami wystawienniczymi. 
Na pierwszym piętrze mieści 
się siedziba KSSE S.A. Wła-
ściciele planują też wynająć 
część pomieszczeń biurowych 
budynku oraz część piwnic. 
Mogłaby tam powstać stylowa 
restauracja lub kawiarnia. 

Żorzanie kochają bieganie
 12 października odbył 
się w naszym mieście 
VII Żorski Bieg Uliczny 
zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek  Sportu  
i Rekreacji w Żorach.

Trasę pokonali prawie 
wszyscy uczestnicy najwięk-
szej imprezy biegowej w re-
gionie, a wzięło w niej udział 
1750 osób! Był to rekordo-
wy wynik. W „Biegu Głów-
nym” na dystansie 10 km 
wystartowało 820 biegaczy.  
W dwukilometrowym „Biegu 
po zdrowie” pobiegło 873  
uczestników, a w „Spacerze 
Nordic Walking” – dystans  
3 km pokonało 57 osób.

Wśród uczestników im-
prezy znaleźli się czynni za-
wodnicy, amatorzy, ucznio-
wie, nauczyciele, ale także  

wieloosobowe  reprezentacje  
rodzin,  szkół  i  organizacji.  
W  biegu  oraz  marszu  bra-
li  udział głównie mieszkań-
cy Żor, ale nie zabrakło gości 
z sąsiednich miast. Patronat 
Honorowy na imprezą ob-
jął: Prezydenta Miasta Żory 
– Waldemar Socha, Przewod-
niczący Rady Miasta Żory 
– Piotr Kosztyła i Senator 
Rzeczpospolitej Polskiej – 
Adam Ździebło. 

Budżet Obywatelski 2015! Pół miliona złotych czeka na Twoje propozycje!
Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że już po 
raz drugi można zgłaszać 
swoje propozycje przed-
sięwzięć w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. W tym roku 
pula pieniędzy także wynosi 

pół miliona złotych. Propo-
zycje projektów można zgła-
szać drogą mailową na ad-
res e-mail: bpi@um.zory.pl,  
a także osobiście w Urzędzie 
Miasta Żory na al. Wojska 
Polskiego 25 oraz na Rynku. 

W budynkach magistratu,  
w punktach informacji znaj-
dują się urny, do których 
można wrzucać propozy-
cję projektów. Formularz 
zgłoszenia jest dostępny  
w Urzędzie Miasta przy 

urnie lub do pobrania na 
stronie www.zory.pl.

Zgłoszenia przyjmowane 
będą od 25 września do 8 li-
stopada br.

Zapraszamy do współ-
pracy! 

Budowa ruszyła!
We wrześniu wbito pierwszą łopatę pod budowę nowej siedziby Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji 
w Żorach. Nowoczesny gmach powstanie na osiedlu Księcia Władysława m.in. 
dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z rezerwy budżetowej rządu oraz wsparciu 
z budżetu miasta.

 Obiekt zaprojektowano jako 
czterokondygnacyjny z czę-
ściowym podpiwniczeniem. 
Parter budynku pełnić będzie 
funkcję Ośrodka Wczesnej 
Interwencji przeznaczonego 
dla dzieci w wieku do 7. roku 
życia, opóźnionych w rozwoju 
psychoruchowym i upośledzo-
nych umysłowo. W skład OWI 
wchodzić będą takie pomiesz-
czenia jak: gabinety specjali-
styczne, lekarskie, rejestracja 
dla pacjentów, poczekalnia 

dla rodziców z dziećmi, sala 
rehabiltacyjna, sala do tera-
pii SI, sala do hydromasażu 
oraz pomieszczenie socjalne  
i higieniczno-sanitarne dla pra-
cowników OWI. Na kondygnacji 
tej oprócz pomieszczeń OWI 
usytuowana będzie szatnia 
oraz wózkownia dla 60 wycho-
wanków OREW.

Natomiast kondygnacja 
pierwszego piętra pełnić bę-
dzie funkcję Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wycho-

wawczego przeznaczonego dla 
dzieci w wieku od 3 do 23 lat, 
które wymagają kompleksowej 
pomocy rehabilitacyjno-edu-
kacyjnej. W skład OREW wejdą 
takie pomieszczenia jak: sala re-
habilitacyjna, dwie sale eduka-
cyjno – terapeutyczne, siedem 
sal rewalidacyjno-wychowaw-
czych, pięć gabinetów specja-
listycznych, gabinet dyrektora 
oraz pomieszczenia higienicz-
no-sanitarne dla wychowanków  
i pracowników. Drugie piętro 
będzie pełnić funkcję admini-
stracyjną. Natomiast piwnice 
budynku będą podzielone na 
dwie części – zaplecze ku-
chenne oraz część techniczną. 
Obiekt zostanie wyposażony 
w dźwig osobowy, obsługujący 
wszystkie kondygnacje. Budy-
nek będzie również wyposażo-
ny w dwa dźwigi towarowe.

Dzięki tej inwestycji roz-
wiązane zostaną problemy po-
lityki społecznej adresowanej  
do osób z niepełnosprawno-

ścią intelektualną. W starym 
budynku, w którym obecnie 
mieści się OREW i OWI, po sto-
sownym remoncie powstanie 
mieszkalnictwo chronione, ho-
stel oraz dom pomocy osobom 
niepełnosprawnym intelektu-
alnie pozostającym bez opieki 
rodziców. Będzie to pierwsze 
w regionie rozwiązanie syste-
mowe dla osób z tego rodzaju 
potrzebami.

Całość inwestycji, która ma 
być gotowa w listopadzie 2015 
roku, wstępnie szacowana jest 
na kwotę 10 mln złotych.

Środki finansowe  w wyso-
kości 50 % kosztów budowy 
netto będzie pokrytych z re-
zerwy budżetu rządu. Pozo-
stała część będzie pochodziła  
z budżetu miasta.  Ogromną de-
terminacją i zaangażowaniem 
wykazało się także Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym, 
które zebrało ok. 1 mln zł na 
wyposażenie placówki. 

Porządkujemy gospodarkę 
wodno-ściekową!
Dobiegł końca projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Żorach”. Teraz pora na podłączenie posesji do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej!
 W celu spełnienia obowiąz-

ku 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 .  Z łożenie wniosku  
o wydanie warunków tech-

nicznych przyłączenia do ka-
nalizacji. Formularz można 
pobrać ze strony internetowej 
przedsiębiorstwa bądź otrzy-
mać w Punkcie Obsługi Klien-
ta PWiK Żory sp. z o.o.

2. Zgłoszenie terminu wy-
konania przyłącza.

3. Wykonanie przyłącza 
na podstawie wydanych wa-
runków technicznych przyłą-

czenia do sieci kanalizacyj-
nej. Prace można wykonać we 
własnym zakresie bądź zlecić 
wykonawcy posiadającemu 
odpowiednie uprawnienia.

4. Wykonanie pomiaru 
geodezyjnego (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 odprowa-
dzanie ścieków. 

 Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie 
internetowej: 
www.pwik.zory.pl
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Szukają rodzin zastępczych
 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żorach 
rozpoczął nabór na 
kandydatów z terenu 
miasta do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej. Rodzina 
taka stanowi alternatywę 
dla domów dziecka.

Celem rodziny zastęp-
czej jest zapewnienie dziec-
ku odpowiednich warun-
ków wychowania. Pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej 
może być powierzone mał-
żonkom lub osobie samot-
nej. Osoby te muszą jed-
nak spełnić pewne warunki  
i tak na przykład: kandyda-
ci na rodziców zastępczych 
powinni dać rękojmię nale-
żytego sprawowania pieczy 
zastępczej, przebywają na 
terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, nie są ograniczone w 
zdolności do czynności praw-
nych, nie są i nie były pozba-

wione władzy rodzicielskiej 
itd. Ważne, by osoby te były 
zdolne do sprawowania wła-
ściwej opieki nad dzieckiem, 
zapewniają odpowiednie wa-
runki bytowe i mieszkaniowe 
umożliwiające dziecku za-
spokojenie jego indywidual-
nych potrzeb w tym: rozwoju 
emocjonalnego, fizycznego  
i społecznego, właściwej 
edukacji i rozwoju zainte-
resowań, wypoczynku i or-
ganizacji czasu wolnego.
Przyszli rodzice zastępczy, 
niespokrewnieni z przyjmo-
wanym dzieckiem otrzymu-
ją pomoc finansową na po-
krycie kosztów utrzymania 
dziecka – 1000 zł miesięcz-
nie na każde dziecko. Mogą 
również liczyć na pomoc  
i wsparcie ze strony pracow-
ników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żo-
rach. 

 Wszelkie informacje na 
powyższy temat można 
uzyskać w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żorach,  
ul. Ks. Przemysława 2,  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:30 do 15:30 
lub telefonicznie: 32 43 42 
412, tel. 32 43 43 713.

Kolejne atrakcje  
w Parku Cegielnia!

 Już wkrótce na terenie 
Parku Cegielnia powstaną 
nowe, ciekawe atrakcje dla 
rowerzystów, rolkarzy  
i pieszych. 

Przy ulicy Folwareckiej 
wybudowane zostaną tory 
rowerowe, nawiązujące do 
istniejącego już Miasteczka 
Ruchu Drogowego. 

Wielką atrakcją będzie 
nowoczesny Tor Wrotkarski,  
a miłośników rowerowych 
szaleństw przyciągną na 
pewno kolejne tory rowe-
rowe tj. Dirt Jumping, Pump 
Track, Northshore. 

Już w listopadzie br. ukoń-
czona zostanie budowa 1,2 km 
ścieżki rolkarskiej w formie 
pętli wokół całego Parku 
Cegielnia oraz część chod-
ników w kierunku ul. Wo-
dzisławskiej. Zostanie także 
przygotowany plac pod sce-
nę plenerową, która będzie 
już wykorzystana podczas 
najbliższej Żorskiej Wiosny 
Młodości. Dodatkowo zosta-
nie przygotowany dojazd do 
sceny i pozostałych atrakcji 
od strony wyremontowanej  
ul. Miłej. Dodatkowo zimą te-
ren będzie wykorzystany do 
jazdy na nartach biegowych. 

Paweł Dzida  
mistrzem Polski

 Paweł Dzida – zawodnik 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Czwórka” Żory 
–  zdobył złoty medal w sko-
ku w dal na Mistrzostwach 
Polski Młodzików w Lekkiej 
Atletyce, które odbyły się  
w miniony weekend w Zielo-
nej Górze. 

Żorzanin jechał na mi-
strzostwa w roli fawor y-
ta , ponieważ leg it ymował 
się najlepszym wynikiem  
w Polsce – 6,49 m. Walka na 
skoczni była bardzo zacięta, 
podopieczny Iwony Krupy 
prowadził z wynikiem 6,66 m, 
jednak w piątej kolejce za-
wodnik z LKS Maraton Turek 
skoczył na odległość 6,67 m 
i objął prowadzenie. Decy-
dująca była szósta – ostatnia 
seria skoków, w której rywal 
Pawła nie poprawił wyniku, 
a Żorzanin oddał „złoty” 
skok konkursu na odległość 

6,74 m i został mistrzem 
Polski młodzików w skoku 
w dal.

Paweł Dzida jest zawod-
nikiem bardzo wszechstron-
nym, a w bieżącym roku 
zdobył wszystko co było do 
zdobycia w kategorii mło-
dzików. Trzykrotnie zdoby-
wał złoty medal na Halo-
wych Mistrzostwach Śląska 
w Brzeszczach i Spale – 60 
m, 300m, skok w dal. 
Na letnich Mistrzostwach 
Śląska i Mistrzostwach Ma-
kroregionu dwukrotnie sta-
wał na najwyższym podium 
– 100 m i skok w dal. We wło-
skim Majano również nie dał 
szansy rywalom i zwyciężył 
w skoku w dal. Sezon star-
towy uwieńczył zdobyciem 
mistrzostwa Polski młodzi-
ków i doskonałymi rekorda-
mi życiowymi: skok w dal – 
6,74 m i 100 m – 11,30 s. 

dla

Dyrektor Zakładu

Jerzy Krótki
Żory,  15 września 2014 r.Żory,  15 września 2014 r.

Mieszkańców Miasta Żory
za otwartość i zrozumienie problemów osób niepełnosprawnych i korzystanie z usług 

oferowanych przez Zakład oraz Bar Mleczny "Krówka" , a realizowanych  
przez niepełnosprawnych pracowników   

w  5  rocznicę działalności  
 

Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno - Usługowego "Wspólna Pasja"  
w Żorach 

ABC Wyborów Samorządowych
Informujemy, że wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, a ich druga tura 
– tam, gdzie to będzie konieczne – 30 listopada.

 W całej Polsce wybierzemy 
kilka tysięcy radnych i 2,5 
tysiąca wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast. Wybory 
samorządowe zarządza pre-
mier. Zgodnie z kodeksem 
wybory odbywają się w ostat-
ni dzień wolny od pracy po-
przedzający  upływ kadencji 
rad. Kadencja obecnych rad 
kończy się z dniem 21 listo-
pada, a ostatni dzień wolny 
od pracy to 16 listopada. Wy-

bory w miastach na prawach 
powiatu są wielomandatowe 
i proporcjonalne. 

Mieszkańcy miast na 
prawach powiatu wybiera-
ją wyłącznie radę miejską  
i prezydenta miasta (miasta 
na prawach powiatu nie mają 
odrębnych organów gminy  
i powiatu) oraz radnych do 
sejmiku wojewódzkiego – 
otrzymają więc  trzy karty do 
głosowania. 

Fot. Elżbieta Sw
aczyj
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Halloween Party w Twinpigs
 Już 31 października 

goście Miasteczka Wester-
nowego Twinpigs przeży-
ją  prawdziwe chwile grozy. 
Będzie mrok, strach, płacz  
i zgrzytanie zębów. Zaprasza-
my na Twinpigs Helloween 
Party! 

Jednocześnie informuje-
my, że w sezonie jesienno-

-zimowym kasy Miasteczka 
Westernowego Twinpigs  
w tygodniu (od poniedział-
ku do piątku) otwarte są  
w godzinach od 9:00 do 
17:00, a w weekendy od 
godz. 10:00 do 18:00. Mia-
steczkowe atrakcje czynne 
są jeszcze godzinę po za-
mknięciu kas. 

Szanowni Mieszkańcy,

 uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2014 r. (po-
niedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowni-
ków Urzędu Miasta w Żorach, w zamian za przypadający  
w sobotę 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych.


