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Narciarze na start!

Podatki bez 
tajemnic

Mistrzostwa zabrza w Narciarstwie zjazdowyM

W najbliższą sobotę 
„Dzień otWarty” 

W urzęDzie skarboWym

na stoku w Wiśle stoż-
ku rozegrane zostaną 
18 marca Mistrzostwa 
zabrza w narciarstwie 
zjazdowym. na naj-
lepszych zawod-
ników czeka-
ją puchary 
prezydenta 
miasta i 
atrakcyjne 
nagrody rze-
czowe.

Imprezę organizuje Grodz-
ki Szkolny Związek Sportowy 
w Zabrzu. Zawody rozegra-
ne zostaną w kilkunastu 
kategoriach. Zgłoszenia 
chętnych przyjmowane są 
osobiście w Gimnazjum nr 
12 przy ul. Niemcewicza 1  

w Zabrzu lub poprzez formu-
larz dostępny na stronie in-
ternetowej www.i12.pl. Do 13 
marca opłata startowa wynosi 
15 zł dla uczniów i 25 zł dla 

dorosłych. Po tym ter-
minie opłata bę-

dzie wynosić 40 
zł. Zapisać się 
będzie moż-
na również 
w dniu zawo-
dów (opłata 

50 zł).
Numery star-

towe wydawane 
będą od godziny 9  

w biurze zawodów usytuowa-
nym w pobliżu kas. Start 
pierwszego zawodnika plano-
wany jest na godzinę 10.30. 
Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród ma nastąpić około 
godziny 14.30. (hm)

nie wiesz, jakie ulgi ci 
przysługują? masz kłopot 
z wypełnieniem zeznania 
podatkowego? Wszyst-
kie wątpliwości rozwieją 
pracownicy zabrzańskie-
go urzędu skarbowego, 
którzy w najbliższą sobo-
tę zapraszają na „Dzień 
otwarty”.

– W tym dniu będzie można uzy-
skać niezbędne informacje co do 
doboru odpowiedniego formula-
rza podatkowego za 2011 rok, 
sposobu wypełnienia zeznania 
podatkowego, limitów i warun-
ków pozwalających na skorzysta-
nie z ulg i odliczeń oraz dokonać 
aktualizacji danych podatnika – 
tłumaczy beata kwiatkowska, 
zastępca naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Zabrzu.
W ramach „Dnia otwartego” 
zabrzańską skarbówkę będzie 
można odwiedzać 10 marca  
w godzinach od 9 do 13. Urząd 
organizuje również kursy dla osób 
zainteresowanych rozliczaniem się 
z fiskusem drogą elektroniczną. 
Cykliczne szkolenia multimedialne, 
w zakresie składania w ten sposób 
zeznań rocznych przez osoby fizycz-
ne, odbywają się w każdy wtorek 
o godz. 12  na VIII piętrze Urzędu 
Skarbowego przy ul. Bytomskiej 
2 w Zabrzu. Szkolenia potrwają 
do 24 kwietnia. Przypomnijmy, że 
czas na rozliczenie się z fiskusem 
mamy do końca kwietnia. (hm)

Podziękowanie za Pracę 
dla dzielnicy

Po raz kolejny Wręczone zostały laury „Przyjazny Dla mikulczyc”

konsekwentnie i z zaan-
gażowaniem pracuję na 
rzecz swojej dzielnicy. 
za to zostali docenieni. 
Grono wyróżnionych lau-
rem „Przyjazny dla mi-
kulczyc” powiększyło się 
o kolejne osoby.
 
Uroczystość wręczenia wyróż-
nień odbyła się w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Mikulczycach. 
W tym roku nagrodzono jedną in-
stytucję i cztery osoby prywatne. 
W gronie laureatów znalazła się 
Aleksandra Halemba, właściciel-
ka restauracji „Pod Wawrzynem”. 
Laur odebrał również Wiesław Da-
rewski, pedagog, plastyk i anima-

tor. Irmgardzie i Norbertowi Klasi-

kom podziękowano za to, że od 

wielu lat zgodnie z tradycją rodzin-

ną pielęgnują kapliczkę św. Jana 

Nepomucena w Mikulczycach.

Mieszkający w Niemczech Johann 

Hermann otrzymał laur za wkład w 

kompletowanie historii dzielnicy, 

pisanie książek i tworzenie filmów. 

W jego imieniu statuetkę odebrała 

siostrzenica. Laur Honorowy trafił 

do księdza proboszcza Piotra Kle-

mensa z parafii św. Teresy. Uro-

czystość uwiecznił występ młodych 

artystów z Mikulczyc (hm)

Dobre Wieści Dla 
bezrobotNych! 

na śląsku PrzybyWa 
Miejsc pracy!

Firmy szukają 
chętnych do pracy

laury wręczono w młodzieżowym Domu kultury w mikulczycach

Ze statystyk Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach 
wynika, że jeszcze pod koniec 
grudnia w śląskich urzędach 
pracy było nieco ponad 4,6 
tysiąca ofert pracy. W stycz-
niu ta liczba przekroczyła 8,1 
tysiąca. To oznacza wzrost 
aż o 75 procent. Prawie pół 
tysiąca zgłoszeń pochodziło  
z Zabrza.

– Jedną z przyczyn takiego 
wzrostu zgłoszeń wolnych 
miejsc pracy jest fakt, że pra-
codawcy liczą na pieniądze  
z Funduszu Pracy. Wiedzą, że 
urzędy pracy otrzymują środki 
na staże i dlatego zgłaszają 
zapotrzebowanie właśnie do 
publicznych służb zatrudnienia, 
licząc na możliwość zatrudnie-
nia pracownika w ten sposób 

– tłumaczy Paulina cius z 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Katowicach.
W tym roku na aktywne formy 
zwalczania bezrobocia, w tym 
także staże, urzędy pracy z wo-
jewództwa śląskiego otrzymały 
prawie 175 mln zł.
Oprócz ofert zgłaszanych do 
urzędów, rekrutację prowadzi 
wiele firm, m.in. kopalnie, 

które w tym roku deklarują 
przyjęcie do pracy prawie 7,5 
tysiąca osób. Ma to m.in. 
związek z odchodzeniem na 
emeryturę dotychczasowych 
pracowników. 
Nowe miejsca pracy powstają 
także w Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, która 
co roku pozyskuje około 20 
nowych inwestycji. Realizacja 

jednej z nich już wkrótce ruszy 
na terenach KSSE położonych 
w Rokitnicy. Nowy zakład, zaj-
mujący się precyzyjną obróbką 
wyrobów stalowych, ma być 
gotowy za dwa lata. Jeszcze  
w tym roku zabrzański samo-
rząd planuje ogłoszenie kilku 
kolejnych przetargów na sprze-
daż nieruchomości położonych 
w Strefie. (hm)

W ciągu zaledwie miesiąca prawie dwukrotnie zwiększyła się ilość ofert dostępnych w urzędach pracy wojewódz-
twa śląskiego. zabrze należy do miast regionu, w których zgłoszeń przybyło najwięcej.


