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PAWŁOWSKI NEWS 

 

W tym numerze: 

Powitaliśmy wiosnę – Ekowagary – Ekoporady -  Wystawa pokonkursowa pisanek - 

Warsztaty wielkanocne - Jubileusz Antoniego Cygana – Rodem z Pawłowa -  

Święta za pasem – Ekomajówka - Zumba, czyli czas na ruch -  

Poradnik podatnika – Szczególnie polecamy 
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            Ekowagary 

 
21 marca, jak co roku, 

w DOK Pawłów dzieci  

z ZSP nr 6 powitały 

wiosnę. Tym razem 

hasło przewodnie, 

ekowarsztatów brzmiało 

Woda najwyższy skarb. 
Nasi uczniowie stanęli 

przed   trudnymi 

zadaniami: musieli 

wykonać akwarium  

z surowców wtórnych  

i ekologiczne Marzanny. A efekty… zobaczcie 

sami. 
 

       

 

 

 

 

 

 

Ekologiczne porady 

 
 Oto rady ekologicznych dzieciaków dla 

wszystkich  pawłowian, którym nie jest obojętny 

los naszej poczciwej Matki Ziemi.  Powstały one 

w czasie „burzy mózgów” na ekowagarach  

21 marca w Dzielnicowym Ośrodku Kultury.  

 

1. Zawsze zakręcaj wodę z kranu!  

( Franek Pilny kl. I) 

2. Podlewaj kwiaty! (Julia Malaga kl. I) 

3. Gaś światło, jak wychodzisz z pokoju lub 

z domu! (Ania Knapik kl.III) 

4. Zgniataj butelki przed wyrzuceniem! 

(Mateusz Rogoń kl. II) 

5. Bierz prysznic zamiast kąpieli!  

(Szymon Książek kl. I) 

6. Nie śmieć! (Mateusz Gabryś kl. IV) 

7. Oddawaj rzeczy do recyklingu!  

(Wiktoria Pakuła kl. VI) 

8. Nie kupuj jednorazowych pojemników  – 

stawiaj na opakowania wielokrotnego 

użytku!  

( Karolina Gogolin kl. IV) 

 

 

  

 

 

 

Ekopisanki 
 

14 kwietnia odbyły się świąteczne warsztaty, podczas których uczniowie 

szkoły podstawowej wykonywali ekologiczne zajączki wielkanocne 

(wykorzystywali tekturowe rolki z papieru 

toaletowego, które zwykle są wyrzucane oraz resztki 

papieru i filcu). Ogłoszono także laureatów konkursu 

na ekopisankę. W kategorii klas młodszych pierwsze 

miejsce zajął Michał Kostępski, drugie Paulina 

Kutyna, trzecie Michał Guziel, a wśród starszych 

dzieci nagrodzona została Martyna Grzybowska, Amelia Palka, Dariusz Rogoń 

oraz Julian Borysławski. Niektóre pisanki prezentowały nowatorskie podejście do 

tradycji wielkanocnych (np. pisanka ozdobiona techniką quilling lub filcowania).  

Gratulujemy naszym małym artystom niezwykłej kreatywności.                                              

Stare kartony, resztki niewykorzystanej 

bibuły, odrobina pomysłu i szczere chęci 

do zabawy, oto przepis na pierwszy 

udany happening artystyczny!!! 
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Antoni Cygan. Malarstwo 1989-2014 
 

7 marca 2014 w Galerii Muzeum Miejskiego 

Café Silesia została otwarta wystawa prac 

Antoniego Cygana, związana z 25-leciem jego 

twórczości. Jak zapewniali pracownicy 

muzeum, takich tłumów w murach tego 

budynku jeszcze nie było! Zgromadziła się 

rodzina artysty, jego przyjaciele, znajomi, 

współpracownicy i wielu zaproszonych gości. 

Wszyscy przybyli na wernisaż, aby podziwiać 

piękne dzieła, i podziękować artyście za 

twórczość. Malarz przygotował na wystawę wiele 

nowych prac, ale przede wszystkim można 

podziwiać liczne dzieła, które powstały na 

przestrzeni tych  już 25 lat. 

Honorowy Patronat nad wystawą objęli Prezydent 

Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz 

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. 

Podczas wernisażu prof. Antoni Cygan otrzymał 

brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”.  Medal przyznawany jest przez ministra 

kultury. To naprawdę ogromne wyróżnienie! 

Natomiast 31 marca, na zaproszenie Prezydent 

Miasta Zabrze, Małgorzaty Mańki-Szulik 

wystawę zwiedzał szczególny gość, abp Wiktor 

Skworc, Metropolita Katowicki. Po wystawie 

gości oprowadzał oczywiście sam autor prac.  

 
         Antoni Cygan – Złożenie do grobu  

 

Dla niezorientowanych… 

Antoni Cygan urodził się i mieszka  w Zabrzu. 

Studiował na Zamiejscowym Wydziale Grafiki   

w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie. Dyplom obronił w roku 1988  

w Pracowni Projektowania Graficznego           

prof. T. Jury oraz prof. A. S. Kowalskiego.  

Od roku 1992 pracuje na katowickiej Uczelni, 

obecnie prowadzi Pracownię Rysunku. 

    Antoni Cygan – Droga krzyżowa 

 

Od 2013 roku profesor zwyczajny. 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

na  kadencję 2012-2016. 

 

Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, 

między innymi w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, 

Lionie, Helsinkach, Opawie. Brał udział w wielu 

wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.  

Jest autorem kilku cykli Drogi Krzyżowej, między 

innymi do Bazyliki NMP w Licheniu oraz parafii 

Św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie. Zajmuje 

się również projektowaniem wnętrz kościołów  

(m. in. kompleksowy projekt wnętrza, ołtarzy, 

malarstwa w kościołach Św. Pawła Apostoła  

w Zabrzu, Kościół Św. Urbana w Paniówkach, 

Kaplicy Domu Księży Emerytów w Katowicach). 

Wystawa w Muzeum Miejskim w Zabrzu 

potrwa do 4 maja 2014, dlatego zachęcamy 

wszystkich zainteresowanych do jej obejrzenia. 

Serdecznie polecamy! 

Emilka 
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Święta już za pasem 
 

Wielkanoc już za pasem, intensywnie 

przeprowadzamy nasze domowe porządki, staramy 

się,  aby przed najważniejszymi Świętami wszystko 

było dopięte na ostatni guzik. Nie da się ukryć, to 

czas, kiedy wiele długich chwil spędzamy w 

Kościele, przygotowując się na Zmartwychwstanie. 

A kto dba o to, aby cała oprawa liturgiczna była  

gotowa na czas? O tym rozmawiam z Panem 

Alfonsem Guziel, kościelnym w naszej parafii.  

 

Panie Guziel, dziękuję, że zgodził się Pan na ten 

wywiad. A więc przejdźmy od razu do sedna sprawy – 

jak wyglądają przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy 

w naszej parafii pod względem organizacyjnym?  

Zaczynamy od gruntownego sprzątania w kościele. Co 

najmniej tydzień przed Świętami prosimy chętnych 

parafian o pomoc w sprzątaniu, czyścimy okna, 

myjemy podłogi, ławki. Potem wkraczamy w kolejną 

fazę przygotowań, tzn. w poniedziałek z pomocą Pana 

Cygana przygotowujemy Ciemnicę i Boży Grób. 

A gdzie są przechowywane wszystkie te potrzebne 

rzeczy? 

Takie rzeczy jak np. płótna trzymamy w Zakrystii, 

a pozostałe rzeczy są w piwnicy pod wieżą, np. figury 

lub krzyże. Oczywiście trzeba te wszystkie elementy 

wcześniej umyć. Pani, która jest odpowiedzialna za 

wypranie i wyprasowanie strojów liturgicznych, już 

też prawie skończyła swoją pracę. Warto też 

wspomnieć, że wcześniej, tuż przed Niedzielą 

Palmową, trzeba również dostarczyć palmy, a o to 

prosimy Pana Bednarczyka. Trzeba jeszcze dokładnie 

umyć naczynia liturgiczne, aby wszystko było już 

gotowe i czyste. Ministranci wyczyścili już świeczniki, 

kadzidła i dzwonki. 

A kiedy odbywają się próby czytania i śpiewu? 

Wszystkie te próby już się na bieżąco odbywają. 

Trzeba jeszcze poprosić kilku ludzi do np. noszenia 

latarni. „Umawianie” tych osób to mój obowiązek. 

A ilu księży będzie posługiwało podczas tegorocznych 

Świąt? 

Nie wiemy, czy ksiądz prałat Nocoń dotrze do nas  

z Rzymu, z powodu zbliżającej się kanonizacji Jana 

Pawła II ma sporo obowiązków. Będzie natomiast 

ksiądz Dreja, ksiądz Szalasta i oczywiście nasz 

Proboszcz. 

A zdarzyły się kiedyś jakieś nieprzewidziane historie 

podczas przygotowań? 

Zawsze coś się wydarzy, aczkolwiek nigdy nie dzieje 

się nic poważnego. Zdarzy się, że np. nie zadziałają 

mikrofony bądź wybije prąd. 

Na koniec, korzystając z okazji, że mam przyjemność 

z Panem porozmawiać, chciałam zapytać czy jest Pan 

zadowolony ze swojej pracy, posługi kościelnego? 

Oczywiście! Pracuję tu w Kościele od 1954, także 

sporo już przeżyłem. Jest to ciężka praca, czasem 

zdarzają się kryzysy, ale z Bożą pomocą wszystko 

idzie dobrze.  

Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę! 

Ja również dziękuję. 

                                                                         Isia 

 

Rodem z Pawłowa 
51 spotkanie „księży pawłowian”

 

 

2009, Zakopane, od prawej: ks. I. Widera,  

ks. T. Jaskółka, ks. E. Cygan, ks. T. Dola, ks. R. 

Gniździa, ks. K. Dola, ks. A. Dreja, ks. H. Macura,  

ks. E. Raszczyk, ks. K. Szalasta, ks. J. Wichary. 

22 kwietnia, we wtorek wielkanocny odbędzie 
się 51 spotkanie księży wywodzących się  
z Pawłowa oraz posługujących w naszej parafii. 
To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po wielu 
latach kapłani spotkają się właśnie w Pawłowie. 
 

Co roku „księża pawłowianie” spotykają się, by 

razem odprawić Mszę św., odwiedzić cmentarz, 

pomodlić się za zmarłych kolegów oraz przy 

wspólnym stole wymienić się wspomnieniami  

i doświadczeniami. Inicjatorem tych spotkań jest 

pochodzący z Tarnowskich Gór, były wikary 

pawłowskiej parafii, ks. Tadeusz Jaskółka 

(obecnie w Makoszowach). Ubiegłoroczny, 

jubileuszowy zjazd odbyło się w Wyrach pod 

Mikołowem, gdzie rezyduje ks. Edward Poloczek. 
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W tym roku spotkanie rozpocznie się  

o godzinie 11
00

 uroczystą Mszą św. w intencji 

księdza proboszcza Józefa Krakowskiego,  

z okazji 30-lecia jego posługi kapłańskiej oraz 

za zmarłych kapłanów pochodzących  

z Pawłowa i posługujących w naszej parafii. 

Wszystkich mieszkańców serdecznie 

zapraszamy do wzięcia udziału w tym 

niezwykłym wydarzeniu. 

 

 
1978, Brzeźce, od lewej siedzą: ks. E. Cygan,  

ks. A. Dreja, ks. P. Topór, ks. J. Jachowski (wikary 

parafii w Pawłowie); od lewej stoją: ks. T. Dola, 

 ks. K. Szalasta, ks. E. Raszczyk, ks. T. Jaskółka 

(wikary parafii w Pawłowie).  

 

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PAWŁOWA  
(wg. roczników święceń) 

1. Ks. Kazimierz Dola 

2. Ks. Eugeniusz Cygan 

3. Ks. Antoni Dreja 

4. Ks. Edward Poloczek (siostrzeniec 

pierwszego proboszcza i budowniczego 

kościoła w Pawłowie ks. Edwarda 

Mendego; urodził się w Pawłowie, jednak 

potem przeniósł się do parafii św. Józefa  

w Chorzowie, gdzie też miał prymicje) 

5. Ks. Kazimierz Szalasta 

6. Ks. Jan Wichary  

7. Ks. Tadeusz Dola 

8. Ks. Rudolf Gniździa 

ZMARLI 

1. Ks. Joachim Grolik 

2. Ks. Grzegorz Czech 

3. Ks. Edward Raszczyk 

4. Ks. Paweł Topór 

5. Ks. Ryszard Malcherek 

malaga

Impreza w siłowni, czyli ZUMBA

Nie od dziś wiadomo, że aktywność 

fizyczna jest dla naszego ciała i 

umysłu bardzo korzystna. Przed miesiącem 

oficjalnie przywitaliśmy wiosnę, a co za tym idzie 

siłownie, pływalnie i kluby fitness są przepełnione, 

na ulicach coraz więcej biegaczy oraz 

rowerzystów… Każdy chce o siebie zadbać, 

poruszać się, poprawić kondycję  

i wysmuklić sylwetkę przed wakacjami.  

Od niedawna jednak bycie „fit” stało się również 

modne. Niemalże w każdym sklepie odzieżowym, 

od supermarketów, przez tak zwane sieciówki,  

aż po markowe butiki, możemy tej wiosny kupić 

ładną i modną odzież sportową. W małym sklepie 

sportowym przy siłowni zauważyłam niedawno 

napis „JEŚLI JUŻ MAM SIĘ SPOCIĆ, ZROBIĘ 

TO Z KLASĄ!” Wygląda na to, że nie wystarczy 

już ćwiczyć, trzeba to robić w dobrym stylu… 

Moda modą, ale przecież wszyscy doskonale 

zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze są 

wygoda i pozytywne nastawienie. Ale jeśli brak 

nam motywacji, być może modne i kolorowe 

ubrania będą dla nas dodatkową zachętą? Kluby 

fitness oferują całą gamę zajęć grupowych, jednak 

szczególnie popularna stała się ostatnio, brzmiąca 

dość egzotycznie, zumba. Co to właściwie jest? 

Zumba to przede wszystkim taniec. 

Zainspirowana została połączeniem elementów 

tańców latynoamerykańskich oraz elementów 

fitness, a jej choreografia łączy w sobie hip-hop, 

soca, sambę, salsę, merengue, mambo, sztuki 

walki oraz elementy Bollywood i tańca brzucha. 

Wykorzystywane są także elementy treningu 

siłowego. Połączenie to opracował w latach 90. 

XX wieku w Kolumbii tancerz i choreograf 

Alberto "Beto" Pereza. Nieważne, czy  

w najmodniejszej koszulce czy w starym dresie, 

zumba jest doskonałym pomysłem na spędzenie 

wolnego czasu, nie tylko angażuje całe ciało, 

wpływając doskonale na naszą kondycję i figurę, 

ale jest po prostu świetną zabawą. Ot, taka 

impreza taneczna w siłowni. 
Od niedawna również w pawłowskim Domu 

Kultury w każdy wtorek o godz. 17
20 

odbywają się 

zajęcia zumby, na które wszystkich mieszkańców 

serdecznie zapraszamy!            
               malaga 
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Taniec, zabawa, BADOO…
 Kiedy kilka lat w naszym kraju pojawiła się 

moda na taniec, trudno było znaleźć w telewizji 

programy rozrywkowe innego rodzaju niż 

taneczne, a szkoły tańca wyrastały jak grzyby 

po deszczu. Jak zwykle bywa z modą, po 

pewnym czasie minęła, a narodowa pasja do 

tańca została zamieniona na pasję do 

gotowania. Jednak niektórzy pokochali taniec 

niekończącą się miłością… 

 

Małgorzata Żołnierek jest studentką architektury, 

wokalistką oraz tancerką. Od 2008 roku pracuje 

jako instruktor tańca. Od dwóch lat prowadzi 

dziecięco-młodzieżową grupę taneczną BADOO. 

Zespół składa się z trzech grup wiekowych: 

BADOO MINI - do 6 lat, BADOO do - 12 lat, 

BADOO 2 – to przede wszystkim gimnazjaliści, 

jednak górna granica wieku nie istnieje.  

Grupa ma już na swoim koncie pewne sukcesy.  

Występujemy na różnych imprezach. Ostatnio 

tańczyliśmy na imprezie organizowanej w ramach 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz na 

Dniach Talentu w  Sosnowcu.  

W zasadzie to dopiero  zaczynamy swoje podróże 

po scenach, ale startujemy w ogólnopolskich 

festiwalach, turniejach i spotkaniach  tanecznych. 

Zdobyliśmy wyróżnienie III stopnia na 

Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym „Róża” 

2013, wyróżnienie w III Zabrzańskim Festiwalu 

Tańca „Igraszki” 2014 oraz III miejsce  

w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Dzieci  

i Młodzieży "Dzieci – Dzieciom - Bez Barier", 

mówi pani Małgosia. 

Instruktorka kładzie duży nacisk na stały kontakt  

z rodzicami swoich uczniów. Z rodzicami 

rozmawiam w trakcie każdych zajęć. Kontaktuję 

się z nimi również telefonicznie i mailowo, 

przesyłając różne materiały, filmy, muzykę, do 

której ćwiczymy. Wiele zawdzięczam rodzicom, bo 

obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem i powierzyli 

mi swoje pociechy. 

 

Zajęcia odbywają się w SP nr 45  

w Sosnowcu, raz w tygodniu. Ich częstotliwość 

wzrasta w okresie przygotowań do występów. 

Muzyka, przy której trenują młodzi tancerze to 

street dance, hip hop, funky. Do grupy może 

dołączy każdy, niezależnie od stopnia 

zaawansowania. Wciąż czekamy na nowych 

tancerzy.  Kolejny nabór rusza już w czerwcu. 

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem 

występu grupy z przyjemnością informuję, że lada 

moment pojawi się ku temu okazja. BADOO 

zatańczy w naszym pawłowskim Domu Kultury!  

Zapraszamy na warsztaty taneczne organizowane 

z okazji Dnia Dziecka. Szczegóły wkrótce,  

a już dziś zainteresowanych odsyłam na stronę: 

https://www.facebook.com/badoodance.  

 

Postaramy się, by informacja o warsztatach 

tanecznych dotarła do każdego dziecka 

 

Czas na przygodę! 
Zastanawiacie się jak w tym roku spędzić weekend 

majowy i nic ciekawego nie przychodzi Wam do 

głowy? Znudziły Was telewizyjne powtórki oraz 

siedzenie w czterech ścianach? Chcecie spróbować 

czegoś nowego, wyruszyć na spotkanie prawdziwej 

przygodzie? Spróbujcie geocachingu i dołączcie do 

międzynarodowej społeczności poszukiwaczy skrytek. 

Geocaching to coraz popularniejsza w Polsce forma 

spędzania wolnego czasu -  pasjonująca, choć 

wymagająca cierpliwości i zaangażowania. Zabawa 

polega na znajdowaniu przy pomocy odbiornika GPS 

skarbów ukrytych w specjalnie przygotowanych do 

tego celu pojemnikach tzw. skrytkach, skrzynkach lub 

keszach (z ang. geocache). Wygląd, rozmiar oraz 

zawartość poszczególnych skrzynek może być różna, 

jednakże podstawowym elementem każdej dobrze 

założonej skrytki jest dziennik wpisów tzw. logbook. 

Znalazca zobowiązany jest umieścić wpis do 

dziennika, co jednocześnie stanowi dowód 

potwierdzający odnalezienie danej skrytki. Ponadto w 

niektórych skrzynkach umieszczane są różnego 

rodzaju przedmioty, mające dodatkowo mobilizować 

do poszukiwań. Najczęściej twórcy keszy zachęcają 

https://www.facebook.com/badoodance
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poszukiwaczy do wybrania trofeum spośród 

znajdujących się w pojemniku przedmiotów, a także 

pozostawienia w zamian innego dla kolejnych 

uczestników zabawy. Podstawowym elementem 

umożliwiającym odnalezienie jakiejkolwiek skrytki 

są współrzędne geograficzne. Na różnego rodzaju 

stronach internetowych i forach poświęconych 

geocachingowi uczestnicy zabawy umieszczają 

współrzędne geograficzne wraz z opisem 

przygotowanej przez siebie skrytki, 

wskazówkami dotyczącymi ukrycia, 

ciekawostkami związanymi z miejscem ukrycia 

skrzynki itp. Im ciekawszy opis, tym większa szansa, 

że ktoś zdecyduje się odnaleźć danego kesza. Do 

odnalezienia wybranej lokalizacji uczestnicy używają 

różnego rodzaju odbiorników GPS.  

Jednakże w wielu przypadkach podane w opisie 

skrytki informacje o miejscu ukrycia i wyglądzie kesza 

są na tyle dokładne, że w zupełności wystarczają do 

jego odnalezienia. Posiadanie odbiornika GPS nie jest 

warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zabawie, 

choć bez niego znalezienie niektórych skrzynek może 

okazać się bardzo trudne, a nawet niewykonalne. W 

poszukiwaniach skrzynek pomocny może okazać się 

również telefon komórkowy z GPS. Dodatkowo 

posiadacze smartfonów mogą skorzystać ze specjalnie 

przygotowanych aplikacji geocachingowych, które w 

oparciu o lokalizację telefonu pokazują położenie 

skrytek w najbliżej okolicy. 

 

 Geocaching to nie tylko zabawa  

w poszukiwanie skarbów, ale dobra okazja do 

poznania najbliższej okolicy. W celu urozmaicenia 

poszukiwań kesze bardzo często ukrywane są w 

miejscach atrakcyjnych pod względem 

turystycznym, historycznym czy 

przyrodniczym. Przy okazji poszukiwań takich 

skrzynek warto pamiętać o zachowaniu 

dyskrecji. Skrytki umieszczane są zwykle w 

ogólnodostępnych i publicznych miejscach, więc 

ujawnienie miejsca ukrycia kesza osobom postronnym, 

nie biorącym udziału w zabawie, mogłoby 

doprowadzić do tego, że dana skrzynka zostałaby 

zniszczona. 

 Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej 

o tej interesującej grze terenowej zapraszam do 

odwiedzenia polskich stron i forów internetowych 

poświęconych geocachingowi (np. 

http://www.geocaching.pl/). Zainteresowanym 

udziałem w zabawie mogę z kolei podpowiedzieć, 

że również w naszym mieście ukrytych zostało 

kilka skrzynek. 
       martylajdka 

 

Poradnik podatnika 

 

Koniec kwietnia to ostateczny czas 

rozliczeń podatkowych. Zabrzańscy 

urzędnicy udzielają porad, 

pomagają wypełnić deklarację.  

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w 

Zabrzu dotyczący akcji  PIT za 2013r. 
 

Zeznania roczne za 2013r. (termin składania zeznań 

upływa  dnia 30.04.2014r.) można składać: 

 elektronicznie ze strony www.e-deklaracje.gov.pl 

(rekomendowany sposób złożenia zeznania) 

 elektronicznie  w  Zabrzański Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości (celem autoryzacji wymagana 

kwota przychodu z poprzedniego roku) w 

godzinach: 

poniedziałek               godz. 11.00 – 15.00 

środa                           godz. 11.00 – 15.00       

czwartek                     godz. 11.00 – 15.00 

 elektronicznie  w  Centrum Handlowym M1 –punkt 

Urzędu Miejskiego na pasażu  (celem autoryzacji 

wymagana kwota przychodu  

z poprzedniego roku) w dniach: 

29 marca (sobota)      godz. 11.00 – 19.00 

12 kwietnia (sobota)  godz. 11.00 – 19.00       

26 kwietnia (sobota)  godz. 11.00 – 19.00 

 

 elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie 

Skarbowym w Zabrzu w godzinach: 

poniedziałek   godz. 7.15 – 18.00 

wtorek-piątek   godz. 7.15 – 15.00 

 listem poleconym za opłatą pocztową na adres:  

Urząd Skarbowy w Zabrzu, 41-800 Zabrze 

Wpłat podatku dokonać można: 

 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Zabrzu 

na konto: NBP o/o/ Katowice nr 

02101012123070662223000000 

 w kasie Banku Spółdzielczego Bytom znajdującego 

się w budynku Urzędu Skarbowego w Zabrzu 

czynnej: 

poniedziałek        godz. 7.30 - 17:00  

wtorek-piątek        godz. 7.30- 14:30 

Informacje telefoniczną na temat rocznych rozliczeń 

podatkowych można uzyskać: 

 w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu pod numerem 

telefonu: 

bezpośrednio – Tel. 32-277-76-43 lub 32-277-76-27 

 w Krajowej Informacji Podatkowej (również inne 

informacje na temat stosowania przepisów prawa 

podatkowego) pod numerem telefonów: 

- z tel. stacjonarnego 801 055 055 

- z tel. komórkowego 22-330-03-30 

Formularze zeznań podatkowych są dostępne: 

 w siedzibie urzędu skarbowego w Zabrzu przy  

ul. Bytomskiej 2 

http://www.e-deklaracje.gov.pl/
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 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu: ul. Wolności 286, 

ul. Powstańców Śląskich 5-7 

 Zabrzańskie Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości 

ul. Powstańców Śląskich 3 

 Centrum Handlowe M1 (punkt Urzędu Miasta)   

ul. Pl. Szkubacza 1 

 ZUS o/Zabrze ul. Szczęść Boże 18  

  stronie internetowej pod adresem www.mf.gov.pl  

w zakładce podatki. 

 
 

 

 

 

 

Stan realizacji zwrotu ze złożonego zeznania 

można sprawdzić na stronie 

http://www.isnet.katowice.pl/zwroty 
 

 Szczegółowe informacje związane z akcją 

rozliczeń i składania zeznań podatkowych za rok 

2013 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa 

Finansów www.szybkipit.pl 

 

 
 

 

Do 4 maja trwa 
wystawa prac 

p.Antoniego Cygana 
w Muzeum Miejskim 

Cafe Silesia  

w Zabrzu 

17 maja 
zapraszamy na 

Wiosenny Festyn 

Dzielnicowy 

Już 25 kwietnia  
o godz. 17.00 

kolejne warsztaty 
ceramiczne dla 

dorosłych. 

Dbających                       
o szczupłą sylwetkę 
oraz lubiących dobrą 
zabawę zapraszamy 
na zumbę w każdy 
wtorek o 17.20. 

Jeśli chcesz pozbyć 
się zgromadzonych 

zimą zbędnych 
kilogramów, 

koniecznie przyjdź 
na aerobik we 

wtorek i czwartek  

o 18.30. 
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