
ŻORSKI
MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

02MAR
ISSN 1507-1685

Twinpigs w zupełnie 
nowej odsłonie!

Poszukujemy 
rodzin zastępczych

Ewa Swoboda 
najszybsza w Europie!

Rajski Zakątek 
zaprasza dzieci i młodzież

7

6

3

4

Fot. N
ow

e M
iasto sp. z o.o.



2 Kurier Żorski  |   numer 02  |  marzec 2019

Informacje

Konkurs na najciekawszy projekt z dziedzi-
ny elektroniki, informatyki lub automatyki pn. 
„Elektronika – by żyło się łatwiej” został zorgani-
zowany dzięki współpracy Instytutu Elektroniki 
Politechniki Śląskiej z firmami SIEMENS Polska 
i KAMAMI, a także z Urzędem Miasta Żory, Ka-
towicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz 
żorską Fundacja TEANO. Wzięło w nim udział 
65 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej 
Polski, którzy pracując samodzielnie lub w dwu-
osobowych zespołach nadesłali w sumie 34  
projekty. Ich tematyka była niezwykle szeroka 
i obejmowała m.in. elementy automatyki do-
mowej, systemy nawadniania roślin i dokarmia-
nia zwierząt, różnego typu systemy multime-
dialne, pomoce dla osób niepełnosprawnych, 
rowery elektryczne, elementy elektroniki samo-
chodowej, roboty mobilne, różnego typu urzą-
dzenia warsztatowe np. obrabiarki, aplikacje na 
telefony komórkowe i pomoce dydaktyczne. 

Młodzi adepci elektroniki zaprezentowali 
w Żorach swoje wynalazki

Aż 10 niezwykłych projektów z zakresu 
elektroniki, informatyki i automatyki, któ-
re mają na celu ułatwienie nam codzien-
nego życia, zaprezentowano w Domu 
Kultury w Żorach podczas uroczystej gali 
podsumowującej konkurs „Elektronika – 
by żyło się łatwiej”. 

Do finału, który rozgrywany był na Wydziale 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politech-
niki Śląskiej, awansowali autorzy 10 najcie-
kawszych propozycji. Tam finaliści przedstawili 
swoje projekty w formie kilkuminutowych pre-
zentacji, a oceniało je Jury, w którym zasiedli 
m.in.: dr Tomasz Rożek znany z programu „Son-
da”, Dariusz Germanek z firmy SIEMENS, Piotr 
Zbysiński z firmy KAMAMI, Łukasz Pawlicki 
z firmy Mentor, a także pracownicy Instytutu 
Elektroniki Politechniki Śląskiej. Stawka była wy-
soka, gdyż nagrodami w konkursie były roczne 
stypendia fundowane przez Dziekana Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechni-
ki Śląskiej oraz cenne nagrody rzeczowe, ufun-
dowane przez sponsorów. 

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas gali 
w żorskim Domu Kultury. Jury finału konkursu 
na najciekawszy projekt z dziedziny elektroni-
ki, informatyki lub automatyki zdecydowało 
się nadać wszystkim finalistom status Laureata 
Konkursu, a co za tym idzie dodatkowe punk-
ty w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek 
elektronika i telekomunikacja. Przyznano 7 wy-
różnień I stopnia oraz 3 nagrody. Wyróżnienia 
otrzymali: Mateusz Trąbka z Lubartowa, Kamil 
Sochacki z Zabrza, Marcel Król z Chorzowa, ze-

spół w składzie Piotr Czech i Natalia Malinow-
ska z Opola, żorzanie – Krzysztof Sobkowiak 
i Bartłomiej Płonka, Jakub Rogólski z Jeleniej 
Góry i Paweł Dumański z Kędzierzyna-Koźla. 

Po wyróżnieniach przyszedł czas na wrę-
czenie nagród głównych. Na trzecim stopniu 
podium stanął duet z Zabrza – Tomasz Szew-
czyk i Szymon Wojtek, którzy zgłosili projekt 
„Automatyczny system nawadniania z autono-
micznym zasobem wody”. Drugie miejsce zajął 
Wiktor Nowacki z Poznania, twórca robota kla-
sy SCARA o nazwie „Mustang”. Zwycięzcami kon-
kursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” okazali 
się zaś Artur Wardak i Michał Kopiński z Lu-
blina, którzy stworzyli „Autonomiczny system 
radiowęzłowy”, wykorzystywany w ich szkole. 

Uczestnicy uroczystej gali, prowadzonej 
przez Annę Ujmę – Pełnomocnik Prezyden-
ta Miasta Żory, mogli obejrzeć na żywo, jak 
wynalazki zgłoszone do konkursu w praktyce 
ułatwiają nasze życie. Na scenie Domu Kultury 
zaprezentowane zostało działanie: autonomicz-
nego system radiowęzłowego, stworzonego 
przez Artura Wardaka i Michała Kopińskiego, ro-
bota klasy SCARA „Mustang”, autorstwa Wiktora 
Nowackiego oraz aplikacji „Imionopedia”, którą 
stworzył duet Piotr Czech i Natalia Malinowska. 
Galę uświetnił koncert w wykonaniu zespół 
SąStąd. 

Patronat nad konkursem objął Waldemar 
Socha – Prezydent Miasta Żory



3Kurier Żorski  |   numer 02   |  marzec 2019

Informacje

Opieka zastępcza to prawdziwa praca 
z misją - niełatwa, lecz dająca ogromne po-
czucie satysfakcji. Rodzina zastępcza jest 
szansą dla dziecka na wzrastania w warun-
kach maksymalnie zbliżonych do natural-
nych. To najlepsza dostępna alternatywa dla 
domów dziecka. 

Rodziną zastępczą może zostać małżeń-
stwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza 
sprawowana jest czasowo, a rodzice zastęp-
czy otrzymują pomoc finansową na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka – maksymalnie 
1 052,00 zł miesięcznie na każde dziecko. 
Mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze 
strony pracowników Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żorach. 

Stwórz dziecku prawdziwy dom. 
Rodzice zastępczy pilnie poszukiwani

Każde dziecko ma prawo wychowywać 
się w wypełnionym rodzinnym ciepłem 
i bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice 
nie mogą zagwarantować mu odpowied-
niej opieki, to zapewnia mu się czasowo 
opiekę i wychowanie poza rodziną. Wła-
śnie wtedy dzieci potrzebują rodziny za-
stępczej. W naszym mieście potrzebni są 
ludzie, gotowi podjąć się tego zadania. 

Każdy z kandydatów na rodzica zastęp-
czego musi odbyć szkolenie oraz uzyskać za-
świadczenie kwalifikacyjne, zawierające po-
twierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania 
warunków wymienionych powyżej oraz posia-
dania predyspozycji i motywacji do sprawowa-
nia roli rodziny zastępczej. Stworzenie rodziny 
zastępczej może być pierwszym krokiem do 
stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny 
zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych po-
siada wtedy status pracownika, a wychowywa-
nie dzieci staje się dla niego pracą zawodową.

Jeżeli zastanawiacie się nad stworzeniem 
rodziny zastępczej lub macie wątpliwości, czy 
możecie ją stworzyć albo czy sobie z tym pora-
dzicie, to koniecznie zgłoście się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Ks. 
Przemysława 2, tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713, 
od poniedziałku do piątku w godz.7:30 - 15:30.

Rodziną zastępczą może zostać 
osoba, która: 

- na stałe mieszka na terytorium Polski,
- korzysta w pełni z praw cywilnych i oby-

watelskich, 
- nie jest i nie była pozbawiona władzy ro-

dzicielskiej, 
- nie jest chora na chorobę uniemożliwiają-

cą opiekę nad dzieckiem, 
- ma odpowiednie warunki mieszkaniowe,
- posiada stałe źródło utrzymania, 
- uzyska pozytywną opinię ośrodka pomo-

cy społecznej, właściwego dla jej miejsca 
zamieszkania. 

Podstawową działalnością PWiK Żory jest 
dostawa wody i odbiór ścieków. W związku 
z tą działalnością spółka prowadzi liczne in-
westycje. - Aktualnie prowadzimy prace zwią-
zane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej 
w ulicach: Skrzeczkowickiej, Bażanciej, Laso-
ki, Wierzbowej, Jesionek, Żniwnej, Glinianej, 
Dożynkowej, Ks. K. Brzozy, Rubinowej, Stre-
fowej, Świerklańskiej, Obiegowej, Kaczeń-
ców, Pańskie Łąki, Jagodowej, Wiklinowej, 
Żurawinowej, bocznej Harcerzy Buchalików,  
Boryńskiej, Wakacyjnej, Węglowej, Targowej, 
Górniczej, a także na osiedlu Powstańców 
Śląskich w rejonie przychodni Elmed oraz na 
osiedlu Pawlikowskiego, przy ul. Boryńskiej. 
Natomiast w ulicy Męczenników Oświęcim-
skich trwa rozbudowa sieci ciepłowniczej 
– mówi Michał Pieczonka, Prezes Zarządu 

Wielomilionowe inwestycje PWiK Żory
Realizacja ponad 50 zadań, związanych 

z projektowaniem i wykonaniem sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ka-
nalizacji deszczowej oraz sieci ciepłowni-
czej, o łącznej wartości sięgającej ponad  
8 milionów złotych, to tegoroczny cel 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji Żory Sp. z o.o.

PWiK Żory. 
Ważną częścią działalności przedsiębior-

stwa jest produkcja ciepła i prądu, z wyko-
rzystaniem odpadów w postaci osadu, któ-
ry powstaje przy oczyszczaniu ścieków. 
- Oczyszczalnia wykorzystuje ścieki i odpady 
jako zasoby, przetwarza je, a powstałe dzięki 
temu produkty w postaci prądu i ciepła wy-
korzystywane są do ograniczenia niskiej emi-
sji – podkreśla Michał Pieczonka.

Obecnie długość sieci ciepłowniczej w na-
szym mieście wynosi około 8 km. Można do 
niej podłączyć budynki w rejonie Starego 
Miasta i ul. Osińskiej w Żorach. PWiK Żory 
przygotowuje jednak projekt dalszej roz-
budowy systemu ciepłowniczego, zgodnie 
z zapotrzebowaniem klientów. - Ciepło do-
starczamy do odbiorców przez cały rok, więc 
może być ono wykorzystywane nie tylko 
do ogrzewania, ale też wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej, także latem – dodaje prezes 
PWiK Żory.

Więcej informacji o działalności przedsię-
biorstwa oraz wskazówki, jak przyłączyć się 
do sieci ciepłowniczej można znaleźć na stro-
nie www.pwikzory.com.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach zaprasza 
pracodawców i osoby pozostające bez zatrud-
nia do skorzystania z usług i instrumentów ryn-
ku pracy w ramach realizowanych projektów:
• „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w mieście Żory IV”, współfinanso-
wanego ze środków  Programu Operacyjne-
go Wiedza, Edukacja, Rozwój;

• „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 
30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Żorach (IV)”, współfinansowa-
nego z Regionalnego Programu Operacyj-
nego;

• „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywiza-
cję zawodową mieszkańców Żor”, współfi-
nansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego - projekt dla osób 
zamieszkujących obszary rewitalizowane;

• Programu regionalnego dla kobiet.
Na realizację wymienionych projektów Po-

wiatowy Urząd Pracy w Żorach pozyskał po-
nad 2 miliony złotych. Te środki zostaną prze-
znaczone na: bony zatrudnieniowe, bony na 
zasiedlenie, wypłatę stypendiów stażowych, 
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej oraz refundacje części kosztów zatrudnie-
nia – prace interwencyjne. 

Szczegółowe informacje na temat usług 
i form pomocy realizowanych w ramach po-
szczególnych programów dostępne są na 
stronie internetowej www.pup.zory.pl, w za-
kładce urząd pracy / programy. Na stronie in-
ternetowej PUP zamieszczane są także na 
bieżąco informacje dla przedsiębiorców, doty-
czące terminów naborów wniosków na staże 
i prace interwencyjne. 

Informacje można także uzyskać telefo-
nicznie, pod numerem 32 43 42  790 wew. 
266, od poniedziałku do piątku, w godz.  
8:30 – 14:30.  

Szukasz pracy
lub chcesz założyć firmę? 
Zgłoś się do PUP Żory

Ponad 2 miliony złotych pozyskał Po-
wiatowy Urząd Pracy w Żorach na realiza-
cję aż czterech projektów, których celem 
jest aktywizacja zawodowa mieszkańców 
naszego miasta. 
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W minionym roku, w odnowionej świetlicy 
Miejskiego Ośrodka Kultury „Wyspa” w Roju, 
utworzona została placówka wsparcia dzien-
nego dla dzieci i młodzieży. W ramach dwu-
letniego projektu pn. „Rajski Zakątek: Szansa 
na lepszy start!” realizowane są tam ciekawe 
działania podnoszące jakość i dostępność 
usług wsparcia rodziny, skierowane do dzieci 
i młodzieży z osiedla Gwarków wraz z terena-
mi przyległymi dzielnicy Rój, a także dla ich 
rodziców i opiekunów.

Dla uczestników projektu przygotowano 
interesującą ofertę spędzanie czasu wolnego 
i rozwoju osobistego. Wśród zajęć są m.in.: 
kurs języka obcego, warsztaty kreatywne, za-
jęcia rekreacyjno-sportowe, a także wsparcie 
psychologa, pedagoga i logopedy, pomoc 
w nauce i pomoc rodzinom w realizacji funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych.

Codzienne zajęcia placówki skierowane 
są do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, zaś 

Weź udział w projekcie „Rajski 
Zakątek: Szansa na lepszy start!”

Bezpłatne lekcje języków obcych, za-
jęcia kreatywne i ruchowe, a także pomoc 
logopedy, to tylko część oferty, z której 
można skorzystać w ramach projektu  
pn. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy 
start!”, realizowanego przez Miejski Ośro-
dek Kultury w Żorach.

Projekt „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ich rodzice i opiekunowie mogą skorzystać 
z pomocy specjalistycznej: prawnej, psycho-
logicznej, logopedycznej oraz ogólnorozwo-
jowych warsztatów grupowych. W projekcie 
mogą wziąć udział osoby mieszkające na te-
renie Żor – na os. Gwarków oraz na terenach 
przyległych, spełniające co najmniej jeden 
z poniższych warunków:
- korzystanie ze świadczeń z pomocy spo-

łecznej; 
- dochód na osobę w rodzinie  nie przekra-

cza 528 zł netto (na rękę);
- zatrudnienie w Centrum Integracji Społecz-

nej (tylko w przypadku, gdy rodzic/opie-
kun będzie brał udział w zajęciach);

- dziecko/podopieczny przebywa w pieczy 
zastępczej;

- wobec dziecka/podopiecznego zastosowa-
no sądowe środki zapobiegania i zwalcza-
nia demoralizacji i przestępczości zgodnie 
z ustawą z dnia 26 października 1982 r.;

- dziecko jest osobą z niepełnosprawnością; 

- w rodzinie jest inne dziecko z niepełno-
sprawnością i co najmniej jeden z rodziców 
lub opiekunów nie pracuje ze względu 
na konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością (tylko 
w przypadku, gdy rodzic/opiekun będzie 
brał udział w zajęciach);

- zakwalifikowanie do III profilu pomocy, 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (tylko w przypadku, gdy rodzic/
opiekun będzie brał udział w zajęciach); 

- dziecko korzysta z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa (bezpłatne obiady 
w szkole).
Spełniasz warunki i chcesz wziąć 

udział? Rekrutacja trwa od 30 kwietnia do  
15 czerwca.

Chętnych prosimy o wypełnienie ankiety 
i dostarczenie jej do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory. 
Ankieta  i regulamin są dostępne na stronie 
www.mok.zory.pl, w zakładce projekty - Raj-
ski Zakątek.

Więcej informacji: tel. 32  434 24 36 
wewn. 19 oraz pod adresem e-mail:  
rajskizakatek@mok.zory.pl.

Dzień Otwarty ze słuchaczami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku odbędzie się w sobotę,  
27 kwietnia w żorskim kinie „Na Starówce”. 
Data nie została wybrana przypadkowo - do-
kładnie tego dnia upłynie 10 lat od rejestracji 
w KRS Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Żorach! Wydarzenie, które będzie 
odbywało się w godzinach 12:00 – 17:00 
skierowane jest do seniorów z naszego mia-
sta. - Chcemy przybliżyć naszą działalność 
większej ilości mieszkańców i pokazać im al-
ternatywny sposób na wykorzystania czasu 
wolnego po zakończeniu pracy zawodowej – 
mówi Helena Karwot, Prezes UTW w Żorach. 

Podczas uroczystej akademii będzie moż-
na poznać bliżej działalność UTW oraz zoba-
czyć specjalny program artystyczny, przygo-
towany przez zespoły działające w ramach 
stowarzyszenia. Będzie to też okazja do roz-
mowy ze słuchaczami, prezentacji niektórych 
zajęć oraz wręczenia podziękowań dla naj-
bardziej zaangażowanych studentów. Wyda-
rzenie zakończy seans filmowy. Wstęp wolny! 

Żorski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
ma już dziesięć lat!

Już od dekady seniorzy z naszego mia-
sta mogą rozwijać swoje zainteresowania 
i umiejętności dzięki zajęciom na Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku. Z okazji tego jubi-
leuszu zarząd i słuchacze UTW zapraszają 
wszystkich seniorów do udziału w Dniu 
Otwartym.  

Projekt powstał po analizie działań pod-
jętych w ramach Policyjnej Platformy Prze-
ciw Nienawiści. Jego autorzy zaplanowali 
warsztaty dla policjantów oraz cykl zajęć dla 
uczniów szkół średnich, których celem jest 
m.in. poznanie różnic międzykulturowych, 
zwyczajów panujących w innych krajach, ale 
przede wszystkim przełamanie stereotypów 
i wyeliminowanie uprzedzeń prowadzących 
m.in. do niepożądanych i często bezpraw-
nych zachowań wobec osób, które w jakiś 
sposób się od nas różnią.

Zapobieganie i zwalczanie przestępstw 
z nienawiści to główny cel projektu „I can 
always say STOP”, realizowanego dzięki 
współpracy żorskiej komendy Policji ze 
Stowarzyszeniem Międzykulturowym 
MALOKA. Działania skierowane są do mło-
dzieży licealnej, ale także do policjantów. 

W ubiegłym roku w Komendzie Miejskiej 
Policji w Żorach odbyło się pierwsze ze spo-
tkań, adresowane do policjantów ogniwa 
patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych 
i kryminalnych. Wysłuchali oni wówczas 
ciekawego wykładu, który wygłosił Pełno-
mocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka 
- mł. insp. Krzysztof Kazek, a także wystą-
pienia Anity Czerner-Lebedew z żorskiego 
Stowarzyszenia MALOKA - etnologa i antro-
pologa kultury, doradcy międzykulturowego, 
a zarazem podróżniczki. 

Podobne warsztaty, lecz w poszerzonej 
formie odbyły się w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Karola Miarki, a także w Zespole Szkół 
nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach. 
Poprowadziły je wspólnie Anita Czerner-
-Lebedew oraz asp. sztab. Kamila Siedlarz. 
Podczas spotkania pod hasłem „I can always 
say STOP – razem przeciwko nienawiści”  mło-
dzież dowiedziała się, czym jest kultura, jak ją 
postrzegamy i co w znaczący sposób wpływa 
na kształtowanie naszej świadomości na te-
mat osób wywodzących się z odmiennych 
grup społecznych oraz będących obywatela-
mi innych państw. Uczniowie wzięli też udział 
w ćwiczeniach, których celem było m.in. po-
kazanie w jaki sposób stereotypy wpływają 
na postrzeganie zwyczajów czy zachowań lu-
dzi we współczesnym społeczeństwie, a tak-
że dowiedzieli się, że wiele zachowań nace-
chowanych nienawiścią to przestępstwa, za 
które grozi surowa kara. Każdy z uczestników 
warsztatów na zakończenie otrzymał za-
świadczenie o udziale w nich. 

Policjanci i uczniowie 
razem przeciw nienawiści
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E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – 
potwierdza twoją tożsamość i  obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania 
granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły 
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z  administracją publiczną 
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

CO TO JEST 
E-DOWÓD?

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. 
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – 
nie musisz go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – 
potwierdza twoją tożsamość i  obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania 
granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły 
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z  administracją publiczną 
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

CO TO JEST 
E-DOWÓD?

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. 
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – 
nie musisz go wymieniać.

Na stronie Ministerstwa Finansów   
www.podatki.gov.pl, w zakładce „Twój e-PIT” 
czeka gotowy PIT -37 lub PIT 38  za rok 2018  dla 
wszystkich podatników, którzy  w 2018 otrzy-
mali   dochody od pracodawców,  renty lub 
emerytury  z ZUS-u lub  przychody kapitałowe 
i rozliczali się z urzędem skarbowym w latach 
poprzednich oraz nie prowadzili w 2018 r. dzia-
łalności gospodarczej rozliczanej  na PIT 36 lub 
PIT 36L.

Skorzystanie z tego  udogodnienia jest bar-
dzo proste.  Można użyć profilu zaufanego lub 
podać swoje dane: 
- PESEL lub datę urodzenia, 
- kwotę przychodu  z PIT  za rok 2017 (system 

podpowie z której  rubryki PIT-u), 
- kwotę przychodu  z jednej z deklaracji za 2018 

otrzymanej od pracodawcy lub z ZUS-u,
- kwotę podatku do zwrotu lub podatku do 

zapłaty z zeznania rocznego  za 2017 (system 
znów podpowie z której rubryki).
Po wprowadzeniu danym pokaże nam się 

gotowe zeznanie PIT, które można zaakcepto-
wać bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadcze-

Szybko i wygodnie 
rozlicz podatek przez Internet 

Na portalu podatkowym www.podatki.
gov.pl wystartowała usługa „Twój e-PIT”. 
Dzięki niej nie trzeba już samodzielnie 
rozliczać PIT-37 i PIT-38 - zrobi to za nas 
Ministerstwo Finansów.

nie Odbioru (UPO) lub: 
- zmienić sposób rozliczenia na: wspólne  

z małżonkiem (potrzebne będą dane  jak wy-
żej), albo jako osoba samotnie wychowująca 
dzieci,

- zmienić lub wskazać  organizację pożytku 
publicznego (OPP), której chcemy  przekazać 
1% podatku,

- dodać inne dane (np. odliczenie darowizny 
na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wy-
datki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użyt-
kowania Internetu, wpłaty na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), 

- podać konto bankowe, na które urząd skar-
bowy zwróci pieniądze z podatku jeśli z ze-
znania wynika kwota nadpłaty.
Emeryci lub renciści, którzy w ubiegłym roku  

uzyskali przychody tylko od organu rentowego 
np.  ZUS-u, a chcą przekazać 1% podatku dla wy-
branej organizacji pożytku publicznego (OPP),  
nie muszą składać nowego zeznania. Korzysta-
jąc z usługi „Twój e-PIT”  mogą tylko wypełnić  
PIT-OP. 

- Korzystanie z usługi „Twój e-PIT” to nie tylko 
wygoda, ale też oszczędność czasu, bezpieczeń-
stwo i  szybszy  zwrot nadpłaty - maksymalnie 
45 dni, podczas gdy z zeznania złożonego na 
formularzu papierowym 90 dni – podkreśla  
Wojciech Gałuszka, Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Żorach.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód 
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie 
(awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany 
w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać 
z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni 
twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała 
zdalnie twoich danych zapisanych w  warstwie 
elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, 
przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym 
urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry) 
• do składania podpisu osobistego – PIN2  

(zawierający 6 cyfr). 

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we 
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? 
Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania 
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne 
podanie błędnego kodu PIN. 

nr CAN

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić?
Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez 
Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony 
od razu. 

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, 
możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w  tym czasie nie cofniesz 
zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym 
czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz 
zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy 
e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać 
tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym 
banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz 
o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz  na stronie 
www.edowod.gov.pl.

Sto dwadzieścia par z całej Polski rywali-
zowało podczas Mistrzostw Polskiego Towa-
rzystwa Tanecznego klas C, B, i A Młodzieży 
i Dorosłych, które odbywały się w Dobrzeniu 
Wielkim. Impreza okazała się ogromnym suk-
cesem dla podopiecznych klubu RYTM Żory 
- Alicji Kogut i Tomasza Budzika. Żorski 
duet zwyciężył w Klasie A w tańcach standar-
dowych, zdobywając tytuł Mistrzów Polski. 
Dzięki temu podopieczni trenerki Dominiki  
Leszczyńskiej dołączyli do najwyższej mię-
dzynarodowej klasy tanecznej „S”.

Tancerze z Żor 
wśród krajowej elity

Para taneczna Alicja Kogut i Tomasz Bu-
dzik, reprezentująca klub RYTM Żory zdo-
była tytuł Mistrzów Polski! Młodzi tance-
rze osiągnęli ogromny sukces zdobywając 
klasę „S” - najwyższą z możliwych w spor-
towym tańcu towarzyskim! Fot. Facebooku Tom

asz Budzik & Alicja Kogut



6 Kurier Żorski  |   numer 02  |  marzec 2019

Informacje

 Trzy starty i trzy zwycięstwa w prestiżo-
wych mityngach z serii IAAF World Indoor 
Tour – tak rozpoczęła sezon halowy pod-
opieczna trenerki Iwony Krupy. Ewa Swo-
boda najpierw nie dała szans rywalkom pod-
czas zawodów w niemieckim Karlsruhe, gdzie 
triumfowała z czasem 7,10 sekundy. Warto 
dodać, że żorzanka jeszcze szybciej pobiegła 
w eliminacjach, kiedy linię mety przecięła po 
zaledwie 7,08 sekundy – to tylko 0,01 sekun-
dy wolniej niż wynosi jej rekord życiowy.

Ewa Swoboda potwierdziła doskonałą 
formę także w kolejnych zawodach z serii 
IAAF World Indoor Tour. 21-latka z czasem 
7,15 sekundy wygrała ORLEN Copernicus 
Cup w Toruniu. Zwycięstwo było tym cen-
niejsze, że o 0,01 sekundy wyprzedziła słynną 
Marie Josee Ta Lou. Żorzanka poszła za cio-
sem i w kolejnych zawodach, rozgrywanych 
w Madrycie, ponownie stanęła na najwyż-
szym stopniu podium! Tym razem 60 metrów 
przebiegła w czasie 7,11 sekundy, który jest 
rekordem halowego mityngu w Madrycie. 

Żorzanka najszybsza na Starym Kontynencie! 
Ewa Swoboda została halową mistrzynią Europy

Początek tegorocznego sezonu lek-
koatletycznego zdecydowanie należy do 
Ewy Swobody! Młoda żorzanka osiągnęła 
znakomitą formę, potwierdzając to w każ-
dym kolejnym starcie w sezonie halowym. 
Ukoronowaniem jej doskonałej   dyspozy-
cji jest zdobycie tytułu Mistrzyni Europy 
w biegu na dystansie 60 metrów!

W ten sposób wychowanka UKS „Czwórki” 
Żory zapewniła sobie zwycięstwo w całym 
cyklu IAAF World Indoor Tour.

Prawdziwą wisienką na torcie był jednak 
występ Ewy Swobody w Halowych Mistrzo-
stwach Europy w Glasgow. Żorzanka bez 
problemu przeszła przez eliminacje i półfi-
nały, by w finale dać prawdziwy popis sprin-
terskich umiejętności! W finałowym biegu, 
mimo słabszego czasu reakcji, żorzanka po-
pędziła do mety tak szybko, że rywalki mogły 
tylko oglądać jej plecy. Czas 7,09 sekundy dał 
jej pierwsze miejsce i tytuł Halowej Mistrzyni 
Europy! Drugie miejsce zajęła utytułowana 
Holenderka Dafne Schippers, a trzecia była   
Asha Philip z Wielkiej Brytanii.

Nagrody sportowe mogą otrzymać zawod-
nicy osiągający dobre wyniki w sportowej ry-
walizacji oraz przyczyniający się do tego tre-
nerzy i działacze sportowi. Wnioski o nagrodę 
można składać przez cały rok w Biurze Pro-
mocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory. 
Nagroda jest jednorazowym świadczeniem 
dla zawodnika, zespołu, trenera lub działacza 
sportowego. Może być przyznawana za osią-
gnięcia indywidualne lub zespołowe.

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników za 
osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
mogą być przyznawane za: 

1) udział w igrzyskach olimpijskich, mi-
strzostwach świata lub Europy, 

2) udział w igrzyskach paraolimpijskich 
lub igrzyskach olimpijskich głuchych, 
mistrzostwach świata, Europy lub Pol-
ski niepełnosprawnych, akademickich 

Fot. Facebook Ew
a Sw

oboda

Sportowcy mogą otrzymać 
nagrodę za wysokie wyniki

Kilkudziesięciu sportowców, trenerów 
i działaczy sportowych otrzymało w minio-
nym roku z rąk Waldemara Sochy – Prezy-
denta Miasta Żory nagrody za wysokie wy-
niki we współzawodnictwie sportowym. 
W ten sposób miasto docenia wysiłki tych, 
którzy zdobywając medale i puchary dają 
mieszkańcom Żor powody do dumy i ra-
dości. Wciąż można zgłaszać sportowców, 
którzy zostaną nagrodzeni w tym roku! 

mistrzostwach świata, akademickich 
mistrzostwach Europy, uniwersjadzie let-
niej lub zimowej, 

3) zajęcie od I – VIII miejsca w mistrzo-
stwach kraju, 

4) zajęcie od I – III miejsca w mistrzostwach 
na poziomie województwa, 

5) osiągnięcie wysokiego wyniku sporto-
wego o niewymiernym charakterze, 

6) ustanowienie rekordu kraju, Europy lub 
świata.

Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać 
także przyznane trenerom i działaczom spor-
towym, którzy przyczynili się do osiągnięcia 
wysokiego wyniku sportowego przez zawod-
nika.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia może wystąpić:

- stowarzyszenie lub klub sportowy zawod-
nika, trenera lub działacza sportowego,

- właściwy polski związek sportowy lub wo-
jewódzki związek sportowy, 

- Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży Rady 
Miasta Żory,

- Szkolny Związek Sportowy, 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wniosek oraz regulamin można pobrać ze 
strony www.zory.pl. 

Już od 1 kwietnia żorska biblioteka zapra-
sza do Galerii Na Piętrze na wystawę malar-
stwa Wiktorii Dynowskiej pt. „Dla każdego”. 
Artystka urodziła się w 1996 roku. Ukończyła 
Szkołę Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kie-
runku projektowanie. Obecnie jest student-
ką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniu-
sza Gepperta w pracowni malarstwa nr 208  
prof. Krzysztofa Skarbka. Jej prace wyróż-
niają się kolorytem i dekoracyjnością. Najpo-
pularniejszymi motywami w jej obrazach są 
wzory mandali, które przenosi z frywolitko-
wych koronek. Wiktoria Dynowska zestawia 
ekologiczne, abstrakcyjne tła z liniowymi, 
geometrycznymi wzorami. Zawsze szuka 
nowych, własnych technik, miesza wiele me-
diów. Docenia kolory, ponieważ  uważa, że po-
trafią okazywać emocje i tworzyć wyjątkowe 
nastroje u widzów. Jej zdaniem sztuka powin-
na być piękna, dekoracyjna i dla wszystkich. 
Wystawę można oglądać od 1 kwietnia do  
16 maja. Wstęp wolny. 

Ciekawe spotkanie zaplanowano 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej we wtorek, 
16 kwietnia o godz. 18:00. Żory odwiedzi 
tego dnia Sylwia Chutnik - kulturoznawczyni, 
działaczka społeczna, pisarka o bezkompro-
misowym spojrzeniu, dziennikarka, członkini 
Związku Literatów Polskich i Porozumienia 
Kobiet, absolwentka Gender Studies na Uni-
wersytecie Warszawskim i prezeska Fundacji 
MaMa, działającej na rzecz poprawy sytuacji 
matek w Polsce. Sylwia Chutnik prowadziła 
program literacki „Cappuccino z książką” i „Za-
pomniani-odzyskani” w TVP Kultura. Publikuje 
w „Polityce” oraz portalu WysokieObcasy.pl. 
Razem z Karoliną Sulej nagrywa „Barłóg Lite-
racki” – wydawany cotygodniowo program 
poświęcony literaturze na portalu YouTube. To 
autorka powieści „Kieszonkowy Atlas Kobiet”, 
„Dzidzia”, „Cwaniary”, „Jolanta”, „Smutek cink-
ciarza” oraz książki „Warszawa Kobiet”, zbioru 
felietonów „Mama ma zawsze rację”, „Proszę 
wejść. Więzienie, historie nieprawdziwe” i zbio-
ru opowiadań „W krainie czarów” oraz rozmów 
„Kobiety, które walczą. Rozmowy z kobietami 
uprawiającymi sporty walki”. Jest laureatką 
konkursu Dama Warszawy 2007, Wawoaktyw-
nych 2008, Paszportu Polityki w kategorii Lite-
ratura za rok 2008, społecznego Nobla Ashoki, 
trzykrotnie nominowana do Nagrody Literac-
kiej Nike. Spotkanie jest otwarte dla wszyst-
kich chętnych, wstęp wolny.

Kochasz 
kulturę i sztukę? 
Koniecznie odwiedź 
żorską bibliotekę 

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 
to przestrzeń wypełniona kulturą i sztuką 
w przeróżnych odsłonach. W najbliższych 
tygodniach będzie tam można m.in. po-
dziwiać wystawę malarstwa oraz wziąć 
udział w spotkaniu autorskim z pisarką 
Sylwią Chutnik.
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Twinpigs zmienia swój profil, by na nowo 
zaskakiwać i zachwycać odwiedzających! 
W żorskim parku rozrywki nadal będzie można 
poczuć się jak na Dzikim Zachodzie i spotkać 
kowbojów oraz indian. Amerykański Park 
Rozrywki Twinpigs to jednak o wiele więcej! 
Podczas wizyty przeniesiemy się do Las Ve-
gas, na hawajska plażę czy do meksykańskiej 
hacjendy. Będziemy też mogli zrobić zakupy 
w prawdziwym, amerykańskim candy shopie 
oraz zjeść obiad w restauracji rodem z czasów 
Elvisa Presleya.

W Twinpigs trwają intensywne przygo-
towania do otwarcia kolejnego sezonu. 
Na odwiedzających będzie czekało wiele 
nowości i niespodzianek! Już od kwietnia 
w Żorach będzie można przeżyć nieza-
pomnianą przygodę w jedynym w Polsce 
Amerykańskim Parku Rozrywki.

Amerykański Park Rozrywki Twinpigs przed-
premierowo otworzy swoje bramy dla miesz-
kańców Żor w niedzielę, 14 kwietnia – na dwa 
tygodnie przed oficjalną inauguracją sezonu. 
Żorzanie już wtedy będą mogli zobaczyć nowe 
oblicze Twinpigs! Natomiast oficjalne otwarcie 
będzie miało miejsce w sobotę, 27 kwietnia. 
Do tego czasu w obiekcie będą trwały inten-
sywne prace. - Budujemy, reorganizujemy, 
układamy, sadzimy, wycinamy, szlifujemy… 
Słowem, praca wre! Jesteśmy pewni, że efekty 
tych działań zachwycą odwiedzających - mówi 
Katarzyna Szatkowska-Marek, Manager 
Działu Marketingu Nowe Miasto Sp. z o.o.

Choć do startu nowego sezonu i premiery 
nowych atrakcji zostało jeszcze trochę czasu, 
my już teraz uchylimy rąbka tajemnicy. Nieba-
wem w Twinpigs będzie można m.in. zobaczyć 
statek Krzysztofa Kolumba, przespacerować się 

Wizyta w Muzeum Ognia była częścią pro-
jektu „100x100”, związanego z 100-leciem od-
zyskania przez Polskę niepodległości, reali-
zowanego przez Polską Fundację Narodową. 

Światowej sławy architekt 
odwiedził Muzeum Ognia

Daniel Libeskind - słynny amerykański 
architekt, twórca projektów Muzeum Ży-
dowskiego w Berlinie, Imperial War Mu-
seum North w Manchesterze, a także zago-
spodarowania Ground Zero po World Trade 
Center odwiedził żorskie Muzeum Ognia. 
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Daniel Libeskind podziwiał nie tylko przy-
pominającą płomień bryłę Muzeum Ognia, 
ale także z zainteresowaniem zwiedził jego 
interaktywną ekspozycję.

Przypomnijmy, że za unikatowy projekt 
siedziby Muzeum Ognia odpowiedzialna jest 
katowicka pracownia OVO Grąbczewscy 
Architekci. Budynek był wielokrotnie nagra-
dzany w Polsce i za granicą. Obiekt otrzymał 
m.in. nominację do prestiżowej nagrody im. 
Miesa van der Rohe 2017. 

po uliczce z lat 50’, zrelaksować się przy szumie 
palm, odwiedzić barwną strefę meksykańską 
a nawet… dotknąć powierzchni Księżyca. To 
nie wszystko! Atmosferę Światowej Stolicy 
Rozrywki czyli Las Vegas będzie można po-
czuć w żorskim Old Vegas. Małych odkrywców 
zachwyci natomiast pełny niespodzianek i wy-
zwań las, z domkami na drzewie, interaktywny-
mi grami i małym zoo. 

Oczywiście nie zabraknie też westernu, 
z widowiskowymi pokazami w wykonaniu 
kowbojów. 

Teren parku o łącznej powierzchni ponad 10 
hektarów podzielono na siedem tematycznych 
stref, z których każda przeniesie gości w inny 
zakątek Ameryki, a nawet do innych czasów. 
Chcecie przekonać się, co dokładnie przygoto-
wano? Odwiedźcie Amerykański Park Rozrywki 
Twinpigs!

Przeżyj 
amerykańską 
przygodę 
w Twinpigs!
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