
Tego jeszcze nie było! Po-
nad 200 osób bawiło się 320 
metrów pod ziemią przy dys-
kotekowych hitach lat 80. 
i 90. Nietypowe zakończe-
nie karnawału zorganizowano 
w Zabytkowej Kopalni Węgla 
Kamiennego „Guido”.

Komora Badawcza K8 na po-
ziomie 320 dała się do tej pory 
poznać jako miejsce organizo-
wania koncertów czy bankietów. 
Podczas Nocy Absurdu działało 
tu podziemne lodowisko. W ubie-

głym tygodniu gospodarze obiek-
tu poszli za ciosem i zorganizo-
wali... podziemną dyskotekę na 
zakończenie karnawału. 
– „Disco Szychta” to pierwsza 
z nowego cyklu szalonych imprez, 
na które nie da się ot tak po pro-
stu wejść z ulicy. Żeby poczuć 
imprezowe rytmy, trzeba najpierw 
zjechać 320 metrów pod ziemię 
prawdziwą górniczą szolą – pod-
kreśla Tomasz Masoń z kopalni 
„Guido”. 
Chętnych, i to w różnym wieku, 
nie brakowało. Hity lat 80. i 90. 

w oryginalnych aranżacjach ser-
wowali Dj MDFB feat MISSTAKE, 
Dj PEEQL oraz Dj 5CET. Dla gości 
imprezy przygotowano specjalną 
kartę drinków. Były m.in. drinki 
hajera, sztygara i po szychcie. –
Taka dyskoteka to super pomysł. 
Nie byłam jeszcze nigdy w kopalni 
i emocje związane ze zjazdem na 
dół były spore. Świetnie się bawi-
łam i chętnie tu wrócę. Również 
po to, żeby już na spokojnie zwie-
dzić trasę turystyczną – mówi Iza, 
która na „Disco Szychtę” przyje-
chała z Katowic. (hm)
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Podziemna dysko-
teka cieszyła się 
ogromnym zainte-
resowaniem

Umowa 
została 
podpisana 
w miniony 
piątek

Szychta w klimatach disco

Górnik w brazylijskich rytmach
W poniedziałek 25 lutego 
Górnik Zabrze rozpocznie 
wiosenną rundę rozgrywek 
ekstraklasy, podejmując Pia-
sta Gliwice. Jak prezentuje 
się drużyna z Roosevelta po 
zimowej przerwie, będzie 
można się przekonać pod-
czas imprezy organizowanej 
w najbliższy piątek w hali 
„Pogoń”.

Dobrze jeszcze pamiętamy, 
jak przed rozpoczęciem tego 
sezonu Górnik Zabrze zapre-
zentował się razem z drużyną 
NMC Powen Zabrze podczas 
imprezy organizowanej na 
Śląskim Rancho. Tym razem 
nawiązań do szczypiorniaka 
z pewnością również nie za-
braknie, ponieważ piątkowa 
prezentacja odbędzie się 
w sali, w której na co dzień tre-
nują i grają właśnie zawodnicy 
NMC. W hali „Pogoń” spotka-
my się z piłkarzami i sztabem 
szkoleniowym Górnika. Ale nie 
zabraknie też innych atrakcji. 
Zawodnicy pojawią się w hali 
sportowej w towarzystwie 

pięknych modelek. Będą tak-
że ring bokserski i występy 
rewii brazylijskiej. Kibice będą 
mogli rywalizować w piłkarzy-
ki z wybranymi zawodnikami, 
ponadto będą oni mieli swój 
turniej piłkarski. 

Początek prezentacji o godzi-
nie 18. Wstęp kosztuje 10 zł. 
To cena cegiełki. Dochód z ich 
sprzedaży zostanie przezna-
czony na potrzeby najmłod-
szych zawodników Górnika. 
 (hm)

Dyskotekowe pożegnanie karnawału w kopalni „Guido” W PIĄTEK PREZENTACJA ZABRZAŃSKICH PIŁKARZY

– Jeśli miasto ma się rozwijać, 
musi stworzyć przedsiębiorcom 
jak najlepsze warunki do działa-
nia. Utworzenie Zabrzańskiego 
Centrum Rozwoju Przedsiębior-
czości to kolejna inicjatywa w tym 
zakresie – mówi prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik, która 
w miniony piątek w siedzibie ZCRP 
podpisała umowy z przedstawicie-
lami Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Urzędu Skarbowego 
oraz Powiatowego Urzędu Pracy 

w Zabrzu. Na ich podstawie insty-
tucje te oddelegowały tu swoich 
przedstawicieli. 
– Osoby chcące prowadzić działal-
ność gospodarczą nie powinny tra-
cić dużo czasu na załatwianie for-
malności. Mamy w Zabrzu oddział 
ze stanowiskami do obsługi klien-
tów, ale w Zabrzańskim Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości przed-
siębiorcy korzystający z naszych 
usług będą mogli załatwić również 
inne sprawy w jednym miejscu. To 

z pewnością zaowocuje rozwojem 
przedsiębiorczości – uważa Alina 
Dudek, dyrektor oddziału ZUS 
w Zabrzu.
Alina Nowak, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Zabrzu, 
podkreśla, że przedsiębiorcy od-
wiedzający nową placówkę będą 
mieli dostęp do pełnej oferty 
skierowanych do nich usług PUP. 
– To oraz ułatwiony kontakt z in-
nymi instytucjami przyczyni się do 
promocji przedsiębiorczości, a to 

z kolei przełoży się na wzrost licz-
by miejsc pracy – podkreśla dyrek-
tor Alina Nowak.
Beata Kwiatkowska, pierwszy za-
stępca naczelnika Urzędu Skarbo-
wego w Zabrzu, zwraca uwagę, że 
stanowisko jej instytucji w ZCRP 
z jednej strony ułatwi np. skła-
dania koniecznych deklaracji, 
z drugiej stworzy możliwość do 
promowania nowych rozwiązań 
technicznych proponowanych 
przez fiskusa. – Będziemy zachę-

cać do zakładania profilu zaufa-
nego, który umożliwia załatwianie 
wielu spraw bez konieczności oso-
bistego stawiennictwa w urzędzie 
– tłumaczy Beata Kwiatkowska.
Zabrzańskie Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości mieści się 
w budynku Głównej Kluczowej Sztol-
ni Dziedzicznej u zbiegu ulic Miarki 
i Jagiellońskiej. Docelowo ma być 
przeniesione do sąsiadujących 
z Urzędem Miejskim pomieszczeń 
po sklepie „Komfort”.  (hm)

Bez zbędnego biegania po mieście można załatwić w Zabrzu formalności związane z zakładaniem 
lub prowadzeniem działalności gospodarczej. To efekt powołania do życia Zabrzańskiego Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości. W ubiegłym tygodniu w nowej placówce swoich przedstawicieli ulokowa-
ły Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Zabrzu.

Umowa Umowa 

KOLEJNE UDOGODNIENIA DLA WŁAŚCICIELI FIRM W ZABRZAŃSKIM 
CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kibice odliczają już czas 
do piątkowej prezentacji

ZAŁATW SPRAWY 
W JEDNYM MIEJSCU
lub prowadzeniem działalności gospodarczej. To efekt powołania do życia Zabrzańskiego Centrum lub prowadzeniem działalności gospodarczej. To efekt powołania do życia Zabrzańskiego Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości. W ubiegłym tygodniu w nowej placówce swoich przedstawicieli ulokowa-Rozwoju Przedsiębiorczości. W ubiegłym tygodniu w nowej placówce swoich przedstawicieli ulokowa-
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stanowisk

DYŻURY 
PRACOWNIKÓW
Powiatowy Urząd Pracy
poniedziałek – godz. 9-17
wtorek-piątek 
– godz. 7.30-15.30

Urząd Skarbowy
poniedziałek, środa 
i czwartek – godz. 11-15

ZUS
poniedziałek – godz. 7.30-17
wtorek-piątek 
– godz. 7.30-15.30


