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Zespół sZkół OgólnOksZtałcących nr 11 ZapreZentOwał się w pełnej krasie

DOn Vasyl i MasZtalscy w DOMu 
MuZyki i tańca

jerzy Majcherczyk 
(w środku) podczas 
jednej z wypraw...

Ma piękną elewację, klima-
tyczną bibliotekę i nowocze-
sną instalację centralnego 
ogrzewania. najstarsza 
szkoła średnia w Zabrzu 
przeszła termomoderniza-
cję. Zabytkowy budynek, 
do którego uczniowie wpro-
wadzili się w 1902 roku, zo-
baczyliśmy w pełnej krasie  
w miniony piątek.

– W ramach prowadzonego w naszym 
mieście programu termomodernizacji 
nowe oblicze zyskało już kilkanaście 
szkół i przedszkoli – mówi prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-szulik.  
– Przygotowaliśmy już wnioski doty-

czące kolejnych dziesięciu zadań. Na 
te przedsięwzięcia pozyskujemy dofi-
nansowanie ze źródeł zewnętrznych, 
między innymi z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach – dodaje.
Termomodernizacja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 przebiegała 
w dwóch etapach. W ramach pierwsze-
go, który trwał od czerwca do grudnia 
2011 r. i kosztował 1,4 mln zł, wyko-
nano m.in. nową instalację centralne-
go ogrzewania w budynku szkoły i sali 
gimnastycznej. W drugim etapie, który 
kosztował nieco ponad milion złotych, 
wymieniono pokrycie dachu i przeprowa-
dzono remont konstrukcji dachu. Prace 
objęły także elewację i poddasze.  (hm)

„Ore, ore”, „graj piękny 
cyganie” czy „gdzie nasz 
kolorowy świat” to tyl-
ko niektóre z przebojów, 
jakie zabrzmią 8 marca 
na scenie Domu Muzyki 
i tańca. na wyjątkowy 
koncert z okazji Dnia ko-
biet zapraszają Don Vasyl 
i gwiazdy cygańskie.

Temperament artystów, piękne 
barwne stroje oraz zaczarowany 

świat romskiej muzyki gwaran-
tują niezapomniane wrażenia. 
Ale to nie wszystko! W dobry 
nastrój widzów wprawiać będą 
również niepowtarzalni ecik  
i Masztalski, czyli kabaretowy 
duet z ponad 20-letnim stażem 
estradowym. Kabaret Masztal-
scy bez problemu rozbawi każ-
de towarzystwo.
Bilety w cenie 10, 20, 30 i 40 
zł dostępne są w kasie Domu 
Muzyki i Tańca oraz na stronie  
www.dmit.com.pl. Zapraszamy  
i życzymy świetnej zabawy! (hm)

Nowy blask 
jubilatki

Dzień Kobiet 
na cygańsKą nutę

o współpracy samorząDów
kOnferencja w rOcZnicę utwOrZenia saMOrZąDu terytOrialnegO

formy współdziałania 
jednostek samorządu 
terytorialnego to temat 
konferencji naukowej, 
jaka w dniach 8-9 marca 
odbędzie się na wydzia-
le prawa i administracji 
uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach. 

Spotkanie organizowane jest  
z okazji 22. rocznicy utworzenia 
samorządu terytorialnego w Pol-
sce. – W trakcie konferencji re-
feraty wygłoszą przedstawiciele 
wszystkich ośrodków naukowych 
w Polsce. Przewidziana jest także 
dyskusja z udziałem praktyków sa-
morządu terytorialnego z terenów 
województwa śląskiego oraz Pol-

ski południowej, poświęcona oce-
nie obowiązujących regulacji praw-
nych w zakresie dopuszczalnych 
form współdziałania jednostek 
samorządu terytorialnego – tłuma-
czy profesor Bogdan Dolnicki, kie-
rownik Katedry Prawa Samorządu 
Terytorialnego UŚ.
Honorowym gościem konferen-
cji będzie Rzecznik Praw Oby-

watelskich prof. Irena Lipowicz. 
Patronat nad przedsięwzięciem 
objęli prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik i marszałek 
województwa śląskiego Adam 
Matusiewicz. Szczegółowe in-
formacje na temat programu 
konferencji można znaleźć na 
stronie internetowej www.wpia.
us.edu.pl.  (hm)

pasjOnat pODróży i wyBitny Znawca aMeryki 
pOłuDniOwej jerZy MajchercZyk ODwieDZił ZaBrZe

– Kajakarstwo to moja pasja. 
W wodzie czuję się znako-
micie. I to już od chwili, gdy 
miałem trzy miesiące – opo-
wiada jerzy Majcherczyk.  
– Zsunąłem się wtedy razem 
z wózkiem do glinianki. Wózek 
poszedł na dno, a ja po chwili 
wyskoczyłem na powierzchnię 
jak korek. Można powiedzieć, 
że umiałem pływać, jeszcze 
zanim nauczyłem się chodzić 
– śmieje się podróżnik, który 
od ponad 30 lat podróżuje 
po najodleglejszych rejonach 
Ameryki Łacińskiej. Był m.in. 
organizatorem wyprawy kaja-

kowej CANOANDES'79, która 
odbyła się na przełomie lat 
70. i 80. Jej uczestnicy jako 
pierwsi pokonali położony  
w Andach kanion Colca, czyli 
najgłębszy kanion świata.
Mieszkający obecnie w Sta-
nach Zjednoczonych Jerzy 
Majcherczyk założył Polonijny 
Klub Podróżnika. – Naszym 
celem jest pokazanie Ame-
rykanom, że jesteśmy mocni 
w tej dziedzinie i mamy wiele 
osiągnięć. Podróżujemy rów-
nież śladami Polaków i ich 
odkryć. Służymy radą i pomo-
cą uczestnikom wypraw do 

Ameryki Południowej. Chce-
my, by powstała nowa gene-
racja podróżników i by byli 
to Polacy – podkreśla Jerzy 
Majcherczyk. - Podczas swo-
ich podróży kilka razy otarłem 
się o śmierć. Zdarzyło się tak 
wtedy, gdy przeceniłem swoje 
możliwości lub nie doceniłem 
siły przyrody. Ale przecież 
najgorsza rzecz to umrzeć  
w łóżku – przekonuje.
Podczas spotkania zorgani-
zowanego w sali wykładowej 
AWF w zabrzańskiej hali „Po-
goń” podróżnik opowiadał 
m.in. o polskich śladach  

w Peru i Chile. Przypominał do-
konania naszych odkrywców 
i podpowiadał, jakie miejsca 
w Ameryce Łacińskiej są naj-
bardziej warte odwiedzenia. 
Nie zabrakło praktycznych 
wskazówek ułatwiających 
podróżowanie. Ogromnym za-
interesowaniem cieszyły się 
przygotowane w Multikinie 
dwa spotkania z młodzieżą. 
Wzięli w nich udział uczniowie 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. (hm)Bajkowe stroje cygańskich gwiazd

Don Vasyl 
zaśpiewa 
8 marca
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Urząd Miejski w Zabrzu
 informuje, iż przystąpił do realizacji projektu 

„Kompetentni Urzędnicy” 
w partnerstwie z Politechniką Śląską, 

współfinansowanego  ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji 

samorządowej.

Celem projektu jest podniesienie w ciągu 22 miesięcy jakości 
usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zabrzu poprzez 

podwyższenie wśród  pracowników kwalifikacji zawodowych 
i interpersonalnych, jak również zwiększenie świadomości 

dotyczących równości szans oraz rozwój współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

Projekt jest realizowany w latach 2011-2012. 

W minionym okresie odbyły się szkolenia dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu m.in. z następujących tematów:

 Polityki równych szans, 
 Mapy Aktywności Lokalnej,
 Szkolenia specjalistyczne:
 Finanse i Analizy Finansowe, 

 Podatki,
 Kursy z języków obcych i z technik komputerowych.

Ponadto w okresie od października do grudnia 2011 r. 
przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące 

poziomu satysfakcji klienta z usług świadczonych 
przez Urząd Miejski w Zabrzu.

„Kompetentni Urzędnicy” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

niePRZEGAP!

Śladami polskich 
odkrywców
wzdłuż i wszerz przemierzył amerykę południową. Był uczestni-
kiem pierwszego w historii spływu kajakowego rio colca, czyli 
położonym w peruwiańskich andach najgłębszym kanionem 
świata. jerzy Majcherczyk odwiedził w ubiegłym tygodniu  
Zabrze. spotkał się z uczniami i innymi miłośnikami podróży.

...i w auli awf 
w Zabrzu

klimatyczna biblioteka 
w podziemiach budynku


