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Można było spróbować uro-
dzinowego tortu i choć przez 
chwilę poczuć się jak praw-
dziwy telewizyjny prezenter. 
Z okazji 20-lecia istnienia na 
Dzień Otwarty zaprosiła swoich 
widzów Telewizja Zabrze.

Telewizyjne studio mieszczą-
ce się w Domu Muzyki i Tańca 
zapełniło się gośćmi w miniony 
piątek. Wszyscy chętni mogli 
poznać dziennikarską pracę od 
kuchni, a nawet samemu za-
siąść przed obiektywem kamery. 

Sceny z życia redakcji starali się 
uchwycić w swoich szkicowni-
kach uczniowie szkoły plastycz-
nej. O iście urodzinowe klimaty 
zadbali z kolei młodzi muzycy 
z zabrzańskiego zespołu Friday, 
który nie tak dawno miał okazję 
zaprezentować się w programie 
Kuby Wojewódzkiego. Nie zabra-
kło słodkiego poczęstunku. Przy-
pomnijmy, że program Telewizji 
Zabrze oglądać można na kana-
le 140 w kablowej sieci Vectra 
lub poprzez stronę internetową 
www.tvzabrze.eu.  (hm)

Jubileusz 
na antenie

TELEWIZJA ZABRZE SKOŃCZYŁA 20 LAT 
I ZAPROSIŁA WIDZÓW NA DZIEŃ OTWARTY

– Nie było mnie przy narodzi-
nach tej idei, ale kiedy się o 
niej dowiedziałem, od razu mnie 
zafascynowała – przyznaje me-
tropolita katowicki arcybiskup 
Wiktor Skworc. – To jest wła-
ściwy kierunek. Dlatego całą du-
szą i sercem włączyłem się w to 
przedsięwzięcie. Metropolitalne 
Święto Rodziny integruje nasze 
miasta. To element budowania 
wspólnoty metropolitalnej, a jej 
fundamentem jest właśnie ro-
dzina. Wyrażam swoje uznanie i 

podziękowanie dla samorządów, 
które z takim zaangażowaniem 
włączają się w tę niezwykle cen-
ną inicjatywę – podkreśla arcybi-
skup.
W spotkaniu zorganizowanym 
w całkowicie odmienionej sali 
koncertowej na poziomie 320 
kopalni „Guido” wzięli udział 
przedstawiciele miast uczestni-
czących w Metropolitalnym Świę-
cie Rodziny. – Nasza inicjatywa 
bardzo mocno się rozrasta. Wła-
śnie tak buduje się metropolię. 

Nie czekajmy na ustawy. Róbmy 
dalej to, co robimy. Bo taka bę-
dzie Polska, jakie będą nasze 
rodziny – zaznacza prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-Szulik, 
koordynator Metropolitalnego 
Święta Rodziny.
Uczestnicy spotkania zgodnie 
podkreślali, że o rodzinach 
pamiętają nie tylko podczas 
organizowanego na przełomie 
maja i czerwca święta. Wyra-
zem tego są m.in. wprowadzane 
w miastach programy zniżek 

dla rodzin wielodzietnych czy 
też specjalne oferty skierowa-
ne do seniorów. – Zależy nam, 
by rodziny wielodzietne miały 
coraz więcej możliwości aktyw-
nego spędzania wolnego czasu 
– zwraca uwagę Bartosz Karcz, 
zastępca prezydenta Święto-
chłowic. – Aktualnie jesteśmy 
w trakcie opracowywania na-
szych propozycji do przyszło-
rocznej edycji Metropolitalnego 
Święto Rodziny. A w przyszłym 
roku obchodzić będziemy rów-

nież 700-lecie Świętochłowic – 
dodaje wiceprezydent.
– Do tej pory Chorzów uczest-
niczył w święcie na sportowo, 
organizując bieg dla rodzin. 
W przyszłym roku chcemy włą-
czyć do naszych działań Cho-
rzowskie Centrum Kultury, by 
przygotować propozycje również 
z dziedziny kultury – zapowiada 
prezydent Chorzowa Andrzej Ko-
tala. Nad programem przyszło-
rocznego MŚR pracują również 
władze Katowic. – Myślimy o 

dużym, monumentalnym koncer-
cie w katedrze Chrystusa Króla 
– zdradza Krystyna Siejna, wice-
prezydent Katowic.
Otwarta pozostaje na razie 
kwestia hasła przewodniego 
przyszłorocznej edycji przedsię-
wzięcia. – Być może powinny 
być to słowa „Rodzina jedyna 
wiarygodna”. Bo przecież ro-
dzina to przestrzeń, w której 
ludzie najbardziej sobie wie-
rzą – podsumowuje abp Wiktor 
Skworc.  (hm)

Podsumowanie tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny i przedstawienie planów na kolejnych rok 
było celem spotkania zorganizowanego w ubiegłym tygodniu w podziemiach kopalni „Guido”. Na poziom 320 
zjechali metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz prezydenci miast uczestniczących w nabierającym 
coraz większego rozmachu przedsięwzięciu.

O RODZINACH 
W GÓRNICZEJ SCENERII

METROPOLITA KATOWICKI I PREZYDENCI MIAST REGIONU DYSKUTOWALI 
W ZABRZU O METROPOLITALNYM ŚWIĘCIE RODZINY

Poseł Tomasz Głogowski

Z przyjemnością uczestniczy-
łem w dotychczasowych edy-
cjach Metropolitarnego Święta 
Rodziny. Przygotowany w tym 
roku świetny musical „Tarzan” 
miałem okazję obejrzeć wraz 
ze starszą córką. Doceniając 
rangę wydarzenia, postanowi-
łem włączyć się w jego kolejną 
odsłonę poprzez organizację 
wraz z lokalnymi mediami ad-
resowanego do rodzin konkur-
su. Oczywiście, z rodzinnymi 
nagrodami. Organizowane 
przeze mnie wcześniej tego 
typu konkursy spotykały się 
ze sporym zainteresowaniem, 
mam więc nadzieję, że teraz 
będzie podobnie.

BARDZO CENNA 
INICJATYWA
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„Mam zawód – mam pracę w regionie",
to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” jest projektem systemowym którego liderem jest  Samorząd Województwa Śląskiego,  obejmuje 

– w formie partnerskiej współpracy  – 31 powiatów lub  miast na prawach powiatu województwa śląskiego, jako organy prowadzące szkoły 
szkolnictwa zawodowego, jak również odpowiedzialne za przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
 pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych, 
 drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych, 

 drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników. 

Zaplanowane działania w Projekcie to:
 udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego,

 zajęcia wyrównawcze,
 zajęcia pozaszkolne,

 kursy certy�kowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych,
 praktyki/staże,

 wizyty studyjne u pracodawców; 
 doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji. 

Budżet przeznaczony na realizację projektu w Zabrzu – jednego z partnerów projektu - wynosi 2050980,07 zł z czego prawie 415 000,00 zł zostanie 
przeznaczone na doposażenie 7 praktycznych pracowni nauki zawodu, kolejne 140 000,00 zł miasto wyda na s�nansowanie materiałów dydaktycznych 

dla uczestników projektu. Aktualnie opracowywane są dokumenty dotyczące procedury udzielenia zamówienia publicznego na grupowe i indywidualne 
doradztwo zawodowe, trwa również nabór uczestników projektu, który zostanie zakończony 29.10.2012 roku. W ramach realizowanego projektu Miasto 

Zabrze udzieli wsparcia 10 placówkom: Zespołowi Szkół Nr 3, Zespołowi Szkół Nr 10, Zespołowi Szkół Nr 17, Centrum Edukacji, Centrum Kształcenia 
Ogólnego i Zawodowego, Zabrzańskiemu Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Usługowych, Zespołowi Szkół 

Mechaniczno – Zawodowych, Zespołowi Szkół Spożywczych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Zespół projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy prezenter


