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Al Di Meola 
na Nikiszu
Katowice. W minioną 
niedzielę w Szybie Wilson 
na Nikiszowcu wystąpił 
światowej klasy gitarzysta 
Al Di Meola. Koncert 
rozpoczął przygotowania 
do promocji miasta jako 
kandydata do Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016. Jako 
support wystąpiła śląska 
grupa SBB.

Pierwszy  
od 20 lat
Jastrzębie Zdrój-Bzie. 
Wykopano 30 m szybu, 
należącego do kopalni 
„Zofiówka”. To pierwsza 
inwestycja tego typu 
od 20 lat w polskim 
górnictwie. Rura szybowa 
ma średnicę 8 m. 
Jej betonowa obudowa 
będzie miała grubość 0,4 m. 
Docelowo głębokość 
szybu wyniesie 1164 m. 
Szyb będzie oddany 
do użytku w 2013 r.
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XII edycję prestiżowego 
na Śląsku konkursu, 
organizowanego 
przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą 
w Katowicach, 
rozstrzygnięto 10 maja 
w Teatrze Śląskim. 

P o raz kolejny wyróżniono przed-
siębiorstwa oraz osoby zaangażo-

wane w życie społeczno-gospodarcze 
naszego regionu. – Celem konkursu 
jest integracja środowisk gospodar-
czych województwa śląskiego oraz 
promowanie osiągnięć przedsię-
biorstw i instytucji, realizujących 
ideę ciągłego doskonalenia – mówi 
Natalia Biskupska z działu Komuni-
kacji Społecznej RIG-u. – W praktyce  
Nagroda Jakości potwierdza, że fir-
my polepszyły poziom swoich usług 
i produktów, zwiększając satysfakcję 
klientów i własnych pracowników.

Kapituła konkursu przyznała 
cztery nagrody zespołowe, trzy in-

dywidualne i jedną zatytułowaną 
„Złoty Przywódca”. Wyróżniono na-
stępujących laureatów zespołowych: 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne w Bytomiu, Centrum Badań 
i Dozoru Górnictwa Podziemnego 
w Lędzinach i Śląski Szpital Reuma-
tologiczno-Rehabilitacyjny w Ustro-
niu. Honorową nagrodę otrzymał 
Andrzej Olechowski. 

Indywidualną Nagrodę Jakości 
wręczono dr. hab. Jerzemu Paster-
nakowi z RAFAKO S.A., prof. Janowi 
Pyce, rektorowi Akademii Ekono-
micznej w Katowicach (w kategorii 
nauka) oraz Kamilowi Durczokowi 
– redaktorowi TVN. „Złotym Przy-
wódcą” uznano Zbigniewa Gielecia-
ka, prezesa Regionalnego Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej 
S.A. w Tychach.

 Ks. Roman Chromy

Polszczyzna dla obcokrajowców

U roczyste obchody 20-lecia dzia-
łalności Szkoły Języka i Kultu-

ry Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 
miały miejsce na tej uczelni 8 maja. 
Uczestniczyli w nich licznie zebrani 
profesorowie, studenci, absolwenci i 
przedstawiciele Senatu RP. Szkoła od 
dwudziestu lat zajmuje się naucza-
niem języka polskiego oraz propa-
gowaniem wiedzy o kulturze Polski 
i Śląska wśród cudzoziemców oraz 
Polonii. Prowadzi także działalność 
wydawniczą, przygotowując dla cu-
dzoziemców podręczniki do nauki 
języka polskiego.

Wykłady organizowane są w Ka-
towicach i Cieszynie, a także w pla-
cówkach zagranicznych, m.in. 
na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Ka-
zachstanie, Wielkiej Brytanii i w Chi-
nach. Obecnie dyrektorem Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej jest prof. 
dr hab. Jolanta Tambor z UŚ. •
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Katowice. Merujert Malinbajewa z Kazachstanu (pierwsza z prawej) uczy się języka polskiego 
na Uniwersytecie Śląskim od marca br.
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Od lewej: Andrzej Olechowski, Kamil Durczok, Jan Pyka i Jerzy 
Pasternak

Śląska Nagroda Jakości

Za wzorowe zarządzanie
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Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl
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W sanktuarium Najświętszego Sakramentu
Jankowice Rybnickie. Jak 
co roku, w drugą niedzielę maja 
mieszkańcy ziemi jastrzębskiej, 
rybnickiej i wodzisławskiej piel-
grzymowali do sanktuarium Naj-
świętszego Sakramentu w  Stu-
dzience. 9 maja Mszy św., którą 
poprzedziła Godzina Młodzieżo-
wa, przewodniczył bp Gerard Ber-
nacki. Nawiązując do obchodzone-
go Roku Kapłańskiego, wskazał 
na  znaczenie daru kapłaństwa. 
– To  wyraz miłości Chrystusa. 
Kapłani są przewodnikami, którzy 
słowem, służbą ukazują jak wyko-
rzystać dar życia, by jego finałem 

było szczęście 
zagwarantowa-
ne przez Chry-
stusa – mówił. 
– To  kapłan 
t o w a r z y s z y 
nam od chrztu, 
p o   p r z y g o -

towanie na  wejście do  Domu 
Ojca. Biskup poprosił też wier-
nych o  wsparcie modlitewne 
dla księży. – Takich będziemy 
mieli duszpasterzy, jakich sobie 
wymodlimy. Czujmy  się odpo-
wiedzialni za księży – zakończył. 
Historia jankowickiej Studzienki 

związana jest z podaniem o księ-
dzu Walentym, który w  1433 r., 
spiesząc do  chorej, zginął z  rąk 
husytów. Przed śmiercią w dziu-
pli dębu ukrył Przenajświętszy 
Sakrament. Jego odnalezienie 
dało początek kultowi Bożego 
Ciała i budowie kaplicy, a potem 
kościoła pod takim wezwaniem. 
W miejscu śmierci ks. Walentego 
wypłynęło źródło wody słynącej 
cudami uzdrawiania w chorobach. 
W 2002 r. abp Damian Zimoń usta-
nowił kościół parafialny Bożego 
Ciała i Studzienkę sanktuarium 
Najświętszego Sakramentu.AN
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Szefowi Europarlamentu
Piekary Śl. Prof. Jerzy Buzek (na 
zdjęciu), przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, otrzymał 
w  czasie uroczystej sesji Rady 
Miasta 7 maja tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Piekary Ślą-
skie. Jako insygnia honorowego 
obywatelstwa szefowi europar-
lamentu wręczono unikatową 
płaskorzeźbę przedstawiającą 
herb Piekar Śl. w ozdobnej ramie. 
Pod wykonanym z mosiądzu odle-
wem znalazła  się pamiątkowa 
tabliczka z wpisem. Jerzy Buzek 
otrzymał również wygrawero-
waną na mosiężnej tablicy treść 
uchwały Rady Miasta, informu-
jącą o nadaniu tytułu. h
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Zapłonęły znicze
Region. W  niedzielę 9 maja, 
w 65. rocznicę zakończenia II woj-
ny światowej, na  znak pamięci, 
na cmentarzach żołnierzy radziec-
kich w całej Polsce składano kwia-
ty i zapalano znicze. Zaapelowali 
o to polscy intelektualiści, artyści 
i  duchowni. Nad mogiłami żoł-
nierzy radzieckich na cmentarzu 
w parku Kościuszki (na zdjęciu) 
modlili się także mieszkańcy Kato-
wic. Dużo osób odwiedziło rów-
nież cmentarz żołnierzy Armii 
Radzieckiej w  Pszczynie. Dla 
wielu niedzielna akcja to przejaw 
normalności w relacjach polsko- 
-rosyjskich i wyraz szacunku dla 
zmarłych. Szczególnie po  tym, 
w  jaki sposób na  tragedię smo-
leńską z 10 kwietnia zareagowali 
także zwykli Rosjanie.
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Jak co roku, 
na rogatkach 
Studzienki 
biskupa 
witał szpaler 
motocyklistów

oZNAKowane podróże

Rybnik. W Bibliotece Miejskiej 
otwarto wystawę „oZNAKowane 
podróże”. Zebrano na niej zdjęcia 

z  podróży i  spotkań rybnicko- 
-żorskiego zespołu Carrantuohill 
z  Jerzym Illgiem, redaktorem 
naczelnym wydawnictwa „Znak” 
(na zdjęciu). Wernisaż połączono 
ze spotkaniem autorskim. Dzięki 
znajomości z Illgiem muzycy mie-
li okazję poznać m.in. Wisławę 
Szymborską i Czesława Miłosza, 
który zaprosił ich nawet na spo-
tkanie poetów do  Kalifornii. 
Na wystawie znalazło się szcze-
gólne zdjęcie – Seamusa Heaneya, 
irlandzkiego poety, późniejszego 
laureata nagrody Nobla z Carran-
tuohillami oraz z Jerzym Turowi-
czem. Ekspozycja będzie czynna 
do końca maja.
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S iedemnastu diakonów Wyż-
szego Śląskiego Seminarium 

Duchownego, a  jednocześnie 
absolwentów Wydziału Teolo-
gicznego UŚ, przyjęło święcenia 
kapłańskie w  uroczystość św. 
Stanisława, 8 maja, w  Katowi-
cach. Mszę św. pod przewodnic-
twem metropolity katowickiego 
celebrowali biskupi pomocniczy 
Gerard Bernacki i Józef Kupny, 
a także wychowawcy seminaryjni 
i licznie zebrani księża. – Kolej-
na grupa naszych wychowanków 
opuściła seminaryjne mury, 
ale ich kształcenie i rozwój nie za-
kończył się – podkreślał ks. Jerzy 
Paliński, rektor WŚSD. – Nadal 
potrzebują modlitwy i  stałego 
wsparcia. W najbliższym czasie 
będą uczestniczyć w comiesięcz-
nych spotkaniach formacyjnych. 

W katedrze za neoprezbite-
rów modliły się też ich rodziny 
i przyjaciele. – Nowym księżom 
życzę wytrwałości i  tolerancji 
– mówiła Mariola Marchew-
ka z Bojszów. – Wiele mówimy 
o byciu tolerancyjnym, a niejed-
nokrotnie ludzie nie  akceptują 
w swoim środowisku obecności 
kapłana.

Arcybiskup Damian Zimoń, 
w  nawiązaniu do  odczytanej 
w  czasie Mszy św. przypowie-

ści o  dobrym pasterzu pytał, 
czy współczesny człowiek potrze-
buje pasterzy i mistrzów. – Wyda-
je się, że odpowiedź twierdząca 
stoi w opozycji do współczesnej 
kultury, której ideałem jest skraj-
ny indywidualizm i wykluczenie 
autorytetów – podkreślał w homi-
lii kaznodzieja.

Odwołując się do śmierci Jana 
Pawła II i do tragedii smoleńskiej, 
metropolita katowicki zaznaczył, 
że chwilach szczególnego opusz-
czenia i  rozbicia potrzebujemy 
wsparcia duszpasterzy. – Każdy 
kapłan sprawujący władzę nad 
wiernymi ma udział w pasterskiej 
misji Chrystusa – mówił. – Musi 
znać drogę, widzieć cel i wyzna-
czać kierunek innym. Właściwy 
kierunek nadaje miłość i prawda.

Nowi kapłani archidiecezji 
katowickiej zostali wezwani 
do działań ekumenicznych, któ-
rych celem jest  kształtowanie 
jedności w Kościele, do czynne-
go posługiwania chorym, bied-
nym czy prześladowanym oraz 
do współpracy z wiernymi.

Metropolita wskazał im na po-
stawę wzorowych kapłanów mę-
czenników: ks. Józefa Czempiela 
z Chorzowa i ks. Jerzego Popie-
łuszki. – To  właśnie z  parafii 
ks. Czempiela, który zginął w Da-
chau, wyszło 18 księży i 40 zakon-
nic – wspominał arcybiskup. – 
Bądźcie więc tak jak on sługami 
Chrystusowej radości!

W  czasie zbliżających  się 
wakacji letnich neoprezbiterzy 
poprowadzą m.in. rekolekcje dla 
dzieci i młodzieży, zaś od końca 
sierpnia rozpoczną pracę w wy-
znaczonych parafiach. Aktualnie 
archidiecezja katowicka liczy po-
nad tysiąc kapłanów. 

Ks. Roman Chromy

Święcenia kapłańskie w katowickiej archikatedrze

Słudzy Chrystusowej radości
Do wskazywania 
innym Chrystusa 
i budowania 
ekumenicznej 
jedności nowo 
wyświęconych 
kapłanów zachęcał 
abp Damian Zimoń.

W czasie Litanii do Wszystkich Świętych diakoni leżeli krzyżem

Proboszczowie nałożyli ornaty nowo wyświęconym księżom

Namaszczenie dłoni Krzyżmem św. oznacza jedność kapłańskich 
czynności z czynami Chrystusa
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U roczyste otwarcie dwu-
dniowego kiermaszu na-
stąpi 28 maja o godz. 11.30 

w  auli Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego. Imprezie, 
włączonej w obchody Metropoli-
talnego Święta Rodziny, patronuje 
abp Damian Zimoń, Piotr Uszok, 
prezydent miasta Katowice, a tak-
że Wojewoda Śląski i Marszałek 
Województwa Śląskiego.

– Na kiermaszu pokażemy, 
że Śląsk nie jest wyłącznie ziemią 
ciężkiego przemysłu, kopalń i hut  
– mówi ks.  Krystian Kukowka, 
prezes Księgarni św. Jacka w Ka-
towicach.  – W naszym regionie 
rozwija się również szkolnictwo 
wyższe, kultura i sztuka.

Organizatorzy zaprosili do Ka-
towic m.in. wydawnictwa: WAM 
z  Krakowa, Jedność z  Kielc, św. 
Wojciecha z Poznania, a także św. 

Michała z Finlandii. Będą spotka-
nia autorskie i promocje cenowe 
książek. 

Dzień poświęcony Fryderyko-
wi Chopinowi przewidziano na   
28 maja. W programie znajdzie się 
przegląd filmów o kompozytorze, 
koncert fortepianowy i spotkanie 
z Jerzym Klechtą, autorem książ-
ki „Duchowość Chopina”.  Po raz 
trzeci, w sobotę 29 maja, będzie 
przeprowadzone „Dyktando dla 
rodzin”, zadedykowane śp. Kry-
stynie Bochenek.  

– Kiermasz książek adresu-
jemy do  wszystkich – zaznacza 
ks.  Kukowka. – Zapraszamy 
uczniów z nauczycielami, studen-
tów, poszukujących w wierze oraz 
całe rodziny.

 rch

Więcej informacji na www.ksj.pl.
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VI Kiermasz Książek Katolickich

Czytanie 
rozwija

– Kiermasz pokazuje, że Śląsk to nie tylko kopalnie i huty – mówi 
ks. Krystian Kukowka, organizator Kiermaszu Książek Katolickich 
w Katowicach 

Od 22 do 30 maja odbędzie się  
III edycja Metropolitalnego 
Święta Rodziny. W tym roku to-
warzyszy mu hasło: „Ojciec fun-
damentem rodziny”.

K o n c e r t  i n a u g u r u j ą c y 
r0zpocznie  się 22 maja, 

o  godz. 18.00, w  zabrzańskim 
Domu Muzyki i Tańca. Wystąpi 
zespół „Piccolo Coro dell’An-
toniano”. W  niedzielę 23 maja 
w  katedrach stolic biskupich: 
Katowicach, Opolu, Gliwicach 
i  Sosnowcu odprawione zo-
staną Sumy w  intencji rodzin. 
W programie Święta znajdą się 
także pikniki rodzinne, w y-
kłady, zajęcia warsztatowe dla 
rodziców, koncerty muzyczne, 
turnieje i bieg rodzinny, akcja 
promująca rodzicielstwo zastęp-
cze, sympozja naukowe, wystawy 
plastyczne i fotograficzne.

27 maja o  godz.17.00 na  Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach rozpocz-
nie się konferencja na temat „Pra-
wo, a prawda o życiu i rodzinie”, 
zaś następnego dnia VI Kiermasz 
Wydawców Katolickich. 

29 maja o godz. 18.00 w kom-
pleksie pałacowo-parkow ym 
w  Koszęcinie odbędzie  się pik-
nik rodzinny z zespołem „Śląsk”. 
Szczególnym akordem Święta 
będzie pielgrzymka mężczyzn 
i  młodzieńców do  Piekar Ślą-
skich w niedzielę 30 maja, gdzie 
o godz. 10.00 rozpocznie się Msza 
św. na  kalwaryjskim wzgórzu. 
To tylko niektóre wydarzenia z bo-
gatego programu Metropolitalne-
go Święta. Szczegóły w  specjal-
nym dodatku dołączonym do 20. 
numeru „Gościa Niedzielnego” 
na 23 maja oraz na stronie: www.
swieto-rodziny.pl. abs

Metropolitalne Święto Rodziny 2010

Po ojcowsku

Promocja twórczości Chopina oraz „Dyktando dla 
rodzin” będą towarzyszyły kiermaszowi książek, 
organizowanemu przez Księgarnię św. Jacka.

za tydzień
w „Gościu 
Niedzielnym”
8-stronicowy dodatek 
z okazji Metropolitalnego 
Święta Rodziny

O „Gościa” pytaj w kiosku i parafii

W DODAtKU M.IN.:

•  Bóg jako
najlepszy ojciec

•  prof. Andrzej 
Bochenek 
i Józef Skrzek 
opowiadają, 
czym jest dla nich 
ojcostwo i rodzina

•  wskazówki 
i porady: jak być 
współcześnie 
dobrym ojcem?

„Gość”
z dodatkiem
– jak zawsze

4 zł
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Noclegownia w Jastrzębiu-Zdroju

Bezdomni już niebezdomni
W mieście powstaje 
noclegownia dla 
bezdomnych. Ma być 
gotowa w listopadzie 
tego roku.

W Jastrzębiu problem bez-
domności dotyczy ok. 100 

osób. Podczas mrozów koczują 
na terenie węzłów ciepłowniczych, 
w nieczynnych budynkach PKP. 
Na terenach leśnych budują pro-
wizoryczne szałasy, śpią na klat-
kach schodowych bloków, a nawet 
w śmietnikach czy pod wiadukta-
mi kolejowymi. – Do tej pory Ośro-
dek Pomocy Społecznej, w razie 
potrzeby, kierował zainteresowa-
nych do schronisk, z którymi ma 
podpisane umowy, np. w Kluczach, 
Przegędzy czy Dąbrowie Górni-
czej. Kosztowało to miasto rocznie 
ok. 200 tys. zł – mówi Katarzyna 
Wołczańska, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta. 

Zaoszczędzili
Między innymi dlatego wła-

dze postanowiły, że taniej będzie 
stworzyć w mieście własną nocle-
gownię. Na jej potrzeby zostanie 
zaadaptowany jeden z budynków 

socjalnych. Z 24 takich obiektów, 
które znajdują się na terenie miasta, 
wybrano dom przy ul. Wodzisław-
skiej. Obecnie zamieszkuje go sześć 
rodzin, które wkrótce zostaną prze-
kwaterowane do innych mieszkań 
komunalnych i socjalnych. 

– Wybrany przez nas budynek 
będzie najłatwiej zaadaptować 
na potrzeby noclegowni – mówi 
Beata Olszok, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości. – Przyle-
ga do niego duży teren, na którym 
będzie można postawić kontener 
socjalny pełniący funkcję łazien-
ki. Znajdą się tam m.in. prysznice, 

umywalki i toalety. W budynku 
ogrzewanym piecem trzeba będzie 
zrobić kotłownię lub zamontować 
ogrzewanie elektryczne. Potrzeb-
ne jest także uszczelnienie okien 
i  zbudowanie drogi dojazdowej 
do przyszłej noclegowni. 

Całość ma kosztować ok. 700 
tys. zł. Pieniądze na  inwestycję 
pochodzić będą z budżetu miasta. 
Część z nich to środki zaoszczę-
dzone na tegorocznej akcji zima. 
Na początku maja ogłoszono prze-
targ na projekt, prace remontowe 
powinny ruszyć w lipcu, zaś bez-
domni będą mogli korzystać z bu-

dynku w listopadzie br. Dach nad 
głową znajdzie tam około 30 osób. 

Nocleg na policji?
– Tylu właśnie w Jastrzębiu 

jest  „stałych” bezdomnych – 
uważa Grzegorz Osóbka, zastęp-
ca komendanta Straży Miejskiej. 
– Najmłodszy z nich ma ponad 20 
lat, najstarszy jest po siedemdzie-
siątce. Niektórzy z nich są bez-
domnymi od  kilkunastu lat. 
Zajmują się zbieractwem złomu, 
butelek, puszek, korzystają z po-
mocy Ośrodka Opieki Społecznej 
i parafii.

Miejska noclegownia nie tyl-
ko ułatwi życie bezdomnym, 
ale i usprawni pracę strażników 
miejskich. – Do tej pory, w razie 
konieczności, OPS dawał bezdom-
nym skierowanie do noclegowni 
poza miastem i  bilet na  dojazd. 
Ale nieraz zdarzało się, że w cza-
sie mrozów znajdowaliśmy bez-
domnych nocą, czy poza godzina-
mi pracy OPS-u. By nie zostawić 
ich bez pomocy, pozwalaliśmy im 
przenocować w budynku Straży 
Miejskiej czy w Policyjnej Izbie 
Zatrzymań – mówi Grzegorz 
Osóbka. – Teraz nie będzie już ta-
kiej potrzeby. 

Anna Burda-Szostek

Bezdomni z Jastrzębia od listopada będą mieli już własną 
noclegownię
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Pod koniec kwietnia śląscy nota-
riusze pielgrzymowali do miejsc 
martyrologii narodu polskiego 
na Wschodzie.

D o ich pielgrzymkowego szlaku 
historia dodała Smoleńsk, miej-

sce tragicznej katastrofy prezyden-
ckiego samolotu. Plan pielgrzymki, 
zorganizowanej przez Radę Izby No-
tarialnej w Katowicach, objął Kuro-
paty na Białorusi i Katyń w Rosji, 
miejsca zbrodni dokonanych na Po-
lakach przez totalitarny system so-
wiecki. Uczestniczyli w niej również 
pracownicy katowickiego oddziału 
Izby Pamięci Narodowej. 

W  lesie w  Kuropatwach, 
na  obrzeżu Mińska, postawio-

no blisko tysiąc krzyży. – Upa-
miętniają tragiczne wydarzenia 
z końca lat 30. XX wieku. Wtedy 
NKWD zamordowało ok. 250 tys. 

ludzi, w znacznej części Polaków. 
Śląscy notariusze złożyli hołd 
ofiarom, stawiając w  Kuropa-
twach drewniany krzyż. 

Na  lotnisku w  Smoleńsku, 
pierwszą, po tragedii polskiego sa-
molotu, Mszę św. odprawił ks. Mi-
chał Palowski z Sądu Metropolital-
nego w Katowicach wraz z księżmi 
rzymskokatolickiej parafii w Smo-
leńsku. Dla o. Ptolemeusza, fran-
ciszkanina z Panewnik, a obecnie 
proboszcza smoleńskiej parafii, 
Eucharystia miała symboliczny 
wymiar. – W tym samym czasie, 
w Polsce, trwały uroczystości po-
grzebowe prezesa IPN-u  Janusza 
Kurtyki – mówi zakonnik. 

Prawnicy odwiedzili także Ka-
tyń, gdzie pozostawili zdjęcia ofiar 
katastrofy samolotu z 10 kwietnia.

Wojciech Michalewicz 
Krzysztof Śmieja

Pielgrzymka prawników

Uczcili rodaków

Przedstawiciele śląskich notariuszy na smoleńskim lotnisku 
złożyli hołd ofiarom katastrofy
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Czy wstrzymanie 
przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. 
tanich połączeń 
InterRegio odczuli 
także podróżujący 
ze Śląska?

K ryzys w rozmowach pomiędzy 
Przewozami Regionalnymi 

a  PLK, które zarządzają kolejową 
infrastrukturą, zaognił się 4 maja. 
Punktem zapalnym okazały się nie-
spłacone przez PR należności finan-
sowe. W  konsekwencji w  samych 
Katowicach na tory nie wyjechało 
kilkadziesiąt pociągów tej spółki. 

– Przewozy Regionalne obsługu-
ją m.in. dwa typy pociągów: lokalne 
Regio i InterRegio, na trasach między 
województwami – wyjaśnia Prze-
mysław Gardoń, dyrektor Śląskich 
Zakładów Przewozów Regionalnych 
w Katowicach. – Te ostatnie odjeżdżają 
także ze Śląska. Ze względu na nasze 
zadłużenie, PLK wstrzymały w re-
gionie na chwilę obecną 24 pociągi 
o dużej frekwencji podróżnych, m.in. 
do Warszawy, Przemyśla, Szczecina 
i Wrocławia. Trudno wyliczyć straty. 
Mam nadzieję, że władze naszej spół-
ki dojdą do porozumienia z zarządem 

PLK w Warszawie, który zarządza ko-
lejową infrastrukturą. Być może długi 
PR będą rozłożone na raty.

Z tą opinią nie zgadza się Łukasz 
Kurpiowski, rzecznik PKP PLK. – 
To prawda, że Przewozy Regionalne 
oferowały pasażerom niskie i przy-
jazne ceny. Cóż jednak z tego, skoro 
nie były w stanie pokryć kosztów 
np. korzystania z naszych torowisk. 
Gdyby wstrzymane składy InterRe-
gio, odjeżdżające chociażby z Kato-
wic, były pociągami dochodowymi, 
to PR nie zalegałyby nam z długami.

Rzecznik PKP podkreślił, że za-
istniała sytuacja wymusza na PR 
weryfikację rentowności niektórych 
połączeń oraz ograniczenie ruchu 
pociągów o 13 proc. Taki stan będzie 
trwał do czasu poprawienia relacji 
finansowych z tą spółką. Według da-
nych PKP, pasażerowie przesiedli się 
z Przewozów Regionalnych do Ta-
nich Linii Kolejowych, a całe zamie-
szanie było sztucznie rozdmuchane 
przez niektóre media. Pojawiły się 
też opinie, że PKP PLK S.A. likwi-
duje skutecznie swoją konkurencję. 
 rch

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Udanego szaleństwa!
Po raz pierwszy w chorzowskim 
Wesołym Miasteczku obowiązują 
karnety umożliwiające odwiedza-
jącym zabawę przez cały dzień.

C hociaż w Wesołym Miasteczku 
cudów nie ma i wiele mu jesz-

cze brakuje do lunaparków na euro-
pejskim poziomie, to w minionym 
roku, będący na własnym utrzy-
maniu WPKiW, zakończył działal-
ność na plusie. Dodatkowo Urząd 
Marszałkowski wspomaga jego 
najpoważniejsze inwestycje, m.in. 
przebudowę sieci wodno-kanaliza-
cyjnej czy wymianę oświetlenia. 
Jak wylicza Anna Znamierowska, 
rzecznik prasowy chorzowskiego 
parku, w 2009 roku, każdy klient 
przeznaczył na zabawę w Wesołym 
Miasteczku średnio 40 zł. – To wła-
śnie taka kwota stała się punktem 
wyjścia w ustalaniu cen karnetów 
na ten sezon – mówi.

I  tak, aby przez cały dzień 
bawić się w chorzowskim parku, 
należy liczyć się z następujący-

mi wydatkami: w dni powszednie 
karnet kosztuje 40 zł, zaś w week-
endy 50 zł. Za tzw. karnet rodzin-
ny (dla 4 osób) zapłacimy 120 zł 
albo 150 zł w soboty i niedziele. 
Na  specjalne przywileje mogą 
liczyć emeryci (20 zł za karnet) 
i opiekunowie z dziećmi poniżej 
12. roku życia. Do  rozpoczęcia 
wakacji, ze  względu na  prace 
serwisowe, miasteczko będzie 
nieczynne w poniedziałki.

Jakich atrakcji mogą oczeki-
wać goście Wesołego Miasteczka? 
– Wiele zależeć będzie od ich tem-
peramentu i osobistych upodobań 
– podkreśla Anna Znamierowska. 
– Lubiącym mocne wrażenia pro-
ponuję przejażdżkę najstarszą 
karuzelą z odnowionymi samo-
lotami albo tzw. rollercoasterem, 
czyli pierwszą w Polsce kolejką, 
którą z prędkością 60 km poko-
nuje trasę z wieloma zakrętami 

i  dwoma pionowymi pętlami. 
Tym zaś, którzy w spokoju chcą 
podziwiać panoramę Katowic, 
polecamy dużą gwiazdę.

Śląskie Wesołe Miasteczko 
posiada niestety przestarzałe 
urządzenia. Dlatego plany uroz-
maicenia oferty rozrywkowej, jak 
zapewnia rzecznik miasteczka, 
są ambitne. 

W  najbliższym czasie poja-
wią się m.in. pontony wodne dla 
dzieci. Jest  już  gotowy projekt 
kolejki linowej. Nowa elka, wy-
posażona zarówno w krzesła, jak 
i  w  gondole, będzie kursowała 
przez cały rok na trasie liczącej 
prawie 2 km. Koszt jej  budowy 
oszacowano na  22–24 mln zł. 
Urząd Marszałkowski zabez-
pieczył na ten cel już 10 mln zł. 
Czy kiedyś śląskie Wesołe Mia-
steczko dorówna wiedeńskiemu 
Praterowi? rum

Jedną z największych 
atrakcji Wesołego 
Miasteczka jest  
rollercoaster

Konflikt PKP–Przewozy Regionalne

I po kolei

Czy zadłużona 
wobec PKP 
PLK S.A.spółka 
Intercity 
będzie także 
zmuszona 
odwołać 
niektóre 
połączenia?
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W Gorzycach ostrzegą o zagrożeniach

Syrena prawdę ci powie
W gminie Gorzyce 
uruchomiony został 
nowoczesny system 
ostrzegania przed 
kataklizmami. Dzięki 
niemu mieszkańcy 
błyskawicznie 
otrzymają informacje 
na temat zagrożenia 
powodzią, wichurami 
czy śnieżycami.

D o  tej pory, w  przypadku 
takich niebezpieczeństw, 
gmina korzystała z  in-

formacji powiatowego systemu 
ostrzegania i  alarmowania. 
W  razie konieczności dyspozy-
tor tego systemu włączał sygnał 
ostrzegawczy, który drogą radio-
wą uruchamiał syreny alarmowe 
na budynkach ochotniczych straży 
pożarnych. Dopiero potem na miej-
sce zgłaszali się strażacy. 

mamy nauczkę
Teraz główna centrala znajdo-

wać się będzie w budynku Urzędu 
Gminy. Dodatkowo w  czterech 
miejscowościach bezpośrednio 
zagrożonych powodziami, czyli 
w Gorzycach, Gorzyczkach, Olzie 
i Uchylsku, na budynkach OSP za-
montowane zostały elektroniczne 
syreny. Dzięki nim można będzie 
wysyłać nie tylko sygnały dźwię-
kowe, ale  i  komunikaty głosowe 
ostrzegające przed zagrożeniami. 
22 maja br. odbędzie się oficjalne 
przekazanie systemu we władanie 

straży pożarnych. Wezmą w nim 
udział także przedstawiciele cze-
skiego Bogumina, sąsiada Gorzyc, 
posiadającego od  dawna system 
ostrzegania, który teraz będzie po-
łączony z polskim rozwiązaniem. 
Dla gminy ma to ogromne znaczenie, 
gdyż to właśnie z Czech, razem z rze-
kami Odrą i Olzą, spływają tu wody 
powodziowe. Informacja o zagro-
żeniu powodzią po stronie czeskiej 
błyskawicznie trafi do gorzyckiej 
centrali.

W czasie pamiętnej powodzi 
z 1997 roku pod wodą znalazło się 
ok. 40 proc. miejscowości w gminie 
Gorzyce. Spośród 20 tys. mieszkań-
ców straty poniosło wówczas ok. 2,5 
tys. osób.– Mamy nauczkę po tych 
wydarzeniach – mówi Piotr Oślizło, 
wójt gminy Gorzyce. – Pamiętamy, 
co przeżywali wówczas nasi miesz-

kańcy. Dzięki nowoczesnemu syste-
mowi ostrzegania będziemy mieli 
informacje z pierwszej ręki, które 
błyskawicznie trafią do zagrożo-
nych miejscowości.

100 decybeli wystarczy
Ale  system będzie służył 

mieszkańcom nie tylko podczas za-
grożenia powodziowego. – Będzie 
ostrzegał także przed wichurami, 
śnieżycami, suszami czy skażenia-
mi chemicznymi – mówi Florian 
Matuszek, odpowiedzialny w gmi-
nie za obronę cywilną i bezpie-
czeństwo publiczne. – Informacje 
przekazywane internetowo i te-
lefonicznie pochodzić będą m.in. 
z Powiatowego i Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej i od naszych 

czeskich sąsiadów. Po  określe-
niu stopnia zagrożenia, w razie 
potrzeby, natychmiast będą uru-
chamiane nowoczesne syreny 
alarmowe, które umożliwiają 
także podawanie komunikatów 
słownych. Syreny mają moc ponad 
100 decybeli, co gwarantuje ich sły-
szalność na odległość minimum 
2 km. Przez cały rok działać też bę-
dzie zamontowana przy głównej 
drodze w gminie tablica ledowa. 
Znajdą się na niej m.in. informacje 
o przewidywanej temperaturze 
czy opadach. 

Nowoczesny system ostrzegania 
to koszt ponad 62 tys. zł. Pieniądze 
na gminny projekt pochodzą z kasy 
Unii Europejskiej, 10 proc. pokryje 
Skarb Państwa, zaś 5 proc. to wkład 
własny gminy.

Anna Burda-Szostek

■ R e K l A m A ■

– Dzięki nowoczesnemu systemowi ostrzegania informacje o zagrożeniach błyskawicznie dotrą 
do mieszkańców gminy – mówi wójt gminy Gorzyce Piotr Oślizło (z prawej). Na zdjęciu z Florianem 
Matuszkiem, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne
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• niedziela 16.05
07.45 Aktualności 07.50 Śląski koncert 
życzeń 08.45 Śląska Lista Przebojów 16.45 
Pogoda 16.50 W poszukiwaniu drogi – 
magazyn chrześcijański 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 21.45 Aktualności 
21.55 Pogoda 22.00 Hat-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 17.05
07.45 Aktualności 08.45 TV Katowice 
poleca 16.45 Pogoda 16.50 Rynek jest dla 
wszystkich 17.00 To brzmi – propozycje 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Pogoda 18.20 TV Katowice poleca 
18.30 Forum regionu 19.00 W poszuki-
waniu drogi 19.25 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 21.55 Sport 22.10 Pogoda

• wtorek 18.05
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien Jour-
nal – magazyn mniejszości niemieckiej 
16.45 Pogoda 17.00 Cud zdrowia 17.10 TV 
Katowice zaprasza 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 Ra-
port z akcji – magazyn kryminalny 18.30 
Bliżej natury 19.00 Cud zdrowia 19.10 45 
Schlesien Journal – magazyn mniejszości 
niemieckiej 19.25 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 19.05
07.45 Aktualności 08.45 Muzyczny 
mix 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miej-
ska – Chorzów 17.00 Akademia Przed-
siębiorczości (5) 17.10 TV Katowice za-
prasza 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 
18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.30 Maga-
zyn reporterów TV Katowice. Rynek 
jest  dla wszystkich 19.10 Motokibic.tv
– magazyn motoryzacyjny 21.45 Aktual-
ności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 20.05
07.45 Aktualności 08.45 Muzyczny mix 
16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska – Ryb-
nik 17.00 Raport z akcji 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 
Muzyczny mix 18.30 Pomysł na weekend 
18.40 Uwaga weekend 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 21.05
07.45 Aktualności 08.45 Pomysł na week-
end 16.45 Pogoda 16.50 Informator KSM 
17.00 Terytorium czystej wody – Zapo-
ra 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Sport 18.15 Magazyn Meteo 18.20 Trudny 
rynek 18.50 Nasz reportaż 19.05 Pomysł 
na weekend 19.15 Przygody kota Filemona 
– serial animowany 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• sobota 22.05
07.45 Aktualności 08.00 Pora na kulturę 
08.45 Przygody kota Filemona 16.45 Pogo-
da 16.50 To brzmi – lista 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 
Śląska lista przebojów 18.35 Podwodna Pol-
ska 18.40 Tajemnice historii 19.00 Pora 
na kulturę 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Po bandzie – magazyn

Przewodnik dla dzieci

Na pogodę i niepogodę
Gdzie w Rybniku 
spotkasz dinozaury, 
jakie cuda dzieją się 
na górze Żar 
i gdzie na Śląsku 
rosną palmy? 
Tego dowiesz się 
z najnowszego 
przewodnika  
„Śląskie z dzieckiem”.

J uż samo pobieżne przeglądnię-
cie publikacji zachęca do lektury. 

Mnóstwo tu bajecznie kolorowych 
ilustracji (autorstwa Mileny Mi-
chałowskiej, absolwentki kato-
wickiej ASP) i zdjęć zachęcających 
do odwiedzenia ciekawych miejsc 
województwa śląskiego. Anna 
Dudzińska, autorka przewodnika 
(na co dzień pracuje w Polskim Ra-
diu Katowice) proponuje małym 
turystom 32 trasy wycieczkowe –16 
z nich na pogodę i 16 na niepogodę. 
I tak też został podzielony przewod-
nik. Kiedy pogoda dopisuje, autor-
ka proponuje m.in. odwiedzenie 
zamku w  Olsztynie, przejście 
Szlakiem Orlich Gniazd, przejazd 

wąskotorówką nad zalew Nakło- 
-Chechło czy wycieczkę do parku 
jurajskiego w Rybniku-Stodołach. 
Kiedy odwrócimy przewodnik, 
znajdziemy oferty krajoznawcze 
na niepogodę. Wśród nich m.in. 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowi-
cach, leśną salę edukacyjną w Kato-
wicach czy zabytkową kopalnię sre-
bra w Tarnowskich Górach. Każda 
z propozycji opatrzona jest historią 
danego miejsca, związanymi z nim 
ciekawostkami i legendami. Są też 
podane dokładne adresy, numery 
telefonów, np. do kas biletowych, 
adresy stron internetowych. Wy-
bór miejsca wycieczki ułatwiają 

czytelnikowi znaczki graficzne 
umieszczone przy każdym z nich. 
Informują one chociażby o  tym, 
że dana trasa wpisuje się w szlak 
turystyki aktywnej, kulturowej 
czy sakralnej. 

Dla dzieci są  kolorowanki 
oraz słoneczka, chmurki czy  tę-
cze, czyli znaczki graficzne, które 
maluchy samodzielnie mogą przy-
kleić na daną stronę przewodni-
ka, określając tym samym, jaka 
była pogoda w  trakcie wyciecz-
ki. Do  przewodnika dołączona 
jest mapa województwa śląskiego 
z zaznaczonymi miejscami, o któ-
rych opowiada publikacja (dzieci 
mogą na niej zaznaczyć także swój 
dom) oraz adresami punktów in-
formacji turystycznej w naszym 
województwie. Autorzy publikacji 
zadbali nawet o to, by znalazło się 
w niej specjalne miejsce na wkle-
jenie biletów i zrobienie „bardzo 
ważnych notatek. Jednym słowem, 
śląski przewodnik to strzał w dzie-
siątkę. Miejsce na niego powinno 
znaleźć się w każdym domu. abs

Anna Dudzińska, „Śląskie 
z dzieckiem. Na pogodę i niepogodę”, 
wydawca: Śląska organizacja 
Turystyczna, Katowice 2010 r.

zaproszenia

Porozmawiają 
o rodzinie
Katowice. 19 maja o godz. 17.30 
w Akademii Ekonomicznej odbę-
dzie się konferencja „Twoja rodzi-
na w Twoich rękach”. Jej tematem 
będzie m.in. miłość i komunikacja 
małżeńska. Na spotkanie zapra-
szają: KonferencjeRodzinne.pl, 
Przedszkole Węgielek w  Kato-
wicach i Śląskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe. Więcej 
informacji na: www.wegielek.
edu.pl.

Dni Muzyki
mikołów. 22 maja koncertem 
o godz. 19.30 w bazylice św. Woj-
ciecha rozpoczną się XX Miko-

łowskie Dni Muzyki.  Nazajutrz, 
o 18.30 recital organowy w wyko-
naniu prof. J. Gembalskiego. Dni 
Muzyki potrwają do 12 czerwca. 
Szczegóły na stronie: www.mdm.
mikolow.um.gov.pl.

Dla organistów
Katowice. Osoby pomiędzy 13 
a 21 rokiem życia, zainteresowa-
ne pracą organisty kościelnego, 
mogą skorzystać z oferty Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Katowi-
cach. Ogłasza ona nabór na rok 
szkolny 2010/2011. Egzaminy 
wstępne odbędą się: 25 maja, 
o  godz.13.00 (teoretyczny) i  27 
maja, o godz. 14.00 (praktyczny). 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w  Państwowej Szkole 

Muzycznej II st. im. M. Karło-
wicza przy ulicy Teatralnej 16, 
na stronie: www.psm.katowice.pl, 
e-mail: sekretariat@psm.katowi-
ce.pl, tel.: 32 259 96 51; 32 259 6841 
lub u ks. dr. Wiesława Hudka pod 
nr. tel. 609 817 16.

Pomoc  
hospicjum
Chorzów. 23 maja o  godz. 
18.00 w Centrum Kultury odbę-
dzie się projekcja filmu „Ludzkie 
doświadczenie”. Wstęp stanowią 
cegiełki charytatywne o warto-
ści 10 zł. Zasilą one działalność 
chorzowskiego Stowarzyszenia 
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej 
HOSPICJUM. Rezerwacja biletów: 
tel. 32 349 78 63. •


