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Parafialna TV
Biertułtowy. Parafia 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny zdobyła 3. miejsce 
w ogólnopolskim 
konkursie „Cyfrowy 
kontynent”. Jego celem 
było wyłonienie parafii, 
które w swojej działalności 
używają nowoczesnych 
technik informacyjnych 
i komunikacyjnych. 
W Biertułtowach od 2 lat 
działa parafialna telewizja 
na żywo. Transmituje Msze 
św. i nabożeństwa. 

Twój procent
Caritas. Wypełniasz roczne 
zeznanie podatkowe – 
pamiętaj o 1 proc. dla 
organizacji pożytku 
publicznego. Wystarczy 
tylko w odpowiedniej 
rubryce wskazać np. Caritas 
Archidiecezji Katowickiej. 
Kwotę z podatku na konto 
organizacji przekażą 
urzędnicy.
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Uczestnicy XXI Ogólnopolskiego 
Spotkania Opłatkowego Sportowców 
Polskich spotkali się z prymasem 
seniorem kard. Józefem Glempem 
9 stycznia w katowickim Spodku.

G ospodarzami spotkania, które po raz pierwszy zor-
ganizowano na Śląsku, byli prezydent Katowic Piotr 

Uszok, abp Damian Zimoń oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej. Na opłatek przybyli czynni 
sportowcy, ci, którzy przed laty rozsławiali Polskę swoimi 
osiągnięciami, oraz dzieci i młodzież zrzeszone w wielu klu-
bach sportowych na Śląsku i poza naszym regionem. Nie za-
brakło również bp. Mariana Florczyka, delegata Konferencji 
Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców, ich kape-
lanów oraz przedstawicieli samorządów śląskich miast. 

– Życzę wam rozwijania siły fizycznej, przyjaźni, po-
mimo ducha rywalizacji, oraz wytrwałości w wychowa-
niu młodych do kultury fizycznej – mówił sportowcom 
kard. Józef Glemp. Prymas senior zaznaczył, że oprócz dą-
żenia do sukcesu i pomnażania pieniędzy, w sporcie ponad 

wszystko obowiązuje zasada „fair play”, czyli rzetelność 
i szlachetność. – Dobry sportowiec to kolega i przyjaciel, 
a nie tylko rywal – dodał bokser Marian Kasprzyk, mistrz 
olimpijski z Tokio w 1964 roku. Bp Marian Florczyk z Kielc 
już za miesiąc będzie towarzyszył sportowcom na Zimowej 
Olimpiadzie w Vancouver. – Oczekuję od nich pięknego 
człowieczeństwa, wyrażonego wrażliwością na drugiego 
i zdolnością spokojnego przyjmowania porażek – powie-
dział. – Kibiców zaś proszę o wsparcie zawodniczek i za-
wodników dobrym słowem i modlitwą. W przyszłym roku 
kolejne spotkanie opłatkowe dla sportowców będzie miało 
miejsce we Wrocławiu. Ks. Roman Chromy

Anielska opieka

W  szpitalu zakonu bonifra-
trów pw. Aniołów Stróżów 

w Katowicach-Bogucicach rodzice 
każdego nowo narodzonego dziecka 
otrzymują pamiątkowy obrazek z po-
dobizną Anioła Stróża i modlitwą. 
Na taki pomysł wpadł Damian Stępień, 
kierownik działy marketingu placów-
ki leczniczej. – Wizerunek Anioła 
Stróża, opiekuna dzieci, towarzyszył 
każdemu z nas od najmłodszych lat, 
szczególnie przy odmawianiu pacierza 
– mówi. – Wręczając rodzicom obrazek 
z Aniołem Stróżem, pragniemy przy-
pomnieć wierzącym o kulcie aniołów 
– Bożych posłańców. 
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Z prymasem seniorem kard. Józefem Glempem 
opłatkiem przełamał się były bokser Marian 
Kasprzyk

Sportowy opłatek 

Życzenia 
zamiast 

rywalizacji

Od wiosny 2009 roku 
w bogucickim szpitalu 
rozdano prawie 600 obrazków 
z towarzyszącym dzieciom 
Aniołem Stróżem
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Katowice. Zarząd Województwa 
Śląskiego zdecydował 5 stycznia 
o powołaniu własnej firmy kole-
jowej, która zajmie się przewo-
zami pasażerskimi w regionie. 
To na wypadek, gdyby upadły 
zadłużone Przewozy Regionalne, 
w których od grudnia 2008 roku 
udziałowcami jest 16 województw. 
Śląskie ma w spółce PR prawie 9,2 
proc. udziałów. Decyzja marszałka 
Bogusława Śmigielskiego oznacza 
w praktyce, że nowa spółka prze-
jęłaby użytkowane aktualnie przez 
Przewozy Regionalne cztery szy-
nobusy typu Flirt, gdyż zakupiło 

je województwo śląskie. Do nich 
dołączy osiem zamówionych nie-
dawno przez Urząd Marszałkow-
ski w bydgoskiej firmie PESA, 
nowoczesnych niskopodłogowych 
pociągów typu Elf oraz dwanaście 
zmodernizowanych składów, jakie 
marszałek chce kupić jeszcze w tym 
roku. Choć Bogusław Śmigielski 
zapowiada współpracę nowej 
firmy kolejowej z Przewozami 
Regionalnymi, to przejęcie przez 
nią nowoczesnego taboru i walka 
o pasażerów, staną się punktem 
zapalnym wzajemnej konkurencji 
tych przewoźników.

Region. XVIII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zakończył się zebraniem 36 118 272 
złotych (kwota na dzień 11 stycznia). 
Pieniądze zostaną przeznaczone 
na onkologię dziecięcą. Ponad 
120 tys. wolontariuszy 10 stycznia 
pracowało dla WOŚP. W naszym 
regionie można ich było spotkać 
między innymi przed kościołami. 
– Ludzie są bardzo życzliwi i hojni 

– powiedział Robert Pajer. Wraz 
z Marcinem Czechem zbierał pienią-
dze w Chorzowie. – Już w ubiegłym 
roku byłem wolontariuszem orkie-
stry. Do gimnazjum, w którym się 
uczyłem, przyjechał pedagog 
z liceum i ogłosił, że chętni mogą się 
zgłaszać. Pomyślałem „spróbuję”. 
Dzisiaj pogoda jest straszna, ale dla 
chorych dzieci warto się poświęcić 
– dodał Robert.

Chorzów. V Chorzowskie Warsz-
taty Chorałowe odbyły się od 8 do 10 
stycznia pod hasłem „In Epiphania 
Domini”. Kilkadziesiąt osób ćwiczy-
ło Chorał Uroczystości Objawienia 
Pańskiego (Epifanii) i Święta Chrztu 
Pańskiego w Ośrodku Liturgicznym 
Ruchu Światło–Życie Archidiecezji 
Katowickiej im. św. Benedykta przy 
parafii św. Jadwigi oraz w parafii św. 
Barbary w Chorzowie. W niedzielę 
uczestnicy warsztatów wykona-
li gregoriańskie śpiewy podczas 
liturgii Mszy św. – Śpiew i muzyka 
były i są bardzo ważnym elementem 

spotkań ludzi, dlatego również 
w liturgii jest to element niezbędny 
– zaznaczył prowadzący warszta-
ty kantor opactwa benedyktynów 
z Tyńca o. Jan Paweł Konobrodzki. 

Nieboczowy. Ponad czterdzie-
ści, czyli więcej niż połowa dzieci 
z parafii pw. św. Józefa Robotnika 
(na zdjęciu), przy pełnym zaan-
gażowaniu mieszkańców wioski, 
przedstawiło 10 stycznia „Jasełka 
nieboczowskie” w gwarze śląskiej. 
Bożonarodzeniowe widowisko 
zainicjował dwa lata temu ks. prob. 
Janusz Rudzki wraz z rodzicami 
małych aktorów. Czteromiesięczny 
Dawid Nowak bez problemu wcie-
lił się w Dzieciątko Jezus, któremu 
przedszkolaki podarowały m.in. 

krupnioki i taszlampa. Oprawę 
muzyczną do spektaklu przygo-
towali mieszkańcy Nieboczów: 
zespół folklorystyczny Johanki 
i grupa kabaretowa Stowarzyszenie 
Prawdziwych Mężczyzn. Dekoracje 
i stroje wykorzystane w jasełkach 
wykonali własnoręcznie parafia-
nie. Warto przypomnieć, że w naj-
bliższych latach mieszkańcy Niebo-
czów będą przesiedleni do dzielnicy 
Dąbrowy w Syryni, ze względu 
na powstający na terenie wioski 
zbiornik przeciwpowodziowy. 

Spółka na kolei
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Wolontariusze w śniegu

Chorał gregoriański najlepszy

„Jasełka nieboczowskie”

Marcin Czech (z lewej) i Robert Pajer kwestowali przed kościołem  
św. Jadwigi w Chorzowie

Warsztaty prowadzili (od lewej) kantor opactwa benedyktynów 
z Tyńca o. Jan Paweł Konobrodzki oraz Sławomir Witkowski, 
kantor parafii św. Jadwigi 
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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

Najstarsze składy Przewozów Regionalnych liczą nawet 30 lat
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Wszystkie 99 szpitali 
w województwie 
śląskim podpisały 
z Narodowym 
Funduszem 
Zdrowia kontrakty 
na 2010 rok.

Ś ląskie szpitale otrzymały 
w tym roku środki na pozio-
mie 98,5 proc. finansowania 

w roku 2009. W sylwestra – jako 
ostatnia placówka – kontrakt 
na leczenie stacjonarne podpisał 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
nr 3 w Rybniku. – Czekałem 

do ostatniej chwili, opierając się 
na słowach minister Kopacz, która 
zapewniała, że kontrakty na rok 
2010 nie będą niższe niż ubiegłorocz-
ne. Tymczasem w przypadku nasze-
go szpitala, kwota ta była mniejsza 
o 200 tys. zł – mówi Tomasz Zejer, 
dyrektor rybnickiego szpitala. 

W końcu jednak udało się utar-
gować więcej pieniędzy. Zwiększe-
niu uległy tu fundusze na leczenie 
chorób nowotworowych czy ostrego 
zespołu wieńcowego. Mniej pienię-
dzy otrzyma pediatria, laryngologia 
i okulistyka. Największe problemy 
ma chirurgia naczyniowa, która 
otrzymała 490 tys. zł. – W prak-
tyce oznacza to wykonywanie za-
ledwie jednego zabiegu dziennie 

– mówi dyr. Zejer – podczas gdy 
zapotrzebowanie na takie zabiegi 
jest na okrągło.

Niewykluczone jednak, że ślą-
skie szpitale w ciągu roku otrzy-
mają więcej środków. – Powstała 
nieścisłość przy przekazywaniu 
do NFZ pieniędzy z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego – mówi 
Jacek Kopocz, rzecznik śląskiego 
oddziału NFZ. – To kwota około 1,5 
mld zł, z czego do woj. śląskiego po-
winno wpłynąć dodatkowych ok. 
180 mln zł. To pozwoliłoby na prze-
renegocjowanie dotychczasowych 
kontraktów. 

Na razie dziura w budżecie ślą-
skiego NFZ wynosi ok. 150 mln zł, 
które są potrzebne, by wyrównać 

poziom ubie-
g ł o r o c z n e g o 
kontraktowa-
n ia .  G d y b y 
jednak okazało 
się, że potrzeba 
więcej pieniędzy 
na refundację 

niektórych leków, np. dla diabe-
tyków, może się zdarzyć, że śląska 
dziura budżetowa sięgnie nawet 
500 mln zł. Ale to, jak na razie, tylko 
czarny scenariusz. 

W tym roku mniej pieniędzy 
będzie na rehabilitację medyczną, 
stomatologię czy usługi sanatoryjne. 
Za to, jak zapewnia Jacek Kopocz, 
wszystkie świadczenia bezpośred-
nio ratujące życie (np. pacjentów z 
zawałem serca, udarem czy poszko-
dowanych w wypadkach) finanso-
wane będą na poziomie 100 proc. 

Ostatnio głośno zrobiło się wo-
kół finansowania chemioterapii 
niestandardowej.

W woj. śląskim, jak na razie, 
umowy z NFZ ma podpisanych 5 
ośrodków, w których znajdują się 
konsultanci ds. onkologii klinicznej. 
Są to: onkologia w Gliwicach, kato-
wickie Centrum Zdrowia Dziecka, 
Chorzowskie Centrum Pediatrii 
i Onkologii, Szpital im. Leszczyń-
skiego i Szpital Kliniczny przy ul. 
Francuskiej w Katowicach.  Po za-
mieszaniu NFZ wydał komunikat 
zapowiadający zmianę zarządzenia. 
Po ogłoszeniu nowego dokumentu 
dyrektorzy oddziałów wojewódz-
kich podejmą rozmowy w sprawie 
zawarcia umów na udzielanie 
świadczeń w zakresie chemiotera-
pii niestandardowej z ośrodkami, 
które dotychczas je udzielały.

– W naszym województwie 
jest ok. 100 osób wymagających 
niestandardowej chemioterapii – 
mówi Jacek Kopocz. – Dla pacjen-
tów oznacza to, że z chemioterapii 
niestandardowej bez jakichkolwiek 
przerw, mogą korzystać w dotych-
czasowych placówkach.

 Anna Burda-Szostek

■ R e K l A m A ■

Śląska służba zdrowia 2010

Mniej na rehabilitację 
i stomatologię
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NFZ zapewnia, 
że w 2010 r. 
nie zabraknie 
pieniędzy na 
świadczenia 
ratujące życie
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O d 18 stycznia rozpoczyna się 
Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan pod hasłem „Wy 
jesteście tego świadkami”. W 
naszym regionie przygotowuje 
go Śląski Oddział Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Zasięg jego dzia-
łania jest znacznie większy niż ar-
chidiecezja katowicka, dlatego na-
bożeństwa odbywają się również 
w kilku sąsiednich diecezjach.

– W naszych warunkach trudno 
na siłę wymyślać coś innego – twier-
dzi ks. dr Grzegorz Wita, koordy-
nujący katolickie przygotowania do 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan w archidiecezji katowickiej. 
– Niedawno były przeprowadzone 
badania, z których wynika, że zale-
dwie 30 procent Polaków spotkało w 
swym życiu innowierców.

Na Śląsku liczba ewangelików 
jest największa w Polsce. Sama 
tylko niewielka ewangelicka die-
cezja cieszyńska skupia 50 procent 

chrześcijan tego wyznania. Prote-
stancka diecezja katowicka, bardzo 
rozległa, sięgająca aż po ukraińską 
granicę, stanowi kolejne 25 procent 
Kościoła ewangelickiego. Oznacza 
to, że w województwie śląskim żyje 
ponad 70 procent wszystkich pol-
skich ewangelików.

Świętowanie i praca
Ekumeniczna praca trwa 

przez cały rok. Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan jest czasem 
bycia razem, wspólnej modlitwy 
i świętowania, bliższego pozna-
wania się. – Dla mnie ważne jest 
to, że znam księży czy pastorów 
z innych Kościołów, mam z nimi 
kontakt i chyba można powiedzieć, 
że się kolegujemy. To nie tak, że raz 
do roku musimy się spotkać, więc 
organizujemy wspólną modlitwę i 
w niej uczestniczymy – mówi ks. 
Wita. Dodaje, że ekumenizm moż-
na podzielić na trzy płaszczyzny: 

duchową, naukową i formalną. – 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan jest eksplozją tych form. Na 
Śląsku zwyczajowo wszyscy sta-
rają się jeździć do wszystkich, na 
każde nabożeństwo.

Na co dzień ekumenizm objawia 
się w dziełach, podejmowanych 
wspólnie przez różne Kościoły. 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
jest tego najlepszym przykładem. 
Także znani ewangelicy, prof. Jerzy 
Buzek i Adam Małysz, przypomi-
nają na co dzień o wyznaniowej 
różnorodności.

ludzie to czują
Anna z parafii ewangelicko- 

-augsburskiej w Tychach uważa,  
że różnorodność wyznań nie 
powinna przeszkadzać. – Dro-
gowskazem są Dekalog i lektura 

Biblii. Ekumenizm na co dzień 
to uśmiech i tolerancja – mówi. 
Opowiada o znajomych katolikach, 
którzy ze względu na doniosłość 
Wielkiego Piątku w tym właśnie 
dniu uczestniczą w „luterskim” 
nabożeństwie.

– Spotkałem tylko jednego 
ewangelika, kolegę z podstawówki 
– mówi Piotr, dziś czterdziestolatek, 
właściciel firmy budowlanej. – Ni-
gdy wyznanie nie miało żadnego 
wpływu na naszą przyjaźń. To było 
bardzo pouczające doświadczenie. 
Pamiętam, że wiele razy mogłem 
się popisać w jakimś towarzystwie 
wiedzą na temat ewangelików i spro-
stować mylne przekonania. Dzisiaj 
uważam, że jako dzieci czuliśmy 
instynktownie, że chrześcijaństwo 
i osoba Jezusa Chrystusa nas łączą,  
a wyznania nie dzielą.

 Mirosław Rzepka

■ R e K l A m A ■

Nabożeństwa ekumeniczne
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji katowickiej
18 stycznia, Wyższe Śląskie seminarium duchowne w Katowicach 
(ul. Wita stwosza 17), godz. 17.00
20 stycznia, kościół chrześcijan baptystów w Katowicach  
(ul. Morawska 10), godz. 18.00
24 stycznia, kościół zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 
(ul. Warszawska 18), ekumeniczny Koncert Kolęd, godz. 16.00 oraz 
nabożeństwo o godz. 17.00
Ponadto w wielu miastach i wioskach województw śląskiego 
i opolskiego, których teren należy do Śląskiego oddziału Polskiej 
rady ekumenicznej, odprawione będą nabożeństwa ekumeniczne 
z udziałem Kościołów działających na danym terenie.

Modlitwa chrześcijan różnych wyznań

Potrzeba wspólnego świadectwa
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma w sobie coś z Dnia Kobiet czy Dnia 
Górnika. Tak samo jak tamte święta podsumowuje cały rok starań o wzajemne 
zrozumienie. Dlatego jest ważny i potrzebny.

Z abp. Damianem 
Zimoniem modlą się m.in. 
ks. bp Tadeusz Szurman, 
zwierzchnik diecezji 
katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego 
(po lewej), i ks. Jan Gross,  
były przewodniczący 
Śląskiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej  
(po prawej)
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N a pyrzowickim lotnisku 
swoje rutynowe czynno-
ści wykonują funkcjona-

riusze Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej, Służby Ochrony 
Lotnictwa i Policji. Chronią pa-
sażerów oraz mienie portu lot-
niczego, prowadząc działania 
jawne i utajnione. Czy nieudana 
próba zamachu terrorystyczne-
go pod koniec grudnia 2009 roku, 
w samolocie lecącym z Holandii 
do Stanów Zjednoczonych, ożywi-
ła dyskusje pasażerów o ich bez-
pieczeństwie w ruchu lotniczym? 
Chyba nie za bardzo. – Z usług 
linii lotniczych korzystam parę 
razy w roku i nie spotkały mnie 
dotąd żadne przykrości – mówi 
Włodzimierz Wolny z Woli k. 
Pszczyny, czekając w holu pyrzo-
wickiego portu na lot do Irlandii, 
gdzie aktualnie mieszka. – Nie za-
stanawiam się nad moim bezpie-
czeństwem w powietrzu. Być może 
dlatego, że mam zaufanie do osób 
przeprowadzających kontrole przy 
odprawie. Z kolei Teresa Madej 
z Rabki-Zdroju, która z wnukami 
wybrała się do Dublina, uważa, 
że służby lotniskowe działają bez 
zarzutu. – Nieraz byłam proszona 
do tzw. kontroli osobistej – wyja-
śnia. – Jeżeli takie działania służą 
bezpieczeństwu ogółu, to traktuję 
je poważnie, choć zawsze z odrobi-
ną humoru i wyrozumiałości. 

– Z Pyrzowic nie ma lotów 
do Stanów Zjednoczonych, ale jeste-
śmy świadomi zagrożeń zamachów 
terrorystycznych w ruchu lotni-
czym – informuje ppłk Cezary Za-
borski ze Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Raciborzu. – Szcze-
gółowe kontrole, które przepro-
wadzamy, są dla dobra wszystkich 
pasażerów i pracowników lotniska, 
dlatego liczymy na wyrozumiałość 
użytkowników portu. 

Cezary Orzech zaznacza, 
że w porównaniu z innymi lot-
niskami Europy natężenie ruchu 
pasażerskiego w Pyrzowicach 
jest mniejsze. – Ten fakt ułatwia 
służbom dokładniejszą kontrolę 
pasażerów i bagaży. Pomagają im 
w tym także nowoczesne urządze-
nia monitorujące – wyjaśnia. 

Funkcjonariusze i obsługa lotni-
ska zachęcają użytkowników portu 
do współpracy. – Prosimy ich, aby 
przybyli na lotnisko dwie godziny 
wcześniej przed planowanym od-
lotem – zaznacza Cezary Orzech. 
– W ten sposób mogą uniknąć po-
śpiechu, niepotrzebnych nerwów 
i kłopotów, chociażby przy cza-
sochłonnej kontroli bezpieczeń-
stwa. Respektujmy informacje 
podawane przez obsługę lotniska 
czy wyświetlane na monitorach – 
podkreśla rzecznik katowickiego 
lotniska. – Zdjęcie przed kontrolą 

bezpieczeństwa butów, 
paska od spodni, zegarka 
czy wyjęcie z kieszeni 
przedmiotów metalowych 
usprawniają odprawę. 
Rzecznik lotniska w Pyrzo-
wicach przypomina, jakich 
przedmiotów nie można przewozić 
zarówno w bagażu rejestrowanym 
(przeznaczonym do luku) i podręcz-
nym. Na pokład samolotu nie można 

wnosić np. pilników do pa-
znokci, scyzoryków, pły-
nów w opakowaniach 
większych niż 100 ml lub 
napojów o zawartości al-
koholu przekraczającej 70 
proc. Szczegółowe prze-

pisy w tym względzie są dostępne 
na stronie internetowej lotniska: 
www. katowice-airport.com. 
 Ks. Roman Chromy

Port lotniczy w Pyrzowicach

Spokojnego lotu!
– Dokładne 
procedury kontrolne 
przed wejściem 
na pokład samolotu 
są po to, aby zapewnić 
korzystającym 
z naszych usług 
najwyższy poziom 
bezpieczeństwa 
– mówi Cezary 
Orzech, rzecznik 
prasowy lotniska 
w Pyrzowicach.

■ K o N d o l e N C j e ■

„A przecież nie cały umieram,  
to co we mnie niezniszczalne trwa!”

Jan Paweł ii

Pani  

Elżbiecie  
Bieńkowskiej

Minister Rozwoju Regionalnego

wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje Andrzej Stania

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pasażerowie 
rejestrujący 
bagaż  
na lotnisku 
w Pyrzowicach
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Gość katowicki

Katowice zamierzają 
zaciągnąć kredyt 
w wysokości  
500 mln złotych,  
by wspomóc realizację 
kluczowych dla 
miasta inwestycji.

N ajpóźniej w połowie tego roku 
ma być podpisana umowa kre-

dytowa z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym. W budżecie mia-
sta na rok 2010 już część tej kwoty 
(około 60 mln złotych) figuruje po 
stronie przychodów.

Na kredyt
– Zadłużenie wzrośnie z około 

22 proc. obecnie do około 50 proc. 
dochodów, jest to jednak w pełni 
bezpieczne dla miasta – zapewniał 
prezydent Piotr Uszok 5 stycznia, 
prezentując plany inwestycyjne 
na najbliższe lata. Zaznaczył przy 
tym, że miasto ma sporą nadwyżkę 
operacyjną za ubiegły rok. Jak tłu-
maczy rzecznik katowickiego magi-
stratu Waldemar Bojarun, co roku, 
od 2003, Katowice są oceniane pod 
względem efektywności wydawania 
pieniędzy publicznych. Otrzymują 
na tym polu najwyższe oceny.

Plany zaciągnięcia kredytu zna 
Rada Miejska. Przewodniczący Je-
rzy Forajter zapewnia, że miasto 
może sobie pozwolić na taki krok, 
ponieważ obecnie jest w dobrej kon-
dycji finansowej, a zadłużenie jest 
niewielkie. Wśród 18 największych 
miast w Polsce stolica Górnego 
Śląska jest na 16. pozycji. – Zacią-
gnięcie kredytu z EBI w żaden spo-
sób nie zagraża finansom miasta 
– przekonuje. Przypomina, że na 
realizację inwestycji miasto ma już 
zagwarantowane fundusze unijne. 
Kredyt będzie tylko niezbędnym 
uzupełnieniem tych środków.

Ma on być wykorzystany do 
współfinansowania przebudowy 
obszaru rondo–rynek, moderniza-
cji ulicy Dworcowej, śródmieścia, 
dalszego remontu hali Spodka oraz 
budowy Międzynarodowego Cen-
trum Kongresowego i nowej sie-
dziby Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia. Przetargi 
na budowę tych obiektów mają być 
ogłoszone w tym roku. – Pieniądze 
z EBI w żadnej części nie są przezna-
czone na bieżące funkcjonowanie 
miasta. To jest kredyt typowo inwe-
stycyjny. W przyszłości ma genero-
wać dochody dla miasta – zwraca 
uwagę Waldemar Bojarun.

Centrum da się lubić?
W internecie pojawiła się 

mapa planowanych w stolicy 

regionu przemian. W centrum 
miasta zostały wydzielone trzy 
strefy: nauki, kultury oraz handlu 
i usług. Największą – strefę handlu 
i usług – czekają spore wyzwa-
nia. Przebudowa alei Korfantego 
z rynkiem, a także rewitalizacja 
terenów w okolicy dworców ko-
lejowego i autobusowego, będzie 
wymagała nie tylko sporych zdol-
ności projektantów i wykonawców,  
ale przede wszystkim cierpliwości 
nas wszystkich. 

Prace mają ruszyć już w dru-
giej połowie 2010 roku. Co to 
oznacza? Problemy, problemy 
i jeszcze raz problemy. Urzędni-
cy zapewniają, że prace będą tak 
prowadzone, by zminimalizować 
trudności, ale jednak przystan-
ki przed dworcem PKP trzeba 
będzie zlikwidować. Najpraw-
dopodobniej autobusy będą się 
zatrzymywały w okolicy ulicy 
Sądowej. Tramwajem też nie bę-
dzie łatwo dojechać do centrum, 
ponieważ według wstępnych pla-
nów torowisko z rynku ma zostać 
przesunięte. 

Całkowicie nie da się go wy-
eliminować, jednak chodzi o to, 
żeby przestrzeń w centrum była 
bardziej przyjazna. By ludzie prze-
bywający na co dzień w centrum 
Katowic chcieli się tam zatrzymy-
wać, a firmy chętniej lokowały tu 
swoje siedziby.

Strefa kultury wiąże się mię-
dzy innymi ze staraniami Katowic 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
w 2016 roku. W sąsiedztwie Spodka, 
na terenach po byłej kopalni „Kato-
wice”, ma powstać nie tylko nowa 
siedziba NOSPR, MCK, ale także 
Muzeum Śląskiego. W tych miej-
scach w przyszłości mają być orga-
nizowane imprezy na najwyższym 
światowym poziomie. W remont 
Spodka wpompowano już 80 mln 
złotych. Kolejne 40 trzeba będzie 
wydać w tym roku. 

Strefa nauki ma umożliwić 
studentom zadomowienie się 
w centrum miasta. W okolicach 
ulic Wojewódzkiej, Warszawskiej 
i Mariackiej mają powstać nowe 
akademiki. Planuje się również bu-
dowę Centrum Informacji Nauko-
wej wraz z Biblioteką Akademicką 
Uniwersytetu Śląskiego i Akade-
mii Ekonomicznej, a także prze-
niesienie do nowej siedziby tzw. 
katowickiej filmówki – Wydziału 
Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego.

– Chcielibyśmy, żeby z jednej 
strony w centrum stworzyć prze-
strzeń, w której ludzie będą chcieli 
przebywać i spotykać się, a z dru-
giej zapewnić infrastrukturę na 
miarę prawdziwego regionalnego 
centrum ekonomicznego i przemy-
słowego – podsumowuje Jerzy Fo-
rajter. Jan Drzymała
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Plan kluczowych inwestycji w stolicy regionu 

Lifting potrzebny od zaraz

Na razie centrum Katowic nie sprzyja spacerom. Czy za kilka lat sytuacja się zmieni?
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Mateusz Obrzut ze Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Mysło- 
wicach-Brzęczkowicach 

został zwycięzcą konkursu wiedzy 
o Ewangelii wg św. Mateusza pt. 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię”. Za nim kolejno 
uplasowali się Jan Mazur ze Szkoły 
Podstawowej w Książenicach 
i Wiktor Mryka ze Szkoły 
Podstawowej w Paniówkach. 
Chłopcy, ku zadowoleniu kateche-
tek, przygotowujących ich do spraw-
dzianu wiedzy, odebrali nagrody 
rzeczowe z rąk abp. Damiana 
Zimonia w katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach. W konkursie wzięło 
udział 39 uczniów szkół podstawo-
wych archidiecezji katowickiej.  

Na pytanie: „Co oznacza w ję-
zyku polskim hebrajski termin 
»raka«?” laureaci odpowiadali 
poprawnie: „puste głowy”. To wy-
rażenie jednak nie odnosiło się 
w żadnej mierze do poziomu wie-
dzy zwycięzców, bo uczniowie po-
święcili wiele godzin ciężkiej pracy 
na poznanie pierwszej z czterech 
Ewangelii. Zarówno indywidual-
nie, jak i razem z katechetkami. 

Czytali uważnie tekst Mateuszo-
wej Ewangelii, przypisy i wybra-
ne pojęcia ze Słownika Biblijnego.  
Mateusz Obrzut korzystał też 
z zasobów internetu oraz anali-
zował pytania konkursowe z lat 
minionych. – Interesuję się przy-
rodą, uczestniczę w spotkaniach 
szkolnych kółek: matematycznego 
i europejskiego, uczę się języka an-
gielskiego i jestem ministrantem 
– mówił Mateusz. Z kolei Magda-
lena Gajda, katechetka Wiktora 
Mryki z Paniówek, podkreślała, 
że przygotowując dzieci do kon-
kursu, poświęcała im codziennie 
dwie, a nawet trzy godziny, po-
cząwszy od połowy października 
2009 roku. – Każdego dnia w domu 
czytam Biblię z rodzicami, a potem 
wspólnie wyjaśniamy sobie zna-
czenie poszczególnych zdań – za-
znaczył Wiktor. Konkurs biblijny, 
ogłoszony we wrześniu 2009 roku, 
przeprowadzany był w diecezji ka-
towickiej, częstochowskiej, biel- 
sko-żywieckiej i gliwickiej. Tym 
razem py tania konkursowe 
przygotował zespół z Wydziału 
Katechetycznego Archidiecezji 
Częstochowskiej. rch 

■ R e K l A m A ■

Znamy już laureatów diecezjalnego finału  
XV konkursu biblijnego. 
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Finał konkursu biblijnego

Mateusz 
w małym 

palcu 

Katechetka Elżbieta Matuszczyk cieszy się z sukcesu swojego 
ucznia Jana Mazura z SP w Książenicach 
po lewej: Mateusz Obrzut z SP 13 w Brzęczkowicach, który zajął 
pierwsze miejsce, analizował z katechetką  Joanną Czaplińską 
biblijne pytania konkursowe z minionych lat 
poniżej: Wiktor Mryka z SP w Paniówkach czyta codziennie z całą 
rodziną jeden rozdział z Pisma Świętego
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Gość katowicki

• niedziela 17.01
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Śląski koncert życzeń 08.45 Śląska lista 
przebojów 16.45 Pogoda 16.50 W poszu-
kiwaniu drogi – magazyn chrześcijański 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Rawa Blues 2009 – Eric Sardinas 
19.00 Katowicki sylwester z gwiazdami 
21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Hat-
-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 18.01
07.45 Tygodnik regionalny 8.45 Aktual-
ności 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 Tygodnik regionalny 
18.30 Forum regionu 18.55 Spotkania z 
mistrzem – cykl wykładów prowadzonych 
przez prof. Andrzeja Jasińskiego 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• wtorek 19.01 
07.45 Schlesien Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 08.45 Aktualności 16.45 
Pogoda 16.50 Relacje 17.00 Cud zdrowia 
17.10 TV Katowice zaprasza 17.30 Aktual-
ności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Aktualności – Gorący temat 18.30 
Zbliżenia filmowe 19.00 Wokół nas – Zgłę-
bić tajemnice raka 19.25 Relacje 19.25 TV 
Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 20.01
07.45 Tygodnik regionalny 08.45 Aktual-
ności 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska 
– Chorzów 17.00 Kronika miejska – Ja-
strzębie 17.10 TV Katowice zaprasza 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 
Pogoda 18.20 Tygodnik regionalny 18.30 
Ludzie i sprawy 19.00 To brzmi – propo-
zycje 19.15 Raport z akcji 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 21.01
07.45 Narciarski weekend 08.45 Aktual-
ności 16.45 Pogoda 16.50 Muzyczny mix 
17.00 Raport z akcji 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 Ak-
tualności – Gorący temat 18.30 Uwaga 
weekend – informator kulturalny 19.15 
Rynek jest dla wszystkich 19.25 TV Ka-
towice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• piątek 22.01
07.45 Narciarski weekend 8.45 Aktualno-
ści 16.45 Pogoda 16.50 Informator KSM 
17.00 Muzyczny mix 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Magazyn 
Meteo 18.20 Trudny rynek 18.50 Nasz re-
portaż 19.05 Cud zdrowia 19.15 Narciarski 
weekend 19.25 TV Katowice zaprasza 19.50 
Magazyn Meteo 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• sobota 23.01
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 7.50 
Narciarski weekend 8.00 Pora na kul-
turę – magazyn 08.45 Ferdynand Wspa-
niały 16.45 Pogoda 16.50 To brzmi 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 
Pogoda 18.20 Aktualności – wydarzenia 
tygodnia 18.30 Narciarski weekend 18.40 
Gala RIG 19.00 Pora na kulturę – magazyn 
21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Po 
bandzie 22.08 Sport

Muzeum wydało książkę

Etnograficzny hit
Najnowsza książka wydana przez 
Muzeum Śląskie to kompendium 
wiedzy historycznej o życiu 
na Śląsku.

„Ludowe tradycje. Dziedzictwo 
kulturowe ludności rodzimej 

w granicach województwa śląskie-
go” – to praca zbiorowa pod redak-
cją znanej etnograf prof. Barbary 
Bazielich. Książka ukazała się 
w grudniu nakładem Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego oraz 
Wydawnictwa Muzeum Śląskiego. 
Dwunastu autorów zebrało różno-
rodne zagadnienia dotyczące kultu-
ry plebejskiej, rozwijającej się na tle 
wielkiej własności i przemysłu. 

Publikacja opisuje m.in. rolę 
rodziny, zwyczaje i obrzędy, pracę 
na roli, budownictwo czy elementy 

wnętrza mieszkalnego naszego 
regionu. Teksty uzupełniono ilu-
stracjami z archiwów muzeów, 
w których pracują autorzy, bądź 
wykonanymi w terenie podczas 
ostatnich badań. mr
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Kolędowanie 
u św. Barbary
Katowice. W kap- 
licy pw. św. Barba-
ry przy Silesia City 
Center 17 stycz-
nia o godz. 17.00 
wystąpi studencki 
chór kameralny „A piacere” z Cie-
szyna pod dyrekcją Danuty Zoń- 
-Ciuk. Wstęp wolny. Po koncercie 
można będzie nabyć najnowszą 
płytę chóru z nagraniami kolęd 
pt. „Nasz świat jasnej gwiazdy 
czeka”. 

Katowickie 
spotkania kolędowe
Katowice-Kostu- 
chna. Joanna Sło-
wińska z zespołem 
zaprasza na kon-
cert kolęd pt. „Z nie-
b a  w y s o k ie go”  
17 stycznia o godz. 15.30 w koście-
le pw. Trójcy Przenajświętszej 
przy ul. Boya-Żeleńskiego 34. 
Imprezę patronatem medialnym 
objęło Radio eM.

Festiwal Hajduków
Chorzów Bato-
ry. Koncert galowy 
i wybór laureatów 
I Hajduckiego Festi-
walu Kolęd i Pasto-
rałek odbędzie się 
24 stycznia o godz. 17.30 w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia 
NMP. Gośćmi specjalnymi będą 
muzycy zespołów Na Szlaku 
i Przylądek Dobrej Nadziei. Zapisy 
zespołów rodzinnych, szkolnych 
i solistów do 20 stycznia: festiwal.
hajducki@gmail.com. Więcej infor-
macji na www.festwalhajducki.
republika.pl.

Koncert kolęd
dąbrowa Górnicza. IV Koncert 
Kolęd i Pastorałek odbędzie się  
30 stycznia o godz. 19.00 w koście-
le pw. Nawrócenia św. Pawła Apo-
stoła przy ul. Wojska Polskiego 50. 
Wystąpią m.in. uczniowie Zespołu 
Szkół Muzycznych im. M. Spisaka 
w Dąbrowie Górniczej i chór Don 
Bosco – Zagłębie. •

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

M
ir

o
sł

AW
 r

ze
PK

A

26 takich szkół jest 
już w archidiecezji 
katowickiej

Z jazdy są organizowane każdego 
roku w innej miejscowości. To 

okazja do zaprezentowania swoich 
osiągnięć i motywowania do lepszej 
pracy. W tym roku organizatorem 
spotkania było Gimnazjum nr 3 
w Tychach, od 10 lat noszące imię 
Papieża Polaka. O pracy tyskiej pla-
cówki mówiła dyr. Lucyna Niełacny. 
Akcje charytatywne, pielgrzymki 
do miejsc związanych z Janem 
Pawłem II, konkursy i wystawy 
to nieliczne przykłady realizacji 

programu wychowawczego, które-
go mottem są słowa „Musicie od sie-
bie wymagać”. O skutkach takiej 
postawy informuje też długa lista 
osiągnięć uczniów, opublikowana 
na internetowej stronie placówki.

Opiekunem szkół imienia Jana 
Pawła II w archidiecezji katowickiej 
jest ks. Jerzy Lisczyk. – Mam kontakt 
z wszystkimi tymi placówkami i wi-
dzę, jak na co dzień starają się pamię-
tać o swoim patronie i wprowadzać 
jego myśli do swoich programów 
wychowawczych – mówi.  mr

IV Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Chcą wymagać

W Gimnazjum nr 3  
w Tychach wystawiono  
kopie pomników Jana  
Pawła II rzeźbiarza 
Władysława Dudka

Bożena Kubit, prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego (z lewej), 
oraz jedna z autorek – 
Krystyna Kaczko prezentują 
nową książkę


