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W niedzielę 16 sierpnia 
odbędzie się pielgrzymka 
kobiet i dziewcząt  
do Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich. 
Towarzyszyć jej będzie 
hasło: „Otoczmy  
troską życie”. 

Program pielgrzymki:
– 8.30 – modlitwa różańcowa;
– 9.30 – przybycie księży biskupów 
do bazyliki, procesja z obrazem Matki 
Boskiej Piekarskiej na wzgórze kalwa-
ryjskie, oddanie hołdu Matce Bożej, 
słowo metropolity katowickiego arcy-
biskupa Damiana Zimonia i Msza św. 
z homilią arcybiskupa Kazimierza 
Nycza;
– 14.00 – Godzina Młodzieżowa, którą 
poprowadzi biskup Gerard Bernacki;
– 15.00 – nieszpory maryjne – popro-
wadzi biskup Józef Kupny.
� •

Z Rybnika na Jasną Górę

W sobotę 1 sierpnia 4 tys. pąt-
ników 64. Archidiecezjalnej 

Pielgrzymki Pieszej przybyło 
z Rybnika na Jasną Górę. W tym 
roku nowością na trasie były Most 
Dwojga Serc i Górka Przeprośna. 
8 grup pątników, podzielonych na 
grupy oznaczone kolorami: białym, 
jasnozielonym, żółtym, czerwonym, 
kremowym, niebieskim, pomarańczo-
wym i zielonym, przemierzyło 115 km. 
Na Jasnej Górze pielgrzymi, wśród 
których byli również górnicy i panie 
w strojach śląskich, złożyli – jak co 
roku – wraz z wotum kosz róż. W tym 
roku było ich 64. W Częstochowie do 
pielgrzymujących dołączyli wierni 
z terenu całej archidiecezji, którzy 
przybyli tu autokarami, samochodami 
lub pociągami. Wspólnie uczestniczyli 
w Eucharystii, której przewodniczył 
biskup Józef Kupny.

Więcej na str. VI–VII
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Częstochowa. 1 sierpnia na Jasną Górę dotarło ok. 4 tys. pielgrzymów z Rybnika i okolic
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Już za tydzień

Pielgrzymka kobiet do Piekar
krótko

WPKiW  
jak nowy
Chorzów. 
zaprezentowano 
plan Generalny dla 
Wojewódzkiego parku 
Kultury i Wypoczynku. 
powstające atrakcje 
mają skupiać się wokół 
promenady im. gen.  
J. ziętka. W planach są 
m.in.: basen, place zabaw 
i rynny zjazdowe. WpKiW 
ma stać się także bazą 
naukowo-kulturalno- 
-edukacyjną, z istniejącym 
już planetarium, zoo 
oraz nowymi atrakcjami, 
takimi jak np. akwarium. 

Dla ministrantów
Pielgrzymki. 28 sierpnia,  
o godz. 10.00 w piekarach 
Śląskich odbędzie się 
pielgrzymka Ministrantów 
Archidiecezji Katowickiej. 
29 sierpnia podobna 
pielgrzymka odbędzie się 
w turzy Śląskiej. początek 
spotkań o godz. 10.00. 
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■ R e k l A m A ■

Stadion Śląski w grze

Chorzów. Przebudowa Stadionu 
Śląskiego (na zdjęciu) rusza peł-
ną parą.  Umowę na jego moder-
nizację podpisano ze zwycięzcą 
przetargu –firmą Hochtief Polska, 
która zaproponowała najniższą 
cenę spośród oferentów. Wartość 
podpisanej umowy wynosi ponad 
338 mln zł. – Mimo iż Stadion Ślą-
ski przegrał walkę o EURO 2012, 
jest jeszcze wiele imprez, o które 
Śląski Gigant musi rywalizować 
z budowanymi obiektami. Zmo-
dernizowany stadion będzie 
obiektem klasy „elite”, z którego 
mieszkańcy regionu będą dumni 
przez kolejne lata – powiedział 
marszałek Bogusław Śmigielski. 
Inwestycję o wartości ok. 360 mln 
zł pod nazwą „Zadaszenie widow-
ni oraz niezbędna infrastruktura 
techniczna Stadionu Śląskiego w 
Chorzowie” sfinansują Samorząd 

Województwa Śląskiego i Mini-
sterstwo Sportu. Główny zakres 
robót obejmuje zadaszenie trybun. 
W ramach modernizacji stadionu 
zostanie również zbudowana 
nowa górna trybuna zachodnia, a 
na trybunie wschodniej powstaną 
osobne dojścia do strefy VIP-ów, 
gastronomii i parkingów. Obiekt 
pomieści ponad 55 tys. widzów. Po 
modernizacji będą tu rozgrywane 
mecze piłki nożne, międzynarodo-
we zawody lekkoatletyczne oraz 
wielkie wydarzenia muzyczne. 
Zgodnie z umową przebudowa 
Stadionu Śląskiego potrwa 21 
miesięcy. Mimo że formalnie 
stadion będzie modernizowany, 
odbędą się tam jeszcze dwa mecze 
eliminacji piłkarskich mistrzostw 
świata: 5 września Polska–Irlan-
dia Północna, a 14 października 
Polska–Słowacja. 

Film  
o powstaniach 
śląskich

Dokument. Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego przyznał dotację 
celową Instytucji Filmowej „Sile-
sia-Film” w Katowicach na współ-
finansowanie filmu dokumental-
nego pt. „… pułki śląskie wyrosły 
spod ziemi …”. Film przygotowy-
wany jest wspólnie z Marszał-
kiem Województwa Opolskiego 
z okazji 90. rocznicy pierwszego 
powstania śląskiego. Fabularyzo-
wany dokument związany będzie 
z wydarzeniami trzech powstań 
śląskich i plebiscytu. Zdjęcia 
zrealizowane zostaną w Opolu, 
Katowicach, na Górze św. Anny, 
w Muzeum Powstań Śląskich oraz 
w Muzeum Wsi Opolskiej. Dla 
potrzeb filmu odtwarzane będą 
fragmenty bitwy o Górę św. Anny. 
Towarzyszyć im będą wypowiedzi 
ekspertów z dziedziny historii. 
Autorem scenariusza jest redak-
tor Leszek Myczka, dziennikarz, 
twórca licznych programów histo-
ryczno-dokumentalnych, pracow-
nik redakcji TVP Opole. Premiera 
filmu planowana jest w rocznicę 
pierwszego powstania śląskiego –  
w sierpniu br. na Górze św. Anny. 
Dokument przewidziany jest tak-
że do emisji w publicznej i komer-
cyjnej telewizji regionalnej. Koszt 
produkcji filmu wynosi 80 000 zł.  
Kwota ta zostanie pokryta po 
połowie przez urzędy marszał-
kowskie województw opolskiego 
i śląskiego. Zaplanowano także 
tłoczenie 3000 płyt DVD z filmem, 
które zostaną wykorzystane jako 
materiał promocyjny związany 
z historią naszego regionu.
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Muzyka organowa 
katowice. W niedzielę 15 sierpnia 
w katedrze Chrystusa Króla odbę-
dzie się kolejny koncert z cyklu 
„Muzyka organowa w katedrze”. 
O godz. 19 wystąpi Jakub Garbacz. 
W programie m.in.: N. Bruhns,  
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Barthol-
dy. Jakub Garbacz pełni funkcję 
pierwszego organisty bazyliki 
archikatedralnej w Łodzi, spra-
wuje kierownictwo artystyczne 
m.in. nad cyklami koncertów 
Katedralne Wieczory Muzycz-
ne oraz Dni Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Archikatedrze 
Łódzkiej. Na spotkanie z nim 
zapraszają: Akademia Muzycz-
na, Klub Inteligencji Katolickiej 
i parafia Katedralna Chrystusa 
Króla. Wstęp wolny.

Rocznicowa wystawa
katowice.  Muzeum Śląskie 
zaprasza na wystawę przygotowa-
ną z okazji 70. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Ekspozycję 
będzie można zwiedzać do 8 listopa-
da 2009 r. Ekspozycja przedstawia 
życie codzienne Górnoślązaków 
zamieszkałych po obu stronach 
granicy polsko-niemieckiej. Można 
tam zobaczyć m.in. rekonstrukcję 
kawiarni z tamtych lat, posłuchać 
oryginalnych płyt z muzyką z epo-
ki. Po „wypiciu kawy”, możemy 
pójść na „zakupy” ulicą handlową 
pomiędzy witrynami sklepów 
z galanterią skórzaną oraz odzieżą 
z oryginalnymi garsonkami, futra-
mi i kapeluszami. Po drodze zaopa-
trzymy się w nowości wydawnicze 
z 1939 roku. Możemy też wstąpić 
do atelier fotograficznego oraz na 
pocztę. Jednymi z ciekawszych eks-
ponatów są: oryginalny słup gra-
niczny z granicy polsko-niemiec-
kiej (powiat rybnicko-raciborski) 
oraz skrzynki pocztowe – polska 
i�niemiecka�z�lat�30.�� •

zapowiedzi

Kryzys uderza  
w śląską policję
Region. Komenda policji wstrzy-
mała przewidziany na koniec lip-
ca  nabór nowych kandydatów do 
służby. Choć chętnych nie bra-
kuje, ponad 450 wolnych etatów 
ze względu na planowane przez 
MSWiA oszczędności pozostanie 
nieobsadzonych. W całej policji z 
tego powodu zamrożono przyjęcia 
3 tys. osób. Kolejny nabór planowa-
ny jest pod koniec października.
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Ks. Marek Łuczak: Cotygodniowe 
statystyki przerażają…
Ks. Piotr Brząkalik: – To już 
kolejny rok promocji trzeźwości. 
Coraz więcej ludzi może dziś gło-
śno powiedzieć: „Prowadzę, jestem 
trzeźwy”. Z drugiej strony media 
informują o wielkiej rzeszy kie-
rowców zatrzymanych z powodu 
nietrzeźwości na drodze. Skąd się 
to bierze? Na pewno wakacje nie 
sprzyjają kampanii. W ostatnich 
latach wykształciła się u nas „kultu-
ra” piwna. Latem więcej czasu spę-
dzamy na plażach czy zwyczajnie na 
świeżym powietrzu, a towarzyszy 
temu konsumpcja alkoholu. Bardzo 
często będzie to piwo, które dziesięć 
lat temu nikomu nie kojarzyło się 
z niebezpieczeństwem, byliśmy 
nawet świadkami wszechobecnej 
reklamy tego napoju. Kiedy środo-
wiska trzeźwościowe były przeciw-
ne i krytykowały ją, tłumaczono 

nam, że przesadza-
my, a w ogóle chodzi 
o zmianę kultury 
picia. Wytworzo-
no w ten sposób 
złudne przekona-
nie, że piwo nie jest 
alkoholem. Z wątpli-
wą satysfakcją zauwa-
żyłem, że na niektórych 
etykietach pojawiła się 
informacja, że pół litra 
piwa to jest tyle samo 
alkoholu co pięćdziesiątka czystej 
wódki. Problemem na polskich 
drogach nie są kierowcy, którzy 
mają półtora promila alkoholu 
we krwi, ale kierowcy po dwóch, 
trzech piwach. Subiektywnie każdy 
z nich powie, że nie jest pijany. I tu 
tkwi niebezpieczeństwo. 

 Czy nie należałoby położyć ak-
centu także na odpowiedzial-
ność środowiska?

– Kierowca po alkoholu 
to nie jest tylko sprawa osób, 
które siadają za kierownicą. To 
także, a może przede wszystkim, 

sprawa tych, którzy są obok. 
Kiedy prz ygotow y waliśmy 
jedną z kampanii telewizyjnych, 
prowadziliśmy badania wśród za-
trzymanych nietrzeźwych kierow-
ców. Okazało się, że zdecydowana 
większość z nich spożywała ten 
alkohol w jakimś towarzystwie. Ni-
estety, nie wszyscy rozumieją wagę 
problemu. Pierwszy spot filmowy 
przygotowany przez nas opowiadał 
o trzech mężczyznach idących do 
baru, spośród których jeden nie 
zamówił alkoholu, tłumacząc: 
„prowadzę – jestem trzeźwy”. Rok 
temu młodzi ludzie jadą polonezem, 

którego zatrzymuje policja, ale ki-
erowca mimo wesołej atmosfery 
w środku mówi: „prowadzę, jestem 
trzeźwy”. W tym roku akcja spotu 
rozgrywa się podczas imprezy 
rodzinnej. Tuż przed toastem 
gospodarz stawia uczestnikom 
pytanie, kto ich będzie odwoził. 
Okazało się, że ten spot nie znalazł 
uznania w polskiej telewizji. 

A szkoda, bo taka scena jest po-
uczająca…

– Niektórzy wciąż mają opór, 
żeby powiedzieć: nie wsiądę do 
auta z nietrzeźwym kierowcą. Taka 
sytuacja dotyczy bardzo często żon 
i dzieci. Sami jako gospodarze 
przyjęć mamy dylemat, jak się 
zachować w konkretnej sytuacji, 
kiedy po alkohol sięgają ludzie, 
co do których mamy wątpliwości, 
wsiądą później za kierownicę, czy 
załatwili sobie transport? Niek-
tórzy wręcz wywierają presję, 
mówiąc, że jeden kieliszek nie 
zaszkodzi. Niestety, takie praktyki 
w skutkach okazują się tragiczne. 
� •

Bilans akcji trzeźwościowej 

Niewielu pije do lustra

– Nawet proste 
błogosławieństwo 
kapłana to groźna 
broń, której 
boi się szatan – 
mówił w domu 
rekolekcyjnym 
w Brennej  
ks. Jarosław 
Międzybrodzki. 

O d środy do piątku ubiegłego ty-
godnia trwały dni formacyjne 

księży dziekanów i wicedziekanów 
archidiecezji katowickiej. – Te spo-
tkania odbywają się już od wielu 
lat – mówi abp Damian Zimoń. – 
Pogłębiamy przez nie zasadę po-
mocniczości. Dekanat w Kościele 
jest starą strukturą, ale trzeba 

jej nadać nową dynamikę. Księża 
polubili te dni, bo mają okazję do 
osobistych spotkań, a szczególne 
znaczenie mają spotkania kulu-
arowe, podczas których ożywają 
wartościowe dyskusje. W tym 
roku koncentrujemy się na Roku 
Kapłańskim, stawiamy sobie bardzo 
konkretne pytania: jak go ożywić, 

w jaki sposób zaangażować świec-
kich, jak ich zachęcić do modlitwy 
za księży?  Jak przekonywał ks. 
Jarosław Międzybrodzki, szef ar-
chidiecezjalnego Radia eM, bardzo 
ważne jest odkrywanie wielkości 
daru kapłaństwa. – Jezus nie po-
zostawił nas samych i dał nam po-
tężne narzędzia – mówił. – Dlatego 

szatanowi tak bardzo zależy, byśmy 
zwątpili. Wiara jest jak wzrok dla 
niewidomego. Strażnikami kapłań-
skiej wiary w imieniu biskupa po-
winni być w dekanatach ojcowie 
duchowni. Ks. Zenon Drożdż pełni 
tę funkcję zarówno w dekanacie, 
jak i w całej archidiecezji. – Ojciec 
duchowny jest powołany przez 
księdza biskupa z grona probosz-
czów czy emerytów. Ma on za zada-
nie otoczyć księży troską duchową. 
W praktyce co miesiąc prowadzi 
spotkania formacyjne w drugi 
czwartek miesiąca, a także pod-
czas konwentów czy uroczystości 
parafialnych. Tegoroczne spotka-
nie księży koncentrowało się także 
wokół tematu encykliki Benedykta 
XVI Caritas in veritate, a także wo-
kół aktualnych problemów moral-
nych, wśród których na pierwszy 
plan wysuwają się coraz częściej 
zagadnienia�bioetyczne.� •

Formacja kapłańska 

Jak wzrok dla niewidomego

Z ks. Piotrem Brząkalikiem, po-
mysłodawcą akcji „Prowadzę – 
jestem trzeźwy”, rozmawia ks. 
Marek Łuczak.

Spotkanie dziekanów w Brennej koncentrowało się  
m.in. na przeżywaniu Roku Kapłańskiego 
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■ R e k l A m A ■

specjalne wydanie piekarskiego
„Gościa niedzielnego”

a w nim m.in.:
• kilka sposobów na mężczyzn, czyli jak pomóc mężowi z problemami

• wywiad z tegorocznym kaznodzieją abp. Kazimierzem nyczem
• kobiety Jezusa, czyli postawy kobiet w ewangelii

• pielgrzymkowy śpiewnik

oraz dVd z filmami do wyboru:
 dla dzieci „Jan paweł ii – historia papieża polaka”

lub film Krzysztofa zanussiego „z dalekiego kraju”

p i e l G r z y M K A  K o b i e t  d o  p i e K A r  Ś l ą s K i c H

specjalne 
wydanie 
„Gościa” 
do nabycia 
16 sierpnia, 
na wzgórzu 
piekarskim

cena 3 zł

P anewnickie okno życia jest 
trzecim, otwartym w archidie-

cezji katowickiej. Działa dopiero 
od dwóch miesięcy. – Najbardziej 
mnie cieszy, że to był pomysł 
świeckich – mówi o. Alan Rusek, 
proboszcz franciszkańskiej pa-
rafii w Panewnikach. – Państwo 
Wrześniewscy, lekarze, którzy 
prowadzą czynną całą dobę przy-
chodnię na terenie naszej parafii, 
zaproponowali, żeby stworzyć 
okno życia na terenie przychodni. 
Kiedy poświęcaliśmy okno w Dniu 
Dziecka, wszyscy mówili, że naj-
lepiej, gdyby nie było potrzebne 
– dodaje. Nikt się nie spodziewał, 

że w niespełna dwa miesiące póź-
niej w oknie pojawi się noworodek. 
Chłopczyk został tam umieszczony 
w czwartek 23 lipca o godz. 18.15.

– Wzięłam dziecko i reklamów-
kę – opowiada Bożena Jędrzejew-
ska, pielęgniarka. – Nie zauważy-
łam kartki, która została położona 
obok dziecka. Jak się później okaza-
ło, ktoś na kartce, prawdopodobnie 
matka dziecka, zapisał informacje, 
że chłopiec urodził się 20 lipca 
i zostały wykonane wszystkie 

szczepienia ochronne. Jak żartuje 
o. Alan, powinien otrzymać imię 
Czesław, ale to będzie zależało od 
rodziców adopcyjnych.

– Dla mnie najbardziej wstrzą-
sające jest, że ktoś postąpił z roz-
mysłem, że takie miał okoliczności 
życiowe – wyznaje Teresa Kamiń-
ska, druga pielęgniarka, która za-
opiekowała się dzieckiem. – W re-
klamówce był zapasowy pampers 
i pieluszka, oliwka oraz chusteczki 
nawilżające. Dziecko było też na-
karmione. Dla tego jednego dziec-
ka warto było zrobić okno życia, 
nawet gdyby już więcej dzieci się 
nie pojawiło.

Obie pielęgniarki same są mat-
kami. Widok noworodka zaszoko-
wał je i skłonił do zastanowienia: 
co sprawiło, że kobieta nie zdecydo-
wała się sama go wychować? – Nie 
potrafimy sobie tego wyobrazić – 
twierdzą zgodnie pielęgniarki. – 
Ale cieszymy się, że dziecko zostało 
uratowane i będzie żyć.

Zgodnie z procedurą, noworo-
dek został przekazany do Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka 
i Matki. Stamtąd trafi do ośrodka 
adopcyjnego. Jeśli ośrodek adop-
cyjny, prokuratura oraz sąd będą 
działać sprawnie, może prędko 
trafić do adopcji.

Mirosław Rzepka

Ks. Krzysztofowi Tabathowi
za pomoc w opiece przy

ś†p.

Natalii Fiter
dziękuje wdzięczny  

mąż Aleksander

■ P o D z i ę k o w A n i e ■

W oknie życia w Panewnikach przyjęto noworodka

Chłopiec będzie żył
Sytuacja tej kobiety musiała być dramatyczna, bo oddała dziecko świadomie 
i doskonale je przygotowała przed włożeniem do okna życia – mówi o. Alan 
Rusek. Okno życia w Panewnikach uratowało życie nowo narodzonego chłopca.

Najbardziej zaskoczyło nas, że dziecko zostało umieszczone 
w oknie życia, które znajduje się przy głównej ulicy  
– mówi o. Alan Rusek
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Z daniem marszałka Bogusława 
Śmigielskiego, nowa inwesty-

cja powinna być impulsem dla 
rozwoju lotniska w Pyrzowicach. 
Dzięki temu przedsiębiorcy z wo-
jewództwa nie będą musieli wozić 
towarów na lotnisko w Balicach. 
Marszałek mówiąc o inwestycjach 
samorządu w drogi wojewódzkie 
podkreślił, że z budżetu samorzą-
du na ich remonty i modernizacje 
przeznacza się ok. 250–300 mln zł. 
– To ważne, że uzupełniamy dzia-
łania rządu w rozbudowie dróg 
w województwie – stwierdził.  

Katowicki oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad podpisał umowę z Konsor-
cjum firm Budimex Dromex SA 
i Mostostal Warszawa SA umowę 
na budowę autostrady na odcin-
ku Pyrzowice–Piekary Śląskie. 
Wartość kontraktu wynosi 1,5 
mld złotych. To ostatni odcinek 

wieńczący budowę autostrady 
A1 w województwie śląskim. Au-
tostrada od węzła Pyrzowice do 
granicy Polski z Republiką Czeską 
będzie miała 92,2 km.

Na całym odcinku zostaną wy-
budowane skrzyżowania dwupo-
ziomowe z drogami poprzeczny-
mi, liniami PKP, uwzględniające 
rzekę, a także szlaki migracji 
zwierząt przecinające autostra-
dę. Łącznie powstanie 20 obiektów 

inżynierskich, w tym osiem wia-
duktów drogowych, siedem wia-
duktów autostradowych, dwa 
mosty zintegrowane z przejścia-
mi dla zwierząt, dwa przejścia 
dla zwierząt, wiadukt kolejowy. 
Zgodnie z kontraktem, prace roz-
poczną się nie później niż 30 dni 
od podpisania umowy. Planowany 
termin zakończenia prac – 23 mie-
siące od dnia rozpoczęcia robót, 
czyli kwiecień 2012 roku.  mł

W ubiegły wtorek ponownie 
zapadła się ziemia przy ulicy 
PCK w Siemianowicach Śląskich. 
Niemal na cały dzień ewakuowa-
no ponad 20 mieszkańców zagro-
żonego budynku. 

P rzyczyną osuwania się ziemi 
są szkody górnicze i obfite 

opady deszczu w ostatnich dniach. 
Teren osiadł dokładnie w tym sa-
mym miejscu co przed 10 dniami. 
Wtedy dziura o powierzchni 100 
mkw. była jednak znacznie głęb-
sza – miała 3–4 metry, do środka 
wpadł samochód. Teraz lej miał 

1,5 metra głębokości. Podobnie jak 
poprzednie zapadlisko, także i to 
zostało zasypane. 

Od chwili powstania pierwszej 
dziury na miejscu prowadzone 
były badania geodezyjne. – Natura 
okazała się jednak szybsza i silniej-
sza, niż mogliśmy sądzić – powie-
dział rzecznik siemianowickiego 
magistratu Michał Tabaka. 

Zapewnił, że także tym ra-
zem konstrukcja budynku nie 
została naruszona, dla bezpie-
czeństwa odłączono jednak do-
pływ gazu, energii elektrycznej 
i wyprowadzono mieszkańców 

dwóch środkowych klatek. Część 
z nich spędziła dzień w miej-
scowym ośrodku interwencji 
kryzysowej. 

Tuż po pierwszym zapadnię-
ciu się ziemi lokalne służby kry-
zysowe zwróciły się do Wyższego 
Urzędu Górniczego w Katowicach 
(WUG) i Centralnego Zakładu Od-
wadniania Kopalń o sprawdzenie 
na mapach obszarów górniczych, 
czy przyczyną powstania dziury 
mogła być prowadzona w tym re-
jonie eksploatacja węgla. Okazało 
się, że rzeczywiście przed laty 
prowadzono taką pod budynkami. 

Nieistniejąca już kopalnia „Siemia-
nowice” wydobywała tam węgiel, 
i to płytko, zaledwie ok. 50 metrów 
pod powierzchnią. Działo się to 
jeszcze w latach 60. 

Teraz, po wykonaniu odwier-
tów, nieczynne wyrobiska mają 
zostać zamulone, wypełnione 
szlamem. Nie wiadomo, jak długo 
może to potrwać. Przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Siemiano-
wicach mówią, że jedna trzecia 
terenu miasta jest potencjalnie 
zagrożona podobnymi zjawiska-
mi, bo pod ziemią biegnie wiele 
dawnych wyrobisk.  ns

Niespełna trzecia część metanu, 
wydzielającego się przy eksplo-
atacji węgla, jest ujmowana 
w specjalne instalacje. Z tego 
ponad połowa służy do produkcji 
ciepła i prądu. 

P lanowane zmiany w prawie 
mają zwiększyć energetycz-

ne wykorzystanie metanu. – Dziś 
efektywność wykorzystania uję-
tego metanu przekracza 57 proc. 
Szacujemy, że dokonując niezbęd-
nych inwestycji w tym zakresie, 
stosunkowo szybko można byłoby 
zwiększyć ten poziom do ponad 80 
proc. – mówi wicedyrektor depar-
tamentu górnictwa w Wyższym 
Urzędzie Górniczym, Marek 
Jarczyk. 

Z danych WUG wynika, że 
ilość wydzielającego się przy 
wydobyciu węgla metanu stale 
rośnie, mimo malejącej liczby 
kopalń i ilości węgla. Z pokładów 
metanowych pochodzi 80 proc. 
polskiego węgla. Tylko w czterech 
kopalniach nie ma tego gazu. W 15 
obowiązuje najwyższa, czwarta 
kategoria zagrożenia metanowego. 
Metanu przybywa m.in. dlatego,  
że wydobycie prowadzone jest 
coraz głębiej; rocznie średnia głę-
bokość wydobycia zwiększa się 
o ok. 6–8 m. 

ns

Komunikacja

Sieć coraz gęstsza

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział Radosław 
Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 
Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk i Bogusław 
Śmigielski, marszałek województwa śląskiego

Okiełznana natura

Skorzystać  
na metanie

Szkody górnicze

W Siemianowicach jak na bombie

to
M
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ŻA
KOstatni odcinek 

autostrady A1  
na Śląsku jest już 
bliski ukończenia. 
Podpisano właśnie 
kontrakt na budowę 
trasy między 
Pyrzowicami 
a Piekarami Śląskimi.



Gość katowickiVI
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

9 
si

er
pn

ia
 2

00
9

W środę 29 lipca tra-
dycyjnie wymarsz 
poprzedziła Msza 
św. sprawowana 

w bazylice św. Antoniego. – Bóg ob-
jawia się nam i posyła światu, który 
potrzebuje Kościoła będącego ży-
wym Chrystusem – mówił w homi-
lii ks. Teodor Suchoń, proboszcz pa-
rafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Chwałowicach. – Idziemy na 
Jasną Górę, być może na taką samą 
górę, na jaką wstępował Mojżesz, 
by na nowo przyjąć przykazania, 
zawiązać przyjaźń z Bogiem. Dziś 
chrześcijanie potrzebują osobowej 
więzi z Bogiem. Chcemy odzyskać 
blask człowieka i obraz Boga w so-
bie. Musimy jeszcze głębiej dokopać 
się do skarbu wiary – powiedział. 

W Roku Kapłańskim kaznodzieja 
prosił także pielgrzymów o mo-
dlitwę w intencji księży. – Niech 
ta droga, w której towarzyszy 
nam Maryja, prowadzi ku świę-
tości, solidarności międzyludzkiej 
w codziennych, zwyczajnych roz-
mowach i sprawach – apelował 
kaznodzieja.

Tegoroczną nowością był Most 
Dwojga Serc w Czekanowie za Gli-
wicami. Tam pielgrzymi odnawia-
li przysięgę małżeńską, a także 
miłość do Boga, bliskich. Kolejną 
nowinką była Górka Przeprośna 
w okolicach Piasku. Była okazją, 
by przebaczyć urazy, przeprosić 
za wyrządzone zło. 

W sobotnie popołudnie, 1 sierp-
nia, przy śpiewie pieśni „O, Maryjo, 
witam Cię”, pielgrzymi dotarli pod 
jasnogórski szczyt. – Codziennie 
była Msza św., albo na postoju, albo 
rano rozpoczynała dzień – opowia-
da Edyta Labza, która szła szesnasty 
raz z grupą jastrzębską. –W czasie 
drogi były modlitwa, śpiew, chwile 
milczenia, chwile dla bliźniego, po-
stoje, i oczywiście odciski. Codzien-
nie wieczorem mieliśmy spotkanie 
modlitewne, a potem noclegi u ro-
dzin, już takich zaprzyjaźnionych 
od wielu lat – relacjonuje. 

Dawid Zieleniewski przyszedł 
z pielgrzymką z Rybnika trzeci 
raz. – Trzy lata temu postanowiłem 
iść po raz pierwszy, ale kiedy dwa 
lata temu nie poszedłem, zrozumia-
łem, że wakacje bez pielgrzymki to 
smutne wakacje. Chcę tu poprosić 
o dobry następny rok i czuję radość, 
i wielką ulgę, że wreszcie się kończy 
ten ból nóg – mówi z uśmiechem 
Dawid. 

Blisko tysiąc wiernych z terenu 
archidiecezji przybyło autokarami, 

w minioną 
niedzielę, 
2 sierpnia, 
zakończyła się 
64. Pielgrzymka 
Piesza 
Archidiecezji 
Katowickiej 
z Rybnika  
na Jasną Górę. 
W tym roku 
4 tysiącom 
pielgrzymów 
towarzyszyło 
hasło: „Maryjo, 
naucz nas 
pięknego życia”.

tekst
Anna Burda-Szostek 
Ks. Marek Łuczak

katowice@goscniedzielny.pl

Bp Józef Kupny do pielgrzymów
– drogi bracie, droga siostro, Maryja, nasza Matka 
uważnie wsłuchuje się w mowę naszego serca, 
macierzyńskim okiem odczytuje stan naszego  
ducha i cieszy się nami i wami, drodzy pielgrzymi.  
Jak każda ziemska matka cieszy się, kiedy odwiedzają ją 
dzieci, tak samo Maryja raduje się ze spotkania z wami 
na Jasnej Górze, bo chce was doprowadzić do spotkania  
ze swoim synem, bo chce wam dać swojego syna.

Dokopać się d o skarbu wiary
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Pierwsza grupa pielgrzymów wyrusza na trasę

W tym roku pątnikom upały dały się we znaki

Odciski to dla pielgrzymów normalność
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samochodami i pociągami, aby 
wraz z pielgrzymami pieszymi 
modlić się na Jasnej Górze. Wszy-
scy zgromadzili się na Eucharystii, 
której na jasnogórskim szczycie 
przewodniczył bp Józef Kupny. 
– Drodzy pątnicy, przez waszą 
obecność u stóp Matki Bożej wpi-
sujecie się we wspaniałą tradycję – 
mówił w homilii. – Wraz z innymi 
pielgrzymami, którzy przez cały 
rok, ale zwłaszcza w  sierpniu tu 
pielgrzymują, sprawiacie, że ta 

duchowa stolica Polski promie-
niuje na całą naszą Ojczyznę, że jej 
blask widoczny jest na całym świe-
cie. Pielgrzymka na Jasną Górę to 
wędrówka do miejsca świętego, 
wybranego przez Maryję, w któ-
rym oddajemy Jej cześć i hołd, to 
miejsce duchowego nawracania, 
uzdrawiania i odnajdywania sensu 
życia, miejsce szczególnych łask, 
miejsce, w którym odnajdujemy 
duchowy pokój, przytulając się do 
Serca�Matki.� •

Pielgrzymka – wyznanie wiary
Justyna Ciok z rybnika
– W rybnickiej pielgrzymce uczestniczyłam  
po raz trzeci. W tym roku chciałam podziękować 
Matce bożej za zdaną maturę i dostanie się na studia. 
dziękowałam także za zdany egzamin na prawo jazdy. 
pielgrzymka daje mi możliwość oderwania się od 

codzienności. Mam więcej czasu na modlitwę i przeżywanie 
wiary w gronie przyjaciół, z którymi pielgrzymuję.

Roman Kiel z Gardawic
– na pierwszą pielgrzymkę poszedłem po przejściu 
na emeryturę, dziękując bogu za bezpieczną pracę na 
kopalni. W tym roku wędrowałem po raz trzeci, tak 
mnie wciągnęły te pątnicze rekolekcje. czasami jest 
ciężko, organizm wysiada, ale kiedy idzie się z potrzeby 

serca, zawsze dojdzie się przed obraz bożej Matki. W tym roku 
szedłem w intencji mojej zmarłej mamy, by prosić dla niej 
o łaskę zbawienia.

Łukasz Szymura z Gaszowic
– do pielgrzymowania zachęciły mnie koleżanki, które 
opowiadały, jakie to niezwykłe przeżycie. W tym roku 
wędrowałem po raz drugi, modląc się w intencji ojca 
mojej koleżanki, który jest alkoholikiem. Kiedy raz 
zobaczy się rozmodlonych pielgrzymów, 4 tysiące ludzi, 

którzy mimo swoich słabości idą na Jasną Górę, to takiemu 
wyznaniu wiary trudno się oprzeć. 

Dokopać się d o skarbu wiary

Pielgrzymują już nawet kilkumiesięczne dzieci

Ostatni łyk wody...

...i w końcu upragniony cel – Jasna Góra

Postoje na trasie to także okazja do spowiedzi
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•�niedziela 9.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Koncert życzeń 08.45 Śląska lista przebo-
jów 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
W poszukiwaniu drogi – magazyn chrze-
ścijański 17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 
17.42 Śląska lista przebojów 18.00 Aktual-
ności 18.20 Sport 18.35 Pogoda 18.40 Sport 
SAT 21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 
Hat-trick 22.15 Sport

•�poniedziałek 10.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
TV Katowice poleca 08.45 Tygodnik re-
gionalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 17.00 TV Katowice pole-
ca 17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 
Tygodnik regionalny 18.00 Aktualności 
18.20 Sport 18.35 Pogoda 18.40 Rodzina 
Leśniewskich 19.10 To brzmi 19.25 TV Ka-
towice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 

•�wtorek 11.08 
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Pokazy rolnicze 08.45 Schlesien Jour-
nal – magazyn mniejszości niemieckiej 
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda, Relacje 
17.00 Wokół nas 17.30 Aktualności Flesz 
i Pogoda 17.42 Mam świetną pracę 18.00 
Aktualności 18.20 Sport 18.35 Pogoda 
18.40 Bliżej natury 19.10 Tropiciele 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• środa 12.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 TV 
Katowice poleca 08.45 To brzmi – pro-
gram muzyczny 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 16.50 Kronika Miejska – Dąbrowa 
Górnicza 17.00 Atelier – lekcja rysunku 
17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 
Raport z akcji 18.00 Aktualności 18.20 
Sport 18.35 Pogoda 18.40 Ludzie i spra-
wy 19.10 Motokibic.TV 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda 

• czwartek 13.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Historia zapisana w lasach 08.45 Ślązaków 
portret własny 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 16.50 TV Katowice poleca 17.00 
Cud zdrowia 17.10 TV Katowice zaprasza 
17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 Nasz 
reportaż 18.00 Aktualności 18.20 Sport 
18.35 Pogoda 18.40 Uwaga weekend 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• piątek 14.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Pomysł na weekend 08.45 Tygodnik Re-
gionalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 TV Katowice poleca 17.00 Cogito 
Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 Tygodnik 
Regionalny 18.00 Aktualności 18.20 Sport 
18.35 Pogoda 18.40 Pomysł na weekend 
18.50 Nasz reportaż 19.05 Wokół nas 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.05 Magazyn Meteo 

• sobota 15.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Kwiaty, ogrody 07.55 Sześć milionów se-
kund – serial 08.45 Przygód kilka wróbla 
Ćwirka – serial 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 16.50 Tajemnice historii 17.30 
Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 Made in 
Silesia 18.00 Aktualności 18.20 Sport 18.35 
Pogoda 18.40 Patefon ujka Ericha 19.00 
Powtórka na życzenie 21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 21.55 Sport 22.05 Sobotni 
Magazyn Sportowy

Z okazji 130. rocznicy 
urodzin Stanisława 
Ligonia, patrona 
Polskiego Radia 
Katowice, w siedzibie 
rozgłośni otwarto 
Izbę Muzealną. 
Znajdują się w niej 
pamiątki  
po popularnym 
„Karliku z Kocyndra” 
oraz zabytkowy 
sprzęt radiowy. 

S tanisław Ligoń, człowiek, któ-
ry na stałe wpisał się w histo-

rię Polskiego Radia i Śląska, był 
synem Jana, maszynisty kopal-
nianego, działacza i poety, oraz 
Reginy. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej pracował jako goniec 
w księgarni, a następnie w zakła-
dzie malarskim. W późniejszym 
okresie uczęszczał do krakow-
skiej szkoły artystyczno-przemy-
słowej, a w roku 1900 rozpoczął 
studia malarskie w Berlinie. Po 
powrocie na Śląsk zaczął pra-
cować jako malarz ilustrator. 

Reżyserował, grał, projektował 
dekoracje, organizował wieczo-
ry artystyczne. Po raz pierwszy 
stanął przed mikrofonem 25 
grudnia 1927 roku. Prowadził 
stałe audycje: „Bery i bojki”, „Przy 
sobocie po robocie”, „Co niedziela 
u Karlika brzmi pieśniczka, gro 
kapela”. Kontynuacją tych audycji 
w latach 50. była „Radiowa cze-
lodka”. W 1933 roku został dyrek-
torem Polskiego Radia Katowice. 
Rozgłośnią kierował do 1939 r. 
Do historii przeszła organizowa-
na przy pomocy anteny zbiórka 
na Fundusz Obrony Narodowej 

nazwana zbiórką na „żeleźniok 
Karlika”. Lata wojny Ligoń spędził 
na emigracji w Palestynie, gdzie 
współpracował z Delegaturą rzą-
du londyńskiego i II Korpusem 
Polskim gen. Andersa. Po po-
wrocie do Polski wrócił do Radia 
Katowice. Od 1977 roku rozgłośnia 
nosi imię Stanisława Ligonia. 

W uroczystościach poświę-
conych Stanisławowi Ligoniowi 
uczestniczyli m.in. abp Damian 
Zimoń, marszałek Bogusław Śmi-
gielski, wojewoda Zygmunt Łu-
kaszczyk, oraz redaktor naczelny 
Radia�Katowice�Jacek�Filus.� •

130. rocznica urodzin Stanisława Ligonia

Urodziny Karlika

Problem uzależnienia od inter-
netu dotyka coraz więcej osób. 
Specjaliści prognozują, że stanie 
się ono epidemią XXI wieku.  

D oktor Kimberly Young, znana 
na całym świecie pionierka 

badań nad uzależnieniem od in-
ternetu, założycielka The Center 
for On-Line Addiction (Centrum 
Pomocy dla Uzależnionych od 
Sieci), które działa w Stanach 
Zjednoczonych od 1995 roku, 
jest największym jak do tej pory 
autorytetem w tej dziedzinie. 
Z jej badań korzystają wszyscy, 
którzy zajmują się problemem 
tego uzależnienia. Jej prace tłu-
maczone są na wiele języków.  

Wydawnictwo św. Jacka 
oddaje do rąk polskich 
czy telników książkę 
tej znanej i cenionej na 
całym świecie autor-
ki. Dostępna w Polsce 
literatura na temat 
uzależnienia od sieci 
jest wciąż dość uboga, 
a prowadzone badania 
mają raczej zasięg lokal-
ny (ograniczony na przykład do 
jakiejś konkretnej społeczności 
akademickiej). 

„Uwolnić się z sieci” – to 
książka dla każdego, kto korzysta 
z internetu! Pomaga ona zdema-
skować ukryte w sieci zasadz-
ki, w które łatwo może wpaść 

każdy jej użytkow-
nik, narażając się 

na niebezpieczeń-
stwo uzależnienia. 
Książka zawiera pod-
stawowe informacje 

na temat uzależnienia 
od sieci i opisuje jego 
symptomy. Zawiera też 
testy poziomu uzależ-

nienia oraz ćwiczenia 
duchowe, które mogą stanowić dla 
osoby uzależnionej nieocenioną 
pomoc w jej trudnej podróży do 
wyzdrowienia.� •�

Kimberly young 
patrice Klausing osf, uwolnić się 
z sieci, Księgarnia św. Jacka

Abp Damian Zimoń przeciął wstęgę, uroczyście otwierając 
wystawę

to
M

As
z 

ŻA
K

Warto przeczytać 

Niebezpieczna pajęczyna


