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Pomoc ubogim
CARITAS. W diecezji 
gliwickiej rozpoczęła się  
realizacja zadania 
w ramach V edycji 
Europejskiego Programu 
Pomocy Żywnościowej 
dla Najuboższej Ludności 
Unii Europejskiej (PEAD). 
Ponad 312 ton żywności 
trafi do najbardziej 
potrzebujących 
mieszkańców diecezji. 
W tym roku z pomocy 
skorzysta ponad 35 tys. 
osób.

Warto zobaczyć
WYSTAWA. Do 14 
kwietnia można 
zwiedzać w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana 
Pawła II w Gliwicach 
wystawę „Bliżej sacrum. 
Artyści plastycy Janowi 
Pawłowi II”, którą 
przygotował Związek 
Polskich Artystów 
Plastyków. Więcej pod  
nr. tel. 032 335 11 04.

Konwent wielkanocny duszpasterstwa rodzin

Czysty styl życia
Mirosław Rucki  
z dwumiesięcznika 
„Miłujcie się!” 
był gościem 
wielkanocnego 
spotkania doradców 
życia rodzinnego 
w Gliwicach. Jednym 
z jego celów była 
promocja Ruchu 
Czystych Serc.

– Chcieliśmy w ten sposób włą-
czyć się w trwającą w naszej diece-
zji peregrynację relikwii bł. Karo-
liny Kózkówny, która jest patronką 
Ruchu Czystych Serc – tłumaczy 
Michał Jurkiewicz, organizator 
spotkania. 

– Ruch rozwija się gwałtownie, 
bo ludzie zaczynają odczuwać, że to 
nie jest jakiś wymysł, że chcą być 
normalni. Dzięki ruchowi potrafią 
wyrwać się z presji chorego otocze-
nia, ułatwia on im decyzję trwania 

w Chrystusie i trwania w czystości 
– tłumaczy Rucki. 

Ruch Czystych Serc (www.rcs.
org.pl) jest odpowiednikiem ame-
rykańskiego True Love Waits. Gdy 
„Miłujcie się!” opublikowało serię 
artykułów na jego temat, szybko 
okazało się , że również w Polsce ist-
nieje potrzeba stworzenia podobnej 
wspólnoty. Do Ruchu Czystych Serc 
może przystąpić każdy, kto zobo-
wiąże się do troski o trwanie w sta-
nie łaski uświęcającej, czyli o czyste 

serce. Oznacza to decyzję abstynen-
cji od współżycia płciowego aż do 
ślubu i walkę o wolność od wszel-
kich nałogów. Ruch nie ma ograni-
czeń wiekowych, istnieje również 
Ruch Czystych Serc Małżeństw. 

Podczas spotkania Maria Grusz-
czyńska, wieloletnia doradczyni ży-
cia rodzinnego w diecezji opolskiej 
i gliwickiej, otrzymała odznaczenie 
honorowego członka Polskiego Sto-
warzyszenia Nauczycieli Natural-
nego Planowania Rodziny. kc

Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych 

Szukają nowych pomysłów
Od pełnego humoru przedstawie-
nia przedszkolaków do występu li-
cealistów, którzy ze sceny stawia-
li trudne pytania. Tak przebiegła 
gala VI Regionalnego Przeglądu 
Inscenizacji Wielkanocnych. 

– Każdego roku jest wyższy 
poziom prezentacji. Przedstawie-
nia są różnorodne, autorzy sięgają 
po ciekawe formy i środki teatral-
ne – podsumowuje Agata Wieczo-
rek, doradca metodyczny kateche-
zy, która zajmuje się organizacją 
przeglądu. Wystartowały w nim 
24 zespoły – od przedszkolaków po 
szkoły ponadgimnazjalne i Domy 
Pomocy Społecznej. W czasie ga-
li nagrody najlepszym wręczył bp 
Gerard Kusz. 

W kategorii najstarszych 
uczniów I miejsce zajęła grupa te-
atralna, działająca w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Gliwicach. 
Maciej Omylak zagrał postać Chry-
stusa, spinającą całe przedstawie-
nie przygotowane w formie Drogi 
Krzyżowej. – Chciałem tę postać 
pokazać od strony psychologicznej. 
Pomogła mi modlitwa, prosiłem Bo-
ga o to, żebym umiał przekazać to, 
co najważniejsze i nie przeinaczył 
Jego nauk. Jak najbardziej oszczęd-
nymi środkami, bo staram się uni-
kać na scenie niepotrzebnych ge-
stów – mówił po przedstawieniu. 
To nie pierwsza jego rola, gra w Te-
atrze Młodzieżowym Carpe Diem 
i sekcji junior Gliwickiego Teatru 
Muzycznego. mf
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Mirosław Rucki podczas wykładu w Centrum Jana Pawła II  
w Gliwicach (30 marca)
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Uczniowie II LO w Gliwicach przygotowywali swoje 
przedstawienie w czasie zajęć kółka teatralnego
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Sześć osób i pięć 
Kropli Tęczy – 
w Zabrzu po raz 
kolejny przyznano 
wyróżnienia  
za pomoc dzieciom 
w mieście.

Za działalność w roku 2007 
ordery „Kropla Tęczy” otrzymali: 
Mirosław Piechowicz – sponsor 
świetlic środowiskowych MOPR 
w Zabrzu, wycieczek  i atrakcji na 
koloniach w Wiśle, Bożena i Jerzy 
Kandziorowie – sponsorzy świe-
tlic, dzięki którym dzieci mogły 
między innymi po raz pierwszy 
wyjechać na zimowisko do Mię-
dzybrodzia Żywieckiego, ks. 
Rafał Wyleżoł, duszpasterz Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży i organizator wyścigów 
rowerowych, Krzysztof Skur-
ski – wpierający obozy sportowe 
dzieci i pomagający Mateuszowi, 

który w  wypadku stracił nogę, 
oraz  Katarzyna Pluszczewicz – 
wolontariuszka w świetlicy śro-
dowiskowej MOPR przy ul. Ka-
sprowicza 7.  O tym, kto zostanie 
laureatem za miniony rok, zade-
cydowały  dzieci, korzystające 
z różnych form pomocy.  

Odznaczenia 27 marca 
w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Biskupicach wręczali Urszu-
la Potyka, pomysłodawczyni 
nagrody, i Zbigniew Gurnacz, 
dyrektor MOPR.  Jak co roku  
wzniesiony został toast... sokiem 
marchewkowym. – Marchewka 
poprawia wzrok, a my chcemy 
widzieć tych, którzy pomagają 
i tych, którzy pomocy potrzebu-
ją – tłumaczy Urszula Potyka.   •

Prawie 800 tys. złotych przezna-
czy w tym roku gmina Zabrze 
na dofinansowanie prac re-
montowych i renowacyjnych 
obiektów należących do mia-
sta. Dofinansowanie otrzymały 
również niektóre kościoły.

W tym roku o dofinansowa-
nie remontów starało się trzy-
naście podmiotów, specjalna ko-
misja pozytywnie zaopiniowała 
dwanaście. Jeden wniosek prze-
padł ze względów formalnych, 
pozostałe uzyskały pozytyw-
ną rekomendację komisji. Na jej 
podstawie Rada Miejska podjęła 
jednogłośnie uchwałę. Miejskie 
dofinansowanie waha się do 50 
proc. inwestycji, resztę kwoty 
zobowiązali pokryć się wniosko-
dawcy. 

Ponad 60 tys. zł. otrzyma 
parafia św. Józefa na wymianę 
drewnianego poddasza w koście-

le. Parafia w Rokitnicy otrzyma 
56 tys., m.in. na prace izolacyjne, 
podobną kwotę otrzyma również 
kościół ewangelicko-augsburski 
przy ul. Pokoju. Największe do-
finansowanie (214 tys. zł) otrzy-

ma parafia św. Andrzeja, gdzie 
w planach jest kompleksowy re-
mont dachu. 

Spośród innych obiektów na 
kwotę 250 tys. gmina dofinansu-
je modernizację elewacji i dachu 
dawnego hotelu robotniczego 
Dom Kawalera. Resztę pienię-
dzy przeznaczono na potrze-
by remontów dachów i rynien 
dawnych domków robotniczych 
w Rokitnicy.  w

Pod takim hasłem od-
będzie się trzecia edycja 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Dawnej im. Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego, która 
potrwa od 5 do 30 kwietnia.

C e n t r a l n y m 
miejscem fe-

stiwalu jest Bytom, 
ale koncert inau-
guracyjny podczas 
którego Capella 
G o r c z y c k i e g o 
wykona najstarszą zachowaną 
operę – „Euridice” (J.Periego) 
– zaplanowano na 5 kwiet-
nia w Chorzowskim Centrum 
Kultury (ul. H. Sienkiewicza 3,  
godz. 18.00).  W ramach festi-
walu odbędzie się 21 koncer-
tów na terenie kilkunastu 
miast Śląska i Zagłębia, m.in.: 
Bytomia, Chorzowa, Gliwic, 
Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, 
Tarnowskich Gór i  Zabrza. 
Towarzyszyć im będą dwudnio-
we ogólnopolskie warsztaty cho-
rałowe prowadzone przez bene-
dyktyna Bernarda Sawickiego 
OSB, warsztaty instrumentalne 
z udziałem zaproszonych gości 
zagranicznych, wystawy malar-
skie, wystawa książek, nagrań 
i nut. 

W samym By-
tomiu odbędą się 
cztery unikatowe 
koncerty, pod-
czas których wy-
stąpią:  Tonus Pe-
regrinus (Wielka 

Brytania), Camerata Silesia (Ka-
towice), Collegium Vocale (Byd-
goszcz) i Ars Cantu (Wrocław). 
Koncert finałowy odbędzie się 
w Bytomskim Centrum Kultu-
ry 27 kwietnia o 19.00. Camerata 
Silesia wykona  spektakl chopi-
nowski „Wizyta o zmierzchu”.  
Szczegółowy program festiwalu 
dostępny jest na plakatach i stro-
nie: www.gorczycki.pl. Tam też 
podane są szczegóły na temat 
warsztatów.  •

Festiwal Muzyki 
Dawnej

Europa 
muzycznych 

źródeł

pod
patronatem
„Gościa”

Dzieci przyznały ordery dorosłym

Krople Tęczy rozdane

Nadrabianie dawnych zaległości 

Zabrze będzie piękniejsze

Ponad 200 tys. złotych 
przeznaczy gmina Zabrze 
na remont zabytkowego 
kościoła św. Andrzeja 

Wyróżnieni (od lewej): Jerzy Kandziora, Katarzyna Pluszczewicz, 
Marzena Piechowicz (siostra nagrodzonego Mirosława 
Piechowicza),  Krzysztof Skurski i ks. Rafał Wyleżoł
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Terapia przez ruch
BYTOm. Jedna z teorii dotyczą-
cych terapii przez ruch mówi, że 
połączenie ruchu z rytmem jest 
najlepszą drogą do uzyskania 
harmonii ciała i umysłu, ułatwia 
poznanie siebie i swoich emocji. W 
Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, 
od 11 do 13 kwietnia, odbędzie się 
cykl warsztatów „Terapia przez 
ruch” adresowany do terapeutów, 
nauczycieli, pracowników ośrod-
ków dla osób niepełnosprawnych, 
studentów wydziałów pedago-
gicznych, fizjoterapeutów oraz 
wszystkich zainteresowanych 
artystycznym urozmaiceniem 
swojego warsztatu. Program 
obejmuje 20 godzin zajęć składa-
jących się z części teoretycznej 
i praktycznej. Więcej informa-
cji o warsztatach można uzyskać 
w siedzibie Śląskiego Teatru 
Tańca, Bytom, ul. Żeromskiego 27 
oraz pod numerem telefonu: 032 
281 82 53.

I Światowy Zjazd Bytomianek
BYTOm. W Bytomiu trwa-
ją ostatnie przygotowania i 
przyjmowane są zapisy do I 
Światowego Zjazdu Bytomianek. 
Imprezę zaplanowano w Bytomiu 
na 17 i 18 maja. Swoje zgłoszenia 
potwierdziły już panie m.in. 
z Ukrainy i Niemiec. – Panie 
zwiedzą Bytom, spotkają się z 
radnymi miasta, zobaczą spek-
takl w Operze Śląskiej, a na 
rynku przygotowana zostanie 
wspaniała biesiada – powiedzia-

ła Ewa Petrymusz, prezes Ligi 
Kobiet Nieobojętnych i członki-
ni Komitetu Organizacyjnego 
Zjazdu. W zjeździe mogą uczest-
niczyć nie tylko bytomianki. 
Mile widziane będą również 
osoby, z którymi zechcą one 
przyjechać do Bytomia. Jednak, 
żeby uczestniczyć w zjeździe, 
trzeba się wcześniej zarejestro-
wać. Formularz zgłoszeniowy 
jest dostępny na stronie interne-
towej www.kobiety-bytom.pl.

Będzie piękniej

GlIWICe. Trwają prace nad 
koncepcją wykreowania nowo-
czesnego centrum Gliwic. Ma 
ono powstać w okolicy dwor-
ca kolejowego, u wylotu ulicy 
Zw ycięstwa, która powinna 
łączyć stare i nowe miasto. 
Zdaniem prezydenta Gliwic 
to doskonały pomysł na oży-
wienie śródmieścia. Zygmunt 
Frankiewicz promuje także 
ideę zbudowania nowego stadio-
nu piłkarskiego. Plany nowego 
centrum zmierzają ku temu, 

aby ożywić fragment śródmie-
ścia w okolicy placu Piastów, 
w sąsiedztwie linii kolejowej 
i planowanej Drogowej Trasy 
Średnicowej. Może tam w przy-
szłości powstać nowoczesne 
centrum miasta, obejmujące 
obiekty handlowe i usługowe (z 
podziemnymi parkingami), biu-
rowce, wygodne trakty dla pie-
szych, estetyczny skwer pełen 
zieleni oraz Centralny Węzeł 
Przesiadkowy, skupiający różne 
środki komunikacji zbiorowej. 

Uwaga, 
miłośnicy starych 
przedmiotów!

BYTOm. Jarmark Staroci, który 
dotychczas odbywał się przy 
bytomskim pl. Sobieskiego 
zmienia lokalizację. Od 5 kwiet-
nia odbywać się będzie przy 
ul. Frycza-Modrzewskiego w 
Bytomiu-Szombierkach. Nowe 
miejsce to rozległy teren wokół 
stadionu miejskiego, na korzyść 
którego przemawiają parkingi 
i dobre połączenie komunikacji 
miejskiej. Decyzja o przeniesie-
niu jarmarku została podykto-
wana m.in. remontem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, w obrę-
bie której targ funkcjonował. 
Przeprowadzka zwiększy bez-
pieczeństwo mieszkańców i kup-
ców przybywających do Bytomia 
z całej Polski, jak również zapew-
ni im odpowiednie warunki do 
ekspozycji staroci. Targi staroci 
odbywają się w pierwszą sobotę 
miesiąca. Więcej za prąd

ŚlĄSk. Znowu więcej zapłacimy 
za prąd. Średnio na rachunku od 
5 do 7 złotych. Taką podwyżkę 
od maja zapowiedział najwięk-
szy na Śląsku dystrybutor ener-
gii – firma Vattenfall. Podwyżki 
są spowodowane dodatkowymi 
obciążeniami, jakie nałożono na 
zakłady produkujące energię. – 
Każdy klient Vattenfalla, będzie 
mógł podpisać z firmą umowę 
gwarantującą, że do końca roku 
kolejne podwyżki go ominą lub 
też zaryzykować i skorzystać 
ze zmieniających się cen taryfo-
wych – powiedział Grzegorz Rot 
z firmy Vattenfall. Energia elek-
tryczna produkowana w Polsce 
jest jedną z najdroższych w Unii 
Europejskiej. Drożej za prąd 
płacą tylko Słowacy. Na pocie-
szenie: prąd na Śląsku, nawet po 
podwyżkach, i tak będzie najtań-
szy w kraju.

Na bytomskim rynku panie uczestniczyć będą w specjalnej 
biesiadzie

W przyszłości wokół gliwickiego dworca PKP ma powstać 
nowoczesne centrum miejskie 
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Ruszyła nowa 
telewizja
ŚlĄSk. Mieszkańcy Śląska 
mogą od tygodnia oglądać nową 
telewizję TVS, która, jak zapo-
wiadają twórcy, ma promować 
nasz region. – Program ma 
przede wszystkim promować 
Śląsk, mówić o tym, co dzieje się 
w naszym regionie, a dzieje się 
bardzo dużo. Sądzę, że o wielu 
rzeczach Ślązacy po prostu nie 
w iedzą – 
powiedział 
A rkad iusz 
Hołda, pre-
zes telewizji TVS. Co znajdzie 
się w ramówce nowej telewizji?  
Od 10.00 do 22.00, co godzinę, 
będzie program informacyjny. – 
Poza tym dwa pasma gości, któ-
rzy będą pojawiać się po 16.00 
oraz po 18.00. Naszym widzom 
zaproponujemy również poran-
ny program śniadaniowy oraz 
dużo materiałów użyteczno-
ściow ych, m.in. o zdrowiu, 
sporcie, śląskiej kulturze, itp. – 
powiedział Sławomir Zieliński, 
dyrektor programowy Telewizji 
Silesia. 
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Okazuje się, że 
największą udręką 
starości nie są 
choroby czy brak 
pieniędzy. Najgorsza 
jest samotność. 

Lekarstwem na nią może być 
wolontariat. – Nie chodzi o opie-
kę pielęgniarską, sprzątanie czy 
robienie zakupów, ale o zwykłe 
spędzenie czasu z ludźmi starszy-
mi i schorowanymi – wyjaśnia 
Agnieszka Drożdż z Centrum 
Wolontariatu przy Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych (GCOP). Obecnie w Gli-
wicach około 600 osób poświęca 
bezinteresownie swój czas, ale to 
ciągle za mało. – Wolontariuszem 
może być każda osoba pełnolet-
nia, która chce pomagać innym. 
Nasi wolontariusze to uczniowie, 
studenci, emeryci, nawet osoby 
niepełnosprawne – powiedziała 
A. Drożdż.

Każdy chętny zostaje prze-
szkolony, wypełnia również spe-
cjalną ankietę. Na jej podstawie 
jest kierowany do tej osoby, z któ-
rą będzie się najlepiej rozumiał. 
Wolontariusz powinien syste-
matycznie odwiedzać swojego 
podopiecznego. – Najważniejsza 
jest rozmowa, czasem wspólny 
spacer, rozwiązywanie krzyżó-
wek, czytanie książek, słowem 
czas, który spędza się ze swoim 
podopiecznym – wyjaśnia Iwona 
Krężelok-Jancz, pracownik socjal-
ny gliwickiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, jednocześnie koordy-

nator wolontariatu w tym ośrod-
ku. Obecnie trzech wolontariu-
szy odwiedza 16 podopiecznych 
gliwickiego OPS.

Chętni mogą zgłaszać się do 
GCOP, które koordynuje praca-
mi wolontariuszy. – Współpra-
cujemy m.in. z hospicjum, OPS, 
DPS, Stowarzyszeniem Absty-
nentów „Krokus”, zamierzamy 
rozpocząć współpracę z do-
mami dziecka. Każdy chętny 
z pewnością znajdzie miejsce, 
gdzie może być potrzebny – po-
wiedziała Agnieszka Drożdż. 
Wolontariusz na określony czas 
podpisuje porozumienie, jest 
ubezpieczony, zwracane są mu 
również koszty dojazdu do pod-
opiecznego. 

Chętni proszeni są o kontakt 
z Centrum Wolontariatu przy 
GCOP, ul Zwycięstwa 1 (blisko 
Rynku), tel. 032 775 01 78, e-mail: 
gcop_cw@gcop.gliwice.pl Więcej 
informacji na stronie: www.wo-
lontariat.gcop.gliwice.pl. •

200. rocznica urodzin ks. Józefa Szafranka – „śląskiego Rejtana” 

Kapłan z krainy Bożego gniewu
Krainą gniewu Bożego ks. Józef 
Szafranek określił ziemię by-
tomską. I miał ku temu słuszne 
powody. 

N azwał ją tak, 
gdy widział 

robotników wy-
k o r z y s t y w a -
nych przez prze-
mysłowców, ży-
jących w nędzy 
bez jakiejkolwiek 
osłony socjalnej, 
pozbawionych opie-
ki lekarskiej i środków 
do życia na starość. 

Poczynił takie obserwacje ja-
ko nowy proboszcz tutejszej pa-
rafii Wniebowzięcia NMP, którą 
objął w styczniu 1839 roku. Koń-
czą się obchody 200. rocznicy 
urodzin tego niepospolitego ka-
płana, który w Bytomiu spędził 
35 lat swojego życia. Rocznica ta 
wyzwoliła ogromne zaintereso-
wanie postacią ks. Szafranka. W 

październiku ub. roku w „jego” 
parafii odbyła się sesja popular-
nonaukowa, a na przestrzeni 

całego roku w Bytomiu 
i na terenie Śląska 

odbyło się (i nadal 
odbywa) wiele 

prelekcji i kon-
kursów popu-
laryzujących 
o s o b o w o ś ć 
i dokonania 

słynnego „ślą-
skiego Rejtana”. 

Pierwsze la-
ta proboszczowania 

upłynęły na rozeznaniu 
sytuacji. Wszystkie zastane na 
terenie parafii obiekty sakral-
ne wymagały pilnego remontu. 
Parafia licząca 4 tys. wiernych, 
wskutek rozwoju przemysłu i 
napływu ludności, gwałtownie 
się rozrastała. Wkrótce liczyła 
ponad 40 tys. ludzi. 

W tym czasie Bytom był mia-
stem zaniedbanym pod wzglę-

dem socjalnym, medycznym, 
oświatowym i kulturalnym, a 
w nowo powstających osiedlach 
robotniczych pojawiły się ozna-
ki przestępczości i dechrystiani-
zacji. Świadom tej rzeczywistości 
proboszcz Szafranek przystąpił 
do pełnej poświęcenia służby na 
rzecz parafii, miasta i całego re-
gionu. 

Podjął walkę z pijaństwem 
i rozluźnieniem moralnym, or-
ganizując krucjatę trzeźwości i 
ludowe misje parafialne. Prze-
ciwdziałając analfabetyzmowi, 
zorganizował Stowarzyszenie 
Czytelnicze z biblioteką na pro-
bostwie. Rozpropagował wśród 
parafian sadownictwo i pszcze-
larstwo. Założył wiele stowarzy-
szeń: modlitewnych, charyta-
tywnych i kulturalno-oświato-
wych dla różnych stanów i grup 
zawodowych. W trosce o eduka-
cję dzieci i młodzieży rozbudo-
wał sieć szkół elementarnych w 
Bytomiu i osadach robotniczych 

oraz zapoczątkował szkol-
nictwo średnie.

Przebudował kościół 
NMP w stylu neogotyc-
kim i na nowo urządził 
jego wnętrze. Z jego 
inicjatywy powstały w 
Bytomiu: szpital miej-
ski, zakład opieki nad 
osobami starszy-
mi, sierociniec i 
ochronka.

Był kapłanem 
niezwykle ener-
gicznym, z bar-
dzo nowocze-
sną ideą wycho-
dzenia do ludu na 
różne sposoby, z 
ogromnym zaanga-
żowaniem autentycz-
nie służącym swo-
im wiernym, co nie 
zawsze było mile po-
strzegane przez jego 
przełożonych. 
Henryka Andrzejczak

Dla niewidomych

Teksty można słyszeć
W Zabrzu od 15 lat 
istnieje biblioteka 
dla niewidomych. 
Do ich dyspozycji 
w czytelni ogólnej 
jest również 
specjalny komputer. 

S pecjalistyczny dział „książ-
ki mówionej” powstał w 1993 

roku, dziś mieści się w filii nr 12 
przy pl. Krakowskim. Osoby nie-
dowidzące lub niewidome mo-
gą korzystać z kaset magneto-
fonowych, na których nagrano 
literaturę klasyczną, popular-
ną oraz specjalistyczną. Dzięki 
współpracującej z biblioteką 
Stanisławie Pakocie powstał au-
torski katalog sporządzony alfa-
betem Braille’a, który obejmuje 
około 2 tys. tytułów. Zbiory dla 

tej grupy czytelników wzbogaco-
ne zostały o 20 płyt audio, zawie-
rających perły literatury polskiej 
i światowej w wykonaniu najlep-
szych aktorów.

W ramach komputeryzacji 
czytelni ogólnej, która znajduje 

się przy ul. Wyzwolenia 4, utwo-
rzono specjalne stanowisko dla 
niewidzących i niedowidzących 
czytelników. Jest to komputer ze 
skanerem, oprogramowaniem 
udźwiękowiającym i synteza-
torem mowy. Ułatwieniem dla 

osób korzystających jest nakład-
ka z alfabetem Braille’a, umiesz-
czona na klawiaturze.

Stanowisko to pozwala nie 
tylko zapoznawać się z interne-
towym katalogiem biblioteki, 
ale umożliwia również swobod-
ne przeglądanie stron interneto-
wych. Dowolną książkę lub gaze-
tę wystarczy położyć na skane-
rze, komputer współdziałający 
z nim przetworzy obraz w tekst, 
a następnie w dźwięk, który zo-
stanie odtworzony. Wkrótce no-
wy program umożliwi również 
zapisywanie czytanego tekstu do 
pliku audio.

Wszyscy zainteresowani 
mogą kontaktować się drogą 
mailową: lotos1982@o2.pl lub za 
pośrednictwem biblioteki, wcze-
śniej umawiając się telefonicznie 
pod nr 032 271 24 42. Z czytelni 
oraz biblioteki mogą korzystać 
również osoby spoza Zabrza.  •
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Specjalny komputer umożliwia słuchanie książek i gazet przez 
osoby z wadami wzroku
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Rodzinny konkurs

Wygraj 

Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień 13 kwietnia w pro-
gramie „Tu i teraz” audycja o Dro-
dze Neokatechumenalnej, która 
powstała w hiszpańskich slum-
sach, a dziś jest coraz popular-
niejsza na całym świecie. Jej 
członkowie stawiają sobie za cel 
pogłębienie własnej wiary oraz 
ewangelizowanie. 

Aby wygrać za-
proszenie do 
Fantasy Par-
ku w Rudzie 
Śląskiej dla 
c z t e r e c h 
osób, należy za-
dzwonić po zakończeniu audycji 
do studia (tel. 0 32 232 52 32) i od-
powiedzieć na pytanie: W któ-
rym mieście powstała pierwsza 
w Polsce wspólnota neokatechu-
menalna?

Magazyn „Tu i teraz”  przed-
stawia wydarzenia z życia lokal-
nego Kościoła,  rozmowy z cie-
kawymi ludźmi oraz reportaże 
z miejsc, które mają szczególne 
znaczenie dla diecezji. Początek 
audycji: niedziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród – 
godzinny pobyt w Parku Wod-
nym w Tarnowskich Górach (dla 
czterech osób), zaproszenie dla 
czterech osób do Multikina w Za-
brzu,  rodzinne wejście do Fanta-
sy Parku w Rudzie Śląskiej (moż-
na pograć w kręgle, bilard, gry 
wideo) oraz książki ufundowa-
ne przez Wydawnictwo Jedność.  
 •

Chcesz pomóc – możesz się zgłosić

Potrzebni wolontariusze

Dać znaczy 
otrzymać

Agnieszki Drożdż
– Wolontariat 
uczy i kształtuje 
osobowość, 
zwłaszcza ludzi 
młodych. Pozwala 
czasem spojrzeć 

inaczej na życie. Nie 
zawsze będzie się młodym, 
zdrowym i pięknym. To 
niejednokrotnie prawdziwa 
szkoła życia, jednak 
poświęcić komuś swój 
czas i serce, czasem znaczy 
otrzymać dużo więcej. 
Poza tym wolontariat uczy 
systematyczności, pokory 
i sumienności. A te cechy 
przydadzą się na całe życie. 
Zachęcam wszystkich 
do kontaktu z Centrum 
Wolontariatu przy GCoP.

Internetowy konkurs

Czy znasz Pismo Święte? 
Swoją wiedzę na temat Biblii 
można sprawdzić w interne-
towym Konkursie Biblijnym. 
Wejdź na: www.ssb.org.pl  

Konkursy biblijne pojawiać 
się będą po zakończeniu kolej-
nych cyklów spotkań „W szkole 
Słowa Bożego z Apostołem Paw-

łem”, czyli raz lub dwa razy w 
miesiącu. Konkurs jest interak-
tywny. Uczestnicy nie tylko od-
powiadają na pytania, ale mają 
również możliwość współtwo-
rzenia strony internetowej. Aktu-
alne pytania ułożył biblista. Pra-
widłowa odpowiedź na wszyst-
kie trzy daje możliwość ułoże-

nia własnych pytań i przesłania 
ich do organizatorów konkur-
su e-mailem: ssb@wsd.opole.pl 
Z nadesłanych pytań zostaną wy-
brane trzy, które stanowić będą 
kolejny etap konkursu. Osoby, 
które odpowiedzą poprawnie, 
otrzymają nagrody książkowe.
 •

Tadeusz (niepełnosprawny wolontariusz) prowadzi zajęcia 
w świetlicy DPS „Opoka” w Gliwicach
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ponujące. – Nakłady na budowę 
autostrad i dróg ekspresowych 
wyniosą w bieżącym roku ponad 
20 mld zł, a przez kolejne dwa lata 
ponad 31 mld zł. Mogę zapewnić, 
że do 2012 roku powstanie w Pol-
sce sieć dobrych i szybkich dróg 
– twierdzi Łukasz Dybkowski. 
Nam, mieszkającym na Śląsku, 
pozostaje cieszyć się z oddania 
autostrady A4 i dopingować pra-
ce przy A1. 

Węzeł „Sośnica”
W gliwickiej dzielnicy Sośni-

ca powstanie największy węzeł 

autostradowy w Polsce. Obecnie 
przetarg na budowę węzła wy-
grała grecka firma J&P-AVAX, 
która buduje już A1 na odcinku 
Sośnica–Bełk. – Oferta tej firmy 
była najkorzystniejsza, a koszt 
całej inwestycji oszacowano na 
853 mln zł – powiedział Wojciech 
Gierasimiuk z katowickiego od-
działu GDDKiA. – Sprawa rozpo-
częcia budowy może się jednak 
opóźnić ze względu na oprotesto-
wanie przetargu.

Decyzję zaskarżyły Polimer-
-Mostostal SA oraz słowacka fir-
ma Doprastav, które przedstawi-

ły wspólną ofertę. Jej kosztorys 
był jednak większy od oferty 
J&P-AVAX-u. – Obecnie czekamy 
na decyzję Krajowej Izby Odwo-
ławczej. Jeśli będzie zgodna z na-
szym wyborem, a jestem przeko-
nany, że tak się stanie, to prace 
mogą rozpocząć się już w maju – 
powiedział W. Gierasimiuk. 

Jeśli jednak decyzja Krajo-
wej Izby Odwoławczej nie bę-
dzie zgodna z oczekiwaniami  
GDDKiA, wtedy przetarg trzeba 
będzie unieważnić i ogłosić no-
wy. A to poważnie opóźni budo-
wę węzła „Sośnica”. Umowa za-

kłada, że inwestor od rozpoczę-
cia budowy ma 17 miesięcy na jej 
zakończenie. 

Projekt wykonały Mosty Ka-
towice. Węzeł będzie miał ok.  
2,2 km długości. Dalsze liczby 
mogą również tylko imponować. 
Przecięcie się A1 z A4 będzie 
trzypoziomowe i będzie składać 
się z 6 wjazdów oraz 16 wiaduk-
tów! W projekcie uwzględniono 
wjazd z drogi krajowej 44 (ul. 
Pszczyńska), która zostanie po-
szerzona na odcinku ok. 2 km. – 
Trudność polegała również na 
tym, że w pobliżu węzła uloko-
wanych jest kilka dużych firm. 
Trzeba było im zapewnić odpo-
wiednią komunikację – powie-
dział W. Gierasimiuk.

GDDKiA zakłada, że w 2010 
roku zakończy się budowa od-
cinka A1 od Pyrzowic aż do gra-
nicy państwa w Gorzyczkach, 
rok później planuje się oddanie 
północnego odcinka trasy, od 
Strykowa do Pyrzowic. Zbliżają-
ce się Euro 2012 dopinguje rów-
nież drogowców, aby dziesiątki 
tysięcy kibiców mogło w miarę 
swobodnie poruszać się po Pol-
sce. A kierowcom pozostaną do-
bre drogi, i oby w miarę tanie. 
Wprowadzenie opłat za przejaz-
dy jest tylko kwestią czasu. Każ-
dy kierowca ma jednak nadzieję, 
że ceny nie będą tak wygórowa-
ne, iż zmuszą do poruszania się 
po drogach krajowych. 

 •

A utostradą A4 możemy 
jechać praktycznie 
od niemieckiej gra-
nicy aż do Krakowa. 

Na razie bez opłat, nie licząc od-
cinka pomiędzy Katowicami 
a Krakowem. Obecnie w na-
szym województwie autostra-
da A1 jest budowana na odcin-
ku od Sośnicy do Bełku oraz od 
Świerklan do Gorzyczek. Jak 
mówi Wojciech Gierasimiuk, 

rzecznik prasowy katowickiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
jeszcze w tym roku ma rozpo-
cząć się budowa odcinka A1 po-
między Bełkiem a Świerklanami. 
– Całość ma być oddana na prze-
łomie 2010 i 2011 roku – zapew-
nia. Odcinek od Sośnicy do Bełku 
będzie liczyć nieco ponad 15 km 
i ma być oddany do 2009 roku. 
Całkowity koszt jego budowy 
wyniesie 213 mln euro. 

W marcu zostało podpisane 
porozumienie na budowę węzła 
A1/A4. Oznacza to, że w naszym 

regionie skrzyżują się aż dwie 
trasy kontynentalne. Jednak do 
rozpoczęcia budowy węzła „So-
śnica” droga jeszcze dość daleka. 

Trzy kontynentalne trasy 
Przez Polskę będą przebiega-

ły trzy wielkie trasy kontynen-
talne. „Jedynka” przetnie nasz 
kraj z północy na południe – od 
Gdańska przez Toruń, Łódź, Czę-
stochowę, Pyrzowice, Gliwice aż 
do granicy w Gorzyczkach. Ma 
być częścią transeuropejskie-
go korytarza transportowego, 
łączącego Skandynawię z połu-
dniem Europy. A2, która prze-
tnie Polskę w połowie, 
będzie częścią wielkiej 
trasy kontynentalnej, 
łączącej Berlin z Mo-
skwą. Trasa „czwórki” 
biegnie również na li-
nii wschód–zachód. Jej 
przebieg będzie właści-
wie równoległy do A2, 
z tym że trasa wiedzie 

południową częścią kraju. A4 
ma łączyć trzy wielkie obszary 
przemysłowe – Zagłębie Ruhry, 
Górny Śląsk i zagłębie Donbas. 

Kiedy powstanie taka sieć 
autostradowa w Polsce? Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad nie kryje optymi-
zmu, ale kierowcy wiedzą swo-
je. – Obecnie w budowie jest pięć 
odcinków autostrad, o łącznej 
długości prawie 200 km – mówi 
Łukasz Dybkowski z biura pra-
sowego GDDKiA w Warszawie. 
– Drogi ekspresowe budowane 
są w czternastu miejscach. Ich 
łączna długość to prawie 300 km. 

Nie jest więc prawdą, że 
dobrych dróg nie przy-
bywa – zapewnia. 

W tym roku, jak in-
formuje przedstawiciel 
GDDKiA, rozpoczną się 
budowy aż 625 km au-
tostrad oraz ponad 500 
km dróg ekspresowych. 
Liczby rzeczywiście im-

Autostrady. W Gliwicach przetną się 
dwa wielkie korytarze transportowe 
– autostrady A1 i A4. Kiedy budowa 
zostanie ukończona, będzie to 
największy węzeł autostradowy 
w Polsce. 

tekst
ks. Waldemar Packner

wpackner@goscniedzielny.pl

Węzeł 
„Sośnica” 
będzie miał 
aż szesnaście 
wiaduktów. 
Na zdjęciu: 
budowa 
wiaduktu na A1

Węzeł „Sośnica” ma powstać w ciągu 17 miesięcy od rozpoczęcia 
budowy, jego koszt to ponad 850 mln zł

0

5

10

15

20

25

30

35

20,8
MLD PLN

32,4
MLD PLN

13,2
MLD PLN

31,4
MLD PLN

23,2
MLD PLN

Źr
ód

ło
: G

DD
Ki

A

2008 2009 2010 2011 2012IN
fo

G
RA

fI
KA

 A
D

Am
 K

N
o

P

Środki na realizację programu 
w latach 2008–2012
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Autostrady na EURO 2012
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O śląskiej „jedync e” i „czwórce”

Autostrady – luty 2008; 699 km Autostrady – czerwiec 2012; 1605 
km
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Pyskowickie Dni Papieskie. 5 kwiet-
nia, godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury 
i Sportu – film „Karol. Papież, który 
pozostał człowiekiem”; 21.00, kościół św. 
Mikołaja – Apel Jasnogórski z rozważa-
niami papieskimi; ok. 21.37 – modlitwa o 
rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
6 kwietnia, godz. 9.45, kościół św. 
Mikołaja – Eucharystia w intencji 
wyniesienia na ołtarze sługi Bożego 
Jana Pawła II; 16.00, Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu – spektakl pt. „Żeby 
żyć” (Teatr Młodzieżowy Carpe Diem, 
schola Cantamus Domino i sekcja wokal-
na MOKiS).

Towarzystwo im. Edyty Stein zapra-
sza na wykład pt. Św. Edyta Stein prekur-
sorką walki o prawa kobiet. Spotkanie 
odbędzie się 8 kwietnia o godz. 18.30 w 
salce parafii katedralnej w Gliwicach.

Dla organistów i muzyków kościel-
nych. Dekanalne spotkania formacyjne 
w najbliższym tygodniu odbędą się: 
8 kwietnia w parafii w Tarnowskich 
Górach Strzybnicy (dla dekanatu TG 
Stare Tarnowice), 9 kwietnia w para-
fii NMP Wspomożenie Wiernych w 
Gliwicach Sośnicy (dla dekanatu G. 
Sośnica) i 11 kwietnia w parafii Dobrego 
Pasterza w Bytomiu Karbiu (dla dekana-
tu B. Miechowice). Rozpoczęcie o godz. 
19.00. 

Eucharystia w intencji uzdrowie-
nia. 8 kwietnia, godz. 19.00, kościół św. 
Wojciecha w Bytomiu (u franciszkanów, 
przy placu Klasztornym).

Kik w Gliwicach zaprasza na spotka-
nie, które odbędzie się 9 kwietnia w 
kaplicy św. Jadwigi w parafii Wszystkich 
Świętych. W programie: godz. 18.05 – 
nieszpory, 18.30 – Msza św. z homilią i 
wykład pt. Droga, Prawda i Życie chrze-
ścijanina.

Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza 
animatorki na spotkanie, które odbędzie 
się 12 kwietnia o godz. 11.00 w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (przy 
rynku).

Uniwersytet otwarty w Zabrzu 
zaprasza na wykład dr. Tomasza Rożka 
(doktora fizyki, dziennikarza naukowe-
go) pt. Życie pewnej gwiazdy. Spotkanie 
odbędzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w 
sali wykładowej Wydziału Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej (ul. 
Roosevelta 42).
 •

W 65. rocznicę powstania w getcie warszawskim

O życiu Marka Edelmana
Markowi Edelmanowi, 
legendarnemu 
przywódcy powstania 
w getcie warszawskim, 
lekarzowi i zagorzałemu 
antykomuniście, 
poświęcony będzie wieczór, 
zorganizowany 8 kwietnia 
w CE im. Jana Pawła 
w Gliwicach. 

N a spotkanie pod wspólnym tytułem 
„Marek Edelman: Życie. Po prostu” 

złożą się promocja obszernej i kompletnej 
biografii z udziałem jej autorów Witolda 
Beresia i Krzysztofa Brunetko, film doku-
mentalny, który w kwietniu wyemituje 
TVN, oraz monodram w wykonaniu Tomasza 
Schimscheinera. Biografia ukaże się w se-
rii „Autorytety”, przygotowywanej przez 

Wydawnictwo Świat 
Książki. Dołączona 
będzie do niej pły-
ta DVD z fragmen-
ta m i roz mow y 
z Edelmanem 

P rze d sięw zię-
cie to jest częścią 
szerszego projek-
tu kulturalnego, 
objętego honoro-
wym patronatem 
między innymi 
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 
W Gliwicach jego organizatorem jest działa-
jące od stycznia ubiegłego roku Towarzystwo 
Kulturalne „Fuga” (www.tkfuga.prv.pl)

Udział w spotkaniu w Centrum Edu-
kacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (8 
kwietnia, godz. 19.00) wymaga wcześniej-
szej rezerwacji: e-mail: tkfuga@o2.pl lub tel. 
0508-339-185. Wstęp 5 zł.  •

Filmy, wystawy, spotkania 

Tydzień papieski w Zabrzu
Od 2 do 8 kwietnia w zabrzańskim kinie 
Roma odbywać się będą imprezy, zorgani-
zowane w 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II. 

Program: 
•  2–8 kwietnia – 2.04.2005 – Pożegnanie. 

Najważniejsze polskie gazety dokumen-
tujące śmierć Jana Pawła II. Wystawa.

•  2–8 kwietnia – Santo Subito. Wystawa 
fotografii Krzysztofa Szewczyka (I nagro-
da w Konkursie Newsreportaż 2007)

•  2–8 kwietnia – Kiermasz książek papie-
skich. Ekspozycja przygotowana przez 
Księgarnię św. Jacka

•  4 kwietnia, godz. 16.00 – Serce dla Darii. 
Występy, konkursy, kiermasze, koncerty 
– impreza charytatywna

•  8 kwietnia, godz. 19.00 – Nauka tak. 
Kremówki tak. Filmy o Papieżu – między 
modlitwą a pamięcią. Panel dyskusyjny 
z udziałem ks. Marka Lisa i ks. Dariusza 
Dawida 

Przegląd filmów 
(początek projekcji o godz. 17.00)

•  2 kwietnia – Ojciec Święty Jan Paweł II 
w Polsce

•  3 kwietnia – Jan Paweł II
•  5 kwietnia – Karol. Człowiek, który 

został papieżem

•  6 kwietnia – Karol. Papież, który pozo-
stał człowiekiem

•  7 kwietnia – „Tryptyk rzymski”
•  8 kwietnia – Pielgrzym

Wszystkie imprezy odbywają się w kinie 
Roma przy ul. Padlewskiego 4 w Zabrzu. •

Czuwanie przy krzyżu papieskim 
w Zabrzu 
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