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Od 15 do 18 grudnia, w czte-
rech œl¹skich miastach (Gliwi-
ce, Zabrze, Ruda Œl¹ska, Py-
skowice) – dziennikarze wspól-
nie z mieszkañcami bêd¹ stroiæ 
specjaln¹ œwi¹teczn¹ choinkê. 
Do wszystkich osób, które 
bêd¹ chcia³y wzi¹æ udzia³ w 
tym wydarzeniu apelujemy aby 
pod choinkê przynieœli choæby 
minimalnej wartoœci prezent i 
przekazali go najbardziej po- 
trzebuj¹cym.

Akcja potrwa przez godzinê i 
wszystko, co znajdzie siê pod 
choink¹ trafi do rodzin wskaza-
nych przez instytucje nios¹ce 
pomoc (m.in. Oœrodki Pomocy 
Spo³ecznej). W ka¿dym mieœcie 
pomoc trafi do dwóch rodzin.

„PrzyjdŸmy, pomó¿my” to ak-
cja Radia Plus Œl¹sk zapropo-
nowana mieszkañcom œl¹skich 
miast po raz pierwszy przed 
Bo¿ym Narodzeniem 2008 
roku.

- Zosta³a ona niezwykle ciep³o 
przyjêta i spotka³a siê ze 
szczodrym odzewem. Dziêki 
zebranym darom, mogliœmy 
przekazaæ rodzinom - w 
ka¿dym objêtym akcj¹ mieœcie 
- ¿ywnoœæ, œrodki czystoœci, 
prezenty, zabawki oraz choinkê 
– informuje organizator.

CZAS I MIEJSCE 
TEGOROCZNEJ AKCJI:

• 15.12., godz.: 15-16.00 
– Gliwice, ul. Zwyciêstwa, pod 
lampk¹ Vattenfalla

• 16.12., godz.: 15-16.00 
– Plac Wolnoœci, Zabrze

• 17.12., godz.: 12-13.00 
– Ruda Œl¹ska (Wirek), obok 
bramy g³ównej Targowiska

• 18.12., godz.: 15-16.00 
– Ratusz, Pyskowice

3 grudnia podpi-
sano deklaracjê o 
wspó³pracy pomiêdzy 
Powiatem Gliwickim 
i niemieckim Powia-
tem Calw. 

Podpisy pod dokumentami 
o partnerstwie z³o¿yli staro-
stowie Micha³ Nieszporek i 
Hans-Werner Kõblitz. Obaj 
podkreœlali, ¿e wspó³praca 
bêdzie owocna dla obu stron 
- zarówno dla mieszkañców 
powiatów, skupionych wo- 
kó³ lokalnych organizacji i 
stowarzyszeñ, jak i dla w³adz 
samorz¹dowych i pracowni-
ków administracji.

- Naszych nowych partnerów 
poznaliœmy we Freibergu 
– mówi Magdalena Budny, 
sekretarz Powiatu Gliwic-
kiego. - Uczestniczyliœmy 
wówczas w obchodach 
po³¹czenia trzech powiatów, 
miêdzy innymi naszego part-
nerskiego Powiatu Freiberg, 
który od tamtej pory nosi 
nazwê Powiat Mittelsachsen. 

Powiat Calw z nim od dawna 
wspó³pracuje. 

W deklaracji obie strony 
zobowi¹za³y siê m.in. do in-
tegracji spo³ecznoœci, prze-
kazywania doœwiadczeñ oraz 
wspó³pracy w takich dziedzi-
nach jak gospodarka, kultura 
czy wymiana m³odzie¿y.
W uroczystoœci wziêli udzia³ 
m.in. starosta niemieckiego 
Powiatu Mittelsachsen Vol-
ker Uhlig wraz z delegacj¹, 
konsul honorowy RFN w Gli-
wicach Zbigniew Jezierski, 
przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Gliwickiego Tadeusz 
Mamok wraz z radnymi oraz 
dyrektorzy jednostek powia-
towych.

Powiat Calw po³o¿ony jest w 
Badenii-Wirtembergii. Ma ok. 
161 tys. mieszkañców a w 
jego sk³ad  wchodzi 25 gmin. 
Jest to czwarty – po Powiecie 
Mittelsachsen, Hrabstwie 
Denbigshire oraz Powiecie 
Puckim – powiat partnerski 
Powiatu Gliwickiego. (nd)

Minê³y 3 miesi¹ce 
od uzyskania przez 
Stra¿ Miejsk¹ 
nowych uprawnieñ 
a ju¿ szykuj¹ siê 
kolejne zmiany. 

Przepisy, które wejd¹ w ¿ycie 
24 grudnia pozwol¹ stra¿nikom 
m.in. na przeprowadzanie kon-
troli osobistej a pojazdy Stra¿y 
Miejskiej zaopatrzone zostan¹ 
w „koguty”.

Co już 
obowiązuje?
Dziêki wprowadzonym we 
wrzeœniu zmianom, stra¿nik 
miejski mo¿e ukaraæ manda-
tem osobê ¿ebrz¹c¹ a zdoln¹ 
do pracy, osoby pal¹ce papiero-
sy w miejscach niedozwolonych 
(takich jak szko³a, szpital itp.) 
oraz osobê odpowiedzialn¹ za 
dopuszczenie do takiej sytu-
acji. 

Na bacznoœci 
powinny mieæ siê 
tak¿e osoby pij¹ce 
alkohol w miejscu 
publicznym. S³u¿by 
porz¹dkowe mog¹ te-
raz ukaraæ np. nawet 

5 grudnia przypada Miêdzynaro- 
dowy Dzieñ Wolontariusza i 
Spo³ecznika. Z tej okazji gli-
wickim wolontariuszom zosta³y 
wrêczone dyplomy, wyró¿nienia i 
podziêkowania za ich pracê. 
Nagrodzone zosta³y równie¿ or-
ganizacje oraz instytucje wspie- 
raj¹ce ideê wolontariatu. 

- Rola jednostek koordynuj¹cych 
pracê wolontariuszy jest nie-
zwykle istotna. Konieczne jest 
zapewnienie im odpowiednich 
warunków do dzia³ania – przeko-
nuje Liliana Haduch z Centrum 
Wolontariatu dzia³aj¹cym przy 
Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarz¹dowych.

Kapitu³a pod przewodnictwem Re-
naty Caban, zastêpcy prezydenta 
Gliwic wy³oni³a te¿ Organizacje 
Najbli¿sze Wolontariuszom.

Laureatów poznaliœmy podczas 
uroczystej gali, która odby³a siê 

w poniedzia³ek, 7 grudnia, w Sce-
nie BAJKA.

W tym roku nagrodzono: W kate-
gorii Organizacja Najbli¿sza Wo-
lontariuszom: Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Gliwicach – koor-
dynatorka wolontariatu Iwona 
Krê¿elok-Jancz. Organizacja Bli-
ska Wolontariuszom: Gliwickie 
Stowarzyszenie Taneczno-Spor-
towe „SZOK-Gliwice”, koordyna-
torka wolontariatu Iza Wiêcek. 
Organizacja Bliska Wolontariu-
szom: Stowarzyszenie GTW – ko-
ordynatorka Agnieszka Musia³. 

Wyró¿niono równie¿: Centrum 
Kszta³cenia i Dialogu THEOTO-
KOS za krzewienie idei pracy 
spo³ecznej w Polsce i Europie 
Wschodniej  oraz Szkolne Ko³o 
Wolontariatu przy Zespole Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych im. Unii 
Europejskiej w Gliwicach za 
otwartoœæ na inicjatywy uczniów i 
wspieranie ich dzia³añ.

Na zdjêciu od lewej: Micha³ Nieszporek, starosta 
gliwicki i Hans-Werner Kõblitz, starosta Powiatu 
Calw.

Nowy partner 
dla Powiatu

Laury dla 
wolontariuszy
GLIWICE.  Pomagaj¹ chorym i niepe³nosprawnym, 
organizuj¹ zajêcia pozaszkolne dla dzieci i m³odzie¿y. 
Anga¿uj¹ siê w przygotowanie imprez kulturalnych i 
sportowych. Ucz¹ jêzyków obcych, udzielaj¹ korepe-
tycji. Wszystko to bezinteresownie, za darmo, 
z poœwiêceniem i oddaniem. 

Przyjdźmy, 
pomóżmy...
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas niezwyk³y, 
lecz nie dla ka¿dego. Wokó³ nas ¿yj¹ osoby 
samotne, skrzywdzone, ubogie. Dlatego w tym 
niezwyk³ym dla wszystkich czasie, wydawca 
Gazety Miejskiej razem Radiem Plus na Œl¹sku 
pragnie nak³oniæ mieszkañców œl¹skich miast 
do wspólnego dzia³ania na rzecz potrzebuj¹cych 
osób.

osoby zaœmiecaj¹ce 
lasy. 

Wa¿n¹ zmian¹ jest równie¿ 
mo¿liwoœæ karania osób, któ-
re wprowadzi³y stra¿nika w 

b³¹d podczas legitymowania: - 
Wczeœniej nie mogliœmy karaæ 
w takich przypadkach, co by³o 
dla nas sporym utrudnieniem. 
Musieliœmy wzywaæ policjê i tym 
samym odrywaæ policjantów 

od ich obowi¹zków – t³umaczy 
Grzegorz Alczyñski z gliwickiej 
Stra¿y Miejskiej.

A co nas 
czeka...
Po 24 grudnia wejdzie w 
¿ycie nowelizacja ustawy o 
stra¿ach gminnych. Od tego 
dnia funkcjonariusze bêd¹ 
mogli przeprowadzaæ kontrolê 
osobist¹ i sprawdzaæ podrêczny 
baga¿. Wa¿n¹ dla gliwickiej 
Stra¿y Miejskiej zmian¹ bêdzie 
równie¿ mo¿liwoœæ dzia³ania 
na terenie wielu granicz¹cych 
ze sob¹ gmin np. na terenie 
Soœnicowic lub Rudziñca. 
Wkrótce nie powinien nas 
ju¿ zdziwiæ widok samochodu 
Stra¿y Miejskiej jad¹cy z „kogu-
tem” na dachu  – pojazdy funk-
cjonariuszy stra¿y maj¹ staæ 
siê bowiem uprzywilejowane.
 
Zmiany dotyczyæ bêd¹ równie¿ 

samej Stra¿y i jej funkcjona-
riuszy. Nadzór nad stra¿ami 
gminnymi sprawowaæ bêdzie 
wojewoda, za pomoc¹ ko-
mendanta wojewódzkiego 
Policji a sami stra¿nicy dodat-
kowo uzyskaj¹ nowe stopnie 
„specjalisty”, które zostan¹ 
umieszczone pomiêdzy stop-
niem stra¿nika a inspektora. 
Funkcjonariusza podejrzanego 
o przestêpstwo bêdzie mo¿na 
natomiast zawiesiæ w wykony-
waniu obowi¹zków. Wczeœniej 
nie by³o takiej mo¿liwoœci.
 
Nowe uprawnienia, które zyska 
Stra¿ Miejska maj¹ odci¹¿yæ 
policjantów i pozwoliæ im, ¿eby 
zajêli siê œciganiem prawdzi-
wych przestêpców. 
Jak zmiany wp³yn¹ na pracê 
samych stra¿ników i ¿ycie 
mieszkañców, to siê dopiero 
oka¿e.

Katarzyna Klimek 

za otwart¹ puszkê 
piwa! 

Warto wiedzieæ, ¿e mandat gro-
zi równie¿ za wypalanie ³¹k, pa-
stwisk czy nieu¿ytków a tak¿e 
za wyrzucenie zu¿ytego sprzêtu 
gospodarstwa domowego do 
zwyk³ego kontenera. 

Ponadto mandatu 
spodziewaæ mog¹ 
siê w³aœciciele 
psów niezaszcze-
pionych przeciwko 
wœciekliŸnie czy 


