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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim mieszkańcom
powiatu składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, uśmiechu  

i spełnienia wszystkich marzeń. Niech ten czas spędzony z najbliższymi  
przy dźwięku kolęd będzie dla Państwa czasem wytchnienia i refleksji.

Życzę także,
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Święta Bożego Narodzenia 
to narodziny nadziei, 

to spotkanie z tymi, których kochamy. 
Niech to będzie czas niezapomniany,

przeżyty w spokoju i radości. 
Niech Boskie Dzieciątko - nadzieja 

człowieka i świata - będzie 
drogowskazem do miłości Boga 
i do serca drugiego człowieka,

a Nowy 2020 Rok niech obfituje 
w zdrowie, sukcesy zawodowe

 i ludzką życzliwość.
Z najserdeczniejszymi 

pozdrowieniami i życzeniami 
wszelkiej pomyślności.

 

Wicestarosta 
Tadeusz Konina

Przewodniczący 
Rady Powiatu

Krzysztof Olczyk

Starosta 
Joachim Smyła
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KULTURA

„Galandy, purpurki, korony….”

 „Jak Cię widzą tak Cię piszą” nie ma trafniejszej mądrości narodu, od tej przytoczonej powyżej. 
Stroje ludowe w czasach swojej świetności były wizytówką człowieka. Każdy region ma swój inny, 
charakterystyczny, niepowtarzalny i piękny strój ludowy. Mimo tak wyraźnych różnic w formie i wyglądzie 
ubiorów, dobór ich elementów jest podporządkowany w całej Polsce pewnym zasadom, niepodważalnym
 i takim samym dla całej Polski.
 Strój był zgodny z tradycjami kościelnymi. Rok liturgiczny wyznaczał dobór kolorystyczny ubioru. 
Inaczej przyodziewały się panny, inaczej kobiety zamężne, wdowy czy panie w podeszłym wieku. Niektóre 
elementy stroju męskiego mówiły nam czy mamy do czynienia z kawalerem a może mężczyzną żonatym?
Po ubiorze można było określić stan majątkowy właściciela stroju lub zajmowaną przez niego
pozycję społeczną.
 Aby prawidłowo odczytać wszystkie sygnały, jakie nam wysyłał właściciel ubioru trzeba było
znać symbolikę poszczególnych jego elementów i panujące zwyczaje w danej społeczności.
Strój śląski nazywany często „rozbarskim”, od wsi Rozbark, stanowiącej od 1927 r. dzielnicę Bytomia, 
jest jednym z piękniejszych strojów ludowych, a na pewno najbogatszym w zdobienia i dodatki.
W latach międzywojennych noszony był na terenach od Mysłowic i Mikołowa na południowym 
zachodzie, po Piekary i Tarnowskie Góry na północy ówczesnego województwa śląsko – dąbrowskiego.
W związku z tym strój ten zwany jest także bytomskim, górnośląskim, śląskim, rzadziej górzańskim  
– od określenia Gorzanie, Górzanie, czyli mieszkańcy kopalnianych rejonów bliższej i dalszej okolicy  
Bytomia (wg Anonimowego dialogu z pocz. XVII w. „Polak w Śląsku”), jego właściwe rozprzestrzenianie 
obejmowałonie tylko okolice Bytomia i dalej na zachód aż po Opole, ale także rejony Raciborza na południu.
Strój śląski męski był w miarę jednolity na całym Górnym Śląsku.
Podstawowe części składowe tego stroju to:
Płócienna koszula – długa, niekiedy zastępowała także kalesony „spodnioki”.  W pierwotnej formie miała 
krój poncho, z czasem koszule szyto z karczkiem, a rękawy z mankietami. Zawsze wpuszczano je do spodni. 
Ozdobą koszuli był kołnierz z „mereszkową” obszywką. Kamizelka - zwana „brzuślakiem, bruślakiem, 
bruclekiem, bruclikiem”. Kamizela - czyli „kamzola, kamuzela”. Kamizela i kamizelka mają koło szyi stojącą 
„oszewkę”, z przodu zazwyczaj 10 guzików, a w tyle biegnący przez środek pionowy szew, dołem od talii 
nie zszyty, przez co tworzą tzw. „skrzydła” opadające luźno wraz z zebranymi na bokach po trzy fałdy 
i nie zszytymi pozostałymi częściami pleców i przodów. W tych obu częściach stroju podobne są również
ozdoby. Składają się na nie podszycia z czerwonego sukna, tzw. „uobszywki” umieszczone wzdłuż rozcięć 
przodów i przy kieszeniach oraz szamerunki - obszycia ze sznurków i chwastów z tzw. „kameloru”, 
czyli wełniano - jedwabistych skręconych nici w granatowym kolorze.
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 Rękawy kamizeli są proste, obszyte na brzegach „kamelorem” 
z chwastami na bokach. Powyższa kolorystyka jest jedyną 
obowiązującą w stroju „rozbarskim” o czym warto
pamiętać, bo często zdarzają się pomyłki kolorystyczne 
w odtwarzanych strojach ludowych.
Spodnie - do męskiego stroju bytomskiego 
za najbardziej pożądane i reprezentacyjne
uważano żółte zamszowe spodnie ze skóry 
jeleniej tzw. „jelenioki” czy „skórzoki” szyte ze
skóry baraniej krojone włosem do wewnątrz. 
Noszono również czarne spodnie z czarnego 
sukna „bizoki”, z prostymi długimi nogawkami.  
Na bocznych zewnętrznych szwach miały
czerwone wypustki tzw. „bizy” lub czarne tasiemki.
Jeszcze na początku XX w. noszono sukmany „turnie” 
z granatowego sukna które sięgały do kostek. Do I wojny 
światowej w niektórych miejscowościach na Śląsku noszono 
białe sukmany zwane „siwą suknią”, a Niemcy określali ten strój 
Polskim stroję narodowym. Białe sukmany były używane w wyjątkowych uroczystych okolicznościach 
takich jak ślub, dożynki oraz święta kościelne.
Buty z cholewami. Na nogi wkładano buty z cholewami tzw. „kropy” z „organkami”, czyli mocno  
sfałdowaną skórą na wysokości kostek. Same cholewy były wysokie i dość sztywne, a wierzch stopy nieco 
miększy, spiczasto przycięty. Stopy owijano onucami.
Kapelusz. Tradycyjnym nakryciem głowy gospodarza była „kania”, czyli filcowy, czarny kapelusz o szerokim 
rondzie zwanym „strzechą” i okrągłej, niskiej główce opasanej szeroką wstążką. U starszego mężczyzny 
wstążka miała kolor czarny, u pana młodego – zielony. Jej końce opadały na plecy. Chustka „jedbowka” 
wiązana pod kołnierzykiem koszuli, była robiona z jedwabiu.
Strój kobiecy – „Rozbarski”. Stroje kobiece różnicowano na odświętne i codzienne, do wyjścia na wieś  
i na tańce. Obrazowały one zamożność, były też zależne od wieku i stanu matrymonialnego.
Uroczysty strój kobiecy składał się z: koszuli, „kabotka”, kiecki, spódnic, „wierzchnia”, „jakli”, fartucha,  
nakrycia głowy tj. galandy, czepca „purpurki”, chustki lub wianka, pończoch, obuwia, korali i wstążek 
pełniących różne funkcje. Dolne, spodnie części stroju stanowiły spódnice – „spodki”.  
Każda kobieta nosiła ich zazwyczaj kilka na raz. Jedne były płócienne, białe, inne – kolorowe z wełny, 
flaneli, fryzu, mory, stąd nazwa – „flanelka”, „fryzka”, „moryrok”. Wszystkie były szerokie, marszczone  
w pasie przy oszewce. Suto marszczone spódnice noszono dla dodania obfitości kształtom niewieścim. 
Obfita figura bowiem świadczyła o zdrowiu, sile i zdolności fizycznej do pracy. W tym celu ubierano 
„watówkę”, która pełniła także funkcję ocieplającą. Szyto ją przeważnie z czerwono-wiśniowego inletu, 
watowano i pikowano, jak kołdrę. Funkcję pogrubiającą pełniła także tzw. „kiełbasa”, czyli dość szeroki 
watowany wałek przewiązywany w pasie.
Spódnicę układaną w drobne fałdy szyto z 4-6 „półek” wełny, sukna, aksamitu, jedwabiu,
adamaszku w jednolitym, stonowanym kolorze, a dla wzmocnienia podszywano od dołu
pasem ciemnego materiału. W letnich „kieckach” spódnice były z kretonu, wzorzystego
kaszmiru, a szczególnie uroczyste, bez względu na porę roku w czarnym kolorze z jedwabiu
lub adamaszku. Dlatego też strój ślubny był czarny. Każda kobieta miała po kilka, nawet kilkanaście 
„kiecek”, Wszystkie były długie, prawie do ziemi.
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Koszula była zawsze koloru białego, krótka do połowy bioder, dopasowana do figury zapinana  
na guziki. Rękawy były szerokie u góry ułożone w „bufki”, dół rękawa był wykończony „krezą”, czyli  
koronką haftowaną w motywy kwiatowe. Taka „kreza” znajdowała się w górnej części koszuli okalającej 
szyję tworząc ozdobny kołnierz.
Dziewczęta i młode kobiety na koszulę ubierały „wierzcheń”, czyli dopasowany w talii stanik. Szyty  
z sukna, na płóciennej podszewce mógł być czerwony, czarny, granatowy, rzadziej wiśniowy.  
Jego niezbyt głęboki dekolt obszywano wokoło szeroką, wzorzystą wstążką, zaprasowaną w fałdki.
Plecy „wierzchnia” zszyte były z kilku symetrycznie przyciętych części, które dołem tworzyły tzw.  
„kantyczki” oblamowane wstążeczką. Przody zapinano na 5 małych, pozłocistych guziczków,  
a dziurki obszywano poziomo rozłożonymi sznurkami tworzącymi szamerowania na obydwu przodach, 
zakończone chwastami (ozdobne obszycia dziurek na guziki zakończone pomponikami wykonanymi  
z wełny).
Na „wierzcheń” z przodu „kiecki” pod „jaklą” przepasywano fartuch – „fortuch” długi, prawie na równi  
z „kiecką” i szeroki, zachodzący na boki. Na jego wykonanie potrzeba było dwóch szerokości tkaniny 
wszytych w oszewkę i lekko przymarszczonych. Za najbardziej eleganckie uchodziły fartuchy  
z chińskiego jedwabiu, natomiast jako wyjściowe i mniej strojne służyły fartuchy płócienne w niebieskie 
lub czerwone paski, czyli tzw. „pisiate”, dołem haftowane białymi nićmi. Z wierzchnich okryć najdłużej,  
bo do czasów współczesnych utrzymały się „jakle”, czyli luźne kaftaniki z długimi, prostymi rękawami, 
sięgające na długość do połowy bioder. Szyto je z rozmaitych materiałów, przy czym przody były proste, 
a tył nieco dłuższy, półokrągło podkrojony.
Na świąteczne „jakle” używano „kazimieru” (kaszmiru), adamaszku, aksamitu, atłasu w „ćmawym” – 
czarnym kolorze i na obrzeżach przodów, dołu i rękawów obszywano „gembką”, tj. czarną tiulową lub 
wykonaną z wąskich taśm aplikacją w ażurowe sploty o motywach rozetowych. Takie „jakle” miały  
cienką, płócienną podszewkę w ciemnym kolorze. Natomiast „jakle” letnie szyto bez podszewki. Były  
one kretonowe albo wzorzyste, obszyte barwną taśmową aplikacją, albo gładkie także z piki, flaneli  
przeważnie haftowane w tych samych miejscach, gdzie naszywano aplikacje. Zakładano je bezpośrednio 
na „kieckę”.
Okryciami wierzchnimi w razie zimna lub dla elegancji, czy odpowiednio do nadarzającej się okazji były 
duże, prostokątnych rozmiarów chusty tureckie o różnych nazwach oraz chusty w kratę, pepito bądź 
pasy. Chusty tureckie, tzw. „szaltuchy” i „szpigle” o rozmiarach 310-330 cm x 155-170 cm produkowano 
fabrycznie. W lecie noszono lżejsze chusty – „szaltuszki”, z cienkiej kaszmirowej wełny w przenikające się 
„tureckie” wzory w złocisto-oranżowych i czerwonawych kolorach z dodatkiem czarnego. „Szaltuszki”  
były kwadratowe lub prostokątne o rozmiarach 128 x 128 cm albo 131-160 x 172-180 cm. Innym  
rodzajem były chustki noszone na głowie, stanowiące przywilej zamężnych kobiet. Funkcję taką  
w pierwszym rzędzie pełniły „purpurki”, tj. płócienne, drukowane w kolorze czerwonym chustki  
o rozmiarach 86-88 x 95-96 cm. Purpurki używano tylko w czasie znaczących uroczystości liturgicznych  
i rodzinnych.
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Panny i tylko panny z dumą nosiły na głowach wianki zwane „koronami” albo „galandami” wykonywane 
ze sztucznych kwiatów. Integralną częścią korony był mak albo róża w czerwonym kolorze. Wianki były 
zdobione wielobarwnymi błyszczącymi koralikami, foliowymi – metalizującymi wąskimi wstążkami  
a czasem małymi owocami. „Galanta” „była nałożona na klapy”, które składały się z pięciu warstw  
szerokich kolorowych wstążek, a ich długie końce opadały na plecy. Włosy upięte w „okręckę”  
podtrzymywały z tyłu „galandy”mały wianeczek ze „zdżadłem”.
Okryciem nóg kobiet i dziewcząt były pończochy i płytkie, czarne pantofle. Na co dzień chodzono boso 
albo w drewnianych trepach. Niskie, czarne pantofle były prawie niewidoczne spod długiej, zawsze  
sięgającej kostek, „kiecki”.
Nieodzownym dopełnieniem strojów kobiet i dziewcząt były kolorowe wstążki o zróżnicowanej  
szerokości i gatunku, na ogół jednak dość długie. Wstążek używano do różnych celów. Szerokie  
brokatowe, rypsowe, chińskie, taftowe, ręcznie haftowane przyszywano z przodu do czepca „budy”  
nie zawsze rozcinając dołem, albo też ozdobnie je wykańczano. Te szerokie i brokatowe służyły  
do obszycia dekoltu „wierzchnia”.
Uzupełnieniem stroju kobiet i dziewcząt była biżuteria w postaci korali i „zauszniczek”, czyli kolczyków. 
Zamożne kobiety miały 3-7 sznurków prawdziwych korali. Nazywano je „prawymi” koralami. Podobne 
bowiem do nich, jako ich wierna imitacja, były tzw.  „kamionki”. Za mniej paradne natomiast uchodziły 
żółte „paciorki” – „żigloki”, które kobiety zakładały do mniej uroczystych strojów. Noszono także bursztyny, 
szczególnie do ślubu przypisując im nadprzyrodzoną moc.
Dzisiaj bardzo często zapominamy o zasadach i regułach obowiązujących w doborze elementów  
stroju ludowego oraz właściwej kolorystyce stroju odpowiedniej do wieku. Zgrozę budzą starsze panie 
występujące w wianka na głowie, lub małe dziewczynki w „purpurkach”.
Częstym błędem jest też mieszanie poszczególnych elementów strojów n p „wierzcheń rozbarski” 
połączony ze spódnicą góralską. Błędy takie wynikają z braku dostępu do opisów naszych strojów  
ludowych, zanikają zwyczaje i obrzędy jeszcze tak niedawno kultywowane
w naszych regionach.
Brakuje „izb pamięci”, w których dzieci mogłyby zobaczyć może jeden, ale za to prawdziwy zgodny  
z tradycjami strój ludowy swojego regionu.

autor Ewa Kruszyna

Materiały zaczerpnięto z publikacji:
Magdalena Rostworowska Śląski Strój ludowy. Koniec XVIII - 1 połowa XX wieku.  

Katalog Zbiorów Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Oraz ze strony internetowej: www.skarbiec-slaski itatis.pl
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Wigilia Bożego Narodzenia

 Wigilia to dzień poprzedzający ważne wydarzenie, w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający 
Boże Narodzenie, kończący okres adwentu.
W kościele łacińskim wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia, w kościele greckokatolickim  
i prawosławnym – 6 stycznia (w związku z posługiwaniem się kalendarzem juliańskim), a w kościele  
katolickim obrządku ormiańskiego – 5 stycznia.
Dzień wigilii Bożego Narodzenia bywał też przesuwany. Według tradycji ludowej, w latach, gdy 24 grudnia 
wypada w niedzielę, wigilia nie mogła być obchodzona, ponieważ „niedziela nie przyjmuje postu”.  
W takim przypadku wieczerzę wigilijną urządzano już w sobotę, a Boże Narodzenie świętowało się  
przez trzy dni.
Zanim zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej przygotowujemy swoje domy w specjalny sposób
charakterystyczny tylko dla tego okresu. W domach stawiamy choinkę, którą stroimy bombkami,  
światełkami, łańcuchami. W niektórych domostwach praktykuje się jeszcze stawianie snopów w trzech  
kątach. Snopy żyta, pszenicy i owsa mają wyobrażać Świętą Trójcę. Przy stawianiu ich gospodarz mówi: 
“Przynoszę wam Trójcę, żeby wam sprzyjała”. Snopy te wynosi się na Nowy Rok, wymłócone z niego  
ziarno przechowuje się do siewu, a słomę rżnie się na sieczkę i daje bydłu, aby się dobrze pasło.  
Przygotowujemy odpowiednie potrawy, stół zdobimy stroikami. W zależności od regionu i tradycji  
rodzinnych zestawwigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się
wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście, na pamiątkę dwunastu apostołów.
Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok.
Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”.  
Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według  
Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Wieczerzę, jak każe obyczaj, rozpoczyna się  
modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza w części dotyczącej narodzin  
Jezusa. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie 
życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie 
więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone  
jest dla niezapowiedzianego gościa. Ważnym zwyczajem towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest  
śpiewanie kolęd. Często też pod choinką umieszczane są prezenty, które wedle tradycji przynosić ma  
gwiazdor, św. Mikołaj, dzieciątko, aniołek lubcgwiazdka.
Wigilia świąt Bożego Narodzenia obfituje w przesądy posiadające niezwykłą moc, wierzymy, że podczas 
wieczerzy wigilijnej ujrzeć można osobę zmarłą w bieżącym roku – byleby tylko wyjść do sieni i spojrzeć 
do izby przez dziurkę od klucza, a ujrzy się ją siedzącą razem z innymi. Dla takiego gościa zostawiano  
nawet wolne miejsce przy stole. Stale żywe jest przekonanie, że w czas Wigilii nie kłócimy się i okazujemy 
sobie wzajemnie życzliwość.
Przetrwał przesąd, że jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu będzie młody chłopiec,  
przyniesie to szczęśliwy rok. Istnieje też zwyczaj umieszczania grosika w jednym uszku w barszczu – temu 
kto na niego trafi będzie przypisywało szczęście w nadchodzącym roku. Wszelkie zranienia oraz choroby  
w czasie świąt odbierano jako zapowiedź kłopotów ze zdrowiem. Niektórzy pozostawiają w portfelu łuski 
karpia „na szczęści”. Wierzono, że to co dzieje się w Wigilię dziać się będzie przez cały rok. Wieczór wigilijny 
kończymy wspólnym wyjściem na Pasterkę.

autor Ewa Kruszyna

Źródła:
Sławomir Sapieha: Tradycje Świąteczne.

Wieczerza wigilijna – tradycje ludowe. Biblioteka w Szkole.
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WYWIAD Z POSŁEM

„Czuję siłę i potrzebę pracy dla dobra kraju i naszej Małej Ojczyzny”

Rozmawiamy z Andrzejem Gawronem, posłem PiS z terenu ziemi lublinieckiej, 
o jego dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na nową kadencję

Redakcja: Gratulujemy nowej kadencji, panie pośle. Proszę opowiedzieć o swych pierwszych wrażeniach 
po udanych wyborach. Jakimi problemami chce pan się zająć w nowej kadencji i w jakich komisjach  
parlamentarnych zamierza pan pracować?

Andrzej Gawron: Dziękuję za gratulacje i oczywiście serdecznie dziękuję wyborcom za zaufanie, jakim 
obdarzyli mnie w wyborach.Sejm nowej, IX kadencji, już intensywnie pracuje. Wybraliśmy marszałka  
i wicemarszałków Sejmu. Powołany został rząd z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, 
rozpoczęły się prace nad ustawami, które podczas kampanii wyborczej obiecaliśmy wprowadzić, 
czyli wypłaty 13. emerytury czy „małego ZUS” dla mikroprzedsiębiorców.
Odbyły się również inauguracyjne posiedzenia 27 stałych komisji sejmowych. Tak jak dotychczas 
pracować będę w Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Pracując w tych komisjach w poprzedniej kadencji Sejmu, zdobyłem spore doświadczenie, 
które teraz będę mógł w pełni wykorzystać. Chciałbym jednak jeszcze wrócić do najważniejszego
wydarzenia z tego początkowego okresu funkcjonowania parlamentu – powołania nowego rządu 
i exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawił on program rządu na najbliższe lata. 
Dla mnie w tym wystąpieniu ważne było mocne podkreślenie, iż dalszy szybki rozwój kraju musimy 
budować na fundamencie wartości. Tych wartości, które przez ponad tysiąc lat umacniały naszą 
państwowość, chrześcijańskich korzeni, rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny.
Premier Mateusz Morawiecki mówił, że chciałby, aby w nadchodzącej kadencji powstała i zaczęła działać 
strategia demograficzna i strategia wielkiego powrotu Polaków do ojczyzny – tych z Zachodu i tych ze
Wschodu. Zauważył również, że energetyka prosumencka, fotowoltaika, program budowy farm na 
morzu, elektromobilność, elektrownie jądrowe – to nie tylko program energetyczny, ale także
gospodarczy. Polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej, polskie porty 
morskie, one wszystkie skorzystają na takich inwestycjach. Ja sam jako poseł, ale też całe nasze 
ugrupowanie dołożymy wszelkich starań, aby ten program, który nakreślił premier, zrealizować. Do tego
zobowiązali nas wyborcy i do tego zobowiązuje nas nasza wiarygodność, którą budowaliśmy przez całą 
poprzednią kadencję.
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Redakcja: Na horyzoncie jednak wiele problemów w skali lokalnej, chociażby kwestia transportu 
zbiorowego.

Andrzej Gawron: Tak, to między innymi proces likwidacji PKS-ów i brak odpowiedniej reakcji samorządów 
w tej sprawie. Szkoda, że samorządy wcale albo w bardzo wąskim zakresie skorzystały z Funduszu  
Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jednak są też dobre informacje. Szczególnie pragnę zwrócić uwagę 
na transport kolejowy. Dworzec PKP Lubliniec zostanie wyposażony m.in. w elektroniczne tablice  
peronowe, infokioski oraz tablicę zbiorczą, zawierającą informacje dla podróżnych na temat przyjazdów 
i odjazdów pociągów. Obiekt doczeka się również nowych wind dla niepełnosprawnych oraz dla podróżnych 
z dużym bagażem lub rowerem – zabiegałem o to już w marcu 2017 roku. Dziesiątego czerwca 2019 roku 
wziąłem udział w akcie podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Kochanowice a PKP PLK – przedmiotem 
negocjacji, w których uczestniczyłem, będzie budowa przystanku kolejowego Kochcice–Glinica. 
Cieszę się również, że podjęte w poprzedniej kadencji działania na rzecz rozwoju oferty przewozowej 
przynoszą konkretne efekty. Od 15 grudnia 2019 roku Koleje Śląskie będą kursować na linii Katowice–
Kluczbork; to dobra informacja dla mieszkańców powiatu lublinieckiego, bo ceny biletów
oferowane przez KŚ są bardzo atrakcyjne. Pozostają jednak również tematy do rozwiązania – zaniedbany 
dworzec PKP w Kłobucku czy potencjalne rozpoznanie możliwości uruchomienia transportu
osobowego na tej linii.

Redakcja: Czy zagadnienia związane z samorządem lokalnym będą jednym z priorytetów w pańskich
działaniach?

Andrzej Gawron: Zdecydowanie tak. Będę aktywnie działał na rzecz gmin z naszego okręgu składających 
wnioski w konkursach na budowę dróg lokalnych, zwłaszcza w kontekście Funduszu Dróg
Samorządowych. Kolejnym wyzwaniem jest gazyfikacja. Polska Spółka Gazownictwa działa bardzo 
intensywnie – realizowane są inwestycje na szeroką skalę. 
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W toku jest gazyfikacja powiatu lublinieckiego, trwają także prace nad zasileniem w błękitne paliwo 
Kłobucka. Jestem zaangażowany w ten proces i staram się koordynować działania samorządów 
i gazowników. Działania te przynoszą już pierwsze efekty. Oczywiście nie pozostawiam pozostałych 
terenów; wszędzie tam, gdzie będzie zainteresowanie zasilaniem przedsiębiorstw czy
indywidualnych odbiorców w gaz i gdzie będzie wykazana opłacalność ekonomiczna takich inwestycji, 
można liczyć na moje wsparcie. Bardzo dobrze rozwija się program „Mój Prąd”, dzięki któremu istnieje
możliwość uzyskania dotacji na instalacje fotowoltaiczne w wysokości 5 tys. zł. Już w styczniu kolejna 
edycja tego programu – zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości. 
To nie tylko oszczędności w produkcji energii, ale również ważny aspekt ekologiczny.

Redakcja: Wróćmy na chwilę do gazyfikacji. Ten proces nabiera rozpędu...

Andrzej Gawron: Dzięki doskonałej współpracy z Oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa z Zabrza 
udało się zidentyfikować problemy w procesie inwestycyjnym, a dzięki zaangażowaniu Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego i zespołu roboczego, który powstał po mojej interwencji, wkrótce  
inwestycja powinna nabrać nowej dynamiki, szczególnie chodzi tu o gazociąg zasilający na linii
Blachownia–Kłobuck. Staram się również o reaktywację Gazowni w Lublińcu przy ul. Cyrana, która 
niestety z początkiem roku 2015 została zamknięta. To nowoczesny budynek z dobrym zapleczem
serwisowo-usługowym, który mógłby służyć odbiorcom gazu z terenu powiatu lublinieckiego.

Redakcja: Kolejnym, bardzo skomplikowanym tematem jest służba zdrowia. To chyba najważniejsze 
wyzwanie dla władz na najbliższe lata. Jak podsumuje pan swój dotychczasowy wkład w poprawę 
sytuacji w tym zakresie, jakie są plany na przyszłość?

Andrzej Gawron: W Sejmie VIII kadencji przewodniczyłem pracom Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. 
Efektem konstruktywnych działań było uruchomienie dodatkowych środków dla tego typu placówek. 
To konkretne dodatkowe pieniądze, które trafiły do szpitali powiatowych. Zespół wypracował również 
stanowisko w sprawie braków kadry medycznej, które w tym segmencie działań ma wspomóc  
Ministerstwo Zdrowia. Obok przewodnictwa w Zespole ds. Szpitali Powiatowych mocno angażowałem 
się również w problemy służby zdrowia w powiecie lublinieckim i kłobuckim. W lutym 2018 roku
poinformowałem członków Rady Miejskiej w Lublińcu o pomyślnym zakończeniu negocjacji związanych 
z utrzymaniem Oddziału Neurologicznego. Utrata tak cennej placówki oznaczałaby dramat dla
około 700 pacjentów, którzy w ciągu roku korzystają tutaj ze wsparcia lekarzy. Moje konsekwentne 
działania pozwoliły na naprawę dachu i montaż nowej windy w „Sanatorium” w Kochcicach za łączną 
kwotę 400 tys. zł. Pałac w Kochcicach musi zostać uratowany od fizycznej degradacji – to zadanie na 
bieżącą kadencję. Zamierzam podejmować dalsze działania, aby skutecznie usprawniać naszą służbę 
zdrowia. Z nadzieją patrzę na współpracę z aktualną dyrekcją SP ZOZ w Lublińcu i dyrekcjami szpitali 
powiatowych w Kłobucku, Myszkowie i Blachowni. Po wyborze nowej dyrekcji doskonale układa się także
współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym, który jest ważnym pracodawcą na terenie 
powiatu lublinieckiego. Również na bieżącą kadencję planuję intensywne działania Zespołu ds. Szpitali
Powiatowych oraz własne zaangażowanie w bieżące wsparcie placówek medycznych naszego okręgu.
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Redakcja: Ważną kwestią dla mieszkańców jest bezpieczeństwo, np. w ruchu drogowym, ale również 
ogólnie pojęte bezpieczeństwo związane z działaniami straży czy policji.

Andrzej Gawron: Przyjazna infrastruktura, racjonalne przepisy ruchu drogowego, sprawne działanie 
służb mundurowych – to ważne elementy kształtujące bezpieczeństwo obywateli. Zawsze w jakiejś
mierze będziemy narażeni na zagrożenia, które wymagają szybkich działań podejmowanych przez 
służby. Niwelowanie niebezpieczeństw to przede wszystkim zasługa ludzi, którzy narażają życie i zdrow-
ie, aby ratować innych – strażacy, policjanci, zespoły ratownictwa medycznego, grupy poszukiwawcze, 
ratownicy wodni i górscy o każdej porze dnia i nocy, w pełnej gotowości reagują na alarm. Mam zamiar
kontynuować działania już rozpoczęte. Zostałem członkiem Parlamentarnego Zespołu Strażaka.  
Będę kontynuować wspieranie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych poprzez spartakiadę „Florek”.
Mam zamiar wspierać jednostki w pozyskiwaniu sprzętu. W grudniu nowy lekki samochód  
ratowniczo-gaśniczy ma odebrać OSP Olszyna. To dobry początek kadencji, jednak liczę na więcej.

Redakcja: Wielu czytelników z pewnością interesuje się nie tylko pańskimi działaniami lokalnymi,  
ale też pracą w Sejmie. Czy rzeczywiście, zgodnie z powszechną opinią, opiera się ona wyłącznie  
na głosowaniach?

Andrzej Gawron: Absolutnie nie. Praca w parlamencie to nie tylko udział w posiedzeniach Sejmu, tych, 
które znamy z transmisji telewizyjnych. To mnóstwo obowiązków i ważnych procedur, które
towarzyszą posłom na co dzień. Aktywność parlamentarzystów wiąże się głównie z pracą  
w komisjach stałych, gdzie szczegółowoprocedujemy nad propozycjami ustaw. To również delegacje
parlamentarne i grupy bilateralne oraz zespoły parlamentarne. W Sejmie IX kadencji, jak już  
wspominałem, zasiadać będę w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego  
i Polityki Regionalnej – jest to kontynuacja moich doświadczeń parlamentarnych. Tam najlepiej mogę 
wykorzystać doświadczenie w pracy samorządowej i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
którą aktualnie przejął mój syn. Jestem gotowy na to, aby kontynuować działania na stanowisku Posła  
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wciąż czuję siłę i potrzebę pracy dla dobra kraju i naszej Małej 
Ojczyzny. Chcę wykorzystać zdobyte doświadczenie w intensywnej pracy na rzecz naszych mieszkańców.
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KORYTARZ  ŻYCIA

Korytarz życia i jazda na suwak – na czym polegają nowe zmiany w prawie drogowym?

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych
korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Projekt trafił pod obrady Sejmu i wszedł w życie od 6 grudnia
tego.
Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych 
dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia 
służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje 
zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.
Regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad
tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania  
impierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. 
W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, 
a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom 
ratunkowym.
W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określają zasady pierwszeństwa jazdy z
poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje
zator. Ustalają ponadto zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.
Nowe rozwiązania są zbliżone do sprawdzonych od lat przepisów funkcjonujących w wielu krajach
Europy. Zmiany ustawowe są wynikiem działań zapisanych w Programie realizacyjnym na lata 2018-
2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, za który odpowiedzialna
jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda. Dzięki korytarzom życia odpowiednie
służby będą mogły szybko dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Także przepisy o jeździe na suwak 
są ważne dla bezpieczeństwa polskich kierowców. Pozwolą na łatwiejsze rozładowywanie zatorów  
i unikanie konfliktów w takich sytuacjach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
O tym, w jaki sposób tworzyć „korytarz życia”, mówi kampania edukacyjna KRBRD skierowana do
polskich kierowców „Życie ma pierwszeństwo”. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia
korytarza życia.

Kluczowym elementem kampanii jest interaktywny spot, który można obejrzeć na stronach
http://www.krbrd.gov.pl oraz http://www.zyciemapierwszenstwo.pl.
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TRANSPORT

Nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich na linii Katowice - Kluczbork
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PROGRAM “MÓJ PRĄD”

Skorzystaj z programu „Mój prąd”

 Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z programu
priorytetowego „Mój prąd”. Stanowi on unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju
energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). 
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Wniosek możesz złożyć: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesłać go drogą pocztową,
ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW.
Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje  
do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej  
niż 5tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Z dofinansowania może skorzystać każda osoba fizyczna, kto spełnia dwa poniższe warunki:
• wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
• zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii
elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Więcej na stronie: www.gov.pl/aktywa-panstwowe



SPORT

Tabele rozgrywek w piłkarskiej lidze okręgowej, A-klasie i B-klasie na półmetku sezonu 2019/2020.
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