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Ewa Stelmach – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, wyróżnia się
licznymi dokonaniami w zakresie upowszechniania i ochrony kultury oraz twórczości
artystycznej. Z wielkim zaangażowaniem rozwija talenty i uczniowskie pasje w zakresie
upowszechniania kultury ludowej. Inspiruje młodzież szkolną do rozwijania uzdolnień.
Autorka rozdziałów książki dokumentującej historię i dokonania naszego regionu oraz
wspomnień o zasłużonym nauczycielu. Organizuje coroczne uroczystości środowiskowe z
cyklu „Rodzinne biesiadowanie”, a każde ze spotkań to kultywowanie regionalnych tradycji i
obrzędów z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, Orkiestry dętej, chóru męskiego i
społeczności szkolnej z rodzinami. Uczestniczyła w tworzeniu Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, współpracowała przy tworzeniu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla
dorosłych, stale współpracuje też z LKS „Ostoja” w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej. Swymi działaniami przyczynia się do uwrażliwiania młodego pokolenia na piękno
polskiej kultury i tradycji, uczy jej kultywowania, integrując przy tym społeczność lokalną.
Jacek Kocot – mieszkaniec gminy Siewierz, doktor nauk medycznych, aktywnie działający
na rzecz środowiska lokalnego. Mimo dużej aktywności zawodowej oraz zaangażowania w
rozwijanie usług leczniczych, chętnie włącza się w miejscowe inicjatywy, prowadzi
działalność charytatywną. Został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim ze Srebrną
Gwiazdą Orderu Świętego Stanisława. Swoją postawą udowadnia, że bliskie są mu sprawy z
dziedziny szeroko pojętej kultury. Nigdy nie pozostaje obojętny na potrzeby środowiska i
wspiera potrzeby lokalnej społeczności. Poprzez liczne sukcesy w ramach pozazawodowych
zainteresowań z zakresu łowiectwa, ochrony środowiska naturalnego czy hodowli gołębi
pocztowych, zdobywając liczne laury i nagrody, promuje gminę Siewierz. Przez lata aktywnej
działalności dał się poznać nie tylko jako doświadczony lekarz z dużą empatią i wrażliwością
traktujący potrzeby chorych, ale również jako społecznik, żywo interesujący się problemami
lokalnego środowiska.
Grzegorz Kolasa – jest mieszkańcem Siewierza, od wielu lat aktywnie działającym w naszej
gminie w sferze kultury. Wyróżnia się zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz
ubogacania życia kulturalnego gminy i życia duchowego parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Siewierzu, w której nieprzerwanie, od 30 lat, pełni funkcję organisty.
Współtworzył chór parafialny „Barka”, który w minionym roku obchodził 10-lecie
działalności. Współpracuje aktywnie z siewierskim domem kultury, Zespołem Szkół w
Siewierzu, Szkołą Muzyczną w Będzinie. Uczestniczy w przeglądach i koncertach
muzycznych, ale przede wszystkim wspiera swoim zaangażowaniem
uroczystości
odbywające się na terenie gminy, jak np. Orszak Trzech Króli, Droga Krzyżowa, koncerty
charytatywne. Grając w Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej gminy Siewierz, uświetnia
wydarzenia i uroczystości gminne. Od wielu lat współpracuje z Zespołem Małych Form
Teatralnych. Jest pomysłodawcą koncertu „Rodzinne kolędowanie”, wspierającego twórczość
artystyczną, muzyczną i wokalną. Swoją działalnością ubogaca życie kulturalne i duchowe

w gminie, zachęca do odkrywania muzycznych talentów tak przez dzieci jak
dorosłych, popularyzuje amatorski ruch artystyczny, promując przy tym gminę.
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Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewkach – powstał w 1956 roku. Od
początku swojej działalności był organizatorem wielu pożytecznych działań na rzecz
środowiska lokalnego oraz kultywował zwyczaje i obrzędy ludowe. Obecnie zespół angażuje
się w popularyzację amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, pieśni i tradycji ludowej.
Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny organizując imprezy
środowiskowe, integrujące społeczność lokalną. Współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną
oraz społecznością szkolną. Członkinie koła popisały się swoim kunsztem kulinarnym
podczas Siewierskiego Jarmarku Wielkanocnego, a umiejętności aktorskie zaprezentowały w
inscenizacji z okazji jubileuszu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY w
Brudzowicach. Swoją działalnością Zespół śpiewaczy popularyzuje kulturę ziemi siewierskiej
i utrwala ludowe zwyczaje, promując przy tym kulturalny wizerunek gminy Siewierz i
amatorski ruch artystyczny w dziedzinie pieśni i tradycji ludowej.

