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Noworoczne spotkanie samorządowe
7 stycznia 2008 r. o godzinie 15,00 po raz V w sali balowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbyło się Noworoczne Spotkanie
Samorządowe.
W świąteczny i uroczysty nastrój wprowadziły wszystkich przybyłych gości bożonarodzeniowe kolędy w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP z
Żelisławic, a następnie Zespołu „Wspomnienie” siewierskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod kierunkiem Czesława Przybyły.
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś - gospodarz uroczystości - witając gości podziękował tym, którzy przyjęli zaproszenie i
przybyli na to spotkanie.
Swoją obecnością spotkanie uświetnili Posłowie na Sejm RP - Grzegorz Dolniak, Jerzy Ziętek, Waldemar Andzel, Senatorowie RP - Zbigniew
Szaleniec i Zbigniew Meres, przedstawiciele władz wojewódzkich - Wicemarszałek Woj. Śląskiego Jarosław Kołodziejczyk, Wicewojewoda Śląski
Stanisław Dąbrowa oraz Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Gajda. W uroczystość wzięli również udział włodarze sąsiednich gmin,
duchowni z parafii Siewierz i Brudzowice, przedstawiciele gminnych i powiatowych służb mundurowych, Radni Miejscy i Powiatowi, sołtysi,
ludzie oświaty i kultury, reprezentanci klubów i stowarzyszeń, pracownicy służby zdrowia oraz licznie przybyli przedstawiciele „małych”,
„średnich” i „dużych” przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około 180 osób związanych z
Ziemią Siewierską.
Tradycją już się stało, że noworoczne spotkanie jest okazją do podsumowania zadań, które zostały podjęte i zrealizowane przez samorząd
lokalny w roku ubiegłym oraz przedstawienie zamierzeń i planów na rok bieżący.
Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych gości, Burmistrz Zdzisław Banaś przedstawił w skrócie przedsięwzięcia, które udało się zrealizować
w 2007 roku. Wspomniał miedzy innymi o wdrożeniu dla miasta Siewierz Lokalnego Programu Rewitalizacji, opracowaniu dla sześciu sołectw
Programów Odnowy Miejscowości niezbędnych do starania się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzięki którym będzie
można realizować inwestycje na terenach tych miejscowości, podjęciu działań przygotowujących urząd i gminne instytucje do pozyskiwania
środków z Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w ramach którego już w obecnym konkursie wspólnie z innymi podmiotami został
zgłoszony projekt. Zaznaczył, że prace urzędu w ubiegłym roku były w bardzo dużej mierze ukierunkowane na przygotowywaniu analiz i
projektów inwestycji planowanych na następne lata. Wśród wymienianych działań nie zabrakło oczywiście już wykonanych zadań. Wymienione
tu zostały remonty i budowa nowych chodników przyległych do ośmiu dróg gminnych (ulice: Słowackiego, Nawrota, Wolności, Czarnieckiego,
Piaskowa, Placu Ogrójeckiego, Będzińska), ścieżki pieszo-rowerowej i montaż nowego oświetlenie przy ulicy Ks. Gietyngiera, wykonanie nowych
nawierzchni asfaltowych na drodze łączącej sołectwa Dziewki-Nowa Wioska, a także na ulicach Wiklinowej i Różanej w Wojkowicach Kościelnych.
Wiele prac remontowych i inwestycji wykonanych zostało na podstawie porozumień i umów z instytucjami i urzędami powiatowymi oraz
wojewódzkimi. W ubiegłym roku pozyskano wiele środków zewnętrznych na rozwój i zmianę wyglądu gminy Siewierz dlatego z chęcią i nadzieją
na pozyskanie jeszcze większych środków w bieżącym roku przystępujemy do prac nad kolejnymi zadaniami.
Burmistrz podkreślił, że cały 2008 rok to ogromne wyzwanie dla władz samorządowych miasta i gminy Siewierz, a w dalszym ciągu
najważniejszym zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej. W bieżącym roku planowana jest realizacja zadania
dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Zachód w Siewierzu, przebudowy siewierskiego Rynku, zakończenie budowy
platformy widokowej na Zamku oraz mostu zwodzonego. Na bieżąco będą realizowane remonty infrastruktury drogowej oraz poprawy
wizerunku i estetyki miasta i gminy.
Następnie Burmistrz Zdzisław Banaś odczytał protokół z posiedzenia Kapituły w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS”.
Laureatami nagrody „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” za rok 2007 zostali:
- Dr Emilian Kocot
- Pani Jolanta Wojdas
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach
Po odczytaniu protokołu wymienieni laureaci otrzymali z rąk Burmistrza okazjonalny medal wraz z dyplomem i gratyfikacją pieniężną. Widać
było wzruszenie laureatów, którzy osobiście wyrazili swoje podziękowanie. Chociaż byli zaskoczeni otrzymanym wyróżnieniem wyrazili dalszą
gotowość sławienia i promowania tradycji oraz kultury ziemi siewierskiej.
Burmistrz w imieniu władz samorządowych Gminy Siewierz podziękował wszystkim osobom przyczyniającym się do rozwoju miasta i gminy,
którzy swoją pracą i działalnością stwarzają lepsze warunki życia mieszkańcom. Burmistrz wyraził przekonanie, że w dalszym ciągu będą
wspierać przedsięwzięcia realizowane przez Gminę dla jej mieszkańców. Życząc wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń w Nowym
2008 Roku oddał głos zebranym gościom, którzy przyłączyli się noworocznych życzeń. Życzenia złożyli Poseł Grzegorz Dolniak, Wicearszałek
Jarosław Kołodziejczyk, Wiceojewoda Stanisław Dąbrowa oraz Ksiądz Proboszcz Jan Lubieniecki, który życzył z okazji Nowego Roku wszystkim
uczestnikom noworocznego spotkania dobroci, miłości i życzliwości płynącej z każdego człowieka i jego czynów.
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