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ŚWIĘTOWALIŚMY 55. DNI ZIEMI SIEWIERSKIEJ

W dniach 3-4 czerwca w Siewierzu po raz 55. świętowaliśmy Dni Ziemi Siewierskiej. Podczas tego
dwudniowego święta, przygotowanych zostało wiele wspaniałych atrakcji. Na scenie przy błoniach
siewierskiego zamku wystąpiły gwiazdy muzyki popularnej i biesiadnej oraz sceny kabaretowej, a także
rodzimi artyści. Dni miasta rozpoczęła tradycyjna "Żakinada" ulicami Siewierza, w której w barwnym
korowodzie przeszli uczniowie szkół z Gminy Siewierz, zapraszając wszystkich mieszkańców do wspólnej
zabawy. Korowód poprowadziła Reprezentacyjna orkiestra dęta Gminy Siewierz. Dzieci i młodzież szkolna
w fantazyjnych przebraniach, z transparentami w rękach i wesołymi okrzykami na ustach dotarła na
błonia, aby oficjalnie rozpocząć obchody 55. Dni Ziemi Siewierskiej.
Zebranych przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który przekazał życzenia
dobrej zabawy i udanego odpoczynku w czasie atrakcji przygotowanych z okazji wydarzenia. Pośród
przybyłych na uroczystości gości znaleźli się m.in. parlamentarzysta Waldemar Andzel,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski,
Zastępca Wójta Gminy Psary Marta Szymiec oraz radni Rady Miejskiej w Siewierzu na czele z
Przewodniczącą Barbarą Bochenek. Burmistrz przekazał również klucze do miasta młodzieży z Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu, czym rozpoczęły się symboliczne dwudniowe rządy
żaków w Gminie Siewierz.
Program imprezy rozpoczęły występy dzieci i młodzieży na Artystycznej Scenie Młodych, w której wzięli
udział podopieczni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, Przedszkola Publicznego w
Siewierzu, Zespołu Szkół w Siewierzu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, Zespołu Szkół w
Brudzowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Dzieci i młodzież mieli
niecodzienną możliwość zaprezentowania swoich rozmaitych talentów na wielkiej scenie, nie tylko przed
rodzicami i przyjaciółmi, ale i przed szeroką publicznością. Dla wielu z nich był to debiut, który z
pewnością pomoże rozwijać swoje pasje i uzdolnienia. Występy były również doskonałą okazją do
zobaczenia jak wiele talentów drzemie w najmłodszych mieszkańcach Gminy Siewierz oraz do poznania
ich licznych zainteresowań i hobby, które mogą realizować w szkołach jak i w swoim czasie wolnym. Na
scenie zaprezentowały się również dwie grupy tańca nowoczesnego ATG Crew działające przy MGCKSiT w
Siewierzu oraz dwie wokalistki z siewierskiego liceum: Natalia Cieślakowska oraz Kamila Dróżdż.
Po występach młodzieży na scenę wkroczyły gwiazdy. Znany z radiowych list przebojów oraz
telewizyjnych programów muzycznych Antek Smykiewicz rozgrzał zromadzoną pod siewierskim zamkiem
publiczność, a prawdziwe, pełne energii i humoru show w klimacie rock-polo uzupełnionym o covery dał
Sławomir. Śpiewający aktor jeszcze długo po koncercie rozdawał autografy, podpisywał płyty i robił selfie
z licznie przybyłymi na jego widowisko fanami. Sobotni wieczór zwieńczył pokaz sztucznych ogni oraz
dyskoteka pod gwiazdami, którą w klubowych rytmach poprowadziły Electric Girls. Na ich występ złożyły
się utwory znane ze stacji muzycznych, mixowane przez djkę oraz wsparte brzmieniem vocalu, saksofonu i
skrzypiec elektrycznych.
Dniom Ziemi Siewierskiej towarzyszyły również liczne imprezy towarzyszące. Na zamkowym dziedzińcu
można było obejrzeć pokazy walk rycerskich w wykonaniu Chorągwi Rycerskiej Księstwa Siewierskiego, a
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki zorganizowało VI Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. W dniu 4 czerwca oprócz Szlagierowej Biesiady z TVS odbyło
się przedstawienie interaktywne dla dzieci pt. "Środowisko ponad wszystko" oraz występ kabaretu Smile.
Ponadto najmłodsi mogli korzystać z umiejscowionych na błoniach atrakcji w postaci dmuchanych
zjeżdżalni, zamków i placu zabaw.
Organizatorzy 55. Dni Ziemi Siewierskiej składają serdeczne podziękowania za udzieloną

pomoc finansową sponsorom i darczyńcom, którymi w tym roku byli: Electrolux Poland Sp. z o. o.
Oddział w Siewierzu, Mechanic System Sp. z o. o. w Siewierzu, PPUH DOLOMT Kopalnia Ząbkowice S.A.
w Dąbrowie Górniczej, TOPCON Polska Sp. z o. o. w Siewierzu, Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w
Siewierzu, Zakłady Rzeźniczo-Wędliniarskie Bara Jacek w Boguchwałowicach, Przedsiębiorstwo
wielobranżowe PROMAG Kopalnia dolomitu "Podleśna" w Żelisławicach, DABI Adam Kowalik w Czarnej
Górze, TRIBAG S.A. w Siewierzu, Air Products Sp. z o. o. Oddział w Siewierzu, PPUH FABET Adam Flak w
Siewierzu, PKO Bank Polski S.A., PPH Pro-Pak w Siewierzu, Radny Powiatu Będzińskiego Jan Mucha.
Partnerem wydarzenia był TAURON Dystrybucja.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

