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   To już cztery lata temu, po raz pierwszy został zorganizowany przez Gminę Siewierz Wojewódzki Konkurs pod hasłem „Zawsze kocham
Cię, Mamo”…
   Dziś po staraniach wielu osób, zaangażowanych całym sercem w kolejną edycję konkursu, podsumowujemy IV etap, wdzięcznego w tematyce,
przedsięwzięcia. Organizacja wymagała sporo czasu i dobrego współdziałania, ale to wszystko miało swój szczytny cel - uhonorować osobę
najbliższą każdemu z nas – Mamę, bo czyż może być piękniejsza motywacja od wyrażenia szacunku bliskiej osobie ?
   Koncert  Galowy  IV  Wojewódzkiego  Konkursu  pod  hasłem  „Zawsze  kocham  Cię,  Mamo”  odbył  się  26  maja  br.  w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu. Uroczystego otwarcia koncertu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz p. Zdzisław
Banaś witając wszystkich zaproszonych gości, patronów konkursu, laureatów i ich opiekunów, jurorów, sponsorów oraz mieszkańców gminy.
Burmistrz złożył życzenia wszystkim Matkom z okazji ich święta życząc ciepła i wytrwałości w wychowywaniu swoich pociech.
   IV edycja konkursu to w rezultacie 329 nadesłanych prac (plastyczne, literackie, muzyczne i multimedialne), nad którymi pracowało 23
Jurorów, wspieranych przez Komitet Organizacyjny, zaangażowany w każdym etapie działań konkursowych (od stycznia do maja 2007 r.), a
liczący w podstawowym składzie 12 osób. Prace plastyczne młodych twórców eksponowane były na wystawach w MGOK w Siewierzu, głównie
podczas koncertu galowego. Wiersze i piosenki – laureaci, w trakcie podsumowania prezentowali na scenie. Podczas koncertu zostały również
zaprezentowane nagrodzone prezentacje multimedialne pt. „Jeden dzień z życia mojej Mamy”. Przypominamy, że w eliminacjach do konkursu
wzięło udział łącznie 119 placówek z całego województwa śląskiego. W wewnętrznych eliminacjach szkolnych wzięło udział przeszło 1700
uczniów.

   Koncert Galowy prowadzony przez panie: Ewę Stelmach - Wicedyrektora Zespołu Szkół w Siewierzu i Anettę Wiecheć - nauczyciela w Zespole
Szkół w Siewierzu, w iście baśniowej scenerii, zgromadził wszystkich nagrodzonych laureatów, których tu nie sposób wymienić. Zwycięzców
tegoż konkursu i  jego podsumowanie można znaleźć w specjalnie przygotowanej książeczce festiwalowej, która była rozdawana podczas
koncertu, a jest również do pobrania poniżej. 
   Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali pracownicy MGBP w Siewierzu, UMiG Siewierz oraz MGOK w Siewierzu, wespół z Komitetem
Organizacyjnym.

   Warto wspomnieć, że Konkurs ten został dofinansowany przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach I edycji otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Ponadto był organizowany w ramach obchodów 140-lecia
Powiatu Będzińskiego.

   Miło nam, że konkurs cieszy się zainteresowaniem, że ciągle mamy nowych uczestników, że budzi miłe odczucia, ciepłe skojarzenia i piękne
wspomnienia...  Dziękujemy  wszystkim  Uczestnikom,  Przygotowującym,  Opiekunom,  Organizatorom  i  Współdziałającym.  Składamy
podziękowania Patronom, Jurorom i Sponsorom. I oby do następnego roku. Bo słowo „Mama” zawsze brzmi serdecznie i ciepło, a w Siewierzu
szczególnie.

Opracowanie i zdjęcia: mgr Anna Mzyk

PODZIĘKOWANIE ZA SPONSORING

Organizatorzy  IV  Wojewódzkiego  Konkursu  pod  hasłem „Zawsze  kocham Cię,  Mamo”  serdecznie  dziękują  za  udzielenie  finansowego  i
rzeczowego wsparcia w realizacji tego kulturalnego przedsięwzięcia firmom, instytucjom i przedsiębiorstwom:

SPONSORZY IV Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „Zawsze kocham Cię, Mamo”:

Electrolux Poland Sp. z o.o. w Siewierzu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o.o. Żelisławice
PGL LP Nadleśnictwo Siewierz - Łysa Góra
Paks’D Sp. z o.o. Tychy - Wejchertów - Oddział w Siewierzu
Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu
AXA-MAG Sp. z o.o. w Siewierzu
KOSD - Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych w Siewierzu
P. Zenon Guzik - „ZAJAZD LEŚNY” WARĘŻYNO
P. Jadwiga i Kazimierz Walo – P.P.H. „Pro-Pak” w Żelisławicach
Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu
P. Alicja Nowak – Restauracja „ZAMKOWA” w Siewierzu
P. Renata Niedbał – Witta
P. Małgorzata i Andrzej Pycia – Bar „POD KOŁEM” w Podwarpiu
P. Martyna i Jerzy Maltazar – Zakład Piekarniczy „MALTA” w Siewierzu
P. Grzegorz Przybyła – Gabinet Stomatologiczny w Siewierzu
P. Henryk Milewski – Hurtownia Spożywcza w Siewierzu
P. Piotr Popczyk – Restauracja „STAROPOLSKA” w Kuźnicy Piaskowej
P. Zofia i Grzegorz Popczyk – Bar „GRZEŚ” w Podwarpiu



P. Wiesława i Krzysztof Kłósek – P.P.H. „KAWON” w Żelisławicach
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