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„MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” rozdane!

   W grudniu 2007 roku już po raz trzeci odbyło się posiedzenie Kapituły przyznającej nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „MAGNUM
MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS”. Nagroda ta ma na celu promowanie postaw godnych naśladowania za wkład w rozwój
Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury i twórczości artystycznej.

Członkami Kapituły przyznającej nagrody za 2007 rok byli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz laureaci z poprzednich lat w
osobach: Ksiądz Kanonik Józef Dawczyński, Robert Burzawa - Kierownik Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu, Stanisława
Myrta  -  Przewodnicząca  Zespołu  Ludowo-Śpiewaczego  przy  Kole  Gospodyń  Wiejskich  w  Leśniakach  i  Edward  Sołtysik  -  Historyk  Ziemi
Siewierskiej. Spośród pięciu kandydatur zgłoszonych do nagrody, Kapituła jednogłośnie wybrała trzech laureatów.

Laureatami nagrody „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” za rok 2007 zostali:

1. dr EMILIAN KOCOT

Doktor Emilian Kocot to pochodzący z Brudzowic, znany i ceniony lekarz kardiolog. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, analityce,
anestezjologii i reanimacji. Były nauczyciel akademicki o 50-letnim stażu pracy, w tym ponad 30 lat jako ordynator. Twórca i ordynator oddziału
kardiologii Szpitala nr 2 w Sosnowcu. Autor ponad 30 prac naukowych ogłoszonych w piśmiennictwie krajowym oraz zagranicznym, pięciu
świadectw patentowych i  kilkunastu wniosków racjonalizatorskich w technice medycznej.  Wygłosił  ponad 120 referatów za zebraniach i
zjazdach naukowych towarzystw medycznych. Za prace naukowe kilkakrotnie nagradzany przez rektora Śląskiej Akademii Medycznej. Laureat
nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wielu innych zaszczytnych wyróżnień. W życiu pełni z wyboru wiele zaszczytnych funkcji
społecznych. Założyciel Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „NIWY”, w którym od kilku kadencji pełni funkcję przewodniczącego. Inicjator
Jubileuszu 650-lecia Brudzowic i  571-lecia Dziewek. Główny pomysłodawca i  współtwórca filmu o historii  Brudzowic przygotowanego dla
uświetnienia obchodów jubileuszu. Jest autorem kilkunastu książek głównie z historii medycyny i historii swojej wsi, a także wielu artykułów
prasowych i rozdziałów w publikacjach monograficznych. Autor monografii „Brudzowice i Dziewki w historii i opowieści” oraz wielu opracowań o
dziejach tych wsi. Poprzez dotychczasową działalność dowiódł swojego bezinteresownego przywiązania do historycznych wartości naszego
regionu, które tak pieczołowicie gromadzi i utrwala. Swoją postawą buduje więzi międzyludzkie na podstawie umiłowania tradycji, historii i
osiągnięć współczesności. Jest stale aktywny i zatroskany o wizerunek najbliższej i tej dalszej Ojczyzny.

2. JOLANTA WOJDAS

Pani Jolanta Wojdas, jest nauczycielem z ponad 26-letnim stażem pracy w zawodzie. Ukończyła studia polonistyczne, podyplomowo studia w
zakresie zarządzania i nadzoru pedagogicznego. Posiada certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności oraz osiągnięcia jej uczniów. Od 4 lat
pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewkach. Były instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siewierzu, radna 2 kadencji, była
przewodnicząca  Komisji  Kultury,  Oświaty  i  Sportu,  wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu,  członek  Komisji  ds.  Porządku  i
Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członek zarządu Społeczno-Kulturalnego Towarzystw
„Niwy” w Brudzowicach oraz Klubu Twórczości „Severiana” przy MGOK w Siewierzu. Autorka artykułów prasowych o tematyce społecznej,
pedagogicznej i  regionalnej,  a także scenariuszy. Poetka, posiadająca w swoim dorobku 4 tomiki wierszy oraz szereg tekstów piosenek,
skierowanych głównie do najmłodszych, często o tematyce regionalnej. Jej twórczość artystyczna znajduje się w wielu pozycjach książkowych,
regionalnych  i  ogólnopolskich.  Animator  kultury  i  tradycji  naszego  regionu.  Dzięki  jej  inwencji  i  wielkiemu  zaangażowaniu,  udało  się
zorganizować wiele spotkań środowiskowo-integracyjnych, oświatowych, kulturalnych, a także charytatywnych.

3. ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻELSŁAWICACH

Orkiestra Dęta OSP w Żelisławicach utworzona została jesienią 1928 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej, a nowy 2008 rok jest dla niej
rokiem  jubileuszowym.  Orkiestra  uczestniczy  w  licznych  imprezach  kulturalnych  i  wydarzeniach  okolicznościowych  o  charakterze
środowiskowym, parafialnym, gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim. Swoimi występami uświetnia uroczystości typowo rozrywkowe, jak
również  te  o  charakterze  religijnym  czy  patriotycznym.  Uczestniczy  w  dorocznych  Dniach  Ziemi  siewierskiej,  dożynkach  parafialnych,
obchodach św. 11-go Listopada, 3-go Maja oraz innych spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub jako współorganizator. Bierze
udział w konkursach i koncertach, zdobywając przy tym liczne nagrody i wyróżnienia. Jest grupowym propagatorem i chlubną wizytówką małej
Ojczyzny  -  Ziemi  Siewierskiej.  Swoje  muzyczne  umiejętności  rozwija  w  remizie  strażackiej  w  Żelisławicach,  prowadzi  naukę  gry  na
instrumentach dętych i perkusyjnych, stale poszerzając skład zespołu. Aktywność i zaangażowanie członków orkiestry w życie społeczne i
kulturalne naszego regionu wpływa na utrwalenie więzi w społeczności lokalnej. Jej 80-letnia historia jest dowodem na to, że społeczność
lokalna potrzebuje grupowych form identyfikowania się z regionem i jego mieszkańcami.
  
   Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 stycznia 2008 roku podczas noworocznego spotkania samorządowego w sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Siewierzu. Laureaci otrzymali z rąk Burmistrza Zdzisława Banasia – Przewodniczącego Kapituły, okazjonalny medal wraz z
dyplomem i gratyfikacją pieniężną. Zwycięzcy, wzruszeni i zaskoczeni wyróżnieniem wyrazili swoje podziękowanie oraz dalszą gotowość do
sławienia i promowania tradycji oraz kultury Ziemi Siewierskiej.
   Na zakończenie uroczystości Burmistrz jeszcze raz pogratulował laureatom nagrody oraz podziękował wszystkim osobom przyczyniającym się
do rozwoju gminy, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierają działania realizowane przez gminę i stwarzają lepsze warunki życia jej
mieszkańców.
  Przyłączając się do gratulacji z okazji otrzymania nagrody „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS”, życzymy wielu dalszych
sukcesów w swojej społecznej pracy na rzecz gminy Siewierz oraz jej mieszkańców.
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