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Majówka w Siewierzu

  3 i 4 maja w Siewierzu odbyła się Majówka. Dla przybyłych w tych dniach do Siewierza przygotowano wiele atrakcji i muzyki na żywo.
   Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych z siewierskiego rynku do kościoła pw. św. Macieja
Apostoła w Siewierzu,  w którym odprawiona została uroczysta Msza Św. w Intencji  Ojczyzny celebrowana przez Księdza Proboszcza Jan
Lubienieckiego.  Po  mszy  wszyscy  zgromadzeni  w  kościele  udali  się  pod  pomnik  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego,  gdzie  kombatanci,
parlamentarzyści,  przedstawiciele władz rządowych i  samorządowych oraz przedstawiciele placówek kultury, stowarzyszeń, Kół Gospodyń
Wiejskich, a także Szkół z terenu naszej gminy oraz wiele innych delegacji złożyli kwiaty dla uczczenia przyjęcia przez sejm w dniu 3 maja 1791
roku, ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 Maja. Zdzisław Banaś Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz w swoim okolicznościowym wystąpieniu
przywołał  historyczne  lata  uchwalenia  Konstytucji  oraz  przedstawił  perspektywy  na  rozwój  jakie  obecnie  stoją  przed  Gminą  Siewierz.
Uroczystościom pod pomnikiem towarzyszyły pieśni patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu oraz
Zespołu Wokalnego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Siewierz „Ale Babki”. Uroczystość woją obecnością uświetnili: Grzegorz
Dolniak – Poseł na Sejm RP oraz Stanisław Dąbrowa – Wicewojewoda Śląski.
  Popołudniu na błoniach zamku siewierskiego odbyła się impreza plenerowa, na którą przybyli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również
osoby z całego kraju, a nawet z zagranicy. Festyn rozpoczął się występami zespołów artystycznych Ziemi Siewierskiej – Orkiestry Dętej z
Siewierza oraz Zespołu Wokalnego „Ale Babki”.
   Gwiazdą tego dnia majówki byli Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. W repertuarze artystów polskiej estrady muzycznej znalazły się piosenki
wszystkim znane i lubiane. Artyści wykonali między innymi przeboje takie jak: „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Być kobietą” oraz „Odkryjemy
miłość nieznaną”. Nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewania oraz dwukrotnych występów na „bis”.
   Pierwszy dzień festynu zakończył się Majowym Kinem pod Zamkiem podczas którego odbyła się projekcja filmów „Jasminum” produkcji
polskiej i francuskiego filmu „Kocha nie kocha”.
   W drugim dniu „Majówki w Siewierzu” świętowali strażacy ochotnicy. Miejsko-Gminne Święto Strażaka rozpoczęło się od przemarszu pocztów
sztandarowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z rynku do kościoła pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu, w którym odbyła się uroczysta
Msza Św. w Intencji Strażaków Gminy Siewierz. Po mszy zgromadzeni strażacy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy przeszli pod pomnik
św. Floriana, gdzie wszyscy wspólnie modlili się do patrona strażaków. Błogosławieństwa strażakom ochotnikom z gminy Siewierz udzielił Ksiądz
Proboszcz Jan Lubieniecki. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Grzegorz Dolniak i Waldemar Andzel – Posłowie na Sejm RP oraz podkom.
Michał Łukasik - Pierwszy Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
   Po modlitwach, przy dźwiękach orkiestr dętych OSP, strażacy ochotnicy przemaszerowali ulicami Siewierza na błonia przy zamku. Podczas
obchodów Dnia Strażaka Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz i zarazem Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych oficjalnie przekazał na ręce Ryszarda Machury – Komendanta OSP w Żelisławicach, kluczyki do nowego lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego Ford Transit Furgon, przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej.
   Część  artystyczną  otworzył  koncert  Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej  „Strażak”  z  Wojkowic  Kościelnych.  Orkiestra  pod przewodnictwem
kapelmistrza Józefa Marczyka jest laureatem wielu znaczących nagród. Gościła również z koncertem na audiencji u Papieża Jana Pawła II. Młodzi
muzycy zagrali wiele znanych utworów, w tym także z muzyki rozrywkowej.
  Tego dnia gwiazdą występów estradowych była „Kapela Pieczarków”, która dzięki przebojowej muzyce jaką tworzy (FOLK-Góralski), zyskała
wielu fanów oraz stał się jedną z najpopularniejszych formacji muzycznych na terenie całego kraju. Kapela zaśpiewała między innymi „Ty moja
miła”, „Bo jo Cie kochom”, „Wina nalej” oraz „Nasze Oscypki”.
Majówka w Siewierzu zakończyła się projekcją filmu Woode’go Allena pt. „Scoop”.
  Na cały majowy weekend udostępniona została dla ruchu turystycznego platforma widokowa na zamku siewierskim. Wszyscy przybyli do
Siewierza w dniach od 1 do 4 maja mogli poznać walory architektoniczne Zamku Książąt Siewierskich oraz podziwiać panoramę gminy z
platformy widokowej w wieży bramnej. Atrakcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców gminy Siewierz, jak
również turystów przybyłych w tych dniach na Zamek prawie z całej polski. Poza mieszkańcami Miasta i Gminy Siewierz, którzy stanowili
zdecydowaną  większość  zwiedzających,  Zamek  odwiedzili  między  innymi  mieszkańcy  Warszawy,  Opola,  Rybnika,  Wrocławia,  Katowic,
Częstochowy, Zakopanego, Gliwic oraz wielu innych turystów z różnych stron Polski. Trzeciego maja na wieżę bramną zamku siewierskiego
przybyli  również obcokrajowcy z Holandii,  Węgier i  Bułgarii.  Tego samego dnia w godzinach wieczornych na platformę widokową weszła
pierwsza para młodych Katarzyna i Mariusz Szymczykowie, której towarzyszyło 24 gości weselnych. W sumie podczas czterech majowych dni
wieżę bramną zwiedziło 2641 osób.
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