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46. Dni Ziemi Siewierskiej

   31 maja i 1 czerwca już po raz 46. w Siewierzu obchodziliśmy Dni Ziemi Siewierskiej. Na te dwa ciepłe i słoneczne dni organizatorzy
przygotowali szereg ciekawych atrakcji. Niezależnie od wieku, każdy kto przybył na Dni Ziemi Siewierskiej znalazł dla siebie coś interesującego i
mile spędził czas.
   Świętowanie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia Wystawy Przyrodniczo-Łowickiej Ziemi Zawierciańsko-Zagłębiowskiej w Hali Sportowej
przy Zespole Szkół w Siewierzu, zorganizowanej w ramach obchodów 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Zdzisław Banaś Burmistrz Miasta
i Gminy Siewierz w swoim wystąpieniu złożył gratulacje z okazji Jubileuszu oraz podziękował organizatorom za poświęcenie i trud włożony w
przygotowanie tak dużego i niezwykłego przedsięwzięcia. Podczas uroczystości wręczone zostały medale oraz odznaki zasłużonym dla rozwoju
łowiectwa. Jednym z uhonorowanych złotym medalem został Burmistrz Zdzisław Banaś. Przecięcia wstęgi i  zarazem oficjalnego otwarcia
wystawy dokonali: Jan Suchorończak V-ce Prezes Naczelnej Rady Łowickiej Polskiego Związku Łowieckiego, Zdzisław Banaś Burmistrz Siewierza
oraz Kazimierz Szabla Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
   Uroczystość  swoją  obecnością  uświetnili:  Posłowie  na  Sejm RP –  Beata  Małecka-Libera,  Grzegorz  Dolniak,  Senator  Zbigniew Meres,
Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa, Burmistrz Wojkowic Andrzej Cembrzyński, Burmistrz Poręby Marek Śliwa, Burmistrz Ogrodzieńca
Andrzej  Mikulski,  Wójt  Gminy  Psary  Marian  Kozieł,  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu  Barbara  Bochenek  wraz  z  Radnymi,
Przewodniczący  Rad  Miejskich  i  Gminnych  Ziem  Zawierciańsko-Zagłębiowskich,  Członkowie  Związku  Łowieckiego  z  terenów  powiatu
będzińskiego, zawierciańskiego i myszkowskiego, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz wielu zaproszonych gości i
pasjonatów sztuki łowickiej.
   Ta niezwykła wystawa ukazuje dorobek i bogatą historię wielopokoleniowej kultury i tradycji łowieckiej. Jest ona czynna codziennie w
godzinach od 800 do 1600, aż do 6 czerwca br. Serdecznie zapraszamy do podziwiania trofeów myśliwskich z polski i z zagranicy.
   Następnie wszyscy zgromadzeni na Hali Sportowej w Siewierzu przy muzyce w wykonaniu Orkiestr Dętych OSP z Siewierza i Wojkowic
Kościelnych przemaszerowali ulicami miasta na błonia przy Zamku Siewierskim, gdzie Burmistrz Zdzisław Banaś ogłosił rozpoczęcie odchodów
Dni Ziemi Siewierskiej i przekazał „klucze do miast” młodzieży, która przez dwa dni święta naszej małej ojczyzny „dobrze i sprawiedliwie
rządziła siewierskimi włościami”.
   Na scenie przygotowanej na błoniach przy zamku w pierwszym dniu obchodów Dni Ziemi Siewierskiej można było podziwiać nasze rodzime
gwiazdy występujące w programie artystycznym „Kultura Ziemi Siewierskiej”. Usłyszeć i  zobaczyć można było wiele rodzajów twórczości
artystycznej, począwszy od ludowego folkloru, muzykę orkiestr dętych, występy taneczne i kabaretowe, do utworów pop dance.
   Gwiazdą wieczoru był Stan Borys z zespołem „Imię jego 44”, w wykonaniu którego mogliśmy usłyszeć takie przeboje jak: „To Ziemia”, „Anna”,
„Jaskółka Uwięziona” oraz wiele innych znanych i lubianych utworów.
    Pierwszy dzień „siewierskiego święta” zakończył się efektownym pokazem sztucznych ogni.
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   1 czerwca z okazji  Dnia Dziecka, odbyło się wiele konkursów i zabaw oraz przygotowanych zostało szereg niespodzianek
specjalnie dla najmłodszych uczestników Dni Ziemi Siewierskiej.
   Niedziela rozpoczęła się od zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży zorganizowanych przez Polski Związek Wędkarski Koło Nr
104 w Siewierzu na nabrzeżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego w Tuliszowie. W zawodach o puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz wzięło udział 25 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Szczegółowe informacje oraz wyniki zawodów dostępne są
na stronie internetowej www.pzw.siewierz.pl
   W między czasie na boisku sportowym Ludowego Klubu Sportowego „Przemsza” Siewierz odbyły się Miejsko-Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze. Podczas zawodów można było podziwiać wiele konkurencji sprawnościowych pokazujących umiejętności oraz
szybkość działania  naszych strażaków ochotników.  W zawodach udział  wzięło  7  drużyn OSP w grupie  mężczyzn,  4  drużyny
dziewcząt i 4 drużyny chłopców w tzw. Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej do lat 16 oraz jedna drużyna w grupie kobiet. Ostateczne
wyniki Zawodów Sportowo-Pożarniczych przedstawiają się następująco:

Grupa A Mężczyźni:
  I miejsce – OSP Siewierz Osiedle
  II miejsce – OSP Piwoń
  III miejsce – OSP Leśniaki
  IV miejsce – OSP Brudzowice
  V miejsce – OSP Żelisławice
  VI miejsce – OSP Siewierz Rynek
  VII miejsce – OSP Dziewki

Grupa MDP Dziewczęta:
  I miejsce – OSP Piwoń
  II miejsce – OSP Siewierz Osiedle
  III miejsce – OSP Żelisławice
  IV miejsce – OSP Siewierz Rynek

Grupa MDP Chłopcy:
  I miejsce – OSP Leśniaki
  II miejsce – OSP Brudzowice
  III miejsce – OSP Nowa Wioska
  IV miejsce – OSP Żelisławice

Grupa C Kobiety:
  I miejsce – OSP Siewierz Osiedle

   Niedzielne popołudnie obfitowało w szereg imprez odbywających się na błoniach przy Zamku Siewierskim, które w szczególności
skierowane były do dzieci i młodzieży. Impreza rozpoczęła się od fascynującego pokazu sztuk walk dalekowschodnich Aikido w
wykonaniu adeptów ze szkoły BuDoKan Dojo w Mierzęcicach. Zaprezentowane zostały między innymi sztuki walki Aikido i sztuki
walki z użyciem japońskiego miecza tzw. kataną, techniki samoobrony oraz efektowne metody wykonywania cięć przy pomocy
katany.
  Następnie  w  barwnych  i  bardzo  ładnych  programach  artystycznych  zaśpiewały  i  zatańczyły  przedszkolaki  z  Przedszkola
Publicznego  w Siewierzu,  Przedszkola  w Żelisławicach  i  Przedszkola  w Wojkowicach  Kościelnych.  Każde  z  dzieci  dostało  od
organizatorów słodki upominek z okazji Dnia Dziecka.
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  Po przedszkolakach na scenę weszła Wrona z Papugą i Kogutem, czyli „Ptasiowe Radio”, które poprzez śpiew, zabawę i konkursy
uczy dzieci  znajomości  ptaków oraz innych zwierząt  leśnych.  Każde dziecko które aktywnie uczestniczyło w przygotowanym
specjalnie dla nich przedstawieniu dostało od Papugi podarunek.
  W czasie gdy na błoniach dzieci bawiły z „Ptasiowym Radiem”, na boisku sportowym w Żelisławicach rozgrywany był mecz piłki
nożnej pomiędzy „Ostoją” Żelisławice, a LKS „Przemsza” Siewierz. Po zaciętej i ciekawej walce spotkanie zakończyło się wynikiem
4:0 dla drużyny z Siewierza.
  Na drugi dzień „siewierskiego święta” organizatorzy przygotowali, aż dwie gwiazdy wieczoru. Pierwszą z nich był Gang Marcela,
który wprawił widownie zgromadzoną na błoniach zamkowych w prawdziwą atmosferę country. Natomiast drugą gwiazdą była Ewa
Kuklińska, która zaśpiewała utwory z repertuaru znanych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej.
  Już dziś serdecznie zapraszamy za rok na kolejne Dni Ziemi Siewierskiej, podczas których dobrej zabawy zapewne nie zabraknie.
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