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NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2019

    W dniu 14 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas którego Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował pracę siewierskiego samorządu w minionym 2018
roku  oraz  przedstawił  plany  rozwoju  Gminy  w  nowym  roku.  Podczas  spotkania  odbyły  się  również
uroczystości wręczenia odznaczeń ministerialnych oraz nagrody Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis
Sevioris zasłużonym mieszkańcom i organizacjom z naszej Gminy.

    Na zaproszenie Burmistrza przybyło wielu znamienitych gości zajmujących się działalnością publiczną w
naszym regionie m.in. J.E. Ks. Biskup Diecezji Sosnowieckiej dr Grzegorz Kaszak, posłowie na Sejm RP –
Anna Nemś i Beata Małecka-Libera, przedstawiciel biura Wicemarszałek Sejmu RP Babrabry Dolniak Bartosz
Smółka,  Członek  Zarządu  Województwa  Śląskiego  Izabela  Domogała,  Wicestarosta  Będziński  Dariusz
Waluszczyk,  Radny  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  Mirosław  Mazur,  Przewodniczący  Rady  Powiatu
Będzińskiego Jan Powałka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Przewodniczący
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz
Karaś, a także Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z miast i gmin naszego regionu. Na spotkaniu obecni
byli  także  członkowie  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu  wraz  z  Przewodniczącą  Barbarą  Bochenek,  sołtysi,
przedstawiciele  służb  mundurowych,  przedstawiciele  Kół  Gospodyń  Wiejskich,  Ochotniczych  Straży
Pożarnych, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i innych organizacji i instytucji
ponadlokalnych oraz przedsiębiorstw działających na terenie miasta i gminy.

    Spotkanie rozpoczął występ artystyczny Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach
występującego w tradycyjnych strojach siewierskich. Po występie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś,
który  powitał  przybyłych  na  spotkanie  gości,  a  następnie  zebrani  uczcili  minutą  ciszy  pamięć
zamordowanego  Prezydenta  Miasta  Gdańska  Pawła  Adamowicza.

    Burmistrz w formie filmu oraz prezentacji zaprezentował najważniejsze wydarzenia i dokonania mające
miejsce w Gminie Siewierz w 2018 roku. Wśród nich znalazły się między innymi:

Budowa Zintegrowanego Punku Przesiadkowego w Siewierzu
Przebudowa i remont dróg gminnych i chodników w okolicy Placu Wojska Polskiego w Siewierzu
oraz na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego i Strumień w ramach zadania „Poprawa infrastruktury
transportu  publicznego  w  Gminie  Siewierz  poprzez  poprawę  infrastruktury  drogowej  przy
Zintegrowanym  Punkcie  Przesiadkowym  w  Siewierzu”
Przebudowa dróg gminnych na ulicach Sosnowej i Piaskowej w Siewierzu
Przebudowa i remont drogi gminnej na ul. Górnej w Siewierzu
Modernizacja dróg na ulicach Pańskie i Podbagnie w Dziewkach, Wiśniowej w Siewierzu i Komorniki
w Gołuchowicach
Przebudowa części drogi gminnej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w Podwarpiu
Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach w Gminie
Siewierz
Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach
Dostawa samochodu ciężkiego i agregatu pompowego dla OSP Siewierz
Kontynuacja budowy budynku socjalnego na ul. Górnej w Siewierzu
Otwarcie Klub Seniora w budynku gminnym przy ul. Oleśnickiego w Siewierzu
Utworzenie  sal  rehabilitacyjnych  i  terapeutycznych  dla  podopiecznych  Stowarzyszenia  „Bank
Życzliwych Serc”
Zagospodarowanie terenów w Czekance i Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe



Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Tuliszów na potrzeby boiska do siatkówki i
badmintona

    Pełne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zostało załączone w formie prezentacji w pliku do
pobrania poniżej.

    Po wystąpieniu Burmistrza nastąpił uroczysty moment wręczenia odznaczeń. Odznaki Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” wręczone przez Posłów na Sejm RP Annę Nemś i Beatę Małecką-
Liberę otrzymali Stanisława Jurczyk z Brudzowic oraz Marcin Machura z Żelisławic. Tego dnia wręczono
również Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, które otrzymała Przewodnicząca
KGW  Leśniaki  Stanisława  Myrta.  Odznakę  wręczyli  Członek  Zarządu  Województwa  Śląskiego  Izabela
Domogała oraz Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur.

    Tradycją styczniowych spotkań samorządowych jest uroczystość wręczenia najważniejszej w Gminie
Siewierz  nagrody „Magnum Meritum Pro  Regionis  Et  Urbis  Sevioris”.  Nagroda ta,  przyznawana przez
Burmistrza Miasta i  Gminy Siewierz ma na celu promowanie postaw godnych naśladowania oraz osób
wnoszących nowe wartości w rozwój miasta i gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania kultury oraz
twórczości artystycznej.

    Nagrody za 2018 rok otrzymali Marian Nowacki oraz Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej
Wiosce, a wręczali je Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek oraz Burmistrz Miasta i
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

    Pan Marian Nowacki  –  mieszkaniec  Siewierza,  wyróżniający się  licznymi  dokonaniami  w zakresie
upowszechniania i  ochrony kultury oraz jej dóbr. Wieloletni prezes Fundacji „Zamek Siewierski”, której
przewodniczył w latach 1997 – 2018. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz propagowania siewierskich
zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem zamku biskupów krakowskich w Siewierzu. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu Pana Mariana Nowackiego została opracowana koncepcja udostępnienia wieży zamkowej i
budowy  mostu  bramnego.  Fundacja  wspomagała  również  gminę  w  wielu  pracach  budowlano-
konserwatorskich na zamku. Pan Marian Nowacki to również wieloletni przewodnik po siewierskiej warowni.
Pracę przewodnika, która była równocześnie jego wielką pasją, realizował społecznie, poświęcając własny
czas i energię na oprowadzanie turystów i przekazywanie bogatej wiedzy o dziejach i tajemnicach zamku.
Swoją działalnością przyczynił się niewątpliwie do wypromowania zamku i walorów historycznych naszego
regionu.

    Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce – powstał w 1969 roku. Od początku swojej
działalności był organizatorem wielu pożytecznych działań na rzecz środowiska lokalnego oraz kultywował
zwyczaje  i  obrzędy  ludowe.  Obecnie  zespół  angażuje  się  w  popularyzację  amatorskiego  ruchu
artystycznego, folkloru, pieśni i tradycji ludowej. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym swojej małej
ojczyzny organizując imprezy środowiskowe, integrujące społeczność lokalną. Współpracuje z Ochotniczą
Strażą Pożarną oraz społecznością lokalną. Swoją działalnością Zespół śpiewaczy popularyzuje kulturę ziemi
siewierskiej i utrwala ludowe zwyczaje, promując przy tym kulturalny wizerunek gminy Siewierz i amatorski
ruch artystyczny w dziedzinie pieśni i tradycji ludowej, ubogacając w ten sposób gminę i promując jej
wizerunek na szerokim forum.

    Noworoczne spotkanie jest również okazją do wręczenia podziękowań za zaangażowanie w działania
Gminy Siewierz oraz pomoc i wsparcie przy organizacji przedsięwzięć w sferze kultury i promocji. W tym
roku podziękowania w postaci pamiątkowych tablic otrzymali: Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A., PPUH
„Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., PW. PROMAG Sp. z o.o., TRIBAG S.A., Mechanic System Sp. z o.o.,
F.H.T.U. MOTYL Andrzej Motyl oraz P.P.U.H. FABET Adam Flak.

    Po wręczeniu nagród głos zabrali przybyli goście. J.E. Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak złożył życzenia udanych
przedsięwzięć, Posłowie na Sejm RP Anna Nemś i Beata Małecka-Libera życzyły zgodnej współpracy w
działaniach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, a Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela



Domogała oraz Radny Sejmiku Śląskiego Mirosław Mazur zwrócili uwagę na liczne inwestycje Gminy i jej
rozwój.

   Na zakończenie spotkania Burmistrz Zdzisław Banaś wygłosił toast oraz w imieniu władz samorządowych
Miasta  i  Gminy  Siewierz  złożył  wszystkim  zebranym  noworoczne  życzenia.  W  swoim  przemówieniu
Burmistrz wyraził potrzebę poszukiwania zgody i jedności oraz uspokojenia debaty publicznej w świetle
tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na dzień przed noworocznym spotkaniem samorządowym.
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