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FESTYN RODZINNY W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH

Pierwszego dnia "Majówki w Gminie Siewierz" w Wojkowicach Kościelnych odbył się festyn. Z tej okazji
przygotowanych zostało wiele atrakcji dla całych rodzin. Najmłodsi mogli bawić się na dmuchanych
zjeżdżalniach i skakankach, podczas gdy na scenie odbywały się występy artystyczne. Publiczności
zaprezentowały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z Wojkowic Kościelnych i Podwarpia oraz zespół
wokalny "Niezapominajki". Specjalny koncert zagrała również Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Strażak".
Widowiskowy pokaz ratownictwa technicznego i sprzętu zaprezentowała jednotska OSP z Wojkowic
Kościelnych. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem "Biały Miś".
Wydarzeniu towarzyszyły uroczystości związane z otwarciem nowo zmodernizowanej remizy miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej. W obecności Posłów na Sejm RP Anny Nemś i Beaty Małeckiej-Libery,
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, a zarazem Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP
Zdzisława Banasia, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Siewierzu Barbary Bochenek, Wicestarosty
Będzińskiego Dariusza Waluszczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego Jana Muchy,
księdza proboszcza Parafii pw. św. Marcina BM w Wojkowicach Kościelnych Stanisława Pali, oraz
pracowników powiatowej i wojewódzkiej komendy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztofa Roka i
mł. bryg. Wojciecha Rapki, a także przedstawicieli gminnych jednostek OSP przecięto symboliczną wstęgę
i przekazano do użytkowania przebudowany budynek remizy.
Prace modernizacyjne prowadzone były w 2018 roku i obejmowały roboty rozbiórkowe i demontażowe,
rozbudowę budynku o nową część, remont pomieszczeń, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, i
teletechnicznych wewnętrzne oraz wykonanie nowej instalacji c.o. i wentylacji z systemem odzysku ciepła,
dostawę i montaż wyposażenia budynku oraz zagospodarowanie terenu w postaci ogrodzenia placu
budowy i zewnętrznego oświetlenia. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 1,95 mln zł. Gmina
Siewierz uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 o wartości 158 tyś. zł.
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