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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W dniu 2 września br. w placówkach oświatowych Gminy Siewierz zainaugurowano rok szkolny
2019/2020. W szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych naukę rozpoczęło 1526 uczniów i
wychowanków. Dla większości uczniów to kolejny rok edukacji, jednakże naukę w pierwszych klasach
szkoły podstawowej na terenie naszej gminy rozpoczęło 118 uczniów.
Podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego pierwszoklasiści złożyli swoje ślubowania
oraz zostali pasowani na uczniów przez dyrektorów szkół. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz Zdzisław Banaś, który wraz z gratulacjami wręczał uczniom rozpoczynającym swoją edukację
kuferki z pomocami naukowymi.
Pragnę zapewnić, że wysoki poziom nauczania oraz funkcjonowanie naszych placówek oświatowych,
jest jednym z priorytetowych zadań władz samorządowych Gminy Siewierz. Dlatego też nieustannie
podejmujemy działania, mające na celu usprawnianie procesu kształcenia, podnoszenie jakości nauczania
oraz poprawianie warunków pracy poprzez modernizację szkół. - zapewniał Burmistrz w swoim liście
skierowanym do wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę Siewierz.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brudzowicach rozpoczęli rok szkolny w zmodernizowanym budynku.
Zakres prac w ramach zadania pod nazwą: Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz
poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach obejmował między
innymi: modernizację instalacji c.o. polegającej na wymianie starych kotłów węglowych na nowe kotły
gazowe, ocieplenie dachu stropu poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej oraz modernizację systemu oświetlenia poprzez zastosowanie opraw i żarówek LED. Wartość
inwestycji wyniosła prawie 2 miliony złotych. Na realizację inwestycji Gmina Siewierz pozyskała
doﬁnansowanie ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.149.094,84 zł
oraz 708.000,00 złotych ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego
Funduszu Solidarności na rok 2019.
Wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny, życzymy wielu sukcesów i zapału do pracy!

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

