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NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2020

    W dniu 13 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas którego Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował pracę siewierskiego samorządu w minionym 2019
roku  oraz  przedstawił  plany  rozwoju  Gminy  w  nowym  roku.  Podczas  spotkania  odbyły  się  również
uroczystości  wręczenia  odznaczeń państwowych oraz  nagród  Magnum Meritum Pro  Regionis  Et  Urbis
Sevioris mieszkańcom i organizacjom zasłużonym dla naszej gminy.

    Na zaproszenie Burmistrza przybyło wielu znamienitych gości zajmujących się działalnością publiczną w
naszym regionie m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty, posłowie na Sejm RP – Barbara
Dolniak,  Rafał  Adamczyk,  Waldemar  Andzel,  Mateusz  Bochenek,  Senator  RP  Beata  Małecka-Libera,  II
Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Będziński
Dariusz  Waluszczyk,  Członek  Zarządu  Powiatu  Będzińskiego  Adam  Szydłowski,  Radny  Sejmiku
Województwa  Śląskiego  Rafał  Porc,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Będzińskiego  Jan  Powałka,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Radna Rady Powiatu Będzińskiego Monika
Pawłowska-Dyszy, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi Rady
Miejskiej, a także Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z miast i gmin naszego regionu: Burmistrz Miasta
Myszków Włodzimierz Żak, Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz
Szczerba, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z Zastępcą
Martą Szymiec oraz Wiceprezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Damian Rutkowski.

    Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, członkowie organizacji społecznych,
Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych z
terenu  gminy,  kierownictwo  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Siewierz,  sołtysi,  prezesi  klubów  sportowych,
stowarzyszeń i instytucji ponadlokalnych oraz przedsiębiorstw działających na terenie miasta i gminy.

    Spotkanie rozpoczął występ Anety Machury - laureatki nagrody Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis
Sevioris. Po występie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś, który powitał przybyłych na spotkanie gości.
Podczas  uroczystości  nadane  zostały  Medale  za  Długoletnią  Służbę  zasłużonym  pracownikom
samorządowym. Srebrnym medalem odznaczona została Agnieszka Gajek, a brązowymi Justyna Dziuba
oraz Wioleta Sobczyk. Odznaczenia wręczył II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz.

    W swoim wystąpieniu Burmistrz Zdzisław Banaś zaprezentował najważniejsze dokonania samorządu w
minionym roku oraz przedstawił plany na 2020 rok.

    Wśród najważniejszych przedsięwzięć 2019 roku znalazły się:

Budowa parku miejskiego w Siewierzu.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brudzowicach i Dziewkach.
Budowa drogi gminnej łączącej ulice Bytomską i Parkową w Siewierzu.
Budowa mostu nad rzeką Mitręgą w ciągu ulicy Zagłębiowskiej w Siewierzu.
Remont drogi powiatowej na ulicy Kazimierzówka w Dziewkach.
Remont drogi gminnej w Żelisławicach.
Budowa drogi dojazdowej do pól od ulicy Długiej w Siewierzu.
Remont ulicy Wolności w Siewierzu.
Budowa oświetlenia ulicy Podgródkowej w Dziewkach.
Doposażenie placów zabaw w Wojkowicach Kościelnych, Kuźnicy Warężyńskiej oraz w Dziewkach.
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Leśniaki.
Uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza w gminie Siewierz.
Remont mostu zwodzonego zamku siewierskiego.



Odsłonięcie, konserwacja i odrestaurowanie bastejowego systemu obronnego zamku w Siewierzu.
Rozpoczęcie budowy drogi łączącej ulice Polną i Parkową w Siewierzu.
Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. „Piwoni”.
Rozpoczęcie budowy nowego przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobka w Siewierzu. 

    Pełne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zostało załączone w formie prezentacji w pliku do
pobrania poniżej.
 
    Tradycją styczniowych spotkań samorządowych jest uroczystość wręczenia nagród 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.

    Decyzją Kapituły z dnia 5 grudnia 2019 r. nagrodę Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris za
2019 rok otrzymali:  Aneta Machura, Mariusz Torbus oraz Zespół Śpiewaczy KGW Brudzowice. Nagrody
wręczyli  Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Siewierzu Barbara Bochenek oraz Burmistrz Miasta i  Gminy
Siewierz Zdzisław Banaś.

    Pani Aneta Machura jest nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych,
wychowawca świetlicy, lider zespołu ds. promocji  szkoły. Od wielu lat rozwija zainteresowania twórcze
dzieci podczas prowadzonych zajęć wokalnych i angażuje  wychowanków w uroczystości szkolne i lokalne.
Wielokrotnie  była  pomysłodawcą  i  pełniła  rolę  koordynatora   dużych  projektów  artystycznych  dla
środowiska lokalnego, odbywających się również poza murami szkoły – festiwali, przeglądów, konkursów i
uroczystości  gminnych.  Wiele  występów  jest  nagradzanych  i  wyróżnianych  ze  względu  na  wartości
artystyczne.  Poprzez  swoją  owocną  działalność  przyczynia  się  do  wszechstronnego  rozwoju  młodego
pokolenia oraz promowania szkoły i gminy.

    Pan Mariusz Torbus -  z wykształcenia muzyk, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księstwa
Siewierskiego  w Siewierzu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych. Twórca
zespołów ludowych „Mali Siewierzanie” oraz „Siewierzanie”, działających przy  Szkole Podstawowej Nr 1 w
Siewierzu. Angażował się również w projekt muzyczny, którego efektem było powstanie zespołu dziecięcego
„Kangurki”. Rozwija twórcze zainteresowania dzieci podczas  prowadzonych zajęć wokalnych i wspiera ich
indywidualne możliwości rozwojowe. Jest organizatorem wielu imprez i uroczystości patriotycznych. Pełni
rolę  koordynatora  i  pomysłodawcy  wielu  dużych  projektów  artystycznych  skierowanych  do  lokalnego
środowiska. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, współpracuje  z placówkami
kulturalno-oświatowymi oraz z  partnerskim miastem Edeleny.  Odnosi  liczne sukcesy,  a  poprzez swoją
działalność pedagogiczną i artystyczną promuje gminę.

    Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Brudzowicach –  powstał na fundamencie KGW Brudzowice
I i KGW Brudzowice II. W pierwszych latach istnienia koło było organizatorem wielu pożytecznych działań
skierowanych  do  środowiska  lokalnego  jak  np.  kursów  kwalifikacyjnych  w  rolnictwie,  kursów  szycia  i
gotowania, pogadanek zdrowotnych. Ważną sferą działalności była i  jest nadal działalność kulturalna i
uświetnianie  występami  uroczystości  w  sołectwie  i  poza  nim.   Obecnie  zespół  angażuje  się  w  wiele
przedsięwzięć i w życie kulturalne  swojej miejscowości i gminy – współorganizuje uroczystości kościelne i
świeckie, współpracuje z organizacjami działającymi w Brudzowicach, uczestniczy również w wydarzeniach
szkolnych. Reprezentując  gminę w konkursach i przeglądach twórczości, promuje gminę i amatorski ruch
artystyczny. Swoją działalnością przyczynia się do popularyzacji folkloru i tradycji ludowej.

    Noworoczne spotkanie jest również okazją do złożenia podziękowań przedsięborcom zaangażowanym w
działania Gminy Siewierz, okazującym pomoc i wsparcie przy organizacji przedsięwzięć w sferze kultury i
promocji. Okolicznościowymi podziękowaniami wyróżnieni zostali: 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. oraz
Topcon Polska Sp. z o.o.



   Na zakończenie spotkania Burmistrz Zdzisław Banaś wygłosił toast oraz w imieniu władz samorządowych
Miasta i Gminy Siewierz złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.
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