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Noworoczne Spotkanie Samorządowe Siewierz 2009

  W  poniedziałek  5  stycznia,  w  Sali  balowej  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Siewierzu  odbyło  się  Noworoczne  Spotkanie
Samorządowe, które już na stałe wpisało się w kalendarium imprez co roku odbywających się w Siewierzu. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i
Gminy Siewierz, na spotkanie przybyli znamienici goście: Posłowie na Sejm RP – Witold Klepacz i Waldemar Andzel i Senator RP Zbigniew Meres,
reprezentanci samorządowych władz wojewódzkich - Wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski i  Radny Sejmiku Marian
Gajda, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie sąsiadujących miast (Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Zawiercia, Wojkowic, Poręby, Psar, Mierzęcic),
przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu będzińskiego, radni Rady Miejskiej w Siewierzu, dyrektorzy placówek oświatowych z
terenu naszej gminy, dyrektorzy i właściciele wielu instytucji, przedsiębiorstw oraz firm, przedstawiciele świata kultury i sztuki, organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń, związków, fundacji oraz wiele innych osób.
   Ciepłym kolędowaniem, zebranych na sali gości przywitał chór „Ale Babki”, działający przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Siewierzu. Oficjalnego powitania wszystkich przybyłych na spotkanie dokonał gospodarz uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś. Noworoczne Spotkanie Samorządowe jest okazją do podsumowania działań prowadzonych w roku ubiegłym przez władze
gminy Siewierz, zrealizowanych i rozpoczętych inwestycji oraz planów, celów i zamierzeń na lata kolejne. Wszystko to zostało przedstawione i
omówione  przez  Burmistrza  z  wykorzystaniem  prezentacji  multimedialnej  doskonale  obrazującej  dokonania  siewierskiego  samorządu.
Prezentacja ta znajduje się na stornie internetowej Miasta i Gminy Siewierz w zakładce „Prezentacje”.
   Jak co roku,  podczas styczniowego spotkania samorządowego odbywa się uroczyste wręczenie nagrody „MAGNUM MERITUM PRO
REGIONIS ET URBIS SEVIORIS”, przyznawanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, mającej na celu promowanie postaw godnych
naśladowania oraz osób, wnoszących nowe wartości w rozwój Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury oraz
twórczości  artystycznej.  Członkowie  Kapituły  Nagrody,  po  zapoznaniu  się  z  uzasadnieniami  do  poszczególnych  wniosków  i  obszerną
charakterystyką osób nominowanych postanowili  przyznać nagrodę „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” za 2008 rok
następującym kandydatom:

TADEUSZOWI KUBISIE - plastykowi, którego pasją życia jest historia pędzlem pisana.

JERZEMU MAJCHERCZYKOWI - podróżnikowi i odkrywcy m. in. najgłębszego kanionu na świecie – Kanionu Colca w Peru

MIROSŁAWOWI SŁOMCZYŃSKIEMU – dziennikarzowi, promującemu „siewierskie klimaty”.

WIESŁAWOWI NOWAKOWI – przedsiębiorcy, mecenasowi kultury i sztuki.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Burmistrz Zdzisław Banaś i Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek. Następnie głos zabrali
laureaci, którzy podziękowali za uhonorowanie zaszczytnym wyróżnieniem jakim jest Nagroda „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS
SEVIORIS”, a także zaproszeni goście. Ksiądz Kanonik Józef Dawczyński przekazał wszystkim zgromadzonym noworoczne życzenia i przesłanie
oraz korzystając z trwającego świątecznego nastroju zachęcił do wspólnego odśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Spotkanie zakończyło się
symbolicznym toastem i  noworocznymi życzeniami,  które w imieniu władz samorządowych Miasta i  Gminy Siewierz przekazał  Burmistrz
Zdzisław Banaś.
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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


