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Wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

  Na lutowej sesji Rady Miejskiej w Siewierzu trzem pracownikom urzędu zostały wręczone „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa
Śląskiego”, nadawane w imieniu Sejmiku Województwa Ślaskiego przez Kapitułę Odznaki. Odznaki zostały przyznane na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz następującym osobom:

Pani Lidii Białej – Skarbnikowi Miasta i Gminy Siewierz – za długoletnią, rzetelną pracę w Urzędzie i działalność na rzecz samorządu gminnego
niemal od początku jego powstania. Priorytetem w codziennej pracy Skarbnika zawsze była prawidłowa realizacja budżetu Gminy i właściwa
realizacja zadań publicznych. Z udziałem Pani Lidii Białej zostały prawidłowo przygotowane pod względem finansowym i rozliczone inwestycje,
mające duże znaczenie dla Gminy (np. oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna, hale sportowe, prace budowlano-konserwatorskie na
zamku, remonty dróg gminnych, place zabaw dla dzieci i wiele innych). Sprawując odpowiedzialną i ważną funkcję w siewierskim samorządzie,
dzięki  zaangażowaniu  w codzienną  pracę  i  należyte  wypełnianie  obowiązków służbowych,  przyczyniała  się  przez  minione  lata  do  jego
prawidłowego funkcjonowania oraz systematycznego rozwoju.

Pani Mirosławie Górce – Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego – w uznaniu za 22 -letni straż pracy w Urzędzie Miasta i Gminy
Siewierz, w trakcie którego Jej aktywność zawodowa skupiała się głównie na zagadnieniach z dziedziny urbanistyki, architektury, budownictwa,
inwestycji i planowania przestrzennego. Pani Mirosława Górka, kierując zespołem współpracowników, swoją fachową wiedzę wykorzystuje dla
dobra prawidłowego rozwoju Gminy Siewierz, z powodzeniem podejmuje kolejne wyzwania w dziedzinie prawidłowego zagospodarowania
terenów. Dzięki  dużemu, osobistemu zaangażowaniu, Gmina przygotowała szereg planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów
miasta i gminy, dzięki czemu zostały stworzone dogodne warunki dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz realizacji innych
zamierzeń inwestycyjnych, służących rozwojowi naszej Gminy.

Pani Bogusławie Korusiewicz – Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy z
wieloletnim  stażem pracy,  dla  którego  rzetelne  realizowanie  powierzonych  zadań  zawsze  ma  priorytetowe  znaczenie.  Pani  Bogusława
Korusiewicz w trakcie swojej  pracy zawodowej realizowała wiele zadań, dbając o prawidłowe funkcjonowanie urzędu i  właściwą obsługę
mieszkańców. Stale rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego sprawowania służby publicznej i dzieli się swoimi doświadczeniami.
Okazuje dużą życzliwość współpracownikom, dbając jednocześnie o dobre stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy. Z dużą otwartością na
potrzeby i oczekiwania traktuje również interesantów, służy pomocą i chętnie angażuje się w działania na rzecz wspólnoty samorządowej.

Uroczystego wręczenia odznak wyróżnionym Paniom dokonał radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krzysztof Stachowicz,  a gratulacje i
podziękowania za wieloletnią, rzetelną pracę na rzecz samorządu gminnego złożyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek oraz
Burmistrz Zdzisław Banaś.

- Kapituła pod przewodnictwem Ludgardy Buzek, po zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków złożonych przez Burmistrza, nie miała
żadnych wątpliwości, co do ich przyznania i jednogłośnie podjęła decyzję o nadaniu odznaczeń – podkreśli Krzysztof Stachowicz w swoim
wystąpieniu.

W imieniu odznaczonych głos zabrała Pani Mirosława Górka, która podziękowała za wyróżnienie i uhonorowanie pracowników urzędu.

-  Swoją  uczciwą i  rzetelną pracą zawsze starałyśmy się  rozwiązywać problemy mieszkańców.  Podczas naszej  pracy zawodowej  zostały
zrealizowane liczne inwestycje i  przedsięwzięcia dla dobra społeczności  Miasta i  Gminy Siewierz.  Jesteśmy dumne, że mogłyśmy w tym
uczestniczyć – powiedziała Mirosława Górka.
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