
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37

Majówka w Siewierzu

   Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego zamku. W długi majowy weekend na zamkowej
scenie zaprezentowało się wielu artystów, naszych rodzimych oraz gwiazd polskiej sceny wokalnej. Każdy, kto przybył w tych dniach na zamek
z pewnością znalazł wśród przygotowanych atrakcji również coś dla siebie.
   W pierwszy dzień majówki na zamku odbyła się gala artystyczna ziemi siewierskiej. Na scenie zaprezentowali się artyści, muzycy, zespoły
oraz orkiestry dęte z terenu naszej gminy.
   Drugi dzień majowej zabawy rozpoczęły występy przedszkolaków. Jako pierwszy na scenie pojawił się Zespół Tańca Ludowego „Mały Siewierz”
z Przedszkola Publicznego w Siewierzu, który zaprezentował wiązankę tańców ludowych. „Na ludową nutę” zatańczyły przedszkolaki z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach.
   Następnie  na  scenie  wystąpili  soliści:  Karolina  Syrek,  Basia  Mrzygłód,  Jessika  Schendzielorz  z  Zespołu  –Szkolno  Przedszkolnego  w
Żelisławicach oraz Oliwia Golec i Dawid Lubiński ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu. Po nich, w pięknych tańcach oraz ludowych strojach
zaprezentował się Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Siewierzanie” z Zespołu Szkół w Siewierzu. Gwiazdą drugiego dnia majowego weekendu
był Zespół Wokalny „Partita”, który oprócz wykonania znanych i lubianych przebojów przygotował dla uczestników quiz, rozdawał zdjęcia
zespołu i autografy.
   Trzeci dzień majówki to uroczyste obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczął przemarsz korowodu spod
Remizy OSP w Siewierzu do kościoła św. Macieja Apostoła. Mszę świętą za Ojczyznę oraz Strażaków, którzy obchodzili tego dnia swoje święto
celebrował Ks. Proboszcz Jan Lubieniecki. Po mszy, poczty sztandarowe oraz wszyscy zgromadzeni w kościele udali się pod pomnik Św. Floriana,
gdzie wraz z ks. Mariuszem Dydakiem modlili się za wszystkich strażaków.
   Następnie korowód przemaszerował pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którym oddali hołd 3 maja i złożyli kwiaty: Witold Klepacz,
Grzegorz Dolniak, Waldemar Andzel – Posłowie na Sejm RP, władze samorządowe Miasta i Gminy Siewierz w osobach Burmistrza Zdzisława
Banasia, Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Bochenek i Zastępcy Burmistrza Tomasza Sadłonia, przedstawiciele powiatu będzińskiego,
przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji społecznych i kulturalnych, reprezentacje szkół z terenu Gminy Siewierz, Koła Gospodyń Wiejskich
oraz partie polityczne. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Zdzisław Banaś.
   Z okazji Święta Strażaka na uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wręczone zostały odznaczenia zasłużonym dla
pożarnictwa. Medale nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego za zasługi  dla pożarnictwa oraz
odznaki nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Będzinie i  Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Siewierzu wręczał
Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP W Katowicach oraz Witold Klepacz – Poseł na
Sejm, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach druhom z OSP Tuliszów, którzy w tym roku obchodzą 80 – lecie swojej
jednostki oraz druhom z OSP Brudzowice i OSP Siewierz.

„Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa” wręczono druhom :

Kozioł Jerzy■

Studniarz Marek■

Giełda Stanisław■

Zawiązały Dariusz■

Papierniak Czesław■

Kyrcz Henryk■

Szerszeń Janusz■

„Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa” wręczono druhowi:

Hyla Józef■

„ Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” wręczono druhom:

Uchnast Mirosław■

Swoboda Grzegorz■

Zawiązały Marcin■

Kołodziejczyk Sławomir■

Odznaki nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego „Strażak Wzorowy” wręczono druhom:

Pierzchała Krzysztof■

Hetmańczyk Kamil■

Łyniewski Dawid■

Machura Bartłomiej■

Nowak Łukasz■

Pałka Łukasz■

Srebrne odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” wręczono druhnom:

Kubik Daria■

Romaniak Katarzyna■

Frankowicz Kamila■



Kocot Arianna■

Malinowska Marzena■

Las Arianna■

   Część artystyczną, przygotowaną z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja przedstawili uczniowie Zespołu Szkół w Siewierzu. Na
zakończenie zgromadzeni pod pomnikiem przemaszerowali prosto na dziedziniec siewierskiego zamku.
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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


