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47. Dni Ziemi Siewierskiej - 7 czerwca

   Drugi dzień obchodów święta Ziemi Siewierskiej rozpoczął się również od zawodów sportowych. Od samego rana wędkarze rywalizowali w
indywidualnych Zawodach Wędkarskich Koła PZW nr 104. W godzinach dopołudniowych na stadionie LKS „Przemsza Siewierz” odbyły się
Miejsko Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, podczas których strażacy ochotnicy rywalizowali o puchar najlepszej jednostki pożarniczej
na terenie naszej gminy. W południe w hali sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu rozpoczął się Halowy Turniej Piłki Nożnej Gimnazjalistów o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
   Przygotowany na ten dzień program artystyczny, który odbywał się na błoniach przy zamku siewierskim rozpoczął się ciekawym pokazem
sztuk walki Seiseikai Yoshinkan Aikido, którą zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Sztuk Walki w Mierzęcicach. Sensei grupy wraz uczniami
zaprezentowali także umiejętność posługiwania się tradycyjnym japońskim mieczem „Katana”.
   Dużą grupę widzów przyciągnął występ Gwiazdy Wieczoru - znanego artysty Janusza Radka, który brał udział m.in. w spektakularnym
sukcesie oratoriów Piotra Rubika. Wokalista wykonał utwory cieszące się największą popularnością, pochodzące z dwóch ostatnich płyt.
Po raz pierwszy na Dniach Siewierza zaprezentował się Grzegorz Węglarz – laureat nagrody Grand Prix na „VI Festiwal Artystyczny Młodzieży
Ziemi Siewierskiej 2009”. Młody, utalentowany absolwent siewierskiego liceum wykonał utwór swojego autorstwa pt. „Czas”.
   Na scenie debiutu 47. Dni Ziemi Siewierskiej wystapił początkujący zespół rockowy z Mysłowic o tajemniczej nazwie „Hymie Weiss”. Młodzi
rockowcy już teraz nieoficjalnie planują następny koncert na terenie naszej gminy.
   Obchody Dni Ziemi Siewierskiej zakończyły się zabawą taneczną przy muzyce grupy „Sun Rise”.
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