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11 listopada - Święto Niepodległości

   W środę 11 Listopada w Siewierzu obchodzono 91 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomimo niesprzyjającej aury, w
uroczystościach wzięła udział liczna grupa osób, w tym: władze samorządowe z Burmistrzem Zdzisławem Banasiem oraz Przewodniczącą Rady
Miejskiej Barbarą Bochenek wraz z radnymi, zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, przedstawiciel Senatora RP Zbigniewa
Meresa,  st.  kpt.  Marek  Woźniak  Zastępca  Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Będzinie,  nadkom.  Arkadiusz  Miśta
Komendant Komisariatu Policji  w Siewierzu, poczty sztandarowe: Miasta i  Gminy Siewierz oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacje
związków i organizacji działających na terenie gminy, przedstawiciele jednostek kulturalnych i oświatowych oraz mieszkańcy gminy.
   Obchody Święta Niepodległości rozpoczął przemarsz korowodu z siewierskiego rynku do kościoła pw. św. Macieja Apostoła, gdzie odbyła się
Msza Święta za Ojczyznę, którą celebrował proboszcz Jan Lubieniecki.
   Po mszy wszyscy obecni zgromadzili się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki oraz
oddały hołd bohaterowi i współzałożycielowi II Rzeczpospolitej Polskiej, a także wszystkim walczącym o wolność naszej Ojczyzny.
  Burmistrz  Miasta i  Gminy Siewierz  Zdzisław Banaś w swoim wystąpieniu,  nawiązując do historii  wyraził  wdzięczność za patriotyzm i
poświęcenie ówczesnych bohaterów podczas drogi powrotu Polaków do wolności i polskości oraz podkreślił znaczenie Święta 11 listopada dla
nas - wdzięcznych spadkobierców.
   Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na zamek, gdzie odbyło się otwarcie zabytku po II etapie prac budowlano – konserwatorskich. W
ramach III etapu renowacji siewierskiego zamku m. in. wymieniono bramę główną, wykonano przyłącze elektro-energetyczne, wybudowano
przesklepienie nad wejściem do znajdującej się pod sceną piwnicy, którą wyremontowano, położono w niej posadzkę oraz dzięki Fundacji
„Zamek Siewierski” wykonano ogrzewanie podłogowe. Nadbudowana została także ściana południowa zamku oraz wyremontowana ściana
zachodnia.
  Dzięki wszystkim pracom przeprowadzonym dotychczas na zamku, bez wątpienia stał się on niezwykłą perełką architektury, która przyciąga
do naszej gminy coraz to większe rzesze turystów. Należy podkreślić, że od chwili oddania zabytku dla ruchu turystycznego zamek odwiedziło
już ponad 43 tys. osób.
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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


