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Wykonawca, firma JUNKO-
BUD Sp. z o.o. z Chorzowa, 
rozpoczął już prace rozbiór-
kowe nawierzchni. Właściwe 
roboty ziemne będą realizo-
wane po otrzymaniu pozwo-
lenia konserwatorskiego. 
Podczas realizacji inwestycji 
Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić dojazd do posesji 
prywatnych, jednak z uwagi 

na głębokie wykopy na wyko-
nywaną kanalizację deszczo-
wą (i inne sieci w pasie jezd-
ni), konieczne będą czasowe 
wyłączenia ulicy Krakowskiej 
z ruchu.

Inwestycja obejmuje prze-
budowę drogi ul. Krakowskiej 
od Rynku do mostu – tj. na 
odcinku o długości około 397 
metrów.

W ramach zadania wybu-
dowana zostanie jezdnia as-
faltowa oraz nowe chodniki 
o nawierzchni z płyt grani-
towych oraz chodniki o na-
wierzchni kostki betonowej 
szlachetnej (w okolicy parkin-
gu przy Zamku).

Ponadto, inwestycja obej-
muje zagospodarowanie 
skweru pomiędzy ulicą Kra-
kowską i Ludową. Wykona-
na zostanie zielona ściana w 
formie paneli roślinnych po 
stronie północnej oraz na-
wierzchnia z paneli kompozy-
towych. Liniowa kompozycja 
skweru zostanie uzupełniona 
poprzez nasadzenia różnych 
gatunków traw o zróżnicowa-
nej kolorystyce oraz drzew.

W ramach zadania planuje 
się wykonanie skablowania 
do ziemi sieci elektroenerge-
tycznych oraz teletechnicz-
nych. Wybudowane zosta-
nie nowe, energooszczędne 
oświetlenie uliczne. Planuje 
się wykonanie brakujących 
przyłączy wodociągowych. 
Wybudowany zostanie rów-
nież kanał technologiczny.

Na realizację inwestycji 
gmina pozyskała dofinanso-
wanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego w kwocie 
2.677.261,11 zł brutto.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

ROZPOCZęła SIę PRZEBUDOWa ULICY KRaKOWSKIEJ W SIEWIERZU

Do dnia 30 września 2021 r. potrwa realizacja inwestycji dro-
gowej polegającej na przebudowie ulicy Krakowskiej w Siewie-
rzu. Zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia 
intensywnych wykopów dojazd w kierunku i z Kuźnicy Sulikow-
skiej oraz Gołuchowic będzie odbywał się ulicą Ludową oraz 
ulicą T. Kościuszki (odcinek od Rynku), które będą wykorzysty-
wane, jako ulice dwukierunkowe. Na czas zmiany organizacji ru-
chu nie będzie możliwe parkowanie wzdłuż ulicy Ludowej oraz 
T. Kościuszki (odcinek od Rynku).

 Przebudowa drogi powiatowej odbywa się na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Siewierz a Powiatem Będzińskim, zgodnie, z którym gmina pełni rolę inwestora.
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Z prac wykończeniowych zo-
stały ułożone płytki na ścianach 
w kuchni i zapleczu kuchennym, 
częściowo w łazienkach dla per-
sonelu oraz aktualnie układane 
są płytki na podłogach w części 
administracyjnej. Realizowane 
są również prace wykończenio-
we polegające na montażu sufi-
tów podwieszanych oraz obudo-
wy z płyt gipsowo-kartonowych 
np. świetlików. Ze względu na 
aktualne warunki atmosferyczne 
prace na zewnątrz zostały czę-
ściowo wstrzymane do czasu 
poprawy pogody.

Nowe przedszkole wraz ze 
żłobkiem zlikwiduje problem z 
dostępnością dla dzieci z nie-
pełnosprawnościami i poprawi 
bezpieczeństwo w najbliższym 
otoczeniu. Zarówno przedszkole 
jak i żłobek będą w pełni dosto-
sowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wolne od barier 
architektonicznych. Ponadto re-
alizacja inwestycji przyczyni się 
do podniesienia jakości prowa-
dzonych zajęć dydaktyczno-wy-
chowawczych. Nowe przedszko-

le oprócz 8 sal dydaktycznych 
będzie posiadać wydzielone po-
mieszczenia takie jak: dwie sale 
do leżakowania, sala korekcyjna 
i rytmiczna, sala integracji senso-
rycznej, sala audytoryjna.

Ponadto Gmina Siewierz dąży 
do tego aby budynek przedszko-
la był również energooszczędny 
w związku z powyższym w dniu 
16 lutego 2021 r podpisaliśmy 
umowę na przygotowywanie do-
kumentacji mającej na celu opra-
cowanie programu funkcjonalno-
użytkowego dla zaprojektowania 
i budowy instalacji fotowolta-
icznej na budynku przedszkola 
wraz ze żłobkiem w Siewierzu. 
Dokumentacja będzie dotyczyć 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 
do 50 kWp montowanej na da-
chu budynku. 

Zauważamy również, iż na 
obiekcie została już zamontowa-
na instalacja solarna wstępnego 
podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej, co także wpływa na ener-
gooszczędność budynku.

Gmina Siewierz pozyskała 
środki Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014 - 2020 w kwocie 
1.208.211,46 zł oraz ze środków 
Górnośląsko - Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Programu 
działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji w roku 2020 w kwo-
cie 1.558.835,00 zł. Jednocze-
śnie biorąc pod uwagę wartość 
zadania związanego z budową 
budynku przedszkola cały czas 
czynione są starania władz sa-
morządowych mające na celu 
zwiększenie dofinansowania do 
realizacji tej największej gminnej 
inwestycji. Natomiast na budowę 
żłobka Gmina Siewierz pozy-
skała dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Pracy w ramach 
Rządowego programu Maluch + 

2020 w kwocie 649.283,00 zł. Ze 
środków Funduszu Pracy oprócz 
budowy budynku żłobka, sfinan-
sowany zostanie w 80 % zakup 
wyposażenia budynku.

Termin zakończenia realiza-
cji prac budowlanych na terenie 
inwestycji przypada na dzień 
31 maja 2021 r. Planuje się, że 
przedszkole rozpocznie funkcjo-
nowanie od 1 września 2021 r.

Wykonywana w trybie zapro-
jektuj i wybuduj inwestycja pole-
gająca na budowie przedszkola 
wraz ze żłobkiem na ul. Sikor-
skiego w Siewierzu realizowana 
jest przez Wykonawcę tj. firmę 
STB Sp. z o.o. z Częstochowy.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

informacje

Na budynku żłobka kończą się prace związane z wykonaniem elewacji.

tRWa BUDOWa nOWOCZESnEgO PRZEDSZKOLa WRaZ ZE żłOBKIEm

Ze względu na dużą powierzchnię użytkową obiektu (ponad 
3 tys. m. kw.) w dalszym ciągu trwają prace w obiekcie przed-
szkola polegające na montażu instalacji: centralnego ogrzewa-
nia, sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca kończy wykonywać 
wylewki cementowe w budynku przedszkola. W obiekcie został 
zamontowany cały zakres dotyczący stolarki okiennej w tym 
świetliki dachowe oraz drzwi zewnętrzne i przeciwpożarowe. 

Zmiana ta polega na całko-
witym wyłączeniu z ruchu ulicy 
Krakowskiej i wprowadzeniu ru-
chu dwukierunkowego na ulicy 
Ludowej. Dotyczy to linii autobu-
sowych nr 2A, 619, 637 i 969.

Wyznaczony objazd nie spo-
woduje wydłużenia tras prze-
jazdów w/w autobusów, ale 
zmienione zostały lokalizacje 
następujących przystanków au-
tobusowych:

• „Siewierz Zamek” – stano-
wiska w obu kierunkach zostały 
przesunięte w kierunku mostu 
nad Czarną Przemszą,

• „Siewierz Rynek” – stanowi-
sko znajdujące się na przedłuże-
niu ul. Krakowskiej zlokalizowa-
ne zostało na ul.Kopernika, za 
skrzyżowaniem z ul. Kościuszki.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

ZmIana KURSOWanIa LInII aUtOBUSOWYCh nR 2a, 619, 637 I 969
W ZWIąZKU Z PRZEBUDOWą ULICY KRaKOWSKIEJ W SIEWIERZU

Urząd Miasta i Gminy Siewierz w uzgodnieniu z Zarządem 
Transportu Metropolitalnego informują, że w związku z roz-
poczętą inwestycją pn. „Rewitalizacja historycznego cen-
trum Siewierza” obejmującą przebudowę ulicy Krakowskiej  
w Siewierzu, z dniem 23 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana 
organizacji ruchu w rejonie Rynku.



3inwestycje

Poza udostępnieniem do 
zwiedzania tarasu artyleryj-
skiego, w ramach zadania wy-
eksponowane zostały również 
relikty dwóch bastei od strony 
południowej wraz z aranżacją 
XVI-wiecznego stanowiska ar-
tyleryjskiego. Elementy stano-
wiska artyleryjskiego – działo i 
koszokopy – zostały dostarczo-
ne przez Wykonawcę i znajdu-
ją się już w obiekcie. Ich usta-
wienie i zamocowanie zostanie 
wykonane przy sprzyjających 

warunkach pogodowych. Do-
tychczas wykonane zostały 
również schody umożliwiające 
przejście z poziomu między-
murza do podziemi barbakanu.

Zgodnie z zawartą umową, 
inwestycja wraz z dokonaniem 
zgłoszenia zakończenia budo-
wy ma zostać zakończona do 
31 maja 2021 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

InWEStYCJa ZWIąZana Z ODSłOnIęCIEm, KOnSERWaCJą I REStaURaCJą 
BaStEJOWEgO SYStEmU OBROnnEgO ZamKU ZmIERZa KU KOŃCOWI

Wykonawca zakończył prace związane z odtworzeniem mu-
rów zewnętrznych tarasu artyleryjskiego zamku siewierskie-
go. Na końcowym etapie jest wykonanie posadzki tarasu w 
systemie HanseGrand®. Przy sprzyjających warunkach pogo-
dowych rozpoczną się prace porządkowe.

Zamek siewierski wraz z odrestaurowanymi murami obronnymi w zimowej odsłonie. (Foto: Drone Vision Jarosław Błaszkiewicz)

Posadzka tarasu artyleryjskiego została wykonana w systemie HanseGrand®

Zakres zadania to zaprojekto-
wanie i wykonanie 400 instalacji 
fotowoltaicznych, 54 instalacji 
powietrznych pomp ciepła na 
potrzeby centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej 
oraz 7 instalacji powietrznych 
pomp ciepła na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej.

Aktualnie realizowane są 
prace związane z montażem in-
stalacji ogniw fotowoltaicznych 
- Wykonawca na bieżąco wy-
konuje inwentaryzacje, przed-
stawia do akceptacji projekty 
wykonawcze oraz wykonuje 
montaże. Zamontowanych zo-
stało już ponad 250 instalacji 

fotowoltaicznych o mocy od 2 
kW do 4 kW.

Wykonawca przedłożył także 
do akceptacji wnioski materiało-
we dotyczące elementów insta-
lacji powietrznych pomp ciepła 
do c.o. i c.w.u, takich jak pompy 
ciepła, bufory oraz zasobniki do 
c.w.u, które zostały zaakcepto-
wane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego branży sanitar-
nej. Trwają inwentaryzacje w 
budynkach, których właściciele 
przeszli pomyślnie rekrutację 
do projektu i podpisali umowę z 
Gminą Siewierz. Zamontowane 
zostaną pompy ciepła o mocach 
od 15 kW do 30 kW.

Cena brutto inwestycji we-
dług zawartej umowy wyniesie 
12.040.611,80 zł, natomiast do-
finansowanie pozyskane przez 
Gminę Siewierz z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 w ramach projektu 
wynosi 8.441.690,00 zł. 

Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na wrzesień 2021 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

BUDOWa POWIEtRZnYCh POmP CIEPła ORaZ OgnIW FOtOWOLtaICZnYCh

Trwają prace związane z realizacją zadania polegającego na 
budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła 
na terenie Gminy Siewierz w ramach projektu pn.: „Budowa 
ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozie-
głowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.

W ramach projektu zamontowano już ponad 250 instalacji fotowoltaicznych.
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W pomieszczeniach zlokali-
zowanych w piwnicach obiektu 
trwa pogłębiębianie pomiesz-
czeń w celu uzyskania wyma-
ganych wysokości, dodatkowo 
rozpoczęto prace związane z 
zapewnieniem bezpośredniego 
dostępu do dwóch lokali znajdu-
jących się w piwnicach obiektu, 
poprzez wykonanie dwóch kla-
tek schodowych zewnętrznych,  
schody będą wykonane w tech-
nologii z kostki betonowej z wy-
kończeniem z obrzeży.

Po zakończeniu prac wykoń-
czeniowych na 1. piętrze bu-
dynku, Wykonawca przystąpi 
do realizacji zadania w części 
dotyczącej parteru, w celu za-
chowania prawidłowego funk-
cjonowania budynku, w tym 

przemieszczania się osób wy-
najmujących lokale, pracowni-
ków oraz klientów.

Inwestycja w całości obejmuje 
wykonanie robót budowlanych i 
wykończeniowych wewnętrz-
nych, jak również wykonanie 
robót wodno-kanalizacyjnych, 
c.o. i gazowych wraz z kotłow-
nią gazową. Ponadto wykonana 
zostanie instalacja elektryczna 
oraz roboty zewnętrzne przy 
budynku. W ramach zadania 
planuje się również przebudowę 
wraz ze zmianą sposobu użyt-
kowania pomieszczeń zlokali-
zowanych w piwnicach obiektu. 
Przewiduje się zmianę sposobu 
użytkowania z pomieszczeń 
gopspodarczych i technicz-
nych na lokale użytkowe oraz 

wydzielenie nowej kotłowni za 
pomocą ścian oddzielenia po-
żarowego. Na parterze zakłada 
się dotychczasowe użytkowanie 
funkcji, podobnie jak na 1. pię-

trze. Dostęp dla gości do lokali 
zlokalizowanych na parterze i 
1. piętrze od głównej ulicy, od 

inwestycje

W ostatnim okresie została 
wykonana nawierzchnia z kostki 
brukowej na ul. Źródlanej jako 
ciąg pieszo-jezdny, trwają prace 
wykończeniowe i porządkowa-
nie terenu.

Aktualnie Wykonawca tj. Za-
kład Budownictwa Ogólnego 
„DROBUD” z Opola realizuje in-
westycję na ul. Nowej w zakresie 
kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej, sieci wodociągowej oraz 
instalacji elektrycznej tj. energo-
oszczędne oświetlenie uliczne w 
ilości 4 słupów oświetleniowych 
wraz z oprawami LED oraz kanał 
technologiczny na całej długości 
ulicy. Równocześnie trwają pra-
ce na ul. Wąskiej polegające na 
wykonywaniu przebudowy sieci 
wodociągowej. Następnie będą 
wykonywane prace mające na 
celu wykonanie kanalizacji sani-
tarnej, deszczowej oraz prace z 
branży elektrycznej. Na ul. Wą-
skiej planuje się montaż 5 opraw 
oświetlenia ulicznego oraz kanał 

technologiczny.
Drogi osiedlowe wykonane 

są jako ciągi pieszo-jezdne. Ze 
względu na istniejące zabudo-
wania oraz granice działek ulice 
osiedlowe posiadają zmienną 
szerokość i lokalne zawężenia 
jezdni.

Koleją planowaną ulicą jaka 
będzie realizowana przez Wyko-
nawcę będzie ulica Klubowa.

Inwestycja ma na celu po-
prawę stanu środowiska przez 
zmniejszenie odprowadzania 
zanieczyszczeń do wód pod-
ziemnych i powierzchniowych. 
Wykonanie nowej nawierzch-
ni z kostki brukowej zwiększa 
bezpieczeństwo mieszkańców 
jak również komfort korzystania 
z dróg osiedlowych przez poru-
szające się pojazdy.

Na realizację zadania: Budo-
wa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w części miasta Siewierz 
- tzw. Piwoni Gmina Siewierz 
pozyskała dofinansowanie z na-

stępujących źródeł:
- ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Ślaskiego w kwocie 
3.149.858,01 zł

- ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w formie nieumarzalnej po-
życzki w kwocie 637.471,00 zł (w 
trakcie procesowania jest zmia-
na formy udzielonej pożyczki 
wraz ze zmniejszeniem jej kwoty 
i zasady udzielenia)

- ze środków Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii w ramach 
Metropolitarnego Funduszu Soli-
darności w kwocie 200.000,00 zł 
z przeznaczeniem na przebudo-
wę wodociągów

- ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 1.696.300,00 zł z prze-
znaczeniem na przebudowę wo-
dociągów i sieci elektrycznych.

Planowane zakończenie całej 
inwestycji zgodnie z umową to 
30 listopada 2021r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

tRWaJą PRaCE PRZY BUDOWIE KanaLIZaCJI na „PIWOnI” W SIEWIERZU

Trwają prace związane z realizacją inwestycji polegającej na 
budowie kanalizacji oraz przebudowie i odwodnieniu dróg, a 
także przebudowie wodociągu na tzw. „Piwoni” w Siewierzu. Ze 
względu na zmienne warunki atmosferyczne prace na inwestycji 
wykonywane są sukcesywnie w miarę możliwości, a ich zakres 
jest zależny od panujących warunków pogodowych.

c.d. na str. 5

W ostatnim czasie na ulicy Źródlanej została ułożona nowa nawierzchnia z kostki.

tRWa PRZEBUDOWa I REmOnt BUDYnKU KOmUnaLnEgO PRZY ULICY 
DąBROWSKIEJ 2 W WOJKOWICaCh KOśCIELnYCh

W obecnej chwili, Wykonawca, firma „ARBUD” realizuje 
prace związane z remontem dachu oraz naprawą elewacji bu-
dynku. Na pierwszym piętrze budynku została wymieniona 
instalacja elektryczna, jak równiez trwają prace związane z 
wykonaniem nowej instalacji c.o. oraz robót związanych z in-
stalacją wodno-kanalizacyjnych, w części lokali użytkowych 
trwają prace wykończeniowe.

Prace remonotowe obejmują m. in. naprawę elewacji budynku.
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Wstępna koncepcja pro-
jektowa została załączona 
na oficjalnej stronie miasta i 
gminy Siewierz pod adresem: 
https://www.siewierz.pl/3/in-
formacja/3575/#menu

Projekt zakłada przebudo-
wę układu drogowego na te-
renie Siewierza, w szczegól-
ności:

Drogę powiatową na ul. • 
Częstochowskiej– od 
skrzyżowania z drogą 
powiatową na ul. 3 Maja 
do skrzyżowania z drogą 
gminną na ul. Oleśnickie-
go włącznie,
Drogę powiatową na ul. • 
Bohaterów wraz z par-
kingiem przy placu targo-
wym – od skrzyżowania z 
drogą krajową do skrzy-
żowania z drogą powia-
tową na ul. Częstochow-
skiej włącznie,
Drogę gminną dojazdową • 
(bez nazwy) w zakresie 
działki geodezyjnej 3348 
obręb: Siewierz - odcinek 
równoległy do drogi kra-
jowej, przy posesji nr 23 
przy ul. Bohaterów,
Łącznik (bez nazwy) po-• 
między ul. Częstochow-
ską, a ul. Dąbrowskiego 
w zakresie działki geode-
zyjnej 2970 obręb: Sie-
wierz – odcinek pomiędzy 
posesjami nr 70 a 72 przy 
ul. Częstochowskiej,
Parking gminny przy • 
skrzyżowaniu ulic Boha-
terów, Częstochowskiej 
i Piłsudskiego w Siewie-
rzu,
Parking gminny przy • 
skrzyżowaniu ulic Czę-
stochowskiej i Oleśnickie-
go w Siewierzu (parking 
przy „Domu Książki”).

Koncepcja projektowa prze-
widuje, że w pasach obu dróg 

powiatowych zlokalizowane 
zostaną jezdnie o szerokości 
6 m i obustronne chodniki o 
zmiennej szerokości. Wzdłuż 
ulicy Bohaterów planuje się, 
że przebudowane zostaną 
istniejące miejsca postojowe 
oraz zmieniona zostanie geo-
metria parkingu gminnego 
(po przebudowie dostęp do 
parkingu planuje się realizo-
wać od strony jedni ul. Bo-
haterów). Wzdłuż ulicy Czę-
stochowskiej proponuje się 
lokalizację zatok postojowych 
(na północnym odcinku, do 
skrzyżowania z ulicą Bohate-
rów – po obu stronach drogi, 
na odcinku południowym, do 
skrzyżowania z ulicą Plac 
Ogrójecki – po wschodniej 
stronie drogi).

Gmina Siewierz skupia się 
na rozwoju infrastruktury ro-
werowej celem zachęcenia 
mieszkańców do wykorzysty-
wania tego środka transportu 
do codziennych podróży. W 
ulicy Częstochowskiej projek-
tuje się dwukierunkowąścież-
kę rowerową o szerokości 
2,5 m, która będzie stanowiła 
kontynuację już istniejącej i 
projektowanej sieci ścieżek i 
ciągów rowerowych (równole-
gle powstają projekty przebu-
dowy dróg wraz ze ścieżkami 
rowerowymi wzdłuż ulic 3 
Maja, Bema oraz Piłsudskie-
go w Siewierzu).

Z uwagi na słabą widocz-
ność oraz liczne kolizje sieci 
napowietrznych z gałęziami, 
a co za tym idzie koniecz-
ność przycinania gałęzi przez 
zarządcę w projekcie przebu-
dowy dróg, w koncepcji pro-
jektowejproponuje się wymia-
nę istniejącego zadrzewienia 
na nowe nasadzenia drzew, 
o mniejszym obwodzie pni 
(zwiększenie bezpieczeństwa 

pieszych) oraz o niższych ko-
ronach (brak kolizji z siecia-
mi napowietrznymi). Łącznie, 
wzdłuż ulicy Częstochowskiej 
planuje się nasadzenie 68 
sztuk nowych drzew, przy 
łącznej powierzchni ok. 3100 
m2 zieleni urządzonej z krze-
wami ozdobnymi i trawnika-
mipomiędzy projektowanymi 
chodnikami, a działkami pry-
watnymi. 

Przewiduje się również 
rozwiązania mające na celu 
spowolnienie ruchu samo-
chodów, w szczególności: 
zwężenie jezdni w stosun-
ku do aktualnie istniejących, 
lokalizację wyniesionych 
przejść dla pieszych oraz wy-
niesioną tarcza skrzyżowania 
ulic Częstochowskiej i Boha-
terów w Siewierzu.

W ramach inwestycji planu-
je się budowę odwodnienia 
dla całego zakresu opraco-
wania (w tym również planuje 
się odwodnienie szczelino-
we). Na wniosek mieszkań-
ców i właścicieli nieruchomo-
ści przyległych, w docelowej 
dokumentacji projektowej 
zostaną przewidziane rów-
nież brakujące przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej. Planuje się 
wymianę wodociągu. W ciągu 
obu odcinków zaprojektowa-
ne zostanie energooszczęd-
ne oświetlenie uliczne oraz 
kanał technologiczny.

Planuje się zmienioną 
geometrię skrzyżowania ulic 
Częstochowskiej, Kopernika 
i Oleśnickiego. W związku ze 
zintensyfikowaniem ruchu z 
ulicy Częstochowskiej w kie-
runku Rynku, projektuje się 
zmianę zasady pierwszeń-
stwa przejazdu pomiędzy uli-
cami Oleśnickiego-Kopernika 
na pierwszeństwo przejazdu 

pomiędzy ulicami Często-
chowska-Kopernika.

Zachęcamy do zapoznania 
się z udostępnionymi materia-
łami poprzez stronę interne-
tową oraz osobiście w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Siewierz 
(prosimy o wcześniejszy kon-
takt telefoniczny z Wydziałem 
Rozwoju Inwestycji Funduszy 
i Zamówień Publicznych – tel. 
(32) 64 99 471).

Właścicieli nieruchomości 
przyległych zapraszamy w 
szczególności do składania 
wniosków o zmiany w zakre-
sie zjazdów indywidualnych, 
dojść do furtek, lokalizacji lub 
rezygnacji z proponowanych 
miejsc postojowych przy nie-
ruchomościach wzdłuż ulicy 
Częstochowskiej, a w razie 
takiej konieczności również 
doprojektowania brakujących 
przyłączy kanalizacji sanitar-
nej i wodociągu.

Wszelkie wnioski i uwagi 
należy składać w formie pi-
semnej (do Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz) lub mailo-
wej (na adres inwestycje@
siewierz.pl) do dnia 05 marca 
2021 r. Udostępnia się wzór 
wniosku do koncepcji projek-
towej.

Informacji w przedmiotowej 
sprawie udzielają: 

- Wydział Rozwoju, Inwe-
stycji, Funduszy i Zamówień 
Publicznych, Urząd Miasta 
i Gminy Siewierz, pok. 38, 
Tel. (32) 64 99 471, (32) 64 
99 466, email: inwestycje@
siewierz.pl

- Pracownia Architekto-
niczno-Urbanistyczna ALMA-
PROJEKT mgr inż. arch. Ma-
ciej Kolesiński ze Sławkowa, 
email: biuro@almaprojekt.pl.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

KOnSULtaCJE Z mIESZKaŃCamI I WłaśCICIELamI nIERUChOmOśCI 
PRZYLEgłYCh DO ULIC CZęStOChOWSKIEJ I BOhatERÓW W SIEWIERZU

W związku z realizowanym zadaniem projektowym przebudo-
wy dróg na ulicach Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu 
(wraz z przyległymi parkingami i odcinkami dróg gminnych) 
przedstawiamy do konsultacji rysunki koncepcyjne dla całego 
zakresu opracowania. Zachęcamy mieszkańców i właścicieli 
posesji położonych przy planowanych do przebudowy ulicach 
do zapoznania się ze wstępną koncepcją projektową oraz zgła-
szania swoich uwag i składania wniosków do dnia 5 marca br.

strony północnej, natomiast 
do projektowanych lokali użyt-
kowych usługowych (zarówno 
projektowanych jak i jednego 
istniejącego), przeznaczonych 

pod niewielką usługę, prze-
widuje się pomieszczenia od 
strony wschodniej i zachodniej. 
W piwnicach oprócz w/w lokali 
przewiduje się budowę węzła 
sanitarnego obsługującego lo-
kale użytkowe.

Realizacja inwestycji powin-
na zakończyć sie do dnia 15 
paździenika 2021 r. Całkowi-
ty koszt robót budowlanych to 
972.445,49 zł brutto, gdzie w 
ramach Programu „Metropolital-
ny Fundusz Solidarności w roku 

2021 Gminie przyznano kwotę 
200.000, 00 zł na realizację po-
wyższego zadania.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

c.d. ze str. 4 „Trwa przebudowa...”
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W ramach Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji w roku 2021 Gmina Sie-
wierz otrzyma kwotę 236.543,00 
zł na Budowę ogniw fotowol-
taicznych na budynkach uży-
teczności publicznej w Gminie 
Siewierz. Zadanie to będzie po-
legało na budowie ogniw fotowol-
taicznych na budynku przeszko-
la i żłobka w Siewierzu. Obecnie 

opracowywany jest Program 
Funkcjonalno-Użytkowy zadania 
a w miesiącu marcu planowane 
jest ogłoszenie postępowania 
publicznego na wyłonienie Wy-
konawcy.

W ramach Programu „Metro-
politalny Fundusz Solidarności” 
w roku 2021 Gminie przyznano 
kwotę 200.000,00 zł na Przebu-
dowę i modernizację budynku 

komunalnego w Wojkowicach 
Kościelnych przy ul. Dąbrow-
skiej 2. Zadanie to jest w trakcie 
realizacji a jego zakończenie pla-

nowane jest na 15 października  
tego roku.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

Decyzją Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii Gminie Siewierz udzielono dotacji celowych na 
realizację dwóch zadań.

DOtaCJE CELOWE DLa gmInY SIEWIERZ ZE śRODKÓW gÓRnOśLąSKO-
ZagłęBIOWSKIEJ mEtROPOLII

Zaakceptowano do zasto-
sowania materiały dla budowy 
ścian, kominów wentylacyjnych 
i stropów, które wykonawca bę-
dzie realizował wraz z popra-
wą pogody. Zadanie obejmuje 
budowę kompletnego budynku 
mieszkalnego z 16 mieszkaniami 
socjalnymi wraz z niezbędnymi 
sieciami, przyłączami i instalacja-

mi, ogrodzeniem, oświetleniem 
terenu, zagospodarowaniem zie-
leni oraz zjazdem z ulicy Bema. 
Wartość umowy z wykonawcą to 
ponad 3,1 miliona złotych. Inwe-
stycja powinna się zakończyć do 
30 września 2021 roku.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

tRWa BUDOWa BUDYnKU SOCJaLnEgO PRZY UL. BEma W SIEWIERZU
Na początku lutego br. odebrano pierwszy zakres robót zwią-

zanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Bema w Siewierzu. Wykonawca – „AMB Budownictwo mgr 
inż. Krzysztof Prokop” z Krasocina zakończył większość prac 
związanych z przygotowaniem terenu, w tym prace rozbiórkowe 
i wycinkę drzew oraz wykonał fundamenty budynku, posadzkę 
na gruncie i instalacje podposadzkowe.

Na terenie inwestycji Wykonawca rozpoczął już budowę ścian budynku.

W pierwszej kolejności na 
tzw. łącznicy, linii od stacji Za-
wiercie do linii 182 prowadzą-
cej na lotnisko, zostaną prze-
budowane tory, wybudowana 
nowa sieć trakcyjna oraz prze-
budowany most kolejowy w 
Zawierciu. Następnie w stacji 
Zawiercie wybudowany będzie 
nowy peron nr 3 i nowy tor. 
Przebudowane zostaną także 
dwa tory, a prace obejmą rów-
nież sieć trakcyjną i urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym.

W ramach zadania zostanie 
odbudowany 30-kilometrowy 
nieczynny odcinek toru mię-
dzy Tarnowskimi Górami a 
Siewierzem. Rewitalizacja i 
elektryfikacja dotyczyć będzie 
ok. 48 km linii kolejowej. Do 
portu lotniczego pociągi będą 
jeździć z prędkością do 140 
km/h, a towarowe do 80 km/h. 

Inwestycja obejmie 52 obiekty 
inżynieryjne, w tym budowę 
dwupoziomowych skrzyżowań 
m.in. z autostradą A1 i drogą 
wojewódzką DW 913 Będzin – 
Pyrzowice. Będzie bezpieczniej 
dzięki modernizacji 38 przejaz-
dów kolejowo-drogowych.

Efektem inwestycji będzie 
dojazd z Zawiercia do lotniska 
w 23 min, a z Tarnowskich Gór 
w niecałe 20 min. Podróżnym 
z Katowic i z Częstochowy 
przejazd zajmie niecałą godzi-
nę. Dostęp do kolei zwiększą 
stacja Pyrzowice Lotnisko i 
nowe przystanki: Miasteczko 
Śląskie Centrum, Mierzęcice, 
Zawiercie Kądzielów. Z myślą 
o wygodzie podróżnych zosta-
ną zmodernizowane perony 
na stacjach: Tarnowskie Góry, 
Siewierz i Poręba, a w Zawier-
ciu powstanie nowy peron. 

Wszystkie będą dostosowane 
do obsługi osób o ograniczo-
nych możliwościach porusza-
nia się. Piesi będą korzystać z 
nowych przejść podziemnych w 
Pyrzowicach Lotnisku i Siewie-
rzu. W Zawierciu, Pyrzowicach 
i Tarnowskich Górach zostaną 
zamontowane windy. Perony 
będą oświetlone i wyposażone 
w wiaty i ławki. Komfort i bez-
pieczeństwo w podróży zapew-
nią nagłośnienie i monitoring 

oraz czytelne oznakowanie i 
tablice informacyjne.

Wartość inwestycji to 660 
mln zł netto, dofinansowanie 
unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko wynosi ponad 500 
mln zł. Zakończenie inwestycji 
zaplanowane jest w II kwartale 
2023 roku.

źródło: https://www.plk-sa.pl/

ROZPOCZęła SIę PRZEBUDOWa LInII KOLEJOWEJ nR 182
Na początku roku rozpoczęły się prace budowlane w ramach 

realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nie-
czynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Na 
terenie prac widać sprzęt wykonawcy. Specjalistyczne maszyny 
tzw. palownice przygotują pale pod słupy trakcyjne. Przebudo-
wa obejmuje tory na łącznicy.

Zakres prac w Siewierzu obejmuje m. in. budowę peronu oraz przejścia poddziemnego.
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Działania mające na celu roz-
wój nie tylko naszej gminy, ale i 
służące wszystkim mieszkań-
com metropolii wspierane są 
środkami będącymi w dyspozycji 
GZM w postaci dotacji celowych 
dla gmin członkowskich. Z ich 
udziałem gmina realizowała in-
westycje w ramach Metropoli-
talnego Funduszu Solidarności 
oraz Programu Działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji. W 
ramach pierwszego programu 
realizowane były następujące 
projekty:

- w 2018 roku „Poprawa infra-
struktury transportu publicznego 
w Gminie Siewierz poprzez po-
prawę infrastruktury drogowej 
przy Zintegrowanym Punkcie 
Przesiadkowym w Siewierzu”  
z dofinansowaniem w kwocie 

1.620.000,00 zł
- w 2019 roku „Wspieranie 

efektywności energetycznej w 
Gminie Siewierz poprzez moder-
nizację energetyczną budynków 
Szkoły Podstawowej  w Brudzo-
wicach”, który był wsparty kwotą 
dotacji celowej ze środków GZM 
w wysokości 708.000,00 złotych. 
Kwota ta stanowiła wkład własny 
do zadania dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020

- także w 2019 roku realizo-
wany był projekt „Zagłębiowski 
Park Linearny – rewitalizacja 
obszaru funkcjonalnego doliny 
rzek Przemszy i Brynicy – Gmina 
Siewierz” z dotacją w wysokości 

519.963,00 złotych. Kwota ta zo-
stała przeznaczona na pokrycie 
wydatków niekwalifikowanych w 
ramach zadania dofinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budże-
tu państwa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020

- projekt „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w części 
miasta Siewierz – Piwoni wraz z 
przebudową wodociągu – etap I 
realizowany w 2020 roku” otrzy-
mał wsparcie kwotą 200.000,00 
złotych. Kwota ta została prze-
znaczona na pokrycie wydatków 
niekwalifikowanych w ramach 
zadania dofinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na 
lata 2014 – 2020  

- w 2021 roku będzie realizo-
wany projekt „Przebudowa i mo-
dernizacja budynku komunalne-
go w Wojkowicach Kościelnych 
przy ul. Dąbrowskiej 2”, który 
zostanie wsparty kwotą dotacji 
ze środków GZM w wysokości 
200.000,00 złotych. Zadanie to 
jest w trakcie realizacji a prze-
widywane jego zakończenie 
to 15 października 2021 roku. 
Całkowita wartość zadania to 
972.445,49 zł.

Łącznie w latach 2018 – 
2021 Gminie przyznano kwotę 
3.247.963,00 zł dotacji celowych 
ze środków GZM w ramach Me-
tropolitalnego Funduszu Solidar-
ności.

W ramach Programu Działań 
na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji realizowane dotychczas 
są dwa zadania. Projekt „Za-
pewnienie pełnej dostępności do 
edukacji przedszkolnej w Gminie 
Siewierz poprzez budowę nowo-
czesnego przedszkola z oddzia-
łami integracyjnymi w Siewierzu 
– etap realizowany w 2020 roku” 
został wsparty kwotą dotacji 
ze środków GZM w wysokości 
1.558.835,00 złotych. Kwota ta 
została przeznaczona na pokry-
cie wkładu własnego w ramach 
zadania dofinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na 
lata 2014 – 2020. Natomiast w 
2021 roku realizowany będzie 
projekt „Budowa ogniw fotowol-
taicznych na budynkach uży-
teczności publicznej w Gminie 
Siewierz”, który zostanie wsparty 
kwotą dotacji ze środków GZM w 
wysokości 236.543,00 złotych. W 
ramach zadania planowany jest 
montaż ogniw fotowoltaicznych 

Od 1 lipca 2017 r. Gmina Siewierz współtworzy pierwszą w 
Polsce zinstytucjonalizowaną metropolię. Przystąpienie Gminy 
do metropolii poprzedzone zotało konsultacjami społecznymi, 
w których mieszkańcy mogli się wypowiedzieć  w sprawie wej-
ścia Miasta i Gminy Siewierz w skład tworzonego na terenie 
województwa śląskiego związku metropolitalnego. Realizacja 
ustawowych zadań przez Gónośląsko - Zagłębiowską Metropo-
lię rozpoczęła się od 1 stycznia 2018 roku. Członkostwo gminy 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wiąże się z wieloma 
korzyściami dla mieszkańców, bowiem od samego początku 
funkcjonowania Związku Metropolitalnego gminy członkowskie 
wraz z władzami metropolii  przystąpiły do intensywnych dzia-
łań mających na celu rozwijanie współpracy w zakresie realizacji 
wspólnych przedsięwzięć. Są to działania z zakresu transportu 
publicznego, rozwoju społeczno - gospodarczego, kształtowa-
nia ładu przestrzennego oraz promocji obszaru.

gmIna SIEWIERZ W gÓRnOśLąSKO-ZagłęBIOWSKIEJ mEtROPOLII

Założenia pierwszej uchwały 
podjętej przez Radę Miejską w 
Siewierzu w dniu 29 październi-
ka 2020 roku zakładały,iż pierw-
sza godzina parkowania będzie 
bezpłatna. Jednak Wojewoda 
Śląski stwierdził nieważność tej 
uchwały w takim brzmieniu, ar-
gumentując to, że Rada Miejska 
nie jest uprawniona do całkowite-
go zwolnienia z opłat wszystkich 
pojazdów za pierwszą godzinę 
parkowania.

W związku z powyższym w 
dniu 11 lutego 2021 r. Rada Miej-
ska w Siewierzu podjęła uchwa-
łę Nr XIX/224/2021, w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parko-
wania, wysokości stawek opłat i 
opłat dodatkowych za parkowa-
nie oraz sposób ich pobierania.

Opłata za parkowanie będzie 

obowiązywała w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 8.00-17.00. Kierowcy będą 
zobowiązani do wykupienia bi-
letów parkingowych za pomocą 
samoobsługowych urządzeń 
(parkomatów) oraz do umiesz-
czenia biletu w widocznym miej-
scu, za szybą pojazdu.

Stawki opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w 
wyznaczonych miejscach posto-
jowych znajdujących się w stre-
fie płatnego parkowania będą 
wynosiły:

- 3,00 zł - za pierwszą godzinę 
parkowania;

- 3,50 zł - za drugą godzinę 
parkowania;

- 4,20 zł - za trzecią godzinę 
parkowania;

- 3,00 zł - za czwartą i kolejne 

godziny parkowania;
Za nieopłacony postój lub 

postój ponad czas opłacony w 
strefie płatnego parkowania bę-
dzie pobierana opłata dodatko-
wa w wysokości 100 zł. Opłatę 
dodatkową należy wnieść w 
terminie 14 dni od dnia wysta-
wienia wezwania. W przypadku 
gdy nałożona opłata dodatkowa 
zostanie opłacona w terminie 7 
dni od dnia wystawienia, to jej 
wysokość zostanie obniżona do 
kwoty 50,00 zł.

Prawidłowe funkcjonowanie 

strefy płatnego parkowania bę-
dzie możliwe po wprowadzeniu 
organizacji ruchu, która określa 
m. in. oznakowanie pionowe i 
poziome miejsc parkingowych 
objętych strefą. Ponadto, ele-
mentem wpływającym na spraw-
ne funkcjonowanie strefy jest 
rzetelna i terminowa realizacja 
zadań związanych z kontrolą 
wnoszonych opłat. O terminie 
uruchomienia strefy będziemy 
informować z wyprzedzeniem.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

StREFa PłatnEgO PaRKOWanIa POWStanIE na RYnKU W SIEWIERZU
Od kilku lat mieszkańcy Siewierza zgłaszają problem z par-

kowaniem samochodów na Rynku w Siewierzu. Mając na uwa-
dze znaczny deficyt miejsc postojowych na Rynku, interwencję 
mieszkańców w tej sprawie oraz zmierzając do poprawy aktual-
nej sytuacji, podjęto działania mające na celu zwiększenie rota-
cji parkujących samochodów, poprzez wprowadzenie na Rynku 
w Siewierzu strefy płatnego parkowania.

Na Rynku trudno o znalezienie wolnych miejsc parkingowych. (Foto: ITV Siewierz)

c.d. na str. 8
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na nowobudowanym budynku 
przedszkola i żłobka w Siewie-
rzu. Łącznie w latach 2020 – 
2021 Gminie przyznano kwotę 
1.795.378,00 zł dotacji celowych 
ze środków GZM w ramach Pro-
gramu Działań na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji.

Działalność Związku Metro-
politalnego to realizacja także 
wspólnych przedsięwzięć z in-
nymi gminami członkowskimi. 
Wśród nich możemy wyminić 
projekt Metropolia przyjazna ro-
werom – studium systemu tras 
rowerowych dla Górnośląsko – 
Zagłębiowskiej Metropolii. W ra-
mach niego opracowany został 
dokument zawierający przebieg 
tras rowerowych już istniejących i 
planowanych, lokalizację węzłów 
integracyjnych/przesiadkowych 
już istniejących i planowanych 
oraz inne elementy infrastruktu-
ry rowerowej. Posłuży on jako 
baza do kolejnych projektów 
mających na celu rozwój infra-
struktury rowerowej. Kolejnym z 
projektów jest projekt „Rowerem 
lub na kole”. W ramach realizacji 
projektu na podstawie umowy 
o udzieleniu pomocy rzeczowej 
zawartej w 2019 roku pomiędzy 
Gminą Siewierz a Górnośląsko 
– Zagłębiowską Metropolią Gmi-
na otrzymała 3 sztuki rowerów 
elektrycznych o łącznej wartości 
29.520,00 zł. Jeden z rowerów 
jest wykorzystywany przez pra-
cowników Urzędu Miasta i Gmi-
ny Siewierz, dwa rowery zgodnie 
z zawartą umową zostały prze-
kazane do korzystania Komisa-
riatowi Policji w Siewierzu.

Gmina Siewierz złożyła także 
deklarację udziału w projekcie 
„Rower Metropolitalny” reali-
zowanym przez Górnośląsko 
– Zagłębiowską Metropolię. 
Zgodnie z wstępnymi założenia-
mi w ramach realizacji projektu 
do Gminy trafi 8 sztuk rowerów 
elektrycznych IV generacji oraz 
10 stacji o szacunkowej warto-

ści prawie 240 tysięcy złotych. 
Koncepcja zakłada 33 % udział 
środków Gminy  w koszcie sys-
temu. Założeniem projektu jest 
stworzenie warunków, aby rower 
stanowił równorzędny środek 
transportu w przemieszczaniu 
się pomiędzy domem, pracą a 
szkołą poprzez utworzenie sys-
temu wypożyczalni Roweru Me-
tropolitalnego. 

Gmina bierze udział również w 
projekcie wspólnym ELENA (Eu-
ropen Local Energy Assistance). 
GZM złożyła wniosek do Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego 
dotyczący poprawy efektywno-
ści energetycznej w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych 
na terenie Górnośląsko – Za-
głębiowskiej Metropolii. Jest to 
instrument wsparcia obejmujący 
pomoc techniczną, merytorycz-
ną i doradczą dla inwestycji po-
dejmowanych na poziomie gmin 
w zakresie termomodernizacji 
oraz wymiany źródeł ogrzewania 
w wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych. W ramach pro-
gramu Gmina otrzyma wsparcie 
w zakresie doradztwa oraz wy-
konywania i przygotowania do-
kumentacji technicznej, następ-
nie pomoc przy przygotowaniu 
wniosków aplikacyjnych na re-
alizację inwestycji oraz wsparcie 
techniczne już przy właściwej re-
alizacji. Zadaniem objęty będzie 
budynek przy ulicy Drogowców 
w Wojkowicach Kościelnych.

Ponadto wiele z bieżących za-
dań realizowanych na co dzień w 
ramach funkcjonowania Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
koordynuje Referat Gospodarki 
Komunalnej i Lokalowej. Są to 
przede wszystkim zadania z 
zakresu realizacji transportu pu-
blicznego, między innymi:

- Dostawa i montaż stacjo-
narnych automatów do zakupu 
biletów. Przedmiotem zadania 
jest montaż stacjonarnych au-
tomatów do zakupu przez po-
dróżnych biletów autobusowych.  

Zarząd Transportu Metropoli-
talnego (ZTM) jako jednostka 
Górnośląskiego Związku Metro-
politalnego dla wszystkich zain-
teresowanych gmin w Metropolii 
w ramach jednego postępowa-
nia ogłosiła przetarg na zakup, 
montaż i utrzymanie automatów 
biletowych. W naszym mieście 
automaty zostaną zamontowane 
na płycie  Rynku oraz przy Punk-
cie Przesiadkowym na Placu 
Wojska Polskiego w Siewierzu.  
Jeden automat w całości jest 
finansowany przez Metropolię, 
natomiast drugi przez Gminę.

- Budowa Elektronicznych 
tablic informacji pasażerskiej. 
Przedmiotem zadania jest budo-
wa i montaż dwóch elektronicz-
nych tablic przystankowych na 
przystanku na Rynku (kierunek 
Katowice) oraz przy Punkcie 
Przesiadkowym. 

Gmina przystąpiła do Grupy 
zakupowej energii elektrycznej 
oraz Grupy zakupowej gazu. 
Grupy zakupowe organizowa-
ne przez GZM dla wszystkich 
gmin członkowskich w Metro-
polii, obejmują przeprowadze-
nie wspólnego postępowania o 
udzielenia zamówienia publicz-
nego na zakup energii elektrycz-
nej oraz na zakup gazu w latach 
2020 – 2021. Przystępując do 
grupy zakupowej gminy mogą 
w niej uwzględnić również swoje 
podległe jednostki, są to szkoły, 
dom kultury i ZUWiK.

Wykonano także Racjonaliza-
cję kosztów dystrybucji energii 
elektrycznej. W ramach przed-
miotowego zadania wykonano: 
Raport Racjonalizacja kosztów 
dystrybucji energii elektrycznej 
dla Gminy Siewierz, który jest 
wynikiem szczegółowej analizy 
zawartych umów oraz faktur na 
mocy których pokrywamy koszty 
energii elektrycznej. Ocenie pod-
dano wszystkie obiekty gminne, 
w tym szkoły i jednostki budże-
towe, w sumie 94 obiekty. Wyko-
nano analizę obejmującą zmianę 

grupy taryfowej, zmianę mocy 
umownej, potrzebę zabudowy 
urządzeń do kompensacji mocy 
biernej. 

Realizowane jest także zada-
nie wspólne „Optymalizacja sieci 
połączeń publicznego transportu 
zbiorowego w obszarze Górno-
śląsko – Zagłębiowskiej Metro-
polii”. Zadanie to ma na celu 
opracowanie siatki połączeń w 
celu poprawy funkcjonowania 
oraz rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego na obszarze 
GZM. Po wielu spotkaniach oraz 
konsultacjach organizowanych 
przez GZM wypracowano raport 
przedstawiający optymalizację 
połączeń w miastach i gminach. 
W raporcie przedstawiono roz-
wiązania jakie udało się wypra-
cować i zastosować w poszcze-
gólnych gminach, aby usprawnić 
komunikację.

W ramach opracowania po-
dzielono linie na: szkieletowe, 
w systemie dowozowo-odwo-
zowym, które to linie w całości 
będą finansowane z budżetu 
metropolii, przyśpieszone, zwy-
kłe, które to linie w całości będą 
finansowane z budżetu gmin.

 Głównym celem naszej gminy 
było zorganizowanie szybkiego 
metropolitalnego połączenia na-
szej gminy z Katowicami. Linia 
taka została zorganizowana, 
będzie to linia M23 Siewierz – 
Katowice. Ostateczny przebieg 
linii jest nadal w uzgodnieniu.  
Wstępnie zakłada się przebieg 
linii przez Wojkowice Kościelne-
Sarnów-Będzin-Sosnowiec Po-
goń-Katowice Centrum z czasem 
przejazdu około godzinnym.

To część najstotniejszych 
działań, które poprawiają jakość 
życia naszych mieszkańców a o  
kolejnych będziemy na bieżąco 
informować.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

c.d. ze str. 7 „Gmina Siewierz...”

Spośród 173 zgłoszonych pro-
jektów, wyłoniono 50 laureatów z 
województwa śląskiego. Wśród 
wyróżnionych szkół, znalazł się 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Wojkowicach Kościelnych, uzy-
skując nagrodę pieniężną w wy-
sokości 10.000,00 zł. Pozyskane 
środki umożliwią powstanie no-
woczesnej pracowni przyrodni-
czej pn. „Młodzi Ekolodzy”.

W ramach realizacji przedsię-
wzięcia zostanie przeprowadzo-
ny kompleksowy remont dotych-
czasowej sali dydaktycznej, jak 
również zakupione jej nowocze-
sne wyposażenie. Wartość ca-
łego zadania szacowana jest na 
kwotę 51.442,00 zł..

Referat Oświaty Kultury 
i Promocji

W WOJKOWICaCh KOśCIELnYCh POWStanIE „ZIELOna PRaCOWnIa”
W dniu 1 marca 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs 
„Zielona Pracownia - PROJEKT 2021”.
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Minął kolejny rok działania 
systemu gospodarki odpadami 
w ramach którego gminy za-
pewniają odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości objętych syste-
mem. W okresie od 01.01.2020 
r. do 31.12.2020 r. podmiot 
działający w ramach zawartej z 
Gminą Siewierz umowy odebrał 
i zagospodarował następujące 
ilości i rodzaje odpadów:

2.470,98 ton niesegrego-• 
wanych (zmieszanych) od-
padów komunalnych,
1.484,598 ton odpadów • 
komunalnych zbieranych w 
sposób selektywny,
85,34 ton odpadów budow-• 
lanych i rozbiórkowych,
34,98 ton odpadów bu-• 
dowlanych i rozbiórkowych 
zawierających papę odpa-
dową.

Koszt ww. usługi wyniósł 
2.589.522,17 zł.

W wyniku przeprowadzone-
go w 2020 r. postępowania o 
udzielenie zamówienia publicz-
nego pn.: „Świadczenie usługi 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych na te-
renie Gminy Siewierz” została 
wyłoniona firma ALBA MPGK 
Sp z o.o., która zaoferowała 
następujące ceny:

700,92 zł/tona – za niese-• 

gregowane (zmieszane) 
odpady komunalne,
646,92 zł/tona – za odpa-• 
dy komunalne zbierane w 
sposób selektywny,
426,60 zł/tona – za odpady • 
budowlane i rozbiórkowe,
534,60 zł/tona – za odpady • 
budowlane i rozbiórkowe 
zawierające papę lub ma-
teriały izolacyjne.

Wzrost cen odbioru i zago-
spodarowania odpadów komu-
nalnych oraz ilość odpadów 
odbieranych i zagospodarowy-
wanych, po raz kolejny, powo-
duje konieczność podniesienia 
stawki opłaty tak, aby pokrywa-
ła koszty związane z funkcjo-
nowaniem systemu gospodarki 
odpadami na nieruchomościach 
nim objętych.

W dniu 11 lutego 2021 r. 
Rada Miejska w Siewierzu pod-
jęła uchwałę Nr XIX/227/2021, 
w której ustaliła następujące 
miesięczne stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstałymi na 
nieruchomościach, na których 
zamieszkują mieszkańcy i tak:

miesięczna stawka opłaty • 
za gospodarowanie od-
padami komunalnymi po-
wstałymi na nieruchomości 
na których zamieszkują 
mieszkańcy - w wysokości 

22,00 zł od osoby,
miesięczna stawka opłaty • 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selek-
tywny – w wysokości 66,00 
zł od osoby.

Ponadto ustaliła ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
za rok od nieruchomości, na 
której znajduje się domek let-
niskowy w wysokości 180,00 
zł oraz w wysokości 360,00 zł 
jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbie-
rania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny.

Nowe stawki obowiązywać 
będą od 1 kwietnia 2021 r. O 
zmianie stawki właściciel nie-
ruchomości zostanie powia-
domiony w formie pisemnego 
zawiadomienia.

Jednocześnie przypomina-
my mieszkańcom, że w dniu 
19.11.2020 r. Rada Miejska 
w Siewierzu podjęła uchwałę 
Nr XVII/203/2020 w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nie-
ruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, kompostujących 
bioodpady w kompostowniku 
przydomowym. Ustalona wy-
sokość zwolnienia to 1,00 zł 
od stawki obowiązującej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Właściciele nie-
ruchomości, którzy chcieliby 

skorzystać ze zwolnienia zobli-
gowani są do złożenia dekla-
racji oraz do kompostowania 
bioodpadów w kompostowniku 
przydomowym. W razie stwier-
dzenia, że właściciel nierucho-
mości, który złożył informację 
dotyczącą posiadania kompo-
stownika przydomowego i kom-
postowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komu-
nalne:

nie posiada kompostowni-• 
ka przydomowego, 
nie kompostuje bioodpa-• 
dów stanowiących odpady 
komunalne w kompostow-
niku przydomowym,
uniemożliwia burmistrzowi • 
lub upoważnionej przez 
niego osobie dokonanie 
oględzin nieruchomości, w 
celu weryfikacji zgodności 
informacji zawartej w zło-
żonej deklaracji,

burmistrz stwierdza, w drodze 
decyzji, utratę prawa do ww. 
zwolnienia. Utrata prawa do 
zwolnienia następuje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym 
stwierdzono wystąpienie co 
najmniej jednej z ww. przesła-
nek. Ponowne skorzystanie ze 
zwolnienia będzie mogło nastą-
pić nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od dnia, w którym 
decyzja o utracie prawa do tego 
zwolnienia stała się ostateczna 
i wymaga złożenia nowej de-
klaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

ZmIanY W gOSPODaRCE ODPaDamI W 2021 ROKU
Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę, w której ustaliła 

miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2021 
r. Wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-
nych oraz ilości odpadów odbieranych i zagospodarowywa-
nych spowodował konieczność podniesienia stawki opłaty tak, 
aby pokrywała koszty związane z funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami na nieruchomościach nim objętych.

EKOLOgICZna KamPanIa 
EDUKaCYJnO-InFORmaCYJna - 

ODWIEDź WWW.EKOSIEWIERZ.PL

Akcję edukacyjną prowa-
dzono również w placówkach 
oświatowych. Zrealizowane 
w ramach kampanii filmy i 
gry edukacyjne, mają pomóc 
wszystkim w pogłębieniu wie-
dzy z zakresu ekologii i postę-
powania z odpadami komunal-
nymi. Wszystkich mieszkańców 
zachęcamy do zapoznania się 
z materiałami edukacyjnymi 

umieszczonymi pod adresem: 
www.ekosiewierz.pl. 

Ponadto materiały eduka-
cyjne ulotki, broszury oraz 
zawieszki na drzwi - „Nie truj 
sąsiada” - są na bieżąco prze-
kazywane mieszkańcom w 
Urzędzie Miasta i Gminy Sie-
wierz. 

Referat Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska

Gmina Siewierz nieustannie prowadzi kampanię 
edukacyjno-informacyjną poświęconą kształtowaniu 
prawidłowych postaw ekologicznych. Na specjalnie 

utworzonej stronie internetowej: www.ekosiewierz.pl 
można znaleźć interesujące i przydatne materiały 

poświęcone ochronie środowiska w najbliższym 
otoczeniu, jak również gry dla najmłodszych.
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Stan JaKOśCI POWIEtRZa W gmInIE SIEWIERZ W StYCZnIU I LUtYm

Na jakość powietrza w Gmi-
nie Siewierz w znaczącej mierze 
wpływa stosowanie przez miesz-
kańców starych pieców węglo-
wych, które emitują do atmosfery 
szkodliwe dla naszego organi-
zmu pyły zawieszone: pył PM10, 
pył PM2,5 oraz gazy: tlenki azo-
tu, dwutlenki siarki, tlenki węgla. 

Najbardziej niebezpieczny dla 
człowieka jest pył PM10, ponie-
waż podrażnia on nasze drogi 
oddechowe, powoduje alergie, 
choroby skóry, choroby serca, 
choroby nowotworowe. Stoso-
wanie przez mieszkańców paliw 
złej jakości (mułu, flotu, węgla 
brunatnego, czy też wilgotnego 
drewna) oraz spalanie odpadów 
w piecach centralnego ogrzewa-
nia to, kolejne przyczyny zanie-
czyszczenia powietrza w gminie.

Aby Gmina Siewierz wygrała 
walkę ze smogiem potrzebne 
jest zaangażowanie jej miesz-
kańców. To ich aktywna postawa 
ma ogromne znaczenie dla do-
bra środowiska.

Tabele zawierają podsumowa-
nie ilości dni w miesiącu przypa-
dających na każdy z 6 poziomów 
określających jakość powietrza:

Bardzo dobra jakoś powie-
trza oznacza warunki idealne dla 
aktywności na zewnątrz. Zanie-
czyszczenia powietrza nie sta-
nowią zagrożenia.

Dobra jakość powietrza ozna-
cza warunki dobre dla aktywno-
ści na zewnątrz. Zanieczyszcze-
nia powietrza mogą stanowić 
minimalne zagrożenie dla osób 
znajdujących się w grupie pod-
wyższonego ryzyka, w tym dzie-

ci, osób starszych oraz osób z 
chorobami serca lub dróg odde-
chowych.

Umiarkowana jakość powie-
trza oznacza, że warunki są ak-
ceptowalne dla aktywności na 
zewnątrz, choć zanieczyszcze-
nia powietrza mogą stanowić za-
grożenie dla osób znajdujących 
się w grupie podwyższonego 
ryzyka, w tym dzieci, osób star-
szych oraz osób z chorobami 
serca lub dróg oddechowych.

Dostateczna jakość powietrza  
- zaleca się ograniczenie aktyw-
ności na zewnątrz. Zanieczysz-
czenia powietrza stanowią zagro-
żenie dla osób znajdujących się 
w grupie podwyższonego ryzy-
ka, w tym dzieci, osób starszych 
oraz osób z chorobami serca lub 
dróg oddechowych. Pozostałe 
osoby powinny ograniczyć prze-
bywanie na zewnątrz, zwłaszcza 
gdy doświadczą takich objawów 

jak kaszel lub podrażnione gar-
dło.

Zła jakość powietrza - nie za-
leca się aktywności na zewnątrz. 
Osoby znajdujące się w grupie 
podwyższonego ryzyka, w tym 
dzieci, osoby starsze oraz oso-
by z chorobami serca lub dróg 
oddechowych powinny unikać 
przebywania na zewnątrz. Pozo-
stałe osoby powinny ograniczyć 
przebywanie na zewnątrz.

Bardzo zła jakość powietrza - 
wszelkie aktywności na zewnątrz 
są odradzane. Osoby znajdujące 
się w grupie podwyższonego ry-
zyka, w tym dzieci, osoby starsze 
oraz osoby z chorobami serca 
lub dróg oddechowych powinny 
bezwzględnie unikać przebywa-
nia na zewnątrz. Pozostałe oso-
by powinny ograniczyć przeby-
wanie na zewnątrz do minimum.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

Na terenie Miasta i Gminy Siewierz funkcjonuje gminny sys-
tem monitoringu jakości powietrza. W ramach systemu zostało 
zakupionych i zamontowanych 9 czujników do pomiaru zanie-
czyszczeń w powietrzu.
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Kwota dotacji dla zmiany 
systemu ogrzewania wynosi 
50% ceny zakupu ekologicz-
nego urządzenia grzewczego, 
lecz nie więcej niż 4 000,00 
zł.

Dotacja prowadzona jest 
na podstawie Uchwały Nr III
/23/2018 Rady Miejskiej w Sie-
wierzu z dnia 19 grudnia 2018 
r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej osobom fizycz-
nym oraz trybu postępowania 
o udzielanie dotacji i sposobu 
jej rozliczania.

Podstawą do udzielenia do-
tacji jest złożenie przed roz-
poczęciem zadania inwesty-
cyjnego stosownego wniosku, 
którego druk dostępny jest w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Siewierz oraz na stronie 
internetowej www.siewierz.pl 

w zakładce Urząd → Gminne 
dotacje ekologiczne.

Szczegółowe informacje 
na temat dotacji można uzy-
skać w Referacie Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta i Gminy 
Siewierz, pok. 24 lub dzwo-
niąc pod nr tel. 32 64 99 443, 
32 64 99 444, 32 64 99 445.

Problem zanieczyszczenia 
powietrza nie jest obojętny 
władzom samorządowym, 
dlatego też Gmina Siewierz 
wspomaga mieszkańców w 
walce ze smogiem od 2011 r.

Od tego czasu z dotacji sko-
rzystało już 312 gospodarstw 
domowych. Łączna suma 
udzielonych dotacji opiewa na 
kwotę ponad 890 000,00 zł.

Z podanych w tabeli danych 
wynika, iż z roku na rok coraz 

więcej mieszkańców naszej 
gminy decyduje się na zmianę 
systemu ogrzewania na bar-
dziej ekologiczne, szczegól-
nie ogrzewanie gazowe. Fakt 
ten jest zadowalający i świad-
czy o wzrastającej świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców 
Gminy Siewierz.

Zaznaczyć należy, iż dota-
cja z budżetu gminy nie jest 
jedyną formą wsparcia finan-
sowego o jaką mogą ubiegać 
się mieszkańcy. 

W ramach podpisanego 
przez Gminę Siewierz i Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach porozumienia 
na obsługę programu priory-
tetowego „Czyste Powietrze”, 
mieszkańcy Gminy Siewierz 
mogą liczyć na pomoc pra-
cowników Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz w przygoto-
waniu i weryfikacji wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
ww. programu.

Wyznaczeni pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy Sie-
wierz służą pomocą miesz-
kańcom przy:

rejestracji na portalu be-• 
neficjenta, wypełnieniu i 
wysłaniu wniosku o do-
finansowanie w formie 
elektronicznej,
kompletowaniu załącz-• 
ników wymaganych do 
wniosku o dofinansowa-
nie,
odesłaniu wniosku o do-• 
finansowanie w formie 
papierowej do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach,
wypełnianiu wniosku o • 
płatność wraz z wymaga-
nymi załącznikami. 

Co więcej, w ramach podpi-
sanego porozumienia, w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Siewierz 
zostało utworzone stanowisko 
komputerowe z dostępem 
do internetu, umożliwiające 
złożenie mieszkańcowi przy 
pomocy pracownika urzędu 
wniosku o dofinansowanie w 
ramach programu oraz jego 
wydruk. Zachęcamy do sko-
rzystania z dotacji.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

DOWIEDZ SIę, JaK SKORZYStać Z DOtaCJI na WYmIanę PIECa!
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia br. można uzyskać z bu-

dżetu gminy dofinansowanie na realizację zadania polegające-
go na wymianie starego pieca węglowego (kopciucha) na kocioł 
gazowy c.o., olejowy c.o., gazowo-olejowy c.o., elektryczny c.o. 
oraz kocioł na biomasę spełniający wszystkie parametry zwią-
zane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do 
powietrza, odpowiadający 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub 
ECODESIGN, który uzyskał certyfikat wystawiony przez akredy-
towaną jednostkę badawczą.

Ponad połowa zanieczysz-
czeń powietrza w województwie 
śląskim pochodzi z gospodarstw 
domowych. Uchwała antysmo-
gowa dla naszego województwa 
ma doprowadzić do znacznego 
obniżenia tych statystyk. Aby 
jednak walka o czyste powie-
trze przyniosła rezultaty, oprócz 
przepisów konieczna jest przede 
wszystkim zmiana świadomości, 
a także zmiana nawyków oraz 
sposobu postępowania.

Uchwała antysmogowa 
nakazuje wymianę starego 
pieca na urządzenie spełnia-
jące obowiązujące normy. W 
zależności od daty produkcji 
twojego obecnego kotła po-
winieneś to zrobić do końca 
wyznaczonego roku (dotyczy 
kotłów, których rozpoczęcie 
eksploatacji nastąpiło przed 1 
września 2017 r.):

kotły powyżej 10 lat od • 
daty produkcji – do końca 

2021 roku,
kotły od 5 do 10 lat od • 
daty ich produkcji – do 
końca 2023 roku,
kotły poniżej 5 lat od daty • 
ich produkcji – do końca 
2025 roku,
kotły klasy 3 lub 4 – do • 
końca 2027 roku.

Ponadto uchwała antysmo-
gowa zakazuje używania pa-
liw, których stosowanie powo-
duje wysoką emisję trujących 
substancji do atmosfery. Za-
miast nich wybierz:

ekogroszek,• 
pellet,• 
gruboziarnisty węgiel,• 

suche drewno.• 
Najlepszym rozwiązaniem 

dla poprawy jakości powie-
trza, którym na co dzień od-
dychamy, jest zamiana pieca 
węglowego na bardziej ekolo-
giczne źródło ogrzewania:

ogrzewanie gazowe,• 
ogrzewanie elektryczne,• 
odnawialne źródła energii.• 

Wejdź na stronę https://powie-
trze.slaskie.pl/ i dowiedz się wię-
cej na temat działań podejmo-
wanych w celu poprawy jakości 
powietrza w regionie.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

PRZYPOmInamY! DO KOŃCa 2021 ROKU naLEżY WYmIEnIć StaRE PIECE
Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obo-

wiązują przepisy antysmogowe. Tak zwana uchwała antysmo-
gowa zobowiązuje wszystkich mieszkańców województwa ślą-
skiego, którzy ogrzewają swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, 
drewno, pellet do wymiany kotłów na bardziej ekologiczne. 
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Harmonogram czynności i 
terminy w postępowaniu re-
krutacyjnym oraz postępowa-
niu uzupełniającym zostały 
określone w Zarządzeniu Nr 
0050.6.2021 Burmistrza Mia-
sta i Gminy Siewierz z dnia 18 
stycznia 2021 r., wydanym na 

podstawie art. 29 ust. 2 oraz 
art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Pra-
wo oświatowe (tekst jednolity 
Dz. U. Z 2020 r., poz. 910 z 
późn. zm.). 

Referat Oświaty Kultury i Promocji

UWaga RODZICE! ROZPOCZęła SIę REKRUtaCJa DO PRZEDSZKOLI  
I SZKÓł na ROK SZKOLnY 2021/2022

W dniu 22 lutego br. rozpoczęło się postępowanie rekrutacyj-
ne na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych, natomiast 
15 lutego - nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. 

Tabela nr 1: 
Terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas pierwszych szkół podstawowych

Tabela nr 2: 
Terminy i harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na realizację zadania samo-
rząd pozyskał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014–2020, 
poddziałanie 11.1.4 w wysokości 
717.747,27 zł.

W ramach przedsięwzięcia 
w klasach IV-VIII wszystkich 
szkół prowadzone są ponadpro-
gramowe zajęcia edukacyjne, 
uzupełniające i rozwijające w 
zakresie matematyki, techno-
logii informacyjnych, biologii, 
geografii, języka angielskiego i 
niemieckiego. Uczniowie uczest-
niczą również w zajęciach eks-
perymentalnych w zakresie nauk 
przyrodniczo-matematycznych 

oraz zajęciach specjalistycznych 
(w tym logopedycznych, korek-
cyjno-kompensacyjnych, trenin-
gach umiejętności społecznych). 
Oferta skierowana jest również 
do dzieci i młodzieży z niedosłu-
chem, którzy biorą udział w za-
jęciach rewalidacyjnych, a także 
do cudzoziemców, dla których 
prowadzone są dodatkowe lek-
cje nauczania języka polskiego. 
W ramach projektu podnoszone 
będą również kompetencje za-
wodowe nauczycieli.

Nadrzędnym celem projektu 
jest podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej placówek oświa-
towych, w tym rozwijanie tzw. 
kompetencji kluczowych, które 
zgodnie wytycznymi Parlamen-

tu Europejskiego i Rady Europy 
obejmują osiem obszarów umie-
jętności: porozumiewanie się w 
języku ojczystym; porozumie-
wanie się w językach obcych; 
kompetencje matematyczne i 
podstawowe kompetencje na-
ukowo-techniczne; kompeten-

cje informatyczne; umiejętność 
uczenia się; kompetencje spo-
łeczne i obywatelskie; poczucie 
inicjatywy i przedsiębiorczość 
oraz świadomość i ekspresję 
kulturową. 

Referat Oświaty Kultury i Promocji

SZKOłY W gmInIE SIEWIERZ REaLIZUJą PROJEKt EDUKaCYJnY
Z DOFInanSOWanIEm Z EUROPEJSKIEgO FUnDUSZU SPOłECZnEgO

Począwszy od roku 2021 we wszystkich szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 
edukacyjny pod nazwą „Kompetencje kluczowe, metoda ekspe-
rymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyj-
nej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz”.

Z powodu pandemii niektóre zajęcia są obecnie realizowane w formie zdalnej.

Od 1 września 2021 r. planowane jest przeniesienie siedziby Publicznego Przedszkola 
w Siewierzu do nowopowstającego budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.
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Nasza gmina jest organem 
prowadzącym dla pięciu szkół 
podstawowych, trzech przed-
szkoli oraz dwóch oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Wychowanie 
przedszkolne jest zadaniem 
własnym gminy, co oznacza że 
niemal całkowite koszty edu-
kacji dzieci w wieku od 3 do 5 
lat są ponoszone z gminnego 
budżetu. Wychowanie przed-
szkolne wspierane jest wpraw-
dzie poprzez tzw. dotację 
przedszkolną, której kwota od 
roku 2019 wynosi niezmiennie 
około 0,5 mln zł. W 2021 r. kwo-
ta celowej dotacji od państwa 
przeznaczonej na wychowanie 
przedszkolne dziecka to jedy-
nie 120 zł miesięcznie.

Dodatkowo samorząd jest 
zobowiązany do ponoszenia 
kosztów wychowania przed-

szkolnego dzieci uczęszczają-
cych do niepublicznych przed-
szkoli, których w roku szkolnym 
2020/2021 jest na terenie 
naszej gminy już trzy. Tylko w 
roku 2020 gmina Siewierz prze-
kazała kwotę ponad 2,3 mln zł 
dla niepublicznych placówek, w 
tym aż 2,2 mln zł trafiło do Nie-
publicznego Przedszkola „Aka-
demia Przedszkolaka”.

Subwencją oświatową nie są 
objęte także koszty dowozów 
uczniów do szkół – w tym do-
wozy dzieci i młodzieży do pla-
cówek kształcenia specjalnego, 
na które gmina Siewierz prze-
znacza łączną kwotę 40 tys. zł 
miesięcznie.

Budżet Miasta i Gminy Sie-
wierz w 2020 roku wyniósł 
prawie 80,6 mln zł, z czego po-
nad 23 mln zł stanowiły środki 
przeznaczone na edukację i 

wychowanie – to jest niemal 
30% całego budżetu. Należy 
podkreślić, iż w tej kwocie nie 
zostały ujęte wydatki na inwe-
stycje. 

Subwencja oświatowa, którą 
gmina Siewierz otrzymała w 
roku 2020 od państwa wyniosła 
jedynie 12,9 mln zł, a faktyczne 
wydatki (bez wydatków inwe-
stycyjnych) wyniosły ponad 23 
mln zł. Oznacza to, że gmina 
w ubiegłym roku do funkcjo-
nowania oświaty dopłaciła z 
własnych środków ponad 10 
mln zł, czyli 45%! 

Na rok 2021 z subwencji 
oświatowej przyznano dla na-
szego samorządu niewiele po-
nad 13,3 mln zł, co jest związane 
przede wszystkim ze wzrostem 
realizowanych przez nas zadań. 
Wydatki bieżące w oświacie na 
2021 rok zostały bowiem zapla-
nowane na kwotę ponad 24 mln 
złotych.

Pokaźną część kwoty wydat-
kowanej na zadania oświatowe 
stanowią środki przeznaczone 
na wynagrodzenia kadry peda-
gogicznej, na które gmina nie 
otrzymuje właściwego wsparcia. 
Warto podkreślić, że od roku 
2018 sukcesywnie podwyższa-

no wynagrodzenia nauczycieli, 
co nie znajdowało pokrycia w 
subwencji, a obecnie ma od-
zwierciedlenie w ponoszonych 
kosztach.

W roku 2021 na wydatki zwią-
zane z wynagrodzeniami pra-
cowników oświaty zaplanowano 
kwotę aż 18,3 mln zł - dla porów-
nania w roku 2020 koszty te wy-
nosiły 17,7 mln zł a w 2019 roku 
16,6 mln zł.

Gmina Siewierz to samorząd, 
który zdecydowanie sprzyja 
rozwojowi oświaty. Placówki, 
dla których jesteśmy organem 
prowadzącym są nowoczesne, 
kompleksowo wyposażone oraz 
na bieżąco modernizowane. 
Uczniowie naszych szkół objęci 
są programami motywacyjnymi 
i stypendialnymi. Zapewnienie 
w dalszym ciągu właściwego po-
ziomu edukacji dzieci i młodzieży 
wymaga jednak ogromnych na-
kładów finansowych z budżetu 
samorządu. Środki otrzymywane 
od państwa na realizację zadań 
oświatowych nie wystarczają 
nawet na wypłatę wynagrodzeń 
pracowników zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach.

Referat Oświaty Kultury i Promocji

WZRaStaJą KOSZtY FUnKCJOnOWanIa OśWIatY
Gmina Siewierz do funkcjonowania szkół i przedszkoli 

musi dokładać  z własnego budżetu z roku na rok coraz 
więcej. Wysokie koszty oświaty wiążą się między innymi z 
wynagrodzeniami nauczycieli. Przez zwiększające się ceny 
energii oraz innych opłat bieżących, rosną także koszty sta-
łe utrzymania budynków oświatowych. Subwencja oświa-
towa, która przekazywana jest przez państwo na powyższe 
cele w nieproporcjonalnej wysokości, w żaden sposób nie 
rekompensuje nawet w połowie faktycznych wydatków 
przeznaczanych na zadania oświatowe.

Po dwa oczyszczacze po-
wietrza (łącznie 10 urządzeń) 
zostały przekazane do Pu-
blicznego Przedszkola w Sie-
wierzu, Przedszkola w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w 
Żelisławicach, Przedszkola w 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Wojkowicach Kościel-
nych, Oddziałów Przedszkol-
nych w Szkole Podstawowej 
w Brudzowicach (z siedzibą 
w Brudzowicach i Dziewkach) 
oraz Oddziałów Przedszkol-
nych w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Siewierzu.

W placówkach przedszkol-
nych przeprowadzone zosta-
ną zajęcia dydaktyczne o te-
matyce ekologicznej: ochrony 
powietrza, walki ze smogiem, 
skutkami niskiej emisji oraz 
zachowań prozdrowotnych. 

Wykonane zostaną między 
innymi kąciki edukacyjne dla 
rodziców, a także autorskie 
ulotki informacyjne. W placów-
kach znajdą się również moni-
tory wyświetlające informacje 
o stanie jakości powietrza.

Projekt został współfinanso-
wany ze środków samorządu 
Województwa Śląskiego przy 
współudziale Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Celem kampanii 
jest podniesienie świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców 
województwa śląskiego, w 
szczególności dzieci w wieku 
przedszkolnym, ich rodziców i 
opiekunów w zakresie wpływu 
zanieczyszczonego powietrza 
na zdrowie.

Referat Oświaty Kultury i Promocji

PUBLICZnE PRZEDSZKOLa W naSZEJ gmInIE ZOStałY WYPOSażOnE 
W OCZYSZCZaCZE POWIEtRZa

Placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez 
gminę Siewierz przystąpiły do realizacji programu ekologicz-
nego w ramach II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej 
pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap 
oddech”. W ramach projektu wszystkie publiczne przedszko-
la na terenie naszej gminy otrzymały w ostatnim czasie po-
moc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza, zakupio-
nych ze środków Województwa Śląskiego.

Do każdej gminnej placówki przedszkolnej trafiły po dwa oczyszczacze powietrza.
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Obok spójnej architektury, 
obejmuje takie zagadnienia, jak 
układ urbanistyczny, zarządzanie 
wodą deszczową, czy dbałość o 
jakość powietrza poprzez wyko-
rzystanie ogrzewania gazowego 
oraz pomp ciepła.

- Miasteczko Siewierz Jezior-
na to obecnie jedyny taki projekt 
w Polsce – przekonuje Robert J. 
Moritz, pomysłodawca projektu.

- Zaplanowane w nim zostały 
nie tylko domy, ale także rynek, 
kościół, szkoła, przedszko-
le, sklepy, punkty usługowe i 
ośrodki rekreacyjne - wszystko 
w odległości pieszej od miejsca 
zamieszkania. Tworzymy przyja-
zną, funkcjonalną i wielofunkcyj-
ną przestrzeń miejską dla osób 
w każdym wieku i o zróżnicowa-
nym statusie materialnym – do-
daje Robert J. Moritz.

Miasteczko Siewierz Jeziorna 
powstaje w kontrze do proble-
mów wynikających z niewłaści-

wie zaprojektowanej przestrzeni 
do życia. Jest odpowiedzią na 
potrzebę sąsiedzkich interakcji 
i ludzkiej skali rozwiązań archi-
tektoniczno-urbanistycznych. Jej 
twórcy proponują powrót do do-
brych, sprawdzonych rozwiązań 
projektowych - zróżnicowanej i 
wielofunkcyjnej zabudowy, miej-
skich pierzei czy bezpiecznych 
ulic faworyzujących ruch pieszy, 
czerpiąc z najlepszych wzorców 
tradycyjnie planowanych miast i 
dostosowując je do potrzeb czło-
wieka XXI wieku – mobilnego, 
wykorzystującego technologie i 
potrzebującego terenów rekre-
acyjnych do aktywności fizycz-
nej.

W Miasteczku Siewierz Je-
ziorna nieustannie trwają prace 
związane z budową kolejnych 
budynków mieszkalnych. Prace 
budowlane realizowane są za-
równo przez ogólnopolskich, jak 
również lokalnych deweloperów.

W ostatnim czasie Murapol 
SA rozpoczął budowę 7 budyn-
ków wielorodzinnych, w których 
powstanie ponad 200 mieszkań. 
Planowany termin zakończenia 
prac to koniec 2021 roku. Po-
nadto, spółka w ostatnim czasie 
zwróciła się o wydanie pozwo-
lenia na budowę następnych 
mieszkań, których wybudowanie 
planowane jest na kolejne lata. 

Na terenie zrównoważonej 
dzielnicy powstaje zabudowa 
również jednorodzinna szerego-
wa oraz wielorodzinna, prowa-
dzona przez deweloperów takich 
jak Isomeg, DG Foris czy Unito 
Apus. Oferta sprzedaży domów 
oraz mieszkań dostępna jest w 
biurze sprzedaży przy ul. Jezior-
nej 149/4 oraz na stronie interne-
towej projektu www.siewierzje-
ziorna.pl.

W Miasteczku Siewierz Jezior-
na docelowo zamieszkać ma po-
nad 10 tysięcy osób. Do użytku 
oddano już kilkanaście budyn-
ków, w których aktualnie miesz-
ka ponad 500 mieszkańców, co 
stanowi około 10% obecnych 
mieszkańców miasta.

Poza budową budynków 
mieszkalnych w dzielnicy przewi-
dziano także strefy przeznaczo-
ne pod handel, usługi i funkcje 
kulturalno – rozrywkowe. 

Aktualnie funkcjonuje tutaj 
sklep spożywczy, salon kosme-
tyczny, restauracja oraz niepu-
bliczne przedszkole i żłobek. 
Mieszkańcy zrównoważonego 
Miasteczka mają do dyspozycji 
również tereny rekreacyjne, takie 
jak plac zabaw, górkę saneczko-
wą, boisko sportowe, psi park, 
Leśny Zakątek, czy Przystań 
Siewierz, położoną nad Zale-
wem Przeczycko-Siewierskim. 
Na terenie dzielnicy funkcjonuje 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
oraz Uczniowski Klub Sportowy 
Jeziorna, w którym trenują naj-
młodsi mieszkańcy.

W tym roku w Miasteczku za-
planowano również szereg wy-
darzeń, w tym m. in. II Regaty o 
Puchar Miasteczka Siewierz Je-
ziorna, Beach Party na Przysta-
ni Siewierz, czwartą już edycję 
Biegu o Puchar Miasteczka Sie-
wierz Jeziorna oraz Kino Letnie 
organizowane na zakończenie 
wakacji. Wszystkie najnowsze 
informacje dotyczące eventów 
dostępne są na profilu Facebo-
ok’owym: Miasteczko Siewierz 
Jeziorna. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy do śledzenia aktual-
ności oraz aktywnego udziału w 
wydarzeniach.

Miasteczko Siewierz Jeziorna

tRWa ROZBUDOWa mIaStECZKa SIEWIERZ JEZIORna 
Miasteczko Siewierz Jeziorna to nowopowstająca dzielnica 

Siewierza. Inwestycja powstaje nad Zalewem Przeczycko-Sie-
wierskim, na granicy aglomeracji śląskiej oraz Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej, 20 minut jazdy samochodem od centrum 
Katowic i 12 minut od lotniska w Pyrzowicach. Projekt przemy-
ślany został w najdrobniejszych szczegółach: kolory domów 
są ze sobą skoordynowane, ulice, chodniki, skwery i działki są 
ograniczone niskimi ogrodzeniami. 

Dotychczas deweloper oddał 
do użytkowania 188 mieszkań, 
zrealizowanych w pięciu ka-
meralnych budynkach. Warto 
wspomnieć, że inwestycja zdo-
była uznanie wśród ekspertów i 
mieszkańców, czego dowodem 

jest nagroda Housemarket Silesia 
Awards 2019 w kategorii „osiedle 
przyjazne rodzinie” dla pierwsze-
go budynku tego projektu. Zaletą 
oferty Grupy Murapol w Siewie-

ChCESZ ZamIESZKać nOWOCZEśnIE W SIEWIERZU? POZnaJ ZaLEtY 
nOWOPOWStaJąCEgO OSIEDLa

Realizowana przez Grupę Murapol inwestycja mieszkanio-
wa, powstająca w Miasteczku Siewierz Jeziorna rozbudowu-
je się aktualnie o kolejne budynki, a na tym wciąż nie koniec 
ambitnych planów dewelopera. Wraz z budową nowoczesnych 
mieszkań, na terenie osiedla powstanie także niezbędna infra-
struktura techniczna oraz wybudowane zostaną liczne miejsca 
postojowe. Zapytaliśmy inwestora o to, czym charakteryzują się 
nowopowstające w Siewierzu mieszkania.

W ostatnim czasie rozpoczęto budowę siedmiu budynków wielorodzinnych.

Miasteczko Siewierz Jeziorna powstaje nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim.

Wizualizacja przedstawiająca kameralną zabudowę ulicy nowego osiedla.c.d. na str. 15
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rzu jest szeroki wybór układów i 
metraży, począwszy od kawale-
rek o powierzchni 27 m. kw., a 
skończywszy na 4-pokojowych 
mieszkaniach o metrażach do 
65 m. kw. Dla osób szukających 
większej przestrzeni deweloper 
przygotował możliwość łączenia 
mieszkań. Lokale na wyższych 
kondygnacjach posiadają balko-
ny oraz tarasy, a te na parterze 
- ogródki. 

- Aktualnie w naszej ofercie 
przyszli mieszkańcy mogą zna-
leźć mieszkania w budynkach 
sąsiadujących z parkiem, zaled-
wie kilkaset metrów od Zalewu 
Przeczycko-Siewierskiego. Na-
sza inwestycja to doskonały wy-
bór dla rodziny, ale również osób 
chcących zainwestować w miej-
sce, które stale zyskuje na war-
tości. Zwiększenie atrakcyjności 
tej lokalizacji widać po zainte-
resowaniu naszą ofertą wśród 
klientów. Nowością jest smart 
home – nasze lokale w III etapie 
inwestycji mogą być zarządzane 
z poziomu aplikacji. Dzięki temu 
mieszkańcy mogą zyskać nawet 
blisko 30% oszczędności na 
rachunkach w skali roku - opo-
wiada Katarzyna Plebańczyk, 
doradca klienta Grupy Murapol z 
Siewierza.

Wszystkie mieszkania do-
stępne w aktualnej ofercie firmy 
Murapol są wyposażone w tech-
nologię HMS, umożliwiającą 
montaż systemu smart home 
Murapol Appartme. Rozwiąza-
nie wyróżnia się na tle tego typu 
technologii oferowanych przez 
branżę deweloperską. Przede 
wszystkim daje możliwość ste-
rowania mediami w mieszkaniu 
zarówno za pomocą aplika-
cji mobilnej, jak i unikatowego 
wśród deweloperów rozwiąza-
nia - manualnego przycisku, tzw. 
funkcji hotelowej.

- Każdy kupujący mieszkanie 
z oferty Grupy Murapol w stan-
dardzie otrzymuje również pakiet 
antysmogowy, chroniący lokato-
rów przed smogiem, pyłkami, 
kurzem, grzybami, bakteriami 
oraz innymi zanieczyszczeniami. 
Ochronę zapewniają specjalne 
membrany z nanowłókien, za-
trzymujące nawet najmniejsze 
stałe i ciekłe cząsteczki – wyja-
śnia Katarzyna Plebańczyk.

Dbałość o środowisko to jedno 
z pryncypiów dla pierwszego w 
Polsce projektu budowy zrówno-
ważonej dzielnicy, która powstała 
we współpracy ze światowej kla-
sy urbanistami i architektami, sa-
morządem oraz mieszkańcami.  
To co charakteryzuje miastecz-
ko to również wielofunkcyjne 

ulice i szerokie chodniki, a także 
kameralna, spójna zabudowa w 
urokliwej lokalizacji, mająca za-
pewnić mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju. Jed-
nocześnie, dzięki dostępowi do 
drogi krajowej DK1 z miasteczka 
można dotrzeć w ciągu 20 min. 
do centrum Katowic, a w nieca-
łą godzinę do Krakowa. Kolejną 
zaletą związaną z lokalizacją in-
westycji jest też bliskość Między-
narodowego Portu Lotniczego w 
Pyrzowicach oddalonego stąd o 
12 minut jazdy. 

Ponadto w dzielnicy funkcjo-
nuje przystanek autobusowy 
zapewniający połączenie z cen-
trum Siewierza i innymi miejsco-

wościami Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii.

Więcej informacji na temat 
osiedla można znaleźć na stro-
nie internetowej: https://bit.ly
/2OauUbU

- Wszystkich zainteresowa-
nych, którzy chcą poznać ofertę 
mieszkaniową Grupy Murapol 
zapraszamy do kontaktu oraz 
spotkania w biurze sprzedaży 
przy ul. Jeziornej 153 w Sie-
wierzu - zaprasza Wioleta Ro-
k-Rąba, kierownik biura sprze-
daży Grupy Murapol w naszym 
mieście.

Grupa Murapol

Dotychczas Grupa Murapol oddała do użytkowania 188 mieszkań.

c.d. ze str. 14 „Chcesz zamieszkać...”
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Myśliwi z rejonu zawier- ciańskiego postanowili spra-

wić radość dzieciom z rodzin 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, przygoto-
wując im paczki świąteczne. 
Przygotowano 34 paczki, któ-
re trafiły do potrzebujących 
rodzin m. in. z powiatu za-
wierciańskiego i będzińskie-
go oraz podopiecznych Domu 

Dziecka.
Prezenty od Koła Łowiec-

kiego Orlik otrzymało 7 dzieci 
z 5 rodzin, natomiast paczką 
świąteczną od myśliwych z 
rejonu zawierciańskiego ob-
darowano ponadto 1 rodzinę 
z terenu Miasta i Gminy Sie-

informacje

c.d. na str. 17

W związku z tym zapraszamy 
małżeństwa, posiadające stałe 
zameldowanie na terenie Mia-
sta i Gminy Siewierz, które swój 
związek zawarły w 1971 roku, 
za równo na terenie Gminy Sie-
wierz, jak również poza jej tere-
nem, do pisemnego zgłoszenia 
tego faktu w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Siewierzu (budynek 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, 

parter, pokój nr 4, tel. kontakto-
wy: 32 64 99 416).

Prosimy również o zgłaszanie 
par małżeńskich, które w roku 
2021 będą obchodzić 60-tą rocz-
nicę zawarcia małżeństwa. O 
powyższe informacje prosimy w 
terminie do dnia 31 marca br.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Siewierzu

Beata Galon-Śliwa

InFORmaCJa DLa tEgOROCZnYCh JUBILatÓW OBChODZąCYCh 50-tą  
I 60-tą ROCZnICę POżYCIa małżEŃSKIEgO W 2021 ROKU

Urząd Stanu Cywilnego w Siewierzu informuje mieszkańców 
Miasta i Gminy Siewierz, że rozpoczęto przygotowania do zor-
ganizowania uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich, 
świętujących w 2021 roku 50. rocznicę pożycia małżeńskiego.

Osoby starsze to najbardziej 
narażona grupa ludzi, która w 
sposób szczególny podatna jest 
na manipulację, a w konsekwen-
cji pada ofiarą oszustów. Dlate-
go apelujemy! Drodzy seniorzy, 
bądźcie czujni! Jeżeli coś budzi 
wasz niepokój skontaktujcie się 
z zaufaną osobą lub zadzwońcie 
na policję. 

Prawdziwi policjanci, funkcjo-
nariusze Centralnego Biura Śled-
czego Policji, czy prokuratorzy 
NIGDY nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach 
telefonicznie. Nigdy też nie pro-
szą o przekazanie, czy przelanie 
na podane konto pieniędzy jako 
„dowodu w sprawie”, czy poda-
nie danych umożliwiających do-
stęp do naszego konta. Aby się 
w tym upewnić, zawsze możemy 
zadzwonić do instytucji, którymi 
przedstawicielami rzekomo mają 
być. Rozmawiajmy z naszymi 
dziadkami, rodzicami i bliskimi 
o tych wszystkich zagrożeniach. 
Wskażmy im sposób postępo-
wania w momencie, gdy ktoś 

zadzwoni do nich lub przyjdzie w 
podobnej sprawie.

Jak nie stać się ofiarą oszu-
stów?

Przede wszystkim należy za-
chować ostrożność – jeżeli dzwo-
ni do nas ktoś, kto podszywa się 
pod członka naszej rodziny i pro-
si o pieniądze, nie podejmujmy 
żadnych pochopnych działań.

Nie informujmy nikogo tele-
fonicznie o ilości pieniędzy, czy 
kosztowności, które mamy w 
domu lub jakie przechowujemy 
w banku. Nie wypłacajmy z kon-
ta żadnych oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodzi-
ny, zapytajmy o to, czy osoba, 
która prosiła nas o pomoc, rze-
czywiście jej potrzebuje. Pamię-
tajmy, że nikt nie będzie nam 
miał za złe tego, że zachowuje-
my się rozsądnie.

Nie ulegajmy presji czasu wy-
wieranej przez oszustów.

Niezwykle ważna jest także 
czujność pracowników banków, 
czy urzędów pocztowych.

Aby uchronić się przed oszu-

stwem musimy działać rozważnie 
i nie ulegać emocjom oraz kiero-
wać się zasadą ograniczonego 
zaufania do nieznanych nam 
osób, które pukają do naszych 
drzwi lub dzwoniąc, podszywa-
ją się za bliskich, pracowników 
banku, urzędów lub policjantów.

Bądźmy także podejrzliwi, 
gdy ktoś, zasłaniając się pośpie-
chem, ponagla nas do szybkiego 
podjęcia ważnych finansowych 
decyzji.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

SEnIORZE, UWażaJ na OSZUStÓW
Oszuści wykorzystają każdą nadarzającą się okazję do tego, 

żeby wzbogacić się kosztem innych. Najczęściej jako swoje 
ofiary upatrują oni osoby starsze i bezbronne. Przestępcy nie 
mają żadnych skrupułów. Są to osoby pozbawione jakichkol-
wiek wartości moralnych, dlatego też są tak niebezpieczni. Od 
dosyć dawna znane są już metody na „wnuczka”, „policjanta”, 
„pracownika administracji” czy „listonosza”. Oszuści ciągle 
modyfikują swoje metody działań, szukając nowych pomysłów i 
sposobów, by ograbić swoje ofiary. 

mYśLIWSKIE PaCZKI DLa POtRZEBUJąCYCh
Bezinteresowną inicjatywą wykazali się Członkowie Koła Ło-

wieckiego Orlik Siewierz oraz myśliwi rejonu zawierciańskiego – 
członkowie Kół Łowieckich: „Darz Bór” w Ogrodzieńcu, „Osta-
niec” Zawiercie, „Cietrzew” Łazy, „Diana” Ogrodzieniec, „Orle 
Gniazdo” Zawiercie, „Poręba” w Porębie, „Cyranka” Wierbka, 
„Dzik” Żarnowiec, „Hubert” Pilica, „Słonka” Rokitno, „Orlik” 
Siewierz, „Ryś” Siewierz, „Cietrzew” Charsznica, „Grzywacz” 
Kraków, „Orle Gniazdo” Poręba i „Szarak” Myszków.
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wierz. Reakcje dzieci, ich ra-
dość i uśmiech po otrzymaniu 

mikołajkowej paczki pokazu-
ją, że warto włożyć wysiłek w 
pomaganie.

Składamy serdeczne po-

dziękowania myśliwym z 
rejonu zawierciańskiego za 
zaangażowanie, życzliwość i 
piękny przykład niesienia po-

mocy potrzebującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

informacje

Twoje bezpieczeństwo to • 
priorytet.
To nie Ty jesteś winna/y • 
przemocy - są ludzie,  
którzy chcą Ci pomóc!
Rozmawiaj z rodziną,  • 
sąsiadami i znajomymi  
o sytuacji w Twoim domu.

Obserwuj zachowania oso-

by agresywnej. To ważne, żeby 
wiedzieć, jakie zachowania za-
powiadają najgorsze i kiedy sy-
tuacja staje się niebezpieczna 
dla Ciebie, Twoich najbliższych, 
dzieci.

Naucz dzieci dbać o bezpie-
czeństwo. Powiedz im, gdzie 
mogą szukać pomocy (mogą pu-

kać do zaprzyjaźnionej sąsiada/
ki, naucz je numeru alarmowego, 
porozmawiaj z nimi, że nie on są 
winne przemocy i kłótni, upewnij 
się, że znają adres mieszkania, 
gdyby musiały wzywać służby).

Bądź przygotowany/a do 
ucieczki. Spakuj wszystko do 
podręcznej torby, trzymaj ją 
pod ręką, tak żeby w każdej 
chwili móc ją zabrać. Pamiętaj 
by zabrać: ważne dokumenty 
np. paszport, dowód osobisty, 
leki, telefon, ładowarka, numery 
ważnych telefonów, pieniądze/ 
karta płatnicza, środki ochronne 
potrzebne w czasie epidemii: 

maseczki ochronne, rękawiczki, 
małe opakowanie płynu do de-
zynfekcji (jeśli masz je w domu).

W sytuacji zagrożenia:
Nie uciekaj od dzieci! One • 
także mogą być zagrożone
Wzywaj pomocy: 997, 112.• 
Bądź Bezpieczna/y. • 
Skontaktuj się z nami – 32 • 
67 41 683

Więcej informacji:
https://www.rpo.gov.pl/sites/

default/files/Osobisty_plan_awa-
ryjny_poradnik_0.pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

JaK SZUKać POmOCY, gDY DOśWIaDCZamY PRZEmOCY DOmOWEJ?
Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności oso-

bistej nie mogą powodować, by osoby zagrożone przemocą 
domową zostały pozostawione bez niezbędnego wsparcia. 
W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywa-
telskich, działając we współpracy z ekspertkami opracowa-
ło „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach 
uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy 
w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Tegorocznej edycji kampanii 
przyświecało hasło: „Dorastamy 
asertywnie”, a najważniejszymi 
celami do osiągnięcia była m. in.

• edukacja uczniów w zakresie 
samopoznania i samoakceptacji, 
w tym wykształcenie umiejętno-
ści dostrzegania własnych zalet, 
mocnych stron i ograniczeń;

• nabycie przez uczniów umie-
jętności rozpoznawania, nazy-
wania i ujawniania swoich myśli, 
przekonań i uczuć w relacjach z 
innymi ludźmi;

• ograniczenie podejmowania 
przez dzieci i młodzież zachowań 
ryzykownych - agresywnych i au-
todestrukcyjnych, związanych m. 
in. z brakiem umiejętności radze-
nia sobie w sytuacjach trudnych i 
konfliktowych;

• wzmacnianie umiejętno-
ści emocjonalno-społecznych 
uczniów.

Honorowy patronat nad  kam-
panią objęło Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, założenia 
kampanii były zgodne z pod-
stawą programową kształcenia 
ogólnego.

W ramach kampanijnych dzia-
łań uczniowie uczestniczyli w cie-
kawych  konkursach i zajęciach, 
które uczyły asertywności, mo-

tywowały do aktywności, uczyły 
dobrych relacji z otoczeniem                     
i podejmowania prawidłowych 
wyborów oraz podnosiły umiejęt-
ności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach.

Mimo trudnej sytuacji związa-
nej z pandemią koronawirusa, 
udało się z sukcesami przepro-
wadzić zajęcia, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem dzieci 
i młodzieży, a dodatkowo stano-
wiły wsparcie w procesie wycho-
wawczym i kształtującym młode 
charaktery.

Efektem przeprowadzonych 
zajęć i konkursów były m. in. 
prace plastyczno-literackie, wy-
konane  w ramach konkursu pod 
hasłem „Wehikuł czasu”, które 
zostały przesłane do biura orga-
nizatorów kampanii do Pozna-
nia. Spośród tysiąca prac nade-
słanych z całej Polski, w gronie 
laureatów znalazła się również 
duża, bo aż 13 – osobowa grupa 
dzieci z  gminnych placówek.

Najlepszymi okazali się:
• Gabriela Karoń, Igor Lebiecki 

i Bartosz Czapla ze Szkoły Pod-
stawowej w Brudzowicach,

• Hanna Lenartowicz, Jakub 
Rusak, Filip Korusiewicz, Ola 
Stolarska, Zuzanna Matula, Ma-
teusz Stolarski, Dagmara Ski-

bińska, Mateusz Nowak i Oliwia 
Antkiewicz ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Siewierzu

• Weronika Kozłowska z Ze-
społu Szkolno Przedszkolnego 
w Wojkowicach Kościelnych.

Uczniowie otrzymali nagrody 
książkowe i dyplomy. 

Realizacji założeń kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod-
jęło się również Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Siewierzu wraz z filia-
mi. Podczas zorganizowanych 
spotkań wakacyjnych dzieci i 
młodzież chętnie uczestniczyli 
w zajęciach i konkursach, które 
w atrakcyjny i aktywny sposób 
zapełniały  czas wolny od nauki, 
a poprzez zabawę uczyły prawi-
dłowych zachowań i podnosiły 
umiejętności społeczne. 

Dzięki środkom finansowym z 
gminnego budżetu przekazanym 
na realizację  projektów, organi-
zowane zajęcia i konkursy kam-
panijne były bardzo urozmaicone 
i atrakcyjne, a zaangażowanie 
każdego z uczestników zostało 

nagrodzone.
Ogólnopolska kampania pro-

filaktyczna „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” jest cenną inicjatywą, 
skierowaną do młodego pokole-
nia mieszkańców naszej gminy. 
Dobrze służy pracy wychowaw-
czej, kształtowaniu u dzieci i mło-
dzieży postaw sprzyjających ich 
rozwojowi indywidualnemu i spo-
łecznemu. Podejmowane dzia-
łania profilaktyczne pobudzają 
zainteresowanie uczniów różny-
mi dziedzinami życia i ciekawymi 
sposobami na spędzanie wolne-
go czasu, bez korzystania z sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia.

Gratulujemy zwycięzcom i 
uczestnikom kampanii oraz za-
chęcamy do wzięcia udziału w 
kolejnych edycjach wydarzenia, 
które już na stałe wpisało się w 
działania profilaktyczne, dedy-
kowane młodym mieszkańcom 
gminy Siewierz.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii

gmIna SIEWIERZ UCZEStnIKIEm XX OgÓLnOPOLSKIEJ KamPanII 
PROFILaKtYCZnEJ „ZaChOWaJ tRZEźWY UmYSł”

Ogólnopolska kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł” jest cenną inicjatywą, skierowaną do młodego 
pokolenia mieszkańców naszej gminy. Dobrze służy pracy 
wychowawczej, kształtowaniu u dzieci i młodzieży postaw 
sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecz-
nemu. Podejmowane działania profilaktyczne pobudzają 
zainteresowanie uczniów różnymi dziedzinami życia i cie-
kawymi sposobami na spędzanie wolnego czasu, bez ko-
rzystania z substancji szkodliwych dla zdrowia.

Dla wyróżnionych uczniów przygotowano nagrody książkowe.

c.d. ze str. 16 „Myśliwskie paczki...”
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O g ł O S Z E n I E
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) ogłasza 
pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Siewierz.

Okres najmu – lokal wymieniony 
w tabeli pod pozycją nr 1: na czas 
nieoznaczony.

Okres najmu – lokale wraz z grun-
tem wymienione w tabeli pod pozy-
cjami 2 – 6: na okres do 3 lat.

Czynsz za najem lokali i gruntu 
objętych przetargiem, płatny jest do 
10-go dnia każdego miesiąca z góry.

Przetargi na najem w/w lokali użyt-
kowych odbędą się w dniu 18 marca 
2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wi-
gury 16  w sali nr 2 o godzinach:  

 przetarg na lokal w Siewierzu 
przy ul. Oleśnickiego 1 - o godz. 
1000, 

 przetarg na lokal w Siewie-
rzu przy ul. Warszawskiej 89 o po-
wierzchni użytkowej 16,99 m2  - o 
godz. 1030,

 przetarg na lokal w Siewie-
rzu przy ul. Warszawskiej 89 o po-
wierzchni użytkowej 47,63 m2  - o 
godz. 1100,

 przetarg na lokal w Siewie-
rzu przy ul. Warszawskiej 89 o po-
wierzchni użytkowej 28,10 m2  - o 
godz. 1130,

 przetarg na budynek gospodar-
czy wraz z gruntem w Siewierzu przy 
ul. Nad Zalewem o powierzchni użyt-

kowej budynku 112 m2 i powierzchni 
400 m2 gruntu o godz. 1200,

 przetarg na domek letniskowy 
wraz z gruntem w Siewierzu przy ul. 
Nad Zalewem o powierzchni użytko-
wej domku 11,18 m2 i powierzchni 
400 m2 gruntu – o godz. 1230.

Warunkiem  przystąpienia do 
przetargu jest dokonanie wpłaty wa-
dium w terminie do dnia 12 marca 
2021 r. (włącznie) w pieniądzu (PLN) 
na konto: ING Bank Śląski S.A. O/
Częstochowa Nr 04 1050 1142 
1000 0023 4376 3799. Na dowodzie 
wpłaty należy wpisać „Wadium do 
pierwszego przetargu ustnego nie-
ograniczonego na najem lokalu użyt-
kowego położonego w (podać adres 
lokalu) o powierzchni użytkowej (po-
dać powierzchnię lokalu). 

Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę uznania konta wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Gminy 
Siewierz. W przypadku wnoszenia 
wadium w innych bankach, niż ING 
Bank Śląski w Częstochowie lub w 
placówce pocztowej, należy mieć na 
uwadze fakt, iż przelew środków pie-
niężnych na wskazane konto, może 
nastąpić dopiero po upływie kilku dni 
od daty dokonania wpłaty. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika 

przetargu podlega przedłożeniu ko-
misji przetargowej przed otwarciem 
przetargu. 

Uczestnik przetargu jest obowią-
zany również okazać komisji prze-
targowej:

 dowód tożsamości – w przypad-
ku osób fizycznych. W razie przystą-
pienia do przetargu przez jednego 
z małżonków, konieczne jest przed-
łożenie pisemnej zgody współmał-
żonka,

 aktualny wypis z właściwego 
Rejestru Sądowego, stosowne peł-
nomocnictwa, dowody tożsamości 
osób reprezentujących podmiot w 
przypadku osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej, a 
podlegających wpisowi do rejestru. 
Aktualność wpisu z rejestru powinna 
być potwierdzona w sądzie w okresie 
3 miesięcy przed datą przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał zaliczone 
zostanie na poczet czynszu najmu 
lokalu.

Wadium wpłacone przez uczest-
ników przetargu, którzy nie wygrali 
przetargu, zostanie zwrócone nie 
później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu. 

W przypadku gdy osoba, która 
wygrała przetarg nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umo-
wy w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i 
Gminy Siewierz może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz 
może odwołać ogłoszony przetarg 
jedynie z ważnych powodów. Bur-
mistrzowi przysługuje również prawo 
zamknięcia przetargu bez wybierania 
którejkolwiek z ofert. 

Z dodatkowymi warunkami prze-
targu można się zapoznać w Re-
feracie Gospodarki Komunalnej i 
Lokalowej Urzędu Miasta i Gminy 
Siewierz, pok. nr 34 (II piętro), tel. 
(0-32) 64-99-460. Warunki te zosta-
ną zamieszczone również w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Urzędu www.
siewierz.pl.

Lokale wystawione do przetargu 
można oglądać w dni pracy Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz w okresie 
od dnia 11 lutego 2021 roku do dnia 
12 marca 2021 roku po wcześniej-
szym uzgodnieniu z Kierownikiem 
Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Lokalowej.
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Fundacja „ZAMEK SIE-
WIERSKI” im. Księstwa Sie-
wierskiego w Siewierzu ser-
decznie dziękuje wszystkim 
darczyńcom, którzy w odpo-
wiedzi na apel Fundacji prze-

kazali w latach poprzednich 
1% podatku. 

Rada oraz Zarząd Funda-
cji przekazuje najszczersze 
wyrazy podziękowania dla 
wszystkich osób, które wspar-

ły finansowo dzieło konserwa-
cji zamku w Siewierzu. Nawet 
najmniejsza przekazana kwo-
ta jest bardzo cenna i będzie 
w całości wykorzystana na 
cele statutowe Fundacji. Wy-
rażamy nadzieję na dalsze 
wsparcie finansowe w roku 
2021 ze strony mieszkańców 
Ziemi Siewierskiej w posta-

ci przekazania 1% podatku. 
Wystarczy w deklaracji po-
datkowej za rok 2020 wpisać 
numer KRS 0000019012.

Prezes Zarządu Fundacji
mgr Artur Rok

Przewodniczący Rady Fundacji
mgr Piotr Drabek

Fundacja „ZAMEK SIEWIERSKI” im. Księstwa Siewierskie-
go zwraca się do mieszkańców ziemi siewierskiej z apelem  
o przekazanie jednego procenta podatku na konto Funda-
cji, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

aPEL O WSPaRCIE FUnDaCJI „ZamEK SIEWIERSKI” - PODaRUJ 1% PODatKU

Wystarczy, że w zeznaniu 
podatkowym za 2019 rok wpi-
szemy:

1. We „Wniosku o przeka-
zanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego OPP”, który znaj-
duje się na końcu każdego 
zeznania rocznego wpiszemy 
numer KRS  0000116212. 
Ważne! Nie można pomylić 
się w w numerze KRS, pomył-
ka oznacza niezłożenie wnio-
sku.

2. W części „Informacje 
uzupełniające” wpiszemy „Cel 
szczegółowy 1%”. Wystarczy 
podać skróconą nazwę jed-
nostki, np. OSP w ... oraz kod 
pocztowy.

Lista lokalnych jednostek 
OSP: (1.) OSP Siewierz, 42-
470 Siewierz, ul. Rynek 17; 
(2.) OSP Siewierz-Osiedle, 42-
470 Siewierz, ul. Bema 2; (3.) 
OSP Wojkowice Kościelne, 
42-510 Wojkowice Kościelne, 
ul. Piastowska 70; (4.)  OSP 

Nowa Wioska, 42-470 Sie-
wierz, Nowa Wioska 14a; (5.) 
OSP Podwarpie, 42-510 Woj-
kowice Kościelne, Podwarpie 
1; (6.) OSP Gołuchowice, 42-
470 Siewierz, Gołuchowice 
82; (7.) OSP Leśniaki, 42-470 
Siewierz, Leśniaki 75; (8.) 
OSP Żelisławice, 42-470 Sie-
wierz, Żelisławice, ul Piastów 
32; (9.) OSP Piwoń, 42-470 
Siewierz, ul. Kielecka 30b; 
(10.) OSP Tuliszów, 42-510 
Tuliszów, ul.Widokowa 19a; 
(11.) OSP Brudzowice, 42-
470 Siewierz, Brudzowice, ul. 
Główna 16; (12.) OSP Dziew-
ki, 42-470 Siewierz, Dziewki 

56b.
Dodatkowe informacje doty-

czące przekazania 1% podat-
ku dla OSP można znaleźć na 
stronie www.zosprp.pl.

Red.

Zachęcamy do wsparcia działalności jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Siewierz.

1% DLa StRażaKÓW OChOtnIKÓW

Kamil urodził się 17 stycznia 
1994 r. Od urodzenia cierpi na 
dziecięce porażenie mózgowe 
z niedowładem spastycznym 
czterokończynowym, które było 
wynikiem niedotlenienia oko-
łoporodowego. Kamil wymaga 
stałej opieki i systematycznej 
rehabilitacji. Powinien uczest-
niczyć w kilku turnusach reha-
bilitacyjnych w ciągu roku. Po-
nadto korzysta z elektrycznego 

wózka inwalidzkiego, który 
wymaga nieustannych napraw 
i serwisu.

Prosimy Państwa o pomoc i 
wsparcie finansowe przez prze-
kazanie 1% podatku na subkon-
to Fundacji Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą” przy ulicy Łomiańskiej 
5 w Warszawie.

Jak przekazać 1% podatku? 
Wypełniając odpowiednią ru-
brykę w rocznym zeznaniu po-

datkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 
38)  należy wpisać: NR KRS: 
0000037904 oraz obliczoną 
kwotę 1% podatku. W pozycji 
INFORMACJE UZUPEŁNIA-
JĄCE - cel szczegółowy należy 
wpisać: Na rehabilitację i lecze-
nie - Kamil Barański.

Dodatkowe informacje do-
stępne są na stronie interne-
towej https://dzieciom.pl/pod-
opieczni/11499#.

Za każdą pomoc serdecz-
nie dziękują Kamil Barański z 
mamą Grażyną.

Red.

W imieniu swoim jak i córki 
pragnę podziękować Państwu 
za dokonane w 2020 roku wpłaty 
na 1% podatku jak i za prywatne 
darowizny na subkonto córki w 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć  Po-
mocą”. W tym roku po raz kolejny 
zwracam się do Państwa z proś-
bą o przekazanie swojego 1% 
podatku na rehabilitację mojej 
córki Eweliny. Obecnie Ewelina 
ma 23 lata. 

Do tej pory dzięki wpłatom 
na 1% podatku oraz darowi-
znom mogłam zapewnić córce 
codzienną domową rehabilita-
cję, zakup niezbędnego sprzętu 
czy leków. Zgromadzone środki 
przeznaczane są i będą głównie 
na rehabilitację. Za każdą, choć-
by najmniejszą wpłatę z góry 
dziękuję. - mówi mama Eweliny, 
Krystyna Borówka.

Aby przekazać 1% podat-

ku PIT należy wpisać nr KRS 
0000037904 oraz w polu „Infor-
macje uzupełniające” wpisać Cel 
szczegółowy Borówka Ewelina 
3848. Procedurę przelewu wyko-
na Urząd Skarbowy. Darowizny 
można przekazywać również na 
konto Fundacji Dzieciom “Zdążyć 
z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa. 

Nr konta to 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994, w tytule wpisu-
jąc: 3848 Borówka Ewelina.

Dodatkowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.dardlaewelinki.w.interia.pl.

Red.

Ewelina Borówka mieszka w Leśniakach. Gdy miała 9 lat, 
uległa poważnemu wypadkowi. Przechodząc przez jezdnię, 
została potrącona przez samochód osobowy. Pomożesz 
Ewelince, przekazując swój 1% podatku.

1% PODatKU DLa KamILa BaRaŃSKIEgO
Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie fi-

nansowe w celu leczenia i rehabilitacji Kamila Barańskiego. 

Kamil Barański

Ewelina Borówka

POmOC DLa EWELInKI - 1% PODatKU

Kurier Siewierski 
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz,  
ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 6499400, fax 402, www.siewierz.pl.
Redakcja: Marcin Machura (red.wydania), Grzegorz Bański (foto), 
tel. 326499485, kurier@siewierz.pl. 
Druk: Drukarnia MAGIC s.c., ul. Racjonalizatorów 2, Będzin

Nasz miesięcznik ma charakter informatora. Przedstawiamy w nim fakty 
i konkretne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia naszego miasta 
i gminy. Drukujemy artykuły odpowiadające przyjętym i uznanym kanonom 
wymiany informacji i komunikowania się. Nadesłanych materiałów nie zwra-
camy. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych materiałów, 
ich przeredagowania oraz dokonywania skrótów.
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Ze względu na panującą epi-
demię koronawirusa tegoroczny 
finał był trudniejszy do zorgani-
zowania. Po raz pierwszy od 15 
lat nie odbył się on na siewier-
skim Rynku, tylko został przenie-
siony do świata wirtualnego. Cel 
29. Finału WOŚP można było 
wesprzeć licytując wystawione 
przedmioty na Aukcjach Allegro 
dla WOŚP lub dokonując wpłat 
do eSkarboniki siewierskiego 
sztabu. Transmisję na żywo z 
Koncertu finałowego można 
było oglądać za pośrednictwem 

internetu na stronach Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Turystki w Siewierzu, ITV 
Siewierz i ITV Region na platfor-
mach Facebook i YouTube.

Podczas koncertu na scenie 
wystąpił zespół POWERAGE, 
odbyły się konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami oraz licytacje 
gadżetów WOŚP. Wzorem lat 
ubiegłych strażacy OSP Sie-
wierz Rynek przeprowadzili 
pokaz pierwszej pomocy. Na 
zakończenie Burmistrz Miasta i 
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś 

podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji te-
gorocznego finału WOŚP w na-
szej gminie oraz wolontariuszom 
za zaangażowanie się w pracę 
siewierskiego sztabu. O godzi-
nie 20:00 rozbłysło symboliczne 

światełko do nieba.
Dzięki Waszej hojności 

uzbieraliśmy rekordową kwotę 
49.550,11 złotych!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

FInał WIELKIEJ ORKIEStRY śWIątECZnEJ POmOCY W gmInIE SIEWIERZ
 Za nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym 

razem graliśmy pod hasłem „Finał z głową”, ponieważ zebrane 
środki przeznaczone będą dla oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. W niedzielę 31 stycznia 2021 
r. od wczesnych godzin porannych na ulicach Miasta i Gminy 
Siewierz spotkać można było wolontariuszy, którzy zachęcali do 
wpłacania datków na rzecz WOŚP.

Koncert zespołu POWERAGE był transmitowany na żywo przez ITV Siewierz.

Tematyka prac była oczywi-
ście zimowa, a techniki plastycz-
ne i materiały, które można było 
wykorzystać różnorodne. 

Dzieci miały za zadanie za-
opatrzyć się w kolorowy papier, 
spinacze, pomponiki,  skarpetki, 
talerzyki papierowe, materiały 

sypkie, wstążki, farby itp. 
Wśród 5 propozycji prac do 

przygotowania były: bałwanek ze 
spinaczy, bałwanek ze skarpetki, 
śnieżynkowy wieniec, obrazek 
przestrzenny i obrazek zimowy. 

Każde dziecko, które wykonało 
od 2 do 5 prac i przyniosło je do 
centrali lub filii, otrzymało pamiąt-
kowy dyplom i słodki upominek. 
A z prac plastycznych powstała 
ciekawa, zimowa wystawa. 

Zamieszczone filmy cieszyły 
się sporym zainteresowaniem 
wśród młodych czytelników, o 
czym świadczy ilość przyniesio-
nych prac do biblioteki oraz liczba 
wyświetleń na stronie interneto-
wej wynosząca 450. Dziękujemy 
panu Krystianowi Furtaczowi  
z iTVSiewierz za pomoc przy re-
alizacji filmów instruktażowych.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

WIRtUaLnE - KREatYWnE FERIE W BIBLIOtECE
Na czas ferii zimowych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Leona Korusiewicza w Siewierzu przygotowała interesującą 
propozycję spędzania wolnego czasu online pod hasłem Wirtu-
alne Kreatywne Ferie w Bibliotece we współpracy z iTVSiewierz. 
W dniach od 11 do 15 stycznia 2021 roku  na stronie internetowej 
biblioteki, na Facebooku i na iTVSiewierz ukazywały się filmiki 
instruktażowe przedstawiające propozycje prac plastycznych, 
które dzieci mogły samodzielnie wykonać w domu. 


