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Prace obejmowały rekon-
strukcję i konieczne naprawy 
reliktów muru parkanowego 
(artyleryjskiego) odnalezionych 
podczas prac archeologicznych 
i budowlanych. Ponadto, odsło-
nięte i zakonserwowane zostały 
relikty dwóch bastei od strony 
południowej. Z uwagi na praw-
dopodobieństwo osuwania się 
skarpy zachodniej projekt za-
kładał odtworzenie nawierzchni 
tarasu artyleryjskiego z trzech 
stron: północnej, południowej i 
wschodniej. Obecnie, w ramach 
odrębnego zlecenia wykonywa-

na jest ekspertyza techniczna, 
która pozwoli ocenić możliwość 
udostępnienia do zwiedzania 
części zachodniej tarasu - w ra-
mach kolejnego etapu inwesty-
cyjnego na międzymurzu. 

Aby zamek efektywniej służył 
celom turystycznym założono, 
że zwiedzanie obiektu będzie 
się odbywać z wykorzystaniem 
istniejącego wyjścia z barbakanu 
na taras artyleryjski od strony za-
chodniej. Z tarasu zachodniego, 
gdzie zaaranżowano XVI-wiecz-
ne stanowisko artyleryjskie, 
będzie można przejść na taras 

wschodni schodami zlokalizowa-
nymi po obu stronach barbakanu 
- z przejściem przez kazamaty. 
Tarasem wschodnim, turyści 
będą spacerować wzdłuż muru 
zamkowego, aż do narożnika 
południowo-zachodniego ograni-
czonego balustradą z prętów sta-
lowych. Z tarasu na dziedziniec 
zamkowy prowadzą drewniane 
schody wykonane przy istnieją-
cej bramie w murze zamkowym. 
Obszar zachodni ograniczony 
został z dwóch stron balustra-
dami. 

Prace budowlano-konserwa-
torskie wykonała firma F.H.U. 
Remgips-2 Piotr Broczek z 
Jaworzna. Koszt inwestycji to 

prawie 3,3 mln złotych. Na reali-
zację zadania Gmina Siewierz 
pozyskała dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w 
kwocie 2,53 mln zł. 

W dniu 5 maja 2021 r. Gmina 
Siewierz uzyskała zaświadcze-
nie Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o braku 
podstaw do wniesienia sprzeci-
wu do przystąpienia do użytko-
wania obiektu. Odbiór końcowy 
inwestycji planowany jest na 14 
maja br. 

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

Zakończyły się prace budowlano-konserwatorskie związane z 
odtworzeniem, konserwacją i restauracją bastejowego systemu 
obronnego zamku w Siewierzu. 

zakończyliśmy odbudowę murów obronnych zamku siewierskiego

Widok na zamkowe błonia ze zrekonstruowanych murów obronnych. Nową atrakcją dla zwiedzających jest stanowisko artyleryjskie i koszokopy.

Prace konserwatorskie pozwoliły odsłonić bastejowy system obronny zamku. Poprzez odtworzenie murów, zamek siewierski znacząco zmienił swoje oblicze.
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Strefa płatnego parkowania 
na Rynku w Siewierzu funkcjo-
nuje od 19 kwietnia br. Opłata 
za parkowanie obowiązuje ak-
tualnie w dni robocze od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
od 08:00 do 17:00. W pozosta-
łych godzinach, jak również w 
weekendy, parkowanie na Ryn-
ku jest bezpłatne. 

Pierwotnie Rada Miejska 
w Siewierzu Uchwałą Nr XVI
/198/2020 z dnia 29 paździer-
nika 2020 roku uchwaliła strefę 
płatnego parkowania, zgodnie z 
którą pierwsza godzina parko-
wania była bezpłatna. 

Niestety, Wojewoda Śląski - 
Decyzją Nr NPIL.4131.1.977.2020 
z dnia 3 grudnia 2020 roku - w 
ramach rozstrzygnięcia nadzor-
czego stwierdził nieważność 
ww. uchwały, uzasadniając swą 
decyzję między innymi tym, że 
Rada Miejska, na podstawie 
obowiązujących przepisów, nie 
była uprawniona do całkowitego 
zwolnienia z opłat za parkowanie 
w pierwszej godzinie.

Stosownie do powyższe-
go, Rada Miejska w Siewierzu 
podjęła drugą uchwałę, w któ-
rej uwzględniono wytyczne z 
rozstrzygnięcia nadzorczego i 
określono podstawowe warunki 
parkowania.

W związku z powyższym, 
stawki opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w 
wyznaczonych miejscach po-
stojowych znajdujących się w 
strefie płatnego parkowania 
wynoszą:

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;

Kierowcy są zobowiązani 
do wykupienia biletów parkin-
gowych za pomocą samoob-
sługowych urządzeń (parko-
matów) oraz do umieszczenia 
biletu w widocznym miejscu, 
za szybą pojazdu.

Za nieopłacony postój lub 
postój ponad czas opłacony 
w strefie płatnego parkowa-
nia będzie pobierana opłata 
dodatkowa w wysokości 100 
zł. Opłatę dodatkową należy 
wnieść w terminie 14 dni od 
dnia wystawienia wezwania.

 W przypadku gdy nałożo-
na opłata dodatkowa zostanie 
opłacona w terminie 7 dni od 
dnia wystawienia, to jej wy-
sokość zostanie obniżona do 
kwoty 50,00 zł.

Od pierwszych dni funkcjono-
wania strefy można zaobserwo-
wać, że jej wprowadzenie oka-
zało się skuteczne i przyniosło 
efekt w postaci zwiększenia ro-
tacji parkujących samochodów 
oraz uporządkowania ruchu w 
centrum miasta. 

Poprzez regulację udało się 
również wyeliminować zjawi-
sko blokowania miejsc parkin-
gowych na Rynku przez wie-
logodzinne, a czasem nawet 
kilkudniowe pozostawianie sa-
mochodów, czy to na czas pra-
cy, czy też w celu przesiadki np. 
do komunikacji miejskiej. Ob-
serwujemy, że takie samochody 
są pozostawiane obecnie na 
innych parkingach nieopodal 
Rynku.

Dzięki temu klienci uzyskali 
możliwość korzystania z miejsc 
parkingowych w pobliżu intere-
sujących ich punktów handlo-
wych i usługowych funkcjonują-
cych na Rynku w Siewierzu. 

Dotychczas znalezienie w 
ciągu dnia wolnego miejsca 
postojowego stanowiło problem 
i wiązało się z koniecznością 
wielokrotnego okrążania Rynku. 
Nierzadko nie udawało się go 
znaleźć, wobec czego kierowcy  
pozostawiali auta w miejscach, 

gdzie obowiązywał zakaz par-
kowania, na przejściach dla pie-
szych, bądź też blokując wyjazd 
innym samochodom. 

Nie tylko utrudniało to bez-
pieczne poruszanie się na Ryn-
ku kierowców, rowerzystów czy 
też pieszych, ale dotykało rów-
nież służb ratowniczych. Wie-
lokrotnie wyjazd z remizy OSP 
na Rynku dla samochodów 
strażackich był utrudniony, a 
czasem wręcz niemożliwy, gdy 
samochody parkowały nawet 
tuż naprzeciwko bramy wyjaz-
dowej i umiejscowionego tam 
znaku zakazu parkowania. 

Wzrastająca liczba posiada-
nych samochodów sprawia, że 
parkowanie, już nawet w ma-
łych miastach, staje się wyzwa-
niem i konieczne jest wprowa-
dzanie pewnych regulacji w tym 
zakresie. Z każdym kolejnym 
dniem funkcjonowania strefy 
płatnego parkowania widać, 
że korzysta z niej coraz więcej 
samochodów, a kierowcy coraz 
sprawniej radzą sobie z obsługą 
parkomatów. Daje to nadzieję, 
że problem parkowania na Ryn-
ku w Siewierzu zostanie trwale 
rozwiązany.

Red.

na siewierskim rynku obowiązuje strefa płatnego parkowania
Od kilku lat mieszkańcy Siewierza oraz przyjezdni zgłaszali 

problem z parkowaniem samochodów na Rynku w Siewierzu. 
Ze względu na deficyt miejsc postojowych na Rynku oraz liczne 
interwencje mieszkańców w tej sprawie podjęto działania mają-
ce na celu poprawę dotychczasowej sytuacji. W celu  zwiększe-
nia rotacji parkujących aut zdecydowano o wprowadzeniu na 
siewierskim Rynku strefy płatnego parkowania.

Aktualnie strefa płatnego parkowania (SPP) obejmuje cały obszar Rynku w Siewierzu.

W promieniu 500 metrów od Rynku znajdują się również ogólnodostępne parkingi, 
na których można bezpłatnie pozostawić swój samochód na wiele godzin.

Wprowadzenie parkomatów rozwiązało problemy wielogodzinnego pozostawiania 
samochodów na Rynku i zablokowanych miejsc parkingowych dla klientów.
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Z inicjatywy Burmistrza Mia-
sta i Gminy Siewierz w dniu 
25 marca 2021 r. Radzie Miej-
skiej został przedłożony projekt 
uchwały w sprawie zwolnienia z 
opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alko-
holowych, przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży 
za rok 2021. Uchwała została 

jednomyślnie przyjęta przez 
radnych, uczestniczących wów-
czas w sesji Rady Miejskiej.

Uchwała przewiduje zwolnie-
nie przedsiębiorców prowadzą-
cych działalności gospodarczą 
na terenie Miasta i Gminy Sie-
wierz, posiadających zezwole-
nia na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, 
z opłaty należnej w 2021 r. za 
korzystanie z tych zezwoleń. 
Z uprawnienia do zwolnienia 
będą mogli skorzystać wszyscy 
zainteresowani przedsiębiorcy 
posiadający zezwolenia, tj. ok. 
20 przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w branży ga-
stronomicznej na terenie Miasta 
i Gminy Siewierz. Szacuje się, 
że zwolnieniu z opłaty podlegać 
będzie kwota w łącznej wyso-
kości ok. 30 tysięcy złotych.

Wprowadzone ograniczenia 

dotyczące funkcjonowania lo-
kali gastronomicznych w związ-
ku ze stanem epidemii, przy-
czyniły się do trudnej sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorców 
działających w tej branży. Wy-
rażamy nadzieję, że skorzy-
stanie z przygotowanej formy 
pomocy przyczyni się choć w 
niewielkim stopniu do pobu-
dzenia zahamowanego rozwo-
ju tego rodzaju działalności i 
zmiany na lepsze.

Działalność Gospodarcza

lokale gastronomiczne zwolnione z opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaŻ napojów alkoholowych w 2021 roku

W obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej sta-
nem epidemii, samorząd Gminy Siewierz stara się udzielać 
pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospo-
darczą, którzy w szczególny sposób odczuli skutki spowo-
dowane wprowadzonymi ograniczeniami.

Zarządzenie wprowadziło 
zmianę wysokości stawek czyn-
szu za grunty przeznaczone 

na cele lokalizacji sezonowych 
ogródków gastronomicznych. 

Zmiana polega na obniżeniu 

stawki czynszu z kwoty 20,00 zł/
m2 miesięcznie do kwoty 1,00  
zł/m2 miesięcznie. 

Z uwagi na trwającą pandemię 
informujemy, że stawka czyn-
szu w wysokości 1,00  zł/m2 na 
miesiąc ustalona wspomnianym 

Zarządzeniem obowiązuje do 
czasu wprowadzenia kolejnej 
zmiany.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

zmniejszone stawki czynszu za ogródki letnie nadal obowiązują
W dniu 1.04.2020 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 0050.13.2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w sprawie ustalenia mini-
malnych wysokości stawek czynszu dzierżawy nieruchomości 
gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Siewierz.

Brak publicznie dostępnych 
zasad budzi emocje

Zarząd Związku podkreśla, 
że największe kontrowersje bu-
dzą: brak publicznie dostępnych 
zasad i kryteriów rozdziału tych 
środków, a co za tym idzie nie-
publikowanie wyników oceny (w 
tym punktacji) komisji przyzna-
jącej dofinansowanie. Sytuacja 
ta rodzi zrozumiałe emocje za-
równo wśród prezydentów, sta-
rostów, burmistrzów i wójtów, jak 
i mieszkańców, w tym radnych, 
którzy w przypadku braku przy-
znanych środków dla danej gmi-
ny/powiatu domagają się udzie-
lania konkretnych wyjaśnień.

Samorządowcy przypominają, 
iż Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych był w założeniu pro-
gramem bezzwrotnego wsparcia 
dla samorządów, których przy-
chody zostały uszczuplone przez 
pandemię COVID-19 (źródłem 
finansowania projektu jest Fun-
dusz COVID-19). A finansowy-
mi skutkami pandemii dotknięte 
zostały w znaczącym stopniu 
wszystkie samorządy lokalne w 
regionie, a nie tylko te, którym 
przyznano rządowe wsparcie.

Samorządowcy podkreślają, 
że rozdział  środków w ramach 

I transzy RFIL w miesiącach let-
nich 2020 r. nie budził w środowi-
sku samorządowym większych 
kontrowersji, gdyż był oparty o 
obiektywne i relatywnie sprawie-
dliwe kryteria (tj. środki przydzie-
lano wszystkim samorządom 
zgodnie z algorytmem, uwzględ-
niającym m.in. wielkość jednostki 
samorządowej oraz tzw. współ-
czynnik zamożności), podobnie 
jak konkurs dla gmin położonych 
na terenach górskich. 

Jak czytamy w stanowisku Za-
rządu Związku w sprawie zasad 
rozdziału środków finansowych 
w ramach III transzy Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych: 
ostatnie - trzecie rozdanie środ-
ków RFIL, które miało miejsce 
z końcem I kwartału br. mimo 
ogromu krytycznych głosów ze 
strony samorządów i reprezentu-
jących je organizacji, parlamen-
tarzystów, świata nauki i in. w 
odniesieniu do bezprecedenso-
wego, nieprzejrzystego sposobu 
rozdysponowania poprzedniej 
- drugiej transzy (której wyniki 
opublikowano w grudniu 2020 r.), 
okazało się niestety powieleniem 
tych niespotykanych wcześniej, 
negatywnych praktyk, których 
naszym zdaniem nie powinno 

się określać mianem procedury 
konkursowej.

Olbrzymia dysproporcja w 
rozdziale środków

Jednocześnie w przyjętym 
stanowisku przedstawiciele sa-
morządów lokalnych zauważa-
ją, iż w wyniku rozdziału II i III 
transzy Funduszu (odpowiednio 
w grudniu 2020 r. i marcu 2021 
r.) bez wsparcia pozostało aż 50 
gmin na 167 w regionie i 2 po-
wiaty na 17 (odpowiednio 30% 
i 13% ogółu gmin i powiatów w 
woj. śląskim). Natomiast wśród 
132 jednostek samorządu, któ-
rym przyznano środki doszło do 
nieuzasadnionej, olbrzymiej dys-
proporcji w wysokości udzielo-
nego wsparcia – wynosiła ona w 
skrajnych przypadkach od ok. 5 
zł na mieszkańca do aż ok. 1727 
zł na mieszkańca, przy średniej 
wartości wsparcia na mieszkań-
ca w wysokości ok. 285 zł - czy-

tamy w stanowisku.
Ryzyko utrwalenia dalekich 

od standardów reguł
W naszej ocenie w podjętych 

przez Premiera decyzjach w za-
kresie podziału środków finan-
sowych w ramach RFIL trudno 
doszukać się transparentnych, 
merytorycznych i obiektywnych 
przesłanek, co w związku z fak-
tem, iż sytuacja ta ma miejsce 
już po raz drugi z rzędu w ra-
mach tego samego Funduszu, 
z dużym prawdopodobieństwem 
może przyczynić się do utrwala-
nia nowych, dalekich od przyję-
tych standardów reguł udzielania 
rządowego wsparcia w przyszło-
ści, pogłębiając tym samym ist-
niejące podziały i coraz większy 
brak zaufania do działań władzy 
publicznej - podsumowuje Za-
rząd Związku w stanowisku.

Śląski Związek Gmin i Powiatów

sprzeciw wobec sposobu podziału środków w ramach rządowego 
funduszu inwestycji lokalnych

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, którego człon-
kiem jest również Gmina Siewierz, stanowczo wyraził sprzeciw 
wobec skrajnie nietransparentnego sposobu rozdziału publicz-
nych środków finansowych, którymi dysponował Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych. W tej sprawie 23 kwietnia zosta-
ło przyjęte stanowisko, którego streszczenie publikujemy.

Gmina Siewierz ubiegała się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu.
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Wykonawca wykonał montaż 
ogrodzenia z płyt betonowych od 
strony północnej, południowej i 
zachodniej o wysokości 150 cm. 
Na terenie wokół przedszkola 
brukarze ułożyli już większość 
krawężników, a także rozpoczęli 
układanie nawierzchni z kostki 
brukowej wokół budynku oraz 
na części przeznaczonej pod 
parking i drogi dojazdowe. Przed 
placówką od strony frontowej 
powstanie parking z 45 miejsca-
mi postojowymi (w tym dwa dla 
niepełnosprawnych). Dobiega 
końca wykonywanie elewacji na 
budynku przedszkola i żłobka. 
Żywe kolory przyciągają uwagę 
oraz bardzo pozytywnie wpływa-
ją na otoczenie przedszkola.

Trwają prace związane z 
podbudową pod place zabaw, 
które mają ponad 900 m2 
powierzchni. Wolny czas na 
świeżym powietrzu dzieci będą 
spędzały na zorganizowanym 
placu zabaw na terenie działki 
wyposażonym w liczne urzą-
dzenia zabawowe i edukacyjne. 
Teren wyposażony będzie w 
sprzęt z odpowiednimi atesta-
mi, przeznaczony dla różnych 
grup wiekowych. Realizowany 

plac zabaw zaprojektowany 
został z podziałem na przepla-
tające się strefy wiekowe dla 
młodszych i starszych dzieci, 
urządzenia integracyjne i przy-
stosowane dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami.

Gmina Siewierz dąży do tego, 
aby nowy budynek był również 
energooszczędny. Na dachu bu-
dynku planowane jest wybudo-
wanie instalacji fotowoltaicznej 
o mocy do 50 kWp. W związku 
z ogłoszonym przetargiem nie-
bawem wybrana zostanie najko-
rzystniejsza oferta na realizację 
instalacji fotowoltaicznej. 

Ponadto przypominamy, iż 
Gmina Siewierz pozyskała środ-
ki Europejskiego Funduszu Roz-
woju 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.

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji to 30 czerwca, a 
uruchomienia działalności oby-
dwu placówek to 1 września br.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

W budynku żłobka zakończono realizację prac wykończeniowych.

trwa budowa nowoczesnego przedszkola wraz ze Żłobkiem

W budynku przedszkola trwają prace związane z montażem 
sufitów, układaniem płytek w łazienkach przyległych do sal dy-
daktycznych i gruntowaniem ścian. Ponadto na ukończeniu są 
instalacje elektryczna i wentylacyjna oraz montaż grzejników.

Referat Gospodarki Komunal-
nej i Lokalowej przeprowadził 
postępowania administracyjne, 
wyłaniając dwie firmy, którym po-
wierzono realizację zadań w tym 
zakresie. 

W wyniku pierwszego postę-
powania wyłoniono firmę, której 
zadaniem było wykonanie prac 
remontowych w pomieszcze-
niach Centrum Kulturalno-Edu-
kacyjnego. Zadanie to wykonał 
Zakład Remontowo-Budowlany 
Marian Tomasik z Siewierza za 
kwotę 9.373,83 zł. Drugie po-
stępowanie wyłoniło firmę Drze-

wiarz-Bis z miejscowości Lipno, 
której zadaniem było wykonanie 
bibliotecznego wyposażenia 
meblowego, za łączną kwotę 
15.761,22 zł. 

Pomieszczenia biblioteki zo-
stały wyposażone w 38 regałów 
bibliotecznych, biurka kompute-
rowe oraz stoliki i krzesełka dla 
dzieci. 

Ponadto pomieszczenia  zo-
stały doposażone w 11 sztuk 
nowych lamp ledowych, które w 
zdecydowany sposób poprawiły 
estetykę pomieszczeń. Zadanie 
to zostało wykonane przez Za-

kład Elektroinstalacyjny Barbara 
Mucha z Siewierza, za kwotę 
2.750,00 złotych.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

filia biblioteczna w brudzowicach zmienia swoją siedzibę
W wyniku podjętej przez mieszkańców sołectwa Brudzowice 

uchwały, w sprawie realizacji zadań w ramach funduszu so-
łeckiego w bieżącym roku, postanowiono przeznaczyć środki 
finansowe m. in. na przeniesienie Filii Bibliotecznej z budynku 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej do budynku Centrum Kultu-
ralno-Edukacyjnego w Brudzowicach.

Filia przenosi się do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Brudzowicach.
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Projektowana przebudowa 
ulic Częstochowskiej oraz Bo-
haterów zakłada podwyższe-
nie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych tych dróg 
poprzez: ujednolicenie szero-
kości pasa ruchu (projekt za-
kłada szerokość jezdni 6,0 m), 
wykonanie wzmocnienia na-
wierzchni dla kategorii ruchu 
KR3, odpowiednie ukształ-
towanie spadków jezdni, 
ukształtowanie nowych łuków 
o normatywnych promieniach 
oraz przebudowę i budowę: 
chodników (o szerokości mi-
nimalnej 2,0 m) wraz ze zjaz-
dami indywidualnymi, ścieżki 
rowerowej wzdłuż ulicy Czę-
stochowskiej (o szerokości 2,5 
m) oraz ciągu pieszo-rowero-
wego od skrzyżowania z ulicą 
Piłsudskiego do ulicy Często-
chowskiej (o szerokości 3,0 
m wzdłuż parkingu gminnego 
przy ul. Bohaterów).

W ramach przebudowy po-
wstaną nowe zatoki postojowe 
wzdłuż ulic Częstochowskiej 
i Bohaterów oraz na odcin-
ku drogi gminnej dojazdowej 
(bez nazwy) w zakresie działki 
geodezyjnej 3348 obręb: Sie-
wierz - odcinek równoległy do 
drogi krajowej.

Zaprojektowano wymianę 
drzewostanu na ulicy Często-
chowskiej. Nowe, projekto-
wane nasadzenia w pasie tej 
drogi to drzewa liściaste w for-
mie piennej, korona kulista do 
4 m wysokości. Przewidziano 
następujące gatunki drzew: 
klon zwyczajny, klon jawor, 
jabłoń japońska oraz robinia 
akacjowa.

Dla zakresu objętego inwe-
stycją zaprojektowano nową 
sieć kanalizacji deszczowej. 
Odwodnienie ulic będzie od-
bywać się za pomocą prefa-
brykowanych wpustów kra-

wężnikowych z krawężnikiem 
wlotowym, systemowego od-
wodnienia szczelinowego oraz 
typowych wpustów ulicznych. 
Wzdłuż ulic zaprojektowano 
nową sieć wodociągową wraz 
z przyłączami oraz brakujące 
przyłącza kanalizacji sanitar-
nej. Dla ulic objętych inwe-
stycją zaprojektowano nową 
sieć oświetlenia ulicznego z 
włączeniem do miejskiej sieci 
oświetlenia.

Bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników ruchu drogo-
wego na przebudowywanych 
ulicach zostanie zapewnione 

poprzez wprowadzenie ozna-
kowania poziomego i piono-
wego wskazującego zasady 
ruchu, a także poprzez zapro-
jektowane wyniesione przej-
ścia dla pieszych oraz tarczę 
skrzyżowania ulic Często-
chowskiej i Bohaterów.

Ostateczna dokumentacja 
projektowa będzie uwzględ-
niała rozwiązania wynikające 
z uzgodnień z zarządcami 
dróg oraz gestorami sieci.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

wstępny projekt dróg na ulicach częstochowskiej i bohaterów
Biuro projektowe przedstawiło wstępną dokumentację projek-

tową przebudowy dróg na ulicach Częstochowskiej i Bohaterów 
w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja 
została sporządzona po przeanalizowaniu uwag i wniosków, ja-
kie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w ramach zdal-
nych konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości 
przyległych do dnia 5 marca 2021 r.

W ramach przebudowy ul. Częstochowskiej zaprojektowano wymianę drzewostanu.

Inwestycja obejmuje prze-
budowę drogi ul. Krakow-
skiej od Rynku do mostu – tj. 
na odcinku o długości około 
397 metrów. W ramach za-
dania wybudowana zostanie 
jezdnia asfaltowa oraz nowe 
chodniki o nawierzchni z płyt 
granitowych oraz chodniki o 
nawierzchni kostki betonowej 
szlachetnej (w okolicy par-
kingu przy Zamku). Ponadto, 
inwestycja obejmuje zagospo-
darowanie skweru pomiędzy 
ulicą Krakowską i Ludową. 
Wykonana zostanie zielona 
ściana w formie paneli roślin-
nych po stronie północnej oraz 
nawierzchnia z paneli kompo-
zytowych. 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 elektroenergetycz-
nych oraz teletechnicznych. 
Wybudowane zostanie nowe, 
energooszczędne oświetlenie 
uliczne. Planuje się wykona-
nie brakujących przyłączy wo-
dociągowych. Wybudowany 
zostanie również kanał tech-
nologiczny. 

Zgodnie z Umową, całkowi-
ty koszt realizacji zadania to 4 
655 722,75 zł. Na realizację 
inwestycji Gmina pozyskała 
dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego. 

Decyzją Zarządu Gmina Sie-
wierz otrzyma zwiększone 
dofinansowanie w kwocie: 
3.262.481,26 zł, w tym z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 2.669.256,56 
zł oraz z Budżetu Państwa 
593.224,70 zł.

Przebudowa drogi powiato-
wej na ul. Krakowskiej w Sie-

wierzu odbywa się na podsta-
wie Porozumienia pomiędzy 
Gminą Siewierz, a Powiatem 
Będzińskim z dnia 20 lipca 
2020 r., zgodnie, z którym 
Gmina Siewierz pełni rolę in-
westora.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwają prace związane z przebudową ul. krakowskiej w siewierzu

Do dnia 30 września 2021 r. potrwa realizacja inwestycji dro-
gowej polegającej na przebudowie ulicy Krakowskiej w Siewie-
rzu. Obecnie na terenie inwestycji wykonywana jest kanalizacja 
deszczowa oraz wodociąg wzdłuż ulicy Krakowskiej w Siewie-
rzu. Na czas prowadzenia intensywnych wykopów dojazd w 
kierunku i z Kuźnicy Sulikowskiej oraz Gołuchowic odbywa się 
ulicą Ludową oraz ulicą T. Kościuszki (odcinek od Rynku), które 
są wykorzystywane, jako ulice dwukierunkowe. 

Na ul. Krakowskiej wykonywana jest obecnie kanalizacja deszczowa i wodociąg.
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We wszystkich czterech 
częściach najkorzystniejsze 
oferty złożyła firma ETEC 
Sp. z o.o. z Olkusza, z któ-
rą podpisano już 3 umowy i 
trwa przygotowanie ostatniej 
z umów.

Przy ul. Jeziornej zostanie 
wybudowana sieć oświetlenia 
ulicznego na długości około 
1470 m, w tym na długości 
ok. 410 m za pomocą podwie-
szenia przewodu izolowane-
go na istniejącej podbudowie 

słupowej oraz na pozostałej 
długości poprzez budowę sie-
ci kablowej doziemnej. Zabu-
dowane zostanie 29 słupów 
oświetleniowych stylowych 
wraz z ozdobnymi wysięgni-
kami i oprawami LED oraz 12 
szt. opraw oświetleniowych 
LED na słupach betonowych.

W Łysej Górze wybudowa-
na będzie sieć oświetlenia 
ulicznego na długości łącznej 
ok. 500 m, w tym dostarcze-
nie i zabudowanie 4  szt. no-

wych słupów i 11 szt. opraw 
oświetleniowych typu LED 
oraz wybudowanie sieci ka-
blowej zasilającej oprawy 
oświetleniowe (napowietrzna 
ok. 320 m i kablowa ziemna 
ok. 180 m). 

Nowych 6 szt. słupów oraz 7 
szt. opraw typu LED zostanie 
wybudowanych w Tuliszowie 
- Hektarach, gdzie podstanie 
linia oświetlenia ulicznego na 

informacjeinwestycje

Wykonawca, firma „ARBUD” 
kończy wykonywanie prac na 
1. piętrze budynku, została wy-
mieniona instalacja elektryczna, 
trwają prace związane z wyko-
naniem nowej instalacji c.o. oraz 
robót związanych z instalacją 
wodno-kanalizacyjnych, w loka-
lach użytkowych trwają prace 
wykończeniowe, wykonano rów-
nież prace na klatce schodowej 
związane z malowaniem ścian 
oraz wymianą płytek. Wykonaw-
ca rozpoczął prace remontowe w 
części parteru oraz prace w piw-
nicach obiektu. Zakończono pra-
ce związane z remontem dachu.

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 bu-

dynku. W ramach zadania planu-
je się również przebudowę wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń zlokalizowanych w 
piwnicach obiektu. Przewiduje 
się zmianę sposobu użytkowania 
z pomieszczeń gospodarczych i 
technicznych na lokale użytkowe 
oraz wydzielenie nowej kotłow-
ni za pomocą ścian oddzielenia 
pożarowego. Na parterze zakła-
da się dotychczasowe użytko-
wanie funkcji, podobnie jak na 
1. piętrze. Dostęp dla gości do 
lokali zlokalizowanych na parte-
rze i 1. piętrze od głównej ulicy, 
od strony północnej, natomiast 
do projektowanych lokali użyt-
kowych usługowych (zarówno 
projektowanych jak i jednego 
istniejącego), przeznaczonych 
pod niewielką usługę, przewidu-
je się pomieszczenia od strony 
wschodniej i zachodniej. W piw-
nicach oprócz w/w lokali prze-
widuje się budowę węzła sani-

tarnego obsługującego lokale 
użytkowe. Realizacja inwestycji 
powinna zakończyć sie do dnia 
15 paździenika 2021 r. Całko-
wity 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. na str. 7

trwa przebudowa i remont budynku komunalnego przy ulicy 
dąbrowskiej 2 w wojkowicach kościelnych

Do 15 października 2021 r. powinny zakończyć się prace 
związane z przebudową i remontem budynku komunalnego 
w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2 w ramach 
zadania „Przebudowa i modernizacja budynku komunalnego 
w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2”.

W ramach zadania wykonano już remont dachu oraz nową elewację budynku.

Ponadto zaakceptowano do 
wbudowania stolarkę okienną i 
drzwiową, okna połaciowe i tynki 
gipsowe. 

Zadanie obejmuje budowę 
kompletnego budynku mieszkal-
nego z 16 mieszkaniami socjal-
nymi wraz z niezbędnymi siecia-
mi, przyłączami i instalacjami, 
ogrodzeniem, oświetleniem tere-

nu, zagospodarowaniem zieleni 
oraz zjazdem z ulicy Bema. 

Wartość umowy z wykonawcą 
to ponad 3,1 miliona złotych. In-
westycja powinna się zakończyć 
do 30 września 2021 roku.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwa budowa budynku socjalnego przy ul. bema w siewierzu
Kontynuowane są prace związane z budową budynku miesz-

kalnego wielorodzinnego przy ul. Bema w Siewierzu. Wyko-
nawca – „AMB Budownictwo mgr inż. Krzysztof Prokop” z Kra-
socina zakończył większość prac związanych z budową ścian 
zewnętrznych. W następnej kolejności Wykonawca przystąpi 
do budowy dachu, dla którego zatwierdzono już materiały kon-
strukcyjne i dachówkę.

Na terenie inwestycji Wykonawca przygotowuje się do budowy dachu.

budowa oświetlenia ulicznego w gminie siewierz
W dniach 16 i 21 kwietnia 2021 r. wybrano najkorzystniejsze 

oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Siewierz w 
podziale na cztery zadania: Budowa oświetlenia ulicznego przy 
ul. Jeziornej w Siewierzu, Budowa oświetlenia ulicznego w Łysej 
Górze w Siewierzu, Budowa oświetlenia ulicznego w Tuliszowie 
– Hektarach oraz Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Podża-
rze w Dziewkach i ul. Podleśnej w Żelisławicach.
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długości około 260 m. 
Przy ul. Podżarze w Dziew-

kach i ul. Podleśnej w Żelisła-
wicach wybudowana zostanie 

napowietrzna linia oświetle-
nia ulicznego na długości ok. 
550 m, w tym dostarczenie i 
zabudowanie 13 szt. nowych 
słupów i 13 szt. opraw typu 
LED.

Roboty budowlane zostaną 
wykonane do 6 miesięcy od dnia 
podpisania umów. Łączny koszt 
wszystkich zadań wynosi 332 
185,56 zł. Budowa oświetlenia 
ulicznego przyczyni się do po-

prawy bezpieczeństwa i komfor-
tu ruchu na omawianym terenie.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

inwestycje

c.d. ze str. 6 „Budowa oświetlenia...”

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

Aktualnie realizowane są pra-
ce związane z montażem instala-
cji ogniw fotowoltaicznych - Wy-
konawca na bieżąco wykonuje 
inwentaryzacje, przedstawia do 
akceptacji projekty wykonawcze 
oraz wykonuje montaże. Za-
montowanych zostało już ponad 

300 instalacji fotowoltaicznych o 
mocy od 2 kW do 4 kW.

Rozpoczęto także montaż 
powietrznych pomp ciepła do 
ciepłej wody użytkowej. Wyko-
nawca na bieżąco przedstawia 
również do akceptacji projekty 
wykonawcze dotyczące pomp 
ciepła do c.w.u. oraz do c.o. i 
c.w.u. Trwają inwentaryzacje w 
budynkach, których właściciele 
przeszli pomyślnie rekrutację 
do projektu i podpisali umowę z 
Gminą Siewierz.

Cena brutto inwestycji we-
dług zawartej umowy wyniesie 
12.040.611,80 zł, natomiast do-

finansowanie pozyskane przez 
Gminę Siewierz z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa 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 300 instalacji fotowoltaicznych.

W zakresie kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej, sieci wodocią-
gowej oraz instalacji elektrycznej 
tj. energooszczędngo oświetle-
nia ulicznego prace wykonywa-
ne są na ul. Klubowej. Kolejną 
realizowaną ulicą w zakresie in-
westycji na „Piwoni” będzie ulica 
Kolejowa.

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.

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 2021 r.

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 „Piwoni” w Siewierzu.  
W ostatnim czasie wykonywana jest nawierzchnia z kostki  
brukowej na ul. Wąskiej, jak również prace wykończeniowe oraz 
porządkowanie terenu. Wykonawca rozpoczął także układanie 
nawierzchni na ul. Nowej.

Na ulicy Nowej rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki brukowej.
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wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych 
do zbycia w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm. ), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990   z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/153/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu 
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, 

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych  nieruchomości gruntowych  
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi, pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości przysługuje oso-
bie, która spełnia jeden z nastę-
pujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o 
nabycie  nieruchomości z mocy 
ww. ustawy  lub odrębnych prze-
pisów,

2. jest poprzednim właścicie-
lem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności 

tej nieruchomości przed dniem 5 
grudnia 1990 r. albo jego  spad-
kobiercą – jeżeli złoży wniosek o 
nabycie przed upływem 6 tygo-
dni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu.

Osoby, o których mowa wyżej 

korzystają z pierwszeństwa w 
nabyciu, jeżeli złożą oświadcze-
nie, że wyrażają zgodę na cenę 
ustaloną w sposób określony w 
ww. ustawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś

Dane od osób fizycznych ob-
jętych spisem powszechnym 
są zbierane metodą samospisu 
internetowego. Każdy miesz-
kaniec Polski jest zobowiązany 
samodzielnie przeprowadzić 
samospis, polegający na we-
ryfikacji, aktualizacji i uzupeł-
nieniu danych o respondencie, 

zamieszczonych w formularzu 
spisowym dostępnym na stronie: 
www.spis.gov.pl

W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, kiedy osoba objęta 
spisem powszechnym nie może 
dopełnić obowiązku samospisu 
przez Internet, dane są zbierane 
metodami:

• wywiadu telefonicznego prze-
prowadzanego przez rachmistrza 
spisowego, który wprowadza 
dane uzyskane od respondenta 
do formularza spisowego,

• wywiadu bezpośredniego, 
przeprowadzanego przez rach-
mistrza spisowego przy pomocy 
urządzenia mobilnego wyposa-
żonego w oprogramowanie de-
dykowane do przeprowadzenia 
spisu.

Obydwie metody polegają na 
weryfikacji, aktualizacji i uzu-
pełnieniu danych, dotyczących 
osoby spisywanej w formularzu 

spisowym.
W Urzędzie Miasta i Gminy 

Siewierz zostało przygotowane 
specjalne miejsce, gdzie będzie 
można dokonać samospisu.

Zakres informacyjny spisu 
określają wymagania między-
narodowe oraz krajowe akty 
prawne i strategie. W ramach 
narodowego spisu powszechne-
go ludności i mieszkań zostaną 
zebrane następujące dane:

1. Charakterystyka demo-
graficzna osób:

narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021
Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Na-

rodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w 
spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszech-
nym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest 
ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Spisem objęci są: 
mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy i stali 
mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Przedmiotem przetargu były 
następujące lokale:

1) lokal użytkowy na parterze 
budynku gminnego w Siewierzu 
przy ulicy Oleśnickiego 1 położo-
ny na działce gminnej o nume-
rze geodezyjnym działki 3126 o 
powierzchni użytkowej lokalu 34 
m2. Cena wywoławcza czynszu 
najmu tego lokalu wynosiła - po-
wyżej 7,00 zł za m2 w stosunku 
miesięcznym. Do przetargu przy-
stąpił 1 oferent, który zapropono-
wał miesięczną stawkę czynszu 
w wysokości 8,00 zł za m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu plus 

podatek VAT. Komisja przyjęła 
jego ofertę, w wyniku czego na-
jemcą lokalu gminnego stała się 
firma „NEXUS” Sp. z o.o., Spół-
ka Komandytowa.

2) trzy lokale użytkowe w bu-
dynku gminnym położonym się 
działce gminnej o numerze geo-
dezyjnym działek 1073/9 w Sie-
wierzu przy ulicy Warszawskiej 
89 o powierzchni użytkowej każ-
dego z nich: 16,99 m2, 47,63 m2 
i 28,10 m2. Cena wywoławcza 
najmu tych lokali ustalona zosta-
ła na poziomie – powyżej 7,00 
zł za m2 powierzchni lokalu w 

stosunku miesięcznym. Przetarg 
odbył się ze skutkiem negatyw-
nym, gdyż żadna oferta na ich 
najem nie wpłynęła.

3) część nieruchomości 
gminnej o numerze geodezyj-
nym działek 4470/6 położonej                             
w Siewierzu przy ulicy Nad Za-
lewem o powierzchni 400 m2 
wraz z usytuowanym na niej 
budynkiem gospodarczym o 
powierzchni użytkowej 112 m2. 
Cena wywoławcza najmu tego 
budynku ustalona została na po-
ziomie – powyżej 7,00 zł za m2 
powierzchni budynku w stosunku 
miesięcznym oraz 0,30 zł za m2 
powierzchni użytkowej gruntu. 
Przetarg odbył się ze skutkiem 
negatywnym, gdyż żadna oferta 

na jego najem nie wpłynęła.
4) część nieruchomości 

gminnej o numerze geodezyj-
nym działek 4470/6 położonej                             
w Siewierzu przy ulicy Nad Zale-
wem o powierzchni 400 m2 wraz 
z usytuowanym na niej domkiem 
letniskowym o powierzchni użyt-
kowej 11,18 m2. Cena wywoław-
cza najmu tego domku ustalona 
została na poziomie – powyżej 
78,26 zł za domek w stosunku 
miesięcznym oraz 0,30 zł za m2 
powierzchni użytkowej gruntu. 
Przetarg odbył się ze skutkiem 
negatywnym, gdyż żadna oferta 
na jego najem nie wpłynęła.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

informacja o wyniku przetargu na najem lokali  uŻytkowych
W dniu 18 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Siewierz przy ulicy Żwirki i Wigury 16 odbył się pierwszy prze-
targ ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, stano-
wiących własność Gminy Siewierz.

c.d. na str. 9
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1) płeć;
2) wiek;
3) adres zamieszkania;
4) stan cywilny;
5) kraj urodzenia;
6) kraj posiadanego obywatel-

stwa.
2. Aktywność ekonomiczna 

osób:
1) bieżący status aktywności 

zawodowej – pracujący, bezro-
botni, bierni zawodowo;

2) lokalizacja miejsca pracy;
3) rodzaj działalności zakładu 

pracy;
4) zawód wykonywany;
5) status zatrudnienia;
6) wymiar czasu pracy;
7) rodzaj źródła utrzymania 

osób;
8) rodzaje pobieranych świad-

czeń.
3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:
1) samoocena niepełnospraw-

ności;
2) prawne orzeczenie o nie-

pełnosprawności lub niezdolno-
ści do pracy;

3) stopień niepełnosprawno-
ści;

4) grupy schorzeń powodu-
jące trudności w wykonywaniu 
codziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i za-
graniczne:

1) okres zamieszkania w 
obecnej miejscowości;

2) miejsce poprzedniego 
zamieszkania w kraju;

3) miejsce zamieszkania 
rok przed spisem;

4) fakt przebywania kiedy-
kolwiek za granicą;

5) rok przyjazdu /powrotu 
do Polski;

6) miejsce zamieszkania za 
granicą – kraj (dla osób prze-
bywających kiedykolwiek za 
granicą);

7) kraj przebywania i rok 
wyjazdu z Polski (dla osób 
przebywających czasowo za 
granicą).

6. Charakterystyka et-
niczno-kulturowa:

1) narodowość – przynależ-
ność narodowa lub etniczna;

2) język, którym posługują 
się osoby w kontaktach do-
mowych;

3) wyznanie – przynależ-
ność do wyznania religijne-
go.

7. Gospodarstwa domo-
we i rodziny:

1) stopień pokrewieństwa 
z reprezentantem gospodar-
stwa domowego;

2) tytuł prawny gospodar-
stwa domowego do zajmowa-
nego mieszkania.

8. Stan i charakterystyka 
zasobów mieszkaniowych 
(mieszkania i budynki):

1) rodzaj pomieszczeń 
mieszkalnych;

2) stan zamieszkania 
mieszkania;

3) własność mieszkania;
4) liczba osób w mieszkaniu;
5) powierzchnia użytkowa 

mieszkania;
6) liczba izb w mieszkaniu;
7) wyposażenie mieszkania w 

urządzenia techniczno-sanitarne;
8) rodzaj stosowanego pa-

liwa do ogrzewania mieszka-
nia;

9) tytuł prawny zamieszki-
wania mieszkania przez go-
spodarstwo domowe;

10) rodzaj budynku, w któ-
rym znajduje się mieszkanie;

11) stan zamieszkania bu-
dynku;

12) wyposażenie budynku 
w urządzenia techniczne;

13) powierzchnia użytkowa 
mieszkań w budynku;

14) liczba izb w budynku;
15) własność budynku;
16) liczba mieszkań w budynku;
17) rok wybudowania budynku.
Podczas trwania spisu 

będzie dostępna infolinia:  
22 279 99 99, pod którą bę-
dzie można dokonać spisu, 
zweryfikować dane rachmi-
strzów i uzyskać informacje 
o spisie.

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

Aktualizacja „Projektu zało-
żeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Siewierz” wyznacza zadania w 
zakresie ograniczenia zużycia 
energii finalnej, ograniczenia 
emisji CO2 oraz zwiększenia 
produkcji energii z odnawialnych 
źródeł energii. Dokument ten wy-
kazuje ponadto kierunki działań 
w zakresie zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej i cieplnej, 
tym samym emisji gazów cie-
plarnianych i zwiększenia efek-
tywności energetycznej. Zadania 
przewidziane do realizacji doty-
czą w szczególności wymiany 
źródeł ciepła na kotły spełniające 
wymagania Rozporządzenia Ko-
misji (UE) 2015/1189 z dnia 28 
kwietnia 2015 r. w sprawie wyko-
nania dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów do-
tyczących ekoprojektu dla kotłów 
na paliwo stałe, w budynkach 
mieszkalnych, usługowych i uży-
teczności publicznej, termomo-
dernizacji obiektów, wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii 
w budynkach jednorodzinnych, 

usługowych i użyteczności pu-
blicznej, a więc małych instalacji 
OZE. 

„Projekt założeń (…)” zawiera 
wszystkie kluczowe elementy. 
Niniejsze opracowanie, zgodnie 
z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716) 
powinno zawierać:

 Ocenę stanu aktualnego i 
przewidywanych zmian zapo-
trzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe,

 Przedsięwzięcia racjonalizu-
jące użytkowanie ciepła, energii 
elektrycznej i paliw gazowych,

 Możliwości wykorzystania 
istniejących nadwyżek i lokal-
nych zasobów paliw i energii, z 
uwzględnieniem energii elek-
trycznej i ciepła, wytarzanych w 
odnawialnych źródłach energii, 
energii elektrycznej i ciepła użyt-
kowego wytwarzanych w koge-
neracji oraz zagospodarowania 
ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych,

 Możliwości stosowania 
środków poprawy efektywno-
ści energetycznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o efektywności energetycznej ,
 Zakres współpracy z innymi 

gminami.
Niniejsza dokumentacja zosta-

ła wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie założeń do pla-
nu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe, 
umożliwia ponadto:

 Skuteczne zarządzanie go-
spodarką energetyczną gminy,

 Uzyskanie środków finan-
sowych na realizację zadań w 
zakresie rozwoju infrastruktury 
energetycznej,

 Skuteczne oddziaływanie 
na zmniejszenie kosztów usług 
energetycznych,

 Osiąganie wymiernych 
efektów w odniesieniu do stanu 
środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 
art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związ-
ku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy 
ooś wystąpiono do Regional-
nego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach oraz do 
Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego o opinie 
w sprawie odstąpienia od prze-
prowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można za-
poznać się w Urzędzie Miasta i 
Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wi-
gury 16, 42-470 Siewierz, po 
wcześniejszym umówieniu oraz 

na stronie internetowej Gminy 
Siewierz: www.siewierz.pl.

Uwagi i wnioski do ww. doku-
mentu można składać w termi-
nie 21 dni od dnia ogłoszenia 
tj. od dnia 28.04.2021 r. do dnia 
19.05.2021 r.:

 w formie pisemnej na adres: 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz 
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 
Siewierz,

 ustnie do protokołu w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Siewierz 
w godzinach pracy Urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu,

 za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, na adres:  siewierz@
siewierz.pl

Uwagi i wnioski złożone po 
upływie wyżej określonego ter-
minu pozostawia się bez rozpa-
trzenia. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Gminy Siewierz.

Obwieszczenie podaje się do 
publicznej wiadomości na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy Siewierz oraz poprzez  
zamieszczenie na stronie inter-
netowej www.siewierz.pl.

W przedmiotowej sprawie nie 
jest prowadzone postępowanie o 
transgranicznym oddziaływaniu 
na środowisko.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

obwieszczenie burmistrza miasta i gminy siewierz
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 247) podaję do publicznej 
wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji 
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Siewierz”.

c.d. ze str. 8 „Narodowy Spis...”
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stan jakości powietrza w gminie siewierz w marcu i kwietniu

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 sys-
temu ogrzewania wynosi 50% 
ceny zakupu ekologicznego 
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 dotacji 
jest złożenie przed rozpoczęciem 
zadania inwestycyjnego stosow-
nego wniosku, którego druk do-
stępny jest w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz oraz 
na stronie internetowej www.
siewierz.pl w zakładce Urząd → 
Gminne dotacje ekologiczne.

Szczegółowe informacje na 
temat dotacji można uzyskać w 

Referacie Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz, pok. 
24 lub dzwoniąc pod nr tel. 32 
64 99 443, 32 64 99 444, 32 64 
99 445.

Problem zanieczyszczenia 
powietrza nie jest obojętny wła-
dzom samorządowym, dlatego 
też Gmina Siewierz wspomaga 
mieszkańców w walce ze smo-
giem od 2011 r.

Od tego czasu z dotacji sko-
rzystało już 378 gospodarstw 
domowych. Łączna suma udzie-
lonych dotacji opiewa na kwotę 
ponad 1.154.000,00 zł.

Z roku na rok coraz więcej 
mieszkańców naszej gminy de-
cyduje się na zmianę systemu 
ogrzewania na bardziej ekolo-
giczne, szczególnie ogrzewanie 
gazowe. Fakt ten jest zadowa-
lający i świadczy o wzrastają-
cej świadomości ekologicznej 

mieszkańców Gminy Siewierz.
Zaznaczyć należy, iż dotacja 

z budżetu gminy nie jest jedyną 
formą wsparcia finansowego o 
jaką mogą ubiegać się miesz-
kańcy. 

W ramach podpisanego przez 
Gminę Siewierz i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach porozumienia na obsłu-
gę programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”, mieszkańcy 
Gminy Siewierz mogą liczyć na 
pomoc pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz w przy-
gotowaniu i weryfikacji wniosków 
o dofinansowanie w ramach ww. 
programu.

Wyznaczeni pracownicy Urzę-
du Miasta i Gminy Siewierz służą 
pomocą mieszkańcom przy:

rejestracji na portalu benefi-• 
cjenta, wypełnieniu i wysła-
niu wniosku o dofinansowa-
nie w formie elektronicznej,
kompletowaniu załączników • 
wymaganych do wniosku o 
dofinansowanie,
odesłaniu wniosku o dofi-• 
nansowanie w formie pa-
pierowej do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach,

wypełnianiu wniosku o płat-• 
ność wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

Co więcej, w ramach podpisa-
nego porozumienia, w Urzędzie 
Miasta i Gminy Siewierz zostało 
utworzone stanowisko kompu-
terowe z dostępem do internetu, 
umożliwiające złożenie miesz-
kańcowi przy pomocy pracowni-
ka urzędu wniosku o dofinanso-
wanie w ramach programu oraz 
jego wydruk. Zachęcamy do sko-
rzystania z dotacji.

Uwaga: O udzielenie dofinan-
sowania w ramach programu 
„Czyste Powietrze” może ubie-
gać się wyłącznie właściciel/
współwłaściciel nieruchomości. 
Osoby, które posiadają nie-
uregulowany tytuł prawny do 
nieruchomości, na której pla-
nowana jest inwestycja ter-
momodernizacyjna nie mogą 
skorzystać z dotacji. W przy-
padku braku posiadania przez 
właściciela nieruchomości księgi 
wieczystej wymagane jest do-
łączenie do wniosku o dofinan-
sowanie dokumentu, który po-
świadczy własność budynku (np. 
aktu notarialnego).

Referat Gospodarki Gruntami  
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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 naka-

zuje wymianę starego pieca na 
urządzenie spełniające obowią-
zujące normy. W zależności od 
daty produkcji twojego obecne-
go kotła powinieneś to zrobić do 
końca wyznaczonego roku (do-
tyczy kotłów, których rozpoczę-
cie eksploatacji nastąpiło przed 1 
września 2017 r.):

kotły powyżej 10 lat od daty • 

produkcji – do końca 2021 r.
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 r.
kotły klasy 3 lub 4 – do koń-• 
ca 2027 roku.

Ponadto uchwała antysmogo-
wa zakazuje używania paliw, któ-
rych stosowanie powoduje wyso-
ką emisję trujących substancji do 
atmosfery. Zamiast nich wybierz:

ekogroszek,• 
pellet,• 
gruboziarnisty węgiel,• 
suche drewno.• 

Najlepszym rozwiązaniem 
dla poprawy jakości powietrza, 
którym na co dzień oddychamy, 
jest zamiana pieca węglowego 
na bardziej ekologiczne 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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Akcja sadzenia drzew spo-
tkała się z dużym odzewem 
wśród strażaków z terenu gmi-
ny Siewierz. Ze względu na ob-
ostrzenia związane z trwającym 
stanem epidemii, udział w akcji 
został ograniczony do maksy-
malnie 4 osób z każdej jednostki. 
Łącznie wzięła w niej udział 40-
osobowa  delegacja strażaków. 
Sobotnia inicjatywa poprzedzona 
była konsultacjami z przedstawi-
cielem Nadleśnictwa Siewierz, 
który przygotował odpowiednie 
sadzonki. W przededniu akcji 
wyznaczono miejsca nasadzeń 
przy współudziale pracowników 
referatu Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej oraz referatu Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta i Gminy 
Siewierz. W ramach akcji, w 
której uczestniczyli m. in. Prezes 
Zarządu Gminnego Z OSP RP 

w Siewierzu dh Zdzisław Banaś 
oraz  przedstawiciel Nadleśnic-
twa Siewierz podleśniczy Piotr 
Baliński, nasadzono takie ga-
tunki drzew jak: klon jawor, buk, 
dzika jabłoń, dzika grusza, mo-
drzew, świerk i sosna. Sadzonki 
zostały nieodpłatnie przekazane 
przez Lasy Państwowe na rzecz 
ww. akcji.

Posadzone drzewa będą peł-
niły ważną funkcję, m. in. będą 
stanowiły warstwę ochronną 
przed emisją zanieczyszczeń do 
atmosfery. Drzewa to naturalny 
filtr powietrza, żywe fabryki tlenu 
oraz zielone płuca, dlatego też 
ich sadzenie jest bardzo poży-
teczne dla dobra środowiska na-
turalnego.

Zrealizowana inicjatywa po raz 
kolejny potwierdziła udaną wza-
jemną współpracę Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gmi-

ny Siewierz oraz władz samorzą-
dowych z Lasami Państwowymi.

Komendant gminny 
ds. ochrony przeciwpożarowej

st. kpt. Andrzej Machura

100 drzew na 100 lat związku osp
„100 drzew na 100 lat” pod takim hasłem strażacy ochotnicy 

z terenu gminy Siewierz prowadzili w sobotę 24 kwietnia 2021 
r. akcję nasadzania drzew w Parku Miejskim w Siewierzu. Wy-
darzenie zainicjowane zostało przez Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 
okazji setnej rocznicy powstania Związku, a swoim patronatem 
objął go Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

W akcji uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Siewierz.

Sadzonki zostały nieodpłatnie przekazane przez Lasy Państwowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach rozstrzygnął 
siódmą edycję konkursu „Zie-
lona Pracownia”. Spośród 173 
zgłoszonych projektów, wyłonio-
no 50 laureatów z województwa 
śląskiego. Wśród wyróżnionych 
szkół, znalazł się Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Wojkowi-
cach Kościelnych, uzyskując 
nagrodę pieniężną w wysokości 
10.000,00 zł na wykonanie pro-
jektu pracowni oraz 40.000,00 zł 
na jego realizację. Wartość całe-
go zadania szacowana jest na 
kwotę 51.442,00 zł. Pozyskane 
środki umożliwią powstanie no-
woczesnej pracowni przyrodni-
czej pn. „Młodzi Ekolodzy”. 

Sala przeznaczona na potrze-
by Zielonej Pracowni  ulegnie 
całościowemu przekształceniu. 
Ściany zostaną pomalowane w 
kolorystyce szaro-zielonej. Na 
bocznej ścianie powstanie blat 
do doświadczeń i mikroskopo-
wania, nad którym zamonto-
wanie zostanie fototapeta pre-
zentująca odnawialne źródła 
energii. Na frontowej ścianie 
zawiśnie tablica suchościeralna 

oraz nowoczesny monitor inte-
raktywny. Zakupiony zostanie 
również laptop dla nauczyciela, 
który będzie można połączyć z 
mikroskopem z kamerą.  Sala  
wyposażona będzie w ławki jed-
noosobowe uczniowskie oraz 
ergonomiczne krzesła. Na tylnej 
ścianie znajdować się będzie 
funkcjonalny zestaw mebli, nad 
którymi zawiśnie fototapeta na 
temat recyclingu. Na oknach za-
montowane zostaną nowe rolety 
w kolorze zielonym. Całość pra-
cowni dopełni szkolny ogródek 
stworzony z odnowionych palet 
i roślin oczyszczających powie-
trze. Wszystko to uczyni pra-
cownię przyrodniczą pracownią 
z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
uczniowie będą mogli prowadzić 
eksperymenty, jak również do-
świadczalnie poznawać świat. 
Dzięki niej uczniowie będą mogli 
uczyć się przedmiotów przyrod-
niczych angażując w to wszyst-
kie swoje zmysły, samodzielnie 
przeprowadzać doświadczenia i 
wyciągać wnioski. 

Inwestycja będzie możliwa do 
zrealizowania dzięki dotacji z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Formuła kon-
kursu jest ta sama każdego roku. 
Najpierw szkoły zgłaszają swoje 
projekty pracowni, a nagrodą 
są dotacje na ich zrealizowanie. 
Liczą się oryginalny pomysł, 
estetyka, kreatywność, innowa-
cyjność rozwiązań. Przedsię-
wzięcie to realizowane jest przez 
fundusz już od kilku lat, a jego 
przedmiotem jest opracowanie 
projektu szkolnej pracowni na 
potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych czy chemiczno-
fizycznych oraz autorskiego pro-
gramu zajęć.

Stworzenie zielonej pracowni 
umożliwi realizację wielu cie-
kawych projektów, scenariuszy 
lekcji, rozbudzi zainteresowanie 
poznawaniem świata, zmobili-
zuje uczniów do szerszego jego 
poznania, jak również niewąt-
pliwie przyczyni się do wzrostu 
świadomości ekologicznej wśród 
uczniów. Nowoczesne wyposa-
żenie pracowni będzie również 
wspaniałym warsztatem pracy 
wykorzystywanym na zajęciach 
obowiązkowych, jak również 
podczas zajęć pozalekcyjnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wojkowicach Kościelnych

w wojkowicach kościelnych powstanie „zielona pracownia”
Ciekawie zaaranżowane wnętrze, nowoczesne pomoce dy-

daktyczne, sprzęt multimedialny, nowe meble. Tak prezentować 
się będzie nowa zielona pracownia „Młodzi Ekolodzy” w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych. 

Projekt pracowni przyrodniczej pn. „Młodzi Ekolodzy”.
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100 kompostowników zosta-
nie przekazanych nieodpłatnie 
właścicielom nieruchomości za-
mieszkałych, położonych w na-
szej gminie, którzy dotychczas 
jeszcze ich nie otrzymali. Warun-
kiem otrzymania kompostowni-
ka jest ponadto niezaleganie w 
opłacie za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Przypominamy, że kompostu-
jąc bioodpady w kompostowni-
ku przydomowym można sko-
rzystać ze zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Wy-
sokość zwolnienia wynosi 1,00 
zł od osoby. Chcący skorzystać 
ze zwolnienia, zobligowani są do 
złożenia nowej deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Dystrybucja kompostowników 
rozpoczęła się 4 maja 2021 r.

Osoby zainteresowane pozy-
skaniem kompostowników będą 
mogły zgłaszać się po ich odbiór 
po uprzednim kontakcie telefo-

nicznym pod nr telefonu 32 99 
64 443, 32 99 64 444, 32 99 64 
445.
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kompostowniki dla mieszkańców
Gmina Siewierz po raz kolejny zakupiła kompostowniki prze-

znaczone do kompostowania i zagospodarowania we własnym 
zakresie odpadów ulegających biodegradacji w gospodar-
stwach domowych.

Kompostującym odpady przysługuje zwolnienie z części opłaty za odbiór śmieci.

12. Gminna Konferencja Eko-
logiczna dla Młodzieży, w wyjąt-
kowej – zdalnej formule, odbyła 
się pod hasłem „Przywróćmy 
naszą Ziemię”. Jej celem było 
upowszechnianie wiedzy na 
temat ochrony środowiska, 
podnoszenie świadomości eko-
logicznej, poznanie zagrożeń 
środowiska naturalnego i roz-
budzenie odpowiedzialności za 
jego stan oraz kształtowanie 
właściwej postawy wobec śro-
dowiska naturalnego.

W konferencji udział wzięli 
uczniowie ze wszystkich szkół z 
terenu Miasta i Gminy Siewierz. 
Pod opieką swoich nauczycieli 
przygotowali prezentacje mul-
timedialne na następujące te-
maty:

- „My, młodzi, chcemy zapo-
biegać globalnemu ociepleniu 
klimatu!” – Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Księstwa Siewierskie-
go w Siewierzu;

- „My, młodzi, chcemy zapo-
biegać niskiej emisji i smogowi!” 
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Siewierzu;

- „My, młodzi, chcemy zapo-
biegać wymieraniu gatunków!” 
– Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych im. Jana 
Pawła II w Siewierzu;

- „My, młodzi, chcemy wyko-
rzystywać odnawialne źródła 

energii – energetykę wiatrową, 
słoneczną i wodną!” – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Żeli-
sławicach;

- „My, młodzi, chcemy wyko-
rzystywać odnawialne źródła 
energii – geotermię, biomasę i 
biogaz!” – Szkoła Podstawowa 
w Brudzowicach;

- „My, młodzi, chcemy przy-
wrócić czystość Ziemi!” – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w 
Wojkowicach Kościelnych.

Prezentacje zostały opubliko-
wane na kanale Siewierskiego 
Towarzystwa Ekologicznego 
Wawrzynek w serwisie YouTu-
be.

Celem 12. Gminnego Kon-
kursu Ekologicznego było upo-
wszechnianie wiedzy na temat 
ochrony środowiska w Gminie 
Siewierz, kształtowanie u dzieci 
i młodzieży świadomości eko-
logicznej przy równoczesnym 
rozwijaniu wrażliwości arty-
stycznej, kształtowanie i pro-
mowanie postaw sprzyjających 
trosce o środowisko, uświado-
mienie zagrożeń środowiska 
oraz docenianie wartości przy-
rodniczych, krajobrazowych i 
estetycznych najbliższej okoli-
cy. Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych z terenu 
Gminy Siewierz.

Komisja konkursowa oceniła 
prace uczniów pod kątem umie-
jętności obserwacji świata, po-
mysłowości, kreatywności, ory-
ginalności, estetyki wykonania, 
ładunku emocjonalnego pracy 
oraz zgodności z tematem. Lau-
reatami konkursu zostali:

W kategorii: praca plastycz-
na „Chcemy czystej Ziemi-
”w grupie uczniów klas 1 – 3 
szkoły podstawowej:

I miejsce – Zuzanna Wicik ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Sie-
wierzu.

II miejsce – Igor Kramarczyk z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Wojkowicach Kościelnych

III miejsce – Aleksandra Lenar-
towicz ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego 
w Siewierzu

W kategorii: plakat „Kilka 
rad,jak przywrócić czystość 
Ziemi” w grupie uczniów klas 
4 – 6 szkoły podstawowej:

I miejsce – Jagoda Mizerska 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Sie-
wierzu

II miejsce – Konrad Górecki z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Żelisławicach

III miejsce – Fabian Wojdyła z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Żelisławicach

W kategorii: praca prze-
strzenna „Ekologiczna ram-
ka fotograficzna” w grupie 
uczniów klas 7 – 8 szkoły pod-
stawowej oraz uczniów szkół  
ponadpodstawowych:

I miejsce – Wiktoria Chałada 
z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych im. Jana 
Pawła II w Siewierzu

II miejsce – Zofia Jędrzejczyk 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Sie-
wierzu

III miejsce – Emilia Leszczyń-
ska ze Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Księstwa Siewierskiego w 
Siewierzu

Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, nagrody 
rzeczowe oraz upominki ufundo-
wane przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Siewierz.

Katarzyna Nowak
Siewierskie Towarzystwo 

Ekologiczne „WAWRZYNEK”

gminne obchody światowego dnia ziemi 2021
W ramach gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia 

Ziemi 2021 odbył się 12. Gminny Konkurs Ekologiczny oraz 
12. Gminna Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży. Ze 
względu na trudny –  pandemiczny czas – oba wydarzenia 
miały postać zdalną. Organizatorem konkursu i konferencji 
były dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Sie-
wierskiego w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych. Patronat honorowy nad przed-
sięwzięciami objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a pa-
tronat merytoryczny – Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne 
„WAWRZYNEK”.

Praca Konrada Góreckiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach.
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Pierwszą z nich jest innowa-
cja zatytułowana „Paluszki mó-
wią”. Jest prowadzona w grupie 
dzieci 4-5-letnich (wych. mgr 
Elżbieta Ciszewska). Głównym 
założeniem innowacji jest na-
uka podstaw języka migowego, 
jako innego sposobu komuni-
kacji poprzez umowne znaki 
oraz nauka tolerancji. Zajęcia 
prowadzone są raz w tygodniu 
i trwają około 10 minut. Zajęcia 
prowadzi przy współudziale na-
uczyciela osoba niedosłysząca 
(pracownik przedszkola). Cele 
tej innowacji to między innymi 
pobudzenie i rozwijanie wy-
obraźni dzieci poprzez koniecz-
ność zapamiętywania znaków 
języka migowego na zasadzie 
skojarzeń oraz wdrażanie do 
tolerancji inności w świecie 
społecznym poprzez kontakt z 
elementarnymi znakami języka 
migowego.

Kolejną innowacją pedago-
giczną prowadzoną w bieżą-
cym roku szkolnym jest inno-
wacja pt. „Tanecznym krokiem 
w przyszłość”. Uczestnikami 
innowacji są dzieci z grupy 
5-6 latków (wych. mgr Pauli-
na Niemiec). Podstawą inno-
wacji jest założenie, że taniec 
przez zabawę kształtuje kon-
dycję fizyczną dzieci i napawa 
je pozytywną energią. Dzieci 
potrzebują dużej ilości ruchu, 
który jest niezbędny do opty-
malnego rozwoju pozostałych 
dziedzin (poznawczej, emo-
cjonalnej, społecznej). Taniec 
stanowi doskonałą okazję do 
zaspokajania potrzeby ruchu, 

kształtuje i rozwija: orientację 
w schemacie ciała, koordyna-
cję wzrokowo-ruchową, spo-
strzegawczość, pamięć, kon-
centrację, zwinność, gibkość, 
szybkość reakcji. Pozytywnie 
wpływa także na umysł, dostar-
cza nowych wrażeń oraz do-
świadczeń. Autorka innowacji 
połączyła zainteresowanie tań-
cem dzieci, ich potrzebę ruchu 
oraz własne umiejętności ta-
neczne, które rozwija jako tan-
cerka szkoły tańca. Innowacja 
odbywa się raz lub dwa razy w 
miesiącu, naprzemiennie w po-
staci zajęć teoretycznych (do 
15 minut) i praktycznych (do 30 
minut).

Dzieci z grupy 5-6-latków 
(wych. mgr Magdalena Górni-
siewicz) biorą udział w inno-
wacji pedagogicznej o nazwie 
„Mali programiści – czyli ko-
dowanie na macie”. Innowacja 
ta  jest odpowiedzią na aktual-
ne potrzeby i zainteresowania 
dzieci oraz wymogi edukacyj-
ne. Cele tej innowacji to kształ-
towanie kompetencji miękkich, 
rozwijanie logicznego myśle-
nia, zadaniowego podejścia do 
stawianych problemów, kształ-
towanie umiejętności pracy w 
zespołach, szukania kompro-
misów, optymalnych rozwią-
zań oraz stopniowe i odpowie-
dzialne wprowadzanie dzieci w 
cyfrowy świat. W trakcie zajęć 
nauczyciel korzysta z narzędzi 
do kodowania offline, czyli maty 
do kodowania, kolorowych 
kubków, kartek, klocków oraz 
krążków matematycznych. 

Innowacja odbywa się raz 
lub dwa razy w tygodniu. Za-
jęcia trwają 30 minut albo dwa 
razy po 15 minut.

Wszystkie innowacje peda-
gogiczne podnoszą atrakcyj-
ność Publicznego Przedszkola 
w Siewierzu jako placówki edu-
kacyjnej. Dzieci są zaintereso-

wane zajęciami, chętnie na nie 
uczęszczają, a prowadzone in-
nowacje pedagogiczne są źró-
dłem satysfakcji nie tylko dla 
dzieci, ale również dla osób je 
prowadzących.

Paulina Niemiec
Magdalena Górnisiewicz

Elżbieta Ciszewska

innowacje pedagogiczne w publicznym przedszkolu w siewierzu
Na przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Siewie-

rzu każdego dnia czeka wiele atrakcji. W roku szkolnym 
2020/2021 w placówce odbywają się między innymi liczne 
innowacje pedagogiczne.

Innowacja pt. „Mali programiści - czyli kodowanie na macie”.

funkcjonowanie placówek przedszkolnych w okresie wakacji
Placówki przedszkolne na terenie Gminy Siewierz zaplanowały dyżury opiekuńcze w okresie wakacji w następujących terminach:

Placówka Termin dyżuru 

Przedszkole Publiczne w Siewierzu brak dyżuru 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Siewierzu 1-31 lipca 2021 r. 

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Wojkowicach Kościelnych 

19-31 lipca oraz  
16-31 sierpnia 2021 r. 

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Żelisławicach 

1 do 16 lipca 2021 r. oraz  
2 do 13 sierpnia 2021 r. 

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach  
– oddziały przedszkolne w Dziewkach  2-31 sierpnia 2021 r. 
 

Innowacja pt. „Tanecznym krokiem w przyszłość”.
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W tym roku w naszym kon-
kursie udział wzięło 80 uczest-
ników z całego województwa. 
Wszystkie utwory zostały prze-
słane drogą elektroniczną, a 
Jury mogło odsłuchać nagrań 
zdalnie. Ze względu na dużą 
liczbę wykonawców oraz ich 
bardzo wysoki poziom przygo-
towania jurorzy mieli trudne za-
danie. Jury, w składzie Bernard 
Sołtysik, Jacek Gruszczyński, 
Aleksandra Machura oraz Ka-
tarzyna Waluszczyk oceniało 
dobór repertuaru, walory wo-
kalne, wymowę, interpretację 
utworu oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny. Konkurs podzielono 
na trzy kategorie wiekowe. W I 
kategorii wiekowej zaprezento-
wali się uczniowie z klasy I-III, 
w II kategorii wiekowej wystą-
pili uczniowie klas IV – VI, na-
tomiast III kategorięreprezen-
towali uczniowie klas VII-VIII.  
Spośród 80 młodych artystów 
Jury wybrało tych najlepszych. 

Tradycją konkursu był kon-
cert finalistów, podczas które-
go zaprezentować mogli się ci 
najlepsi, a zaproszeni goście 
oraz uczniowie naszej szko-

ły podziwiać talent laureatów. 
Niestety w tym roku musieli-
śmy zrezygnować z tego wy-
darzenia. Mamy nadzieje, że w 
przyszłym roku będziemy mo-
gli spotkać się z uczestnikami 
kolejnej edycji. 

Jest nam niezmiernie miło, 
że zawsze możemy liczyć na 
pomoc Burmistrza Miasta i 
Gminy Siewierz pana Zdzi-
sława Banasia, który wspiera 
wszelkie inicjatywy związane z 
rozwijaniem pasji i zaintereso-
wań młodzieży i również w tym 
roku ufundował nagrody dla 
zwycięzców.

Oto laureaci tegorocznej 
edycji. 

Nagrodę Grand Prix otrzy-
mała Zuzanna Piesik – SP nr 
13 w Będzinie

I kategoria wiekowa – kla-
sy I – III SP:

I miejsce – Gębala Band, SP 
nr 2 w Siewierzu

II miejsce – Filip Robak, Pry-
watna Szkoła Podstawowa w 
Sosnowcu

III miejsce – Agata Wierzbic-
ka, ZSP w Wojkowicach Ko-
ścielnych

Wyróżnienia:
Natalia Feret, SP w Kozie-

głowach
Wojciech Smykal, SP nr 48 w 

Częstochowie
II kategoria wiekowa – kla-

sy IV– VI SP:
I miejsce – ex aequo - Izabel-

la Tumidaj - SP w Gródkowie, 
Karolina Łabaj – SP nr 7 w Ja-
worznie

II miejsce – Zofia Bocheńska, 
SP w Chruszczobrodzie

III miejsce – Nadia Białas, 
ZSP w Wojkowicach Kościel-
nych

Wyróżnienia: 
Blanka Szypniewska, SP nr 

8 w Częstochowie
Jakub Potempski, Studio 

Wokalne w Zawierciu
III kategoria wiekowa – kla-

sy VII– VIII SP:
I miejsce – Julia Mika SP nr 6 

w Sosnowcu
II miejsce – ex aequo – Zo-

fia Stawicka – SP nr 4 w My-
słowicach, Amelia Kita – SP w 
Pradłach

III miejsce – ex aequo – Julia 
Tkacz - SP nr 2 w Myszkowie, 
Patrycja Chrząszcz – SP nr 7 
w Czeladzi

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wojkowicach Kościelnych

XiV regionalny konkurs piosenki angielskiej w zespole  
szkolno-przedszkolnym w wojkowicach kościelnych

Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu organizowanego przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych mia-
ło miejsce na początku kwietnia. Podczas tegorocznej edycji, 
nie mogliśmy niestety powitać uczestników w murach naszej 
szkoły – co było spowodowane pandemią Covid-19. 

Celem projektu było uświa-
domienie uczniom wartości 
rodziny, tak aby rozumieli 
miejsce i znaczenie rodziny 
w społeczeństwie i w wycho-
waniu.

Uczniowie poznawali i uczy-
li się obsługi narzędzi web2.0, 
a następnie tworzyli prace i 
projekty z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii. Jed-
nym z efektów tej współpracy 
jest ebook, w którym możemy 
zobaczyć prace wszystkich 
partnerów.

W ramach realizowanego 
projektu zorganizowaliśmy 
szkolny konkurs: plastyczny 
dla klas 1-3 pt. „Za co kocham 
swoich rodziców” oraz kon-

kurs literacki dla klas 4-8 pt. 
„Cudownych rodziców mam”.

Laureatami konkursu pla-
stycznego zostali:

I miejsce: Milena Czapla z 
klasy 3b

II miejsce: Natalia Brela z 
klasy 1a

III miejsce: Julia Domańska 
klasa 3b

Wyróżnienia otrzyma-
li: Oliwia Nikratowicz kl. 3a,  
Hanna Widawska kl. 2, Miłosz 
Dawczyński kl. 3a oraz Julia 
Skibińska kl. 3b

Laureatami konkursu lite-
rackiego zostali:

I miejsce - ex aequo: Mile-
na Reda oraz Alicja Drygalak 
z klasy 6b

II miejsce - Małgorzata Ka-
leta kl. 6b

Wyróżnienia otrzymali: 
Krzysztof Ziętek, Paulina Do-
mańska z klasy 4.

Serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Chcielibyśmy serdecznie 
podziękować Starostwu Po-
wiatowemu w Będzinie za 

wsparcie naszych inicjatyw 
związanych z rozwijaniem pa-
sji i zainteresowań młodzieży 
oraz ufundowanie nagród dla 
uczestników konkursu. 

Katarzyna Waluszczyk
Magdalena  Bednarczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wojkowicach Kościelnych

w zespole szkolno-przedszkolnym w wojkowicach kościelnych 
był realizowany projekt etwinning „trace of my family, me”

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wojkowicach Kościelnych dołączyli do międzynarodowego 
projektu ETwinning pt. „Trace of my Family, Me”, który był re-
alizowany od stycznia do kwietnia 2021. Podczas tego projektu 
współpracowaliśmy ze szkołami z Turcji, Rumunii i  Gruzji. Dzie-
liliśmy się wiedzą, doświadczeniem oraz poznawaliśmy kulturę i 
tradycję krajów partnerskich.
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W pełni uznania dla strażaków 
ochotników, którzy poświęcają 
swój wolny czas na działalność 
społeczną, MGCKSiT w Siewie-
rzu wspólnie z OSP Siewierz 
zorganizowali w kwietniu br. kon-
kurs plastyczny „Pożar, powódź 
– dniem czy nocą – STRAŻ przy-
chodzi ci z pomocą”. Patronat 

nad konkursem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-
sław Banaś.

Wpłynęło wiele pięknych i 
ciekawych prac plastycznych, 
wykonanych rożnymi techni-
kami. Wszystkie były zgodne z 
tematem, a wyobraźnia dzie-
ci przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania. Poprzez prace pla-
styczne pokazały, że posiadają 
ogromną wiedzę na temat pracy 
strażaków.

Jury miało trudny orzech do 
zgryzienia, jednak reguły konkur-
su są nieubłagane. Po obejrzeniu 
prac, zdecydowano o przyznaniu 
następujących miejsc:

w kategorii przedszkolaki i 
klasa 0:

I miejsce - Zuzanna i Magdale-
na Gruszka

II miejsce - Marika Bacia
III miejsce - Jan Trzcionka
Wyróżnienie - Maciej Bańka
w kategorii klasa I-III szkoła 

podstawowa:

I miejsce ex aequo - Julia Pa-
tro i Oliwia Bacia

II miejsce - Klara Biernacka
III miejsce - Mateusz Madej
Wyróżnienie - Oliwia Czapla
Wyróżnienie - Anna Wypiór
w kategorii klasa IV-VIII 

szkoła podstawowa:
I miejsce - Weronika Psonka
II miejsce - Wiktoria Trzcionka
III miejsce - Nikola Błaszczyk
Serdecznie dziękujemy 

wszystkim uczestnikom konkur-
su, a autorom nagrodzonych 
prac gratulujemy!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem „poŻar, powódź – dniem 
czy nocą – straŻ przychodzi ci z pomocą”

Strażacy ochotnicy pełnią bardzo ważna rolę w życiu spo-
łeczności lokalnych.  Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków 
drogowych, przychodzą z pomocą podczas powodzi, nawałnic 
i innych klęsk żywiołowych. Realizują akcje profilaktyczno-in-
formacyjne, organizują pokazy, szkolą młodzież i dorosłych, 
uczestniczą w obchodach świąt, festynach. Cieszą się dużym 
zaufaniem społecznym, a ich postawa jest godna podziwu. Są 
zawsze gotowi, aby nieść pomoc potrzebującym i pierwsi na 
miejscu zdarzenia.

Do konkursu zgłoszono 12 
palm, a wszystkie tradycyjne 
i najpiękniejsze. W związku z 
tym Jury przyznało I miejsce ex 
aequo wszystkim uczestnikom, 
którzy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody rzeczowe. Lau-
reatami zostali: Aleksandra We-
ron, Marysia Wyszyńska, Julia 
Wylon, KGW Leśniaki, Szymon 
Lubiński i Lidia Lubińska, Wik-
tor Pyrzyk, Hanna Korusiewicz, 
Szymon Misiak, Rafał Szcze-
pański, Mateusz Misiak, Piotr, 

Anna, Magdalena i Adam Gęba-
la, Oliwia Antkiewicz. 

Jednocześnie Organizator 
konkursu postanowił, aby prze-
prowadzić głosowanie na profilu 
Facebook i na podstawie ilości 
polubień tzw. „lajków” przyznać 
Nagrodę Publiczności. Głosami 
internautów Nagroda Publiczno-
ści trafiła do Szymona Misiaka. 
Cieszymy się, że piękna polska 
tradycja tworzenia palm wielka-
nocnych jest wciąż żywa zarów-
no wśród młodych, jak i nieco 

starszych mieszkańców naszej 
Gminy. Zapraszamy do udziału 
w kolejnych konkursach.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

najpiękniejsze palmy wielkanocne
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki zorgani-

zowało konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Konkurs 
skierowany był do dzieci, młodzieży, dorosłych (rodzin). 

Na konkurs zostało zgłoszo-
nych ponad 300 fotografii palm 
wielkanocnych i koszyczków ze 
święconką niemal z każdego 
zakątka Polski. Każdy inny, ory-
ginalny, ciekawy. Zdjęcia przy-

syłały zarówno dzieci i młodzież, 
jak i osoby dorosłe, mężczyźni i 
kobiety, osoby prywatne i orga-
nizacje. 

Jury nie miało łatwego zada-
nia, ale po burzliwych obradach 

wyłonili laureatów, wśród których 
znaleźli się reprezentanci gminy 
Siewierz. Miło nam poinformo-
wać, że KGW Leśniaki otrzymało 
Wyróżnienie w kategorii: palma 
wielkanocna. 

Członkowie KGW Leśniaki na 
konkurs przesłali zdjęcie wyko-
nanej własnoręcznie tradycyjnej 

siewierskiej palmy wielkanocnej. 
Została ona wykonana ze ściętej 
gałęzi wierzby z baziami o wy-
sokości 2,80 m. i przystrojona 
paskami i kwiatami z kolorowej 
bibuły. 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

wyróŻnienie dla kgw leśniaki w ogólnopolskim konkursie
W kwietniu br. KGW Leśniaki brało udział w Konkursie „Wiel-

kanocna Rewia Palm i Koszyczków”, którego organizatorem był 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. 
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Aby zachęcić biblioteki do za-
kupu, a czytelników do sięgania 
po tego rodzaju książki, OSDW 
Azymut zorganizował konkurs 

dla bibliotek w ramach Wirtual-
nych Targów Książki, które trwa-
ły od 22 marca do 12 kwietnia 
2021 roku. Zadaniem bibliotek 

było wykonanie interesującego 
zdjęcia lub nagranie filmiku po-
pularyzującego serię WIELKIE 
LITERY. 

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Leona Korusiewi-
cza w Siewierzu włączyła się w 
akcję promującą serię i nagrała 
filmik. W nieco magicznej scene-
rii, pewna czarownica, która nie 
widzi z bliska i nie widzi z daleka, 
wysłała swoją wnuczkę do bi-
blioteki, aby przyniosła jej jakąś 
piękną książkę o miłości. Czy 
wnuczka dobrze się wywiązała z 
poleconego jej zadania? Wszyst-
kich, którzy chcieliby się o tym 
przekonać, zapraszamy na stro-
nę internetową biblioteki, na jej 
Facebooka oraz kanał na YouTu-
be: https://www.youtube.com/
watch?v=adq-mR8Np1c&t=2s.

Miło nam poinformować, że 
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Leona Korusiewi-
cza w Siewierzu otrzymała od 
OSDW AZYMUT WYRÓŻNIE-
NIE w konkursie. 

Warto podkreślić, że MGBP 
w Siewierzu znalazła się wśród 
12 bibliotek w Polsce wyróżnio-

nych w konkursie. Jest nam tym 
bardziej miło, gdyż wzięło w nim 
udział aż 155 bibliotek, które na-
desłały zdjęcia, kolaże, filmy, pio-
senki, animacje, wiersze.

Mamy nadzieję, że przygoto-
wany przez siewierskich biblio-
tekarzy wspólnie z Krystianem 
Furtaczem z iTVSiewierz filmik, 
spodoba się wszystkim widzom i 
będzie stanowił zachętę do się-
gnięcia po książki z serii WIEL-
KIE LITERY.

MGBP w Siewierzu

udział siewierskiej biblioteki w konkursie wielkie litery 
Wśród czytelników bibliotek ciągle przybywa osób, które 

mimo problemów ze wzrokiem, chciałyby czytać regularnie 
książki. Z myślą o takich właśnie osobach, powstała seria WIEL-
KIE LITERY. Seria ta, to nowe wydania książek z większą czcion-
ką, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzą-
cym i seniorom. Dzięki nowemu formatowi czytanie książek z 
serii WIELKIE LITERY jest wygodniejsze, a przejrzysty format 
nie nadwyręża wzroku czytelnika. W serii tej ukazało się wiele 
atrakcyjnych tytułów książek.

Pomysł organizacji święta zro-
dził się w Hiszpanii, w Katalonii. 
W 1926 roku wystąpił z nim wy-
dawca z Walencji, Vicente Cla-
vel Andrés. 23 kwietnia jest tam 
hucznie obchodzonym świętem 
narodowym, jako dzień jej patro-
na – Świętego Jerzego. Zgodnie 
z długą tradycją w Katalonii ob-
darowywano w ten dzień kobiety 
czerwonymi różami, mającymi 
symbolizować krew pokonanego 
przez Św. Jerzego smoka, z któ-
rego krwi miały wyrastać róże. Z 
czasem kobiety zaczęły odwza-
jemniać się mężczyznom poda-
runkami w postaci książek.

W Hiszpanii Dzień Książki jest 
świętem oficjalnym już od roku 
1930, a od 1964 – we wszystkich 

krajach hiszpańskojęzycznych. 
Dziś święto ma charakter mię-
dzynarodowy i jest celebrowany 
na całym globie – od Nowej Ze-
landii po Kanadę.

Obchodzony w tym roku po 
raz 26. Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich, jest okazją do 
dyskusji na temat roli książki w 
naszym codziennym życiu jako 
skarbnicy różnorodności kultu-
rowej. Miejsko – Gminna Biblio-
teka Publiczna im. Leona Koru-
siewicza w Siewierzu również 
przyłączyła się do obchodów 
przygotowując wystawę prezen-
tującą historię druku i książki, 
do której oglądania serdecznie 
zapraszamy. Z tej okazji pragnie-
my zachęcić do korzystania ze 

zbiorów biblioteki i wspólnego 
świętowania Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich.

MGBP w Siewierzu

światowy dzień ksiąŻki i praw autorskich w bibliotece
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 

kwietnia.  Dla literatury jest to symboliczna data. Tego dnia 1616 
r. zmarli dwaj wielcy pisarze: Miguel Cervantes i William Szek-
spir. Na ten sam dzień przypadają rocznice urodzin lub śmierci 
innych wybitnych pisarzy m. in. Maurice`a Druona, Halldora La-
xnessa, Vladimira Nabokova. To obchodzone w ponad 100 kra-
jach na całym świecie święto autorów, ilustratorów, wydawców 
książek, Czytelników i czytelnictwa.

i miejsce w powiecie będzińskim dla siewierskiej biblioteki!
Miło nam poinformować, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu za swoją działalność  

w 2020 roku zajęła I miejsce w powiecie będzińskim (według agregatowego indeksu aktywności w 2020 roku samorządowych  
bibliotek publicznych województwa śląskiego). Serdecznie dziękujemy wszystkim za życzliwość i współpracę z biblioteką!

Dyrektor i pracownicy MGBP w Siewierzu

Czarownica i jej wnuczka podczas nagrywania jednej ze scen.

Wystawa „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” w siewierskiej bibliotece.
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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.

W celu upamiętnienia tej 
rocznicy przedstawiciele władz 
państwowych i samorządo-
wych Gminy Siewierz oraz 
powiatu będzińskiego złożyli 
wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz pod pomnikiem 
ku czci mieszkańców miasta 
i gminy Siewierz poległych w 
czasie II wojny światowej.

Kwiaty składali: Senator RP 
Beata Małecka-Libera, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Sie-
wierzu Barbara Bochenek, 
Zastępca Burmistrza Damian 
Dawczyński oraz Wicestarosta 
Będziński Dariusz Waluszczyk.

Red.

230. rocznica uchwalenia konstytucji trzeciego maja
W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 

Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie a druga na świecie 
spisana konstytucja. 

Urszula Duda z domu No-
wak przyszła na świat 1 listo-
pada 1942 r. w Sosnowcu. W 
roku 1956 ukończyła szkołę 
podstawową w Siewierzu, a 
następnie Liceum Pedago-
giczne w Zawierciu (1962). W 
kolejnych latach kształciła się 
na kierunku fizyka z chemią 
w Studium Nauczycielskim w 
Częstochowie, które ukończy-
ła w roku 1965.

Pracę nauczyciela rozpo-
częła w 1962 roku w Szkole 
Podstawowej w Żelisławicach, 
gdzie oprócz zajęć z przed-
miotów dydaktycznych, opie-
kowała się chórem szkolnym, 
zespołem muzycznym, druży-
ną harcerską i zuchową.

Pracę w Szkole Podsta-
wowej w Siewierzu podjęła 
w 1970 roku, początkowo 
jako wychowawca świetlicy, 
a w latach 1973-1984 jako jej 
kierownik. Była dyrektorem 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 
W latach 1984-1990 pełniła 
funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Siewierzu. 

Cały czas doskonaliła swoje 
kwalifikacje. W 1979 r. ukoń-
czyła studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Częstocho-
wie, uzyskując tytuł magistra 
fizyki. W 1990 r. ukończyła 
Studium Przedmiotowo-Me-
todyczne o specjalności na-
uczanie początkowe.

Urszula Duda przez całe 
swoje życie była zaangażo-
wana społecznie, szczególnie 
na rzecz pracy z młodzieżą 
oraz Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. W organizacji tej 
była zrzeszona od 1961 roku. 
W latach 1963-1965 sprawo-
wała funkcję sekretarza Za-
rządu Oddziału ZNP w Sie-
wierzu, a następnie funkcję 
skarbnika.

Za pracę dydaktyczną i 
działalność społeczną zosta-
ła odznaczona: Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką Za-
służonemu w Rozwoju Woje-
wództwa Katowickiego, Na-
grodami Ministra i Dyrektora 
Szkoły.

Opracowano na podstawie: 
Helena Hąc: Urszula Duda [w:] 
Encyklopedia Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego Wojewódz-

twa Śląskiego, pod red. Irena 
Anczarska-Smandek i in., tom 3, 
Katowice 2002.

Red.

wspomnienie urszuli dudy
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 9 

kwietnia br. zmarła Urszula Duda – szanowany pedagog, długo-
letni nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń młodzieży, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siewierzu (1984-1990).

Urszula Duda (1942-2021)

Konkurs obejmuje 4 katego-
rie: produkt spożywczy, sztuka 
/ rękodzieło, produkt użytkowy / 
rzemiosło, produkt turystyczny / 
rekreacyjny. Do udziału w kon-
kursie „Marka Lokalna” mogą 

przystąpić osoby indywidualne, 
amatorzy, profesjonaliści, grupy 
formalne i nieformalne oraz pod-
mioty prowadzące działalność 
gospodarczą lub wytwarzające 
produkty na terenie LGD, które 

zapoznały się z Regulaminem 
Konkursu oraz zaakceptowały 
jego postanowienia. Nagrody dla 
laureatów konkursu: Oznakowa-
nie produktu / usługi Znakiem 
Promocyjnym „Marka Lokalna”, 
Szkolenie z zakresu promocji 
produktu lokalnego w Internecie, 
Profesjonalna sesja zdjęciowa 

produktowa, Promocja w TV, 
mediach społecznościowych 
oraz na stronie LGD, Prezenta-
cja i promocja podczas „Jarmar-
ku Marki Lokalnej”, XII Targów 
Produktów Regionalnych w Za-
kopanem oraz innych wydarzeń 
organizowanych przez LGD.

Red.

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „marka lokalna”
Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produk-

tów i usług z obszaru LGD Brynica to nie granica, które dzięki 
swoim walorom jakościowym będą kreatorem Marki Lokalnej.
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