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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz,
w maju minęła pierwsza połowa kadencji samorządu 2018-

2023. W 2018 roku, przygotowując się do wyborów samo-
rządowych, przedstawiłem mój program wyborczy. Stanowił 
on nie tylko wizję zarządzania naszą gminą, ale był również 
szczegółowym i wielowymiarowym planem rozwoju mia-
sta i wszystkich sołectw. W poczuciu odpowiedzialności 
za złożone obietnice, pragnę przedstawić Państwu efekty  
ponad dwuletniej pracy nad ich realizacją.

W bieżącym numerze Kuriera Siewierskiego została pod-
sumowana dotychczasowa praca Rady Miejskiej w Siewierzu  
VIII kadencji oraz Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz -  
w formie sprawozdania z realizacji wybranych zadań oraz 
najważniejszych inwestycji przeprowadzonych przez Urząd 
Miasta i Gminy Siewierz w latach 2019-2021.

Podsumowanie Pierwszej Połowy kadencji samorządu 2018-2023

Ostatnie lata to wymagają-
cy czas dla nas wszystkich. To 
także trudny czas dla polskiej 
samorządności. Wprowadzane 
przez Rząd reformy ograniczają 
wpływy do lokalnych budżetów 
miast i gmin. Jednocześnie na-
kładają na samorządy nowe zo-
bowiązania, bez zapewnienia im 
odpowiednich źródeł finansowa-
nia, co dla wielu z nich stanowi 
wielkie wyzwanie. 

Od lat jednym z największych 
problemów jest niedostatecz-
ny sposób finansowania zadań 
oświatowych, realizowanych 
przez gminy. Subwencja na ich 
realizację nie wystarcza nawet 
na wypłatę wynagrodzeń pra-
cowników zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolach.

Mimo to, placówki, dla których 
jesteśmy organem prowadzącym 
są nowoczesne, kompleksowo 
wyposażone oraz na bieżąco 
modernizowane. Uczniowie na-
szych szkół objęci są programa-
mi motywacyjnymi i stypendial-
nymi. Zapewnienie właściwego 
poziomu edukacji dzieci i mło-
dzieży wymaga jednak ogrom-
nych nakładów finansowych z 
budżetu samorządu. Corocznie 
około 30% wszystkich wydatków 
Gminy Siewierz stanowią wydat-
ki oświatowe.

Dzięki stabilnemu zarządza-
niu budżetem Miasta i Gminy 

Siewierz mogliśmy zrealizować 
rekordowe w historii naszej 
wspólnoty samorządowej przed-
sięwzięcie, jakim jest budowa no-
wej siedziby Publicznego Przed-
szkola w Siewierzu. Najmłodsi 
mieszkańcy już od nowego roku 
szkolnego będą mogli uczęsz-
czać do nowoczesnej placówki w 
pełni przystosowanej do potrzeb 
dzieci objętych kształceniem 
specjalnym. Inwestycja, której 
koszt opiewa na kwotę 15,8 mi-
liona złotych, nie została jednak 
w żadnym stopniu dofinansowa-
na z funduszy przyznawanych 
przez polski Rząd, pomimo wie-
lokrotnych zapewnień.

Nie zaprzestajemy jednak 
zabiegać o sfinansowanie tej 
inwestycji ze środków zewnętrz-
nych. Pozyskaliśmy już 1,2 mln 
złotych z unijnych środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 i czynimy 
starania w Zarządzie Wojewódz-
twa Śląskiego o zwiększenie 
tej kwoty. Na realizację zadania 
otrzymaliśmy również 1,6 mln zł 
ze środków Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. Ponadto z 
metropolitalnego Programu dzia-
łań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji w 2021 roku częściowo 
sfinansujemy budowę instalacji 

fotowoltaicznej o mocy od 49 do 
50 kW na budynku przedszkola.

We wrześniu otwarty zostanie 
również pierwszy  samorządowy 
żłobek w Siewierzu. Inwestycja, 
której budowa i wyposażenie 
stanowi koszt ponad 800 tys. zło-
tych, uzyskała dofinansowanie w 
wysokości 649 tys. zł ze środków 
Funduszu Pracy w ramach Rzą-
dowego programu Maluch Plus. 
W pierwszym roku funkcjonowa-
nia nowej instytucji zapewnimy 
opiekę dla 20 dzieci w wieku 
do lat 3 i już dzisiaj planujemy 
zwiększenie liczby przyjęć w ko-
lejnych latach. 

Zapewnienie najlepszych wa-
runków opieki dla najmłodszych 
oraz bogatej oferty edukacyjnej 
i spędzania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży od zawsze było 
traktowane przeze mnie priory-
tetowo. Realizując zadania w 
samorządzie nie zapominaliśmy 
jednak o potrzebach istotnych 
dla wszystkich mieszkańców. 

Wśród nich jedną z najważ-
niejszych była poprawa stanu 
niezbędnej infrastruktury dro-
gowej i kanalizacyjnej. Dobra 
współpraca z Zarządem Powia-
tu Będzińskiego w tej kadencji 
przyniosła widoczne efekty w 
postaci wyremontowanych dróg 
powiatowych na ulicach Zagłę-
biowskiej, Krakowskiej, 11 listo-
pada i Towarowej w Siewierzu, 

ul. Kazimierzówka w Dziewkach 
oraz drogi powiatowej w Nowej 
Wiosce. Wybudowany został 
również nowy most nad rzeką Mi-
tręgą, przy współudziale finanso-
wym powiatu i gminy. Niebawem 
zakończą się prace projektowe 
mające na celu modernizację i 
remonty najczęściej uczęszcza-
nych dróg na terenie gminy.

Zachęcając do zapoznania się 
z zaprezentowanym w gazecie 
syntetycznym sprawozdaniem 
z dotychczas zrealizowanych 
zadań, chciałbym jednocześnie 
odesłać Państwa do przygoto-
wywanych corocznie Raportów o 
stanie gminy, w których szczegó-
łowo informujemy o wszystkich 
zadaniach, realizowanych na 
rzecz wspólnoty samorządowej. 

Dziękując za zaufanie pragnę 
zapewnić, że polityka rozwoju 
naszej gminy, oparta na realizo-
waniu przedsięwzięć służących 
wszystkim mieszkańcom będzie 
kontynuowana w drugiej poło-
wie kadencji. Przygotowaliśmy 
wiele projektów inwestycyjnych 
i już dziś intensywnie pracujemy 
nad pozyskiwaniem funduszy na 
ich realizację, z wykorzystaniem  
nowej perspektywy unijnej na 
lata 2021-2027.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

Zdzisław Banaś

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz wraz z Radnymi Rady Miejskiej VIII kadencji.
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odbudowa murów obronnych zamku siewierskiego

remont czĘŚci staŁej mostu zwodzonego przy zamku

prace konserwacyjno-restauratorskie na zamku w siewierzu

Zakres zadania: odsłonięcie, konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego zamku w Siewierzu, na który składają się mury 
obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu wraz z wykonaniem kom-
pleksowych badań archeologicznych; wyeksponowanie stanowiska artyleryjskiego wraz z koszokopami. 
Koszt zadania: 3,3 mln zł. Dofinansowanie: 2,53 mln zł ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2021 r. opracowano dokumentację projektową i wykonano prace zabezpieczające w obrębie nadproża w części północno zachodniej Zam-
ku; zaprojektowano zabezpieczenie i konserwację ściany południowej i wschodniej zamku (planowany termin zakończenia robót: wrzesień 
2021 r.); wykonano również ekspertyzę dla rekonstrukcji zachodniego lica murów obronnych, która pozwoli na zlecenie prac projektowych.
Zdjęcia lotnicze udostępnił pan Jarosław Błaszkiewicz - Drone Vision (https://www.facebook.com/Drone-Vision-102765977827368).

Zakres zadania: wykonanie wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej, części stałej mostu zwodzonego przy zamku - impre-
gnacja nowej tarcicy, elementów poręczy metodą próżniowo-ciśnieniową, wykonanie nowej konstrukcji poręczy z pochwytami, wykonanie 
nowego podestu mostu z tarcicy sosnowej i dębowej. Koszt zadania: 140 tys. zł.
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budowa parku miejskiego w siewierzu

Zakres zadania: budowa placu zabaw w centralnej części parku, strefy dydaktycznej, siłowni zewnętrznej, głównej ścieżki pieszo-rowerowej, 
ścieżki dydaktycznej, ścieżek pieszych, placu wejściowego i zjazdu z kostki betonowej oraz innych placów utwardzonych, małej architektury, 
przygotowanie zieleni, dwóch kładek nad rowem Jordan, utworzenie plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Koszt zadania: 4,9 mln 
zł. Dofinansowanie: 3,34 mln zł ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków dotacji celowej Górnośląsko 
- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności wynosiło 520 tys. zł.

budowa nowego budynku publicznego przedszkola w siewierzu

Nowe przedszkole przy ul. Sikorskiego w Siewierzu oprócz 8 sal dydaktycznych będzie posiadać wydzielone pomieszczenia takie jak: dwie sale 
do leżakowania, sala korekcyjna i rytmiczna, sala integracji sensorycznej, sala audytoryjna. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, wolny od barier architektonicznych. Koszt zadania: 15,8 mln zł. Dofinansowanie: 1,2 mln zł środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020; 1,6 mln 
zł ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 

budowa pierwszego samorządowego żŁobka w siewierzu

Samorządowy żłobek jest zlokalizowany tuż obok nowego przedszkola w Siewierzu. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wolny od barier architektonicznych.Placówka zostanie uruchomiona 1 września br. W pierwszym roku funkcjonowania żłobka 
opiekę otrzyma 20 dzieci w wieku do lat 3. Koszt zadania: 815 tys. zł. Dofinansowanie: 649 tys. zł ze środków Funduszu Pracy w ramach 
Rządowego programu Maluch + 2020 na budowę budynku oraz zakup wyposażenia żłobka.
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przebudowa ulicy krakowskiej w siewierzu

Zakres zadania: przebudowa ul. Krakowskiej od Rynku do mostu na odcinku o długości ok. 400 metrów, obejmująca budowę jezdni asfalto-
wej, chodników z płyt granitowych oraz chodników z kostki betonowej (w okolicy parkingu przy zamku); zagospodarowanie skweru między 
ul. Krakowską i Ludową. Koszt zadania: 4,7 mln zł. Dofinansowanie: 2,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 593 tys. z budżetu państwa w ramach RPO.

budowa drogi Łączącej osiedle zachód z ulicą bytomską w siewierzu

Zakres zadania: budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z chodnikiem, ścieżką 
rowerową, odwodnieniem liniowym, oświetleniem energooszczędnym, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową. Realizacja za-
dania poprawiła dojazd z osiedli do centrum miasta. Koszt: 2,5 mln zł. Dofinansowanie: 1,04 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

budowa drogi Łączącej ulicĘ parkową z ul. polną w siewierzu

Zakres zadania: budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną wraz z budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego; prze-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, budowa kanalizacji technologicznej, wycinka kolidujących drzew, od-
wodnienie projektowanej ulicy i skrzyżowania z ul. Parkową oraz rekultywacja terenu. Inwestycja zapewniła bezpieczny dojazd do posesji 
zlokalizowanych przy ulicy Warszawskiej. Koszt zadania: 1,2 mln zł. Dofinansowanie: 394 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
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remont drogi powiatowej na ulicy 11 listopada i towarowej w siewierzu

Zakres zadania: sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej na ulicy 11 listopada i Towarowej w Siewierzu, ułożenie nowej warstwy wyrów-
nawczej i warstwy ścieralnej; odtworzenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych; wyregulowane zostały również kratki ściekowe i 
włazy kanałowe. Koszt: zadanie zrealizował Powiat Będziński za kwotę 155,6 tys. zł z czego wkład Gminy Siewierz wyniósł 69,5 tys. zł.

przebudowa drogi powiatowej na ulicy zagŁĘbiowskiej w siewierzu

Zakres zadania: wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią mineralno-bitumiczną ujednolicenie szerokości jezdni oraz budo-
wa obustronnych poboczy gruntowych z destruktu asfaltowego o szerokości 1 metra; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na trzech przystankach autobusowych; odwtorzenie rowów odwadniających od ul. Młyńskiej do 
granicy z Dąbrową Górniczą. Dodatkowo położono nową nakładkę asfaltową od mostu nad Czarną Przemszą w kierunku ul. Zagłębiowskiej.  
Koszt zadania: zadanie zrealizował Powiat Będziński za kwotę 2,9 mln złotych z czego 670 tys. złotych pochodziło z budżetu Gminy Siewierz. 
Dofinansowanie: 1,56 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

budowa mostu nad rzeką mitrĘgą w siewierzu

Zakres zadania: rozbiórka starego i wykonanie nowego mostu drogowego nad rzeką Mitręgą w ciągu drogi powiatowej ulicy Zagłębiowskiej 
w Siewierzu. Koszt zadania: zadanie zrealizował Powiat Będziński za kwotę 4,5 mln zł z czego wkład Gminy Siewierz wyniósł 1 mln zł.
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remont drogi powiatowej w nowej wiosce

Zakres zadania: sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej oraz ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na odcinku dłu-
gości 350 metrów. Ponadto na odcinku 500 metrów po obu stronach drogi wyplantowane zostały pobocza, które wzmocniono kruszywem. 
Na drodze odtworzono również oznakowanie poziome metodą grubowarstwową chemoutwardzalną. Koszt zadania: zadanie zrealizował 
Powiat Będziński za kwotę 131 tys. zł z czego wkład Gminy Siewierz wyniósł 65,5 tys. zł.

remont drogi powiatowej na ulicy kazimierzówka w dziewkach

Zakres zadania: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa na odcinku 1,4 km drogi powiatowej na ul. Kazimie-
rzówka w Dziewkach. Koszt zadania: 150 tys. zł w całości pokryty ze środków budżetowych Gminy Siewierz.

remont drogi gminnej - ulicy miŁej w żelisŁawicach

Zakres zadania: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa, o długości 410 mb od skrzyżowania z ulicą Rolniczą 
w Żelisławicach do zjazdów do ostatnich, zamieszkałych posesji przy drodze; droga została częściowo sfrezowana, ścięto i wyrównano istnie-
jące pobocza, ułożono nowe pobocza o szerokości 0,5 m po obu stronach drogi. Przed remontem droga była w bardzo złym stanie technicz-
nym z licznymi spękaniami oraz ubytkami drogowymi. Koszt zadania: 144 tys. zł w tym 25 tys. zł z Funduszu Sołeckiego Żelisławic.
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remont chodników przy placu wojska polskiego w siewierzu

Zakres zadania: budowa chodników przy ul. Słowackiego, remont chodnika na Placu Wojska Polskiego oraz remont dojścia do pomnika ku 
czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II wojny światowej wraz z wymianą nawierzchni przed samym pomnikiem. 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Siewierz na 2020 rok. Koszt wykonania robót budowlanych objętych 
wnioskiem z budżetu obywatelskiego wyniósł 47.273,43 zł, a koszt remontu chodnika przed pomnikiem wyniósł 22.919,33 zł. Dodatkowo 
Gmina Siewierz poniosła koszt w wysokości 6,5 tys. zł celem wykonania dokumentacji projektowej.

remont ulicy wolnoŚci w siewierzu

Zakres zadania: sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej jezdni, 
wyregulowanie kratek deszczowych oraz studni kanalizacji sanitarnej  
i kanalizacji deszczowej, a także ułożenie nowej nawierzchni ścieral-
nej na całej długości oraz szerokości ulicy Wolności w Siewierzu.

budowa drogi dojazdowej
 do pól przy ul. dŁugiej

Zakres zadania: budowa drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej, 
stanowiącej drogę boczną od ul. Długiej. Droga zapewnia sprawne 
przemieszczanie się pojazdów celem dojazdu do gruntów rolnych. 
Koszt: 330,5 tys zł. Dofinansowanie: 126 tys. zł z budżetu wojewódz-
twa śląskiego na rok 2019 na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 
roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

opracowanie projektu budowy 
drogi w karsowie

Wykonano dokumentację techniczno-finansową niezbędną do bu-
dowy nowej drogi gminnej – bocznej do ul. Karsów w Wojkowicach 
Kościelnych. Projekt przewiduje budowę nowej drogi na odcinku 
ok. 350 m z zatoką do zawracania (ma to być droga „ślepa”) wraz 
z systemem instalacji oświetlenia ulicznego, odwodnieniem, nową 
siecią wodociągową i gazową. Wykonany, w ramach dokumentacji 
projektowej, kosztorys inwestorski przewiduje, że orientacyjny koszt 
budowy tej drogi będzie wynosić ponad 1,8 mln złotych.

projekt drogi w goŁuchowicach

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej obok placu zabaw w Gołuchowicach. Zada-
nie jest planowane do realizacji w 2022 roku za kwotę 800 tys. zł.
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projekt dróg w tuliszowie

Zakres zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbu-
dowy dróg na ulicach Szerokiej, Radosnej i Gwiezdnej w Tuliszowie. 
Zaprojektowane zadanie oczekuje na liście rezerwowej do dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

projekt ul. chabrowej w siewierzu

Zakres zadania: projekt zakłada budowę drogi asfaltowej o długości 
ok. 700 m od skrzyżowania z ul. Bytomską, zakończonej placem do 
nawracania oraz chodnika z betonowej kostki brukowej i dwukierun-
kowej ścieżki rowerowej z nawierzchni asfaltobetonowej.

projekt ulicy zawodzie 
w wojkowicach koŚcielnych

Zakres zadania: projekt zakłada budowę jezdni asfaltobetonowej, 
chodnika z betonowej kostki brukowej oraz asfaltowej trasy rowe-
rowej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z kanalizacją 
deszczową, siecią wodociągową oraz oświetleniem ulicznym.

projekt budowy dróg 
w miasteczku siewierz jeziorna

Zakres zadania: opracowana dokumentacja projektowa obejmuje 
budowę dróg przy ulicy Nowomiejskiej i Dobrej Nadziei w Miastecz-
ku Siewierz Jeziorna.

projekt przebudowy dróg na ul. targowej i sikorskiego w siewierzu

Zakres zadania: projekt zakłada kompleksową przebudowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzch-
ni z betonu asfaltowego barwionego, chodnika w ciągu ul. Sikorskiego z betonowej kostki brukowej. W ciągu dróg gminnych zaprojektowano 
zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano odwodnienie dróg ul. 
Targowej i ul. Sikorskiego w formie kanalizacji deszczowej zakrytej.
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projekt przebudowy dróg na ul. piŁsudskiego i plac strażacki w siewierzu

Zakres zadania: projekt zakłada przebudowę układu drogowego na ulicach Piłsudskiego i Plac Strażacki wraz z przebudową parkingów przy 
placu targowym oraz lokalizacją dodatkowych miejsc postojowych w obrębie Placu Strażackiego. W pasie drogowym ul. Piłsudskiego zloka-
lizowano jezdnię, chodniki, a na odcinku od szkoły do zakrętu ul. Piłsudskiego również ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej. 

projekt przebudowy dróg na ul. czĘstochowskiej i bohaterów w siewierzu

Zakres zadania: projekt zakłada kompleksową przebudowę jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem. Na ul. Często-
chowskiej zaprojektowano ścieżkę rowerową oraz skrzyżowania ulicy Częstochowskiej i Oleśnickiego wraz z parkingiem przy Domu Książki, 
a także skrzyżowanie ulic Bohaterów i Piłsudskiego wraz z parkingami przy placu targowym. Zaprojektowano również energooszczędne 
oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, nowy wodociąg oraz brakujące przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakres zadania: projekt zakłada kompleksową przebudowę dróg powiatowych i gminnych na ul. 3 Maja oraz Bema w Siewierzu wraz ze 
zjazdami, chodnikami, budową ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych a także z przebudową parkingu przy skrzyżowaniu ulic Bema, Tar-
gowej i Gietyngiera. W obu częściach dokumentacji projektowej przewiduje się budowę nowego odwodnienia wszystkich elementów pasa 
drogowego. Ponadto, zaprojektowane zostanie nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

projekt przebudowy dróg na ul. 3 maja i bema w siewierzu 
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1) Przebudowa wodociągu w Siewierzu na ulicach Chopina i Pade-
rewskiego. Koszt: 179.043,00 zł. Długość odcinka: 755 metrów. 2) 
Budowa odcinka wodociągu: Górnicze Zakłady Dolomitowe - Dziew-
ki Kazimierzówka. Koszt: 43.025,13 zł. 3) Wykonanie odwodnienia ul. 
Pileckiego i Pasternik w Dziewkach. Koszt: 40.626,54 zł. 4) Opraco-
wanie projektu przebudowy wodociągu Żelisławice ul. Ostoi celem 
zaopatrzenia w dostawę wody Klubu Sportowego. Koszt: 8.349,24 
zł. 5) Wykonano remont sprzętu do utrzymania czystości i zimowe-
go utrzymania dróg (traktory i posypywarka). Koszt: 18.000,00 zł. 6) 
Zakup pompy głębinowej. Koszt: 13.591,50 zł. 7) Remont systemu 
sterowania i automatyki. Koszt: 79.900,00 zł. 8) Wymiana armatury: 
5 pomp ścieków na przepompownie na terenie miasta Siewierz oraz 3 mieszadeł. Koszt: 40.321,06 zł. 9) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - 
sanitarnej w Siewierzu w ulicach Częstochowska, Bohaterów, Gietyngiera, Górki. 10) Budowa odcinka wodociągu Żelisławice - Słowik. Koszt: 
25.748,54 zł. 11) Przebudowa wodociągu Żelisławice ul.Ostoi. Koszt zadania:  42.524,69 zł. 12) Zakup: pompy głębinowej (za cenę  15.288,36 
zł), samochodu ciężarowego Renault Trafic (za cenę 98.000,00 zł), garażu betonowego z bramą uchylną (za cenę 16.482,00 zł), kosy spali-
nowej (za kwotę 2.600,00 zł). 13) Remont systemu sterowania i wymianę serwera w oczyszczalni ścieków za łączną kwotę 52.871,55 zł. 14) 
Wymiana 3 pomp ścieków na przepompowniach sieciowych na terenie Siewierza za łączną kwotę 14.068,38 zł.

infrastruktura kanalizacyjna, wodociągowa i oŚwietleniowa

wybrane zadania zrealizowane przez zakŁad usŁug wodnych i kanalizacyjnych

budowa kanalizacji na „piwoni” w siewierzu

budowa energooszczĘdnego oŚwietlenia ulicznego w gminie siewierz

W 2019 roku na ul. Podgródkowej w Dziewkach posadowiono 7 sztuk 
nowych, aluminiowych słupów. Oświetlenie zbudowano w oparciu o 
energooszczędne lampy LED. Koszt zadania: 46 tys. zł.

W 2021 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jezior-
nej w Siewierzu, w Łysej Górze w Siewierzu, w Tuliszowie – Hekta-
rach, przy ul. Podżarze w Dziewkach i ul. Podleśnej w Żelisławicach.

Trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci 
wodociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz. Zakres opracowania to ul.Zagłębiowska, ul.Krakowska, ul.Długa, ul.Młyń-
ska, ul.Kamienna, ul. Wygodna, ul. Wiosenna, ul.Wiklinowa, ul.Willowa, ul.Stawowa, ul.Cmentarna, ul.Słoneczna, ul.Wiśniowa, ul.Górna, ul. 
Graniczna, ul.Boczna, ul. Reczna w miejscowości Siewierz oraz Gołuchowice. Dokumentacja obejmie w szczególności zaprojektowanie ka-
nalizacji sanitarnej, przyłączy zasilających ewentualne pompownie oraz przebudowę i budowę sieci wodociągowej. Projekt uwzględni prace 
odtworzeniowe nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników, ścieżek rowerowych i terenów zielonych. Koszt projektu: 344 tys. zł.

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w pasie dróg 
gminnych części miasta Siewierz, tj. na ul. Krzywej, Leśnej, Mosto-
wej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej, Wąskiej, Nowej, Zdrojowej i 
Źródlanej. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 
ponad 3 km. Ponadto zakres zadania obejmuje budowę kanaliza-
cji deszczowej, przebudowę dróg, sieci wodociągowej, oświetlenia 
ulicznego i kanału technologicznego. Koszt zadania: 8,9 mln zł. Do-
finansowanie: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach RPO Województwa Ślaskiego w kwocie 3,15 
mln zł; ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie nieumarzalnej pożyczki 
w kwocie 637 tys. zł; ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności w kwocie 
200 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę wodociągów; ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,7 mln zł 
z przeznaczeniem na przebudowę wodociągów i sieci elektrycznych. 

budowa kanalizacji w poŁudniowo wschodniej czĘŚci gminy siewierz
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termomodernizacja budynków szkoŁy w brudzowicach i dziewkach

Zakres zadania: modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Brudzowicach oraz oddziału przedszkolnego w Dziewkach, 
modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie starych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe, ocieplenie dachu stropu poddasza, 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemu oświetlenia poprzez zastosowanie opraw 
i żarówek LED. Koszt zadania: 1,96 mln zł. Dofinansowanie: 1,15 mln zł ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 0,7 mln zł ze środków Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii.

budowa mieszkań socjalnych przy ulicy bema w siewierzu

Zakres zadania: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, składającego się z 16 mieszkań socjalnych, 16 
komórek lokatorskich oraz innych pomieszczeń gospodarczych i technicznych wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami oraz instalacjami, za-
gospodarowaniem zieleni, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. Koszt zadania: 3,1 mln zł. Dofinansowanie: 2,3 mln zł z Funduszu Dopłat.

modernizacja budynku przy ul. dąbrowskiej w wojkowicach koŚcielnych

Zakres zadania: wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych wewnętrznych, jak również wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych, 
c.o. i gazowych wraz z kotłownią gazową; remont dachu i elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz robót zewnętrznych przy budynku. 
Koszt zadania: 972,5 tys. zł. Dofinansowanie: 200 tys. zł w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2021.
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uks energia siewierz

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu trenują 
i rozgrywają swoje mecze tenisiści stołowi UKS Energia Siewierz.

uks jedynka siewierz

wspieranie klubów sportowych

W latach 2019-2020 kluby sportowe z terenu Gminy Siewierz, tj.: LKS Przemsza Siewierz, KS Niwy Brudzowice, LKS Ostoja Żelisławice, UKS 
Jedynka Siewierz i UKS Energia Siewierz, otrzymały wsparcie finansowe z budżetu gminy na działalność w łącznej kwocie 1,25 mln zł, co wraz 
z odpowiednią infrastrukturą sportową przyczyniło się do licznych sukcesów odnoszonych przez drużyny reprezentujące naszą gminę. 
Ponadto w ramach upowszechniania i rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży kontynuowano działalność „Szkółki Piłkarskiej” dla uczniów  
z terenu gminy. Programem szkolenia objętych jest ponad 100 młodych piłkarzy w pięciu grupach wiekowych.

UKS Jedynka Siewierz domowe mecze II ligi piłki siatkowej kobiet 
rozgrywa w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu.

lks przemsza siewierz ks niwy brudzowice  
i lks ostoja żelisŁawice

Pierwsza drużyna LKS Przemsza Siewierz zajęła 11. miejsce 
w IV lidze śląskiej w sezonie 2020/2021.

Drużyny KS „Niwy” Brudzowice i LKS Ostoja Żelisławice rozgrywają 
swoje mecze na zmodernizowanych stadionach.
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plac zabaw przy remizie osp  
w wojkowicach koŚcielnych

Na placu zabaw przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych wy-
konano remont istniejących urządzeń. Plac zabaw został ponadto 
doposażony w stół do gry w ping-ponga, stolik do gry w chińczyka i 
szachy oraz w nowe urządzenie zabawowe typu statek. Zadanie do-
finansowano w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka.

plac zabaw w kuźnicy warĘżyńskiej

Plaz zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej dzostał doposażony w nowe 
urządzenia zabawowe, w tym statek, który stanowi wielofunkcyjny 
zestaw zabawowy. Wymieniono również istniejące urządzenia oraz 
wykonano 55 m2 bezpiecznej nawierzchni z płytki syntetycznej. Za-
danie dofinansowano w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka.

plac zabaw w leŚniakach

W ramach konkursu Inicjatywa Sołecka Gmina Siewierz otrzymała 
dofinansowanie na realizację zadania pn. Modernizacja i doposaże-
nie placu zabaw dla dzieci w Leśniakach. W ramach zadania zmoder-
nizowano istniejące oraz zakupiono nowe urządzenia zabawowe.

plac zabaw w dziewkach

Plac zabaw w Dziewkach został doposażony w nowe urządzenia. 
Wykonano również bezpieczną nawierzchnię typu mata przerosto-
wa gumowa wraz z podbudową pod huśtawką wahadłową (na po-
wierzchni ok. 42 m2) i sześciokątem sprawnościowym (36 m2).

plac zabaw w brudzowicach

Wykonanie nowego ogrodzenia, wymiana nawierzchni bezpiecznej 
na placu zabaw, konserwacja istniejącego wyposażenia oraz zamon-
towanie nowego urządzenia tj. piramidy linowej. Ponadto utwar-
dzono kostką brukową terenu przed boiskiem oraz zamontowano 
poręcze ochronne od strony drogi. Zadanie zrealizowano w ramach 
budżetu obywatelskiego Gminy Siewierz na 2020 rok za 282 tys. zł

plac zabaw przy sp nr 2 w siewierzu

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Siewierzu. Uporządkowanie terenu wokół in-
westycji. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego 
Gminy Siewierz na 2020 rok za 45 tys. zł.
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program wspóŁpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Siewierz współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wielu zadań pożytku publicznego służących miesz-
kańcom. Łącznie w latach 2019-2020 samorząd na wsparcie organizacji pozarządowych przeznaczył środki w wysokości 309 tys. zł.  
Dofinansowanie do realizacji zadań publicznych otrzymały: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego 
w Siewierzu, Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Leśniaki, Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic, Polski Związek Pszczelarski Koło w Siewierzu.

oŚrodek szkolno-wychowawczy w goŁuchowicach przekazany gminie

Zarząd Powiatu Będzińskiego dokonał darowizny na rzecz Gminy Siewierz nieruchomości położonej w Gołuchowicach. Przekazana nieru-
chomość jest zabudowana budynkiem byłego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i wraz z przyległym terenem będzie wykorzystana na cel 
publiczny z zakresu prowadzenia ośrodków i zakładów opiekuńczych. Poczyniona darowizna w sposób istotny przyczyni się do pełniejszego 
wywiązywania się Gminy Siewierz z realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, bowiem planuje się wykorzystanie budynku i 
przyległego terenu do zorganizowania i prowadzenia placówki opiekuńczej dla osób potrzebujących wsparcia i wielopłaszczyznowej opieki. 
Wartość przedmiotu darowizny została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1,5 mln zł.

gminna rada seniorów i funkcjonowanie klubu seniora

W 2019 roku drugą kadencję rozpoczęła Gminna Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w gminie, dobrze 
służy pobudzaniu aktywności społecznej ludzi starszych i wykorzystaniu ich potencjału oraz doświadczenia. Gminna Rada Seniorów ma swo-
ją siedzibę w lokalu na piętrze budynku gminnego przy ul. Oleśnickiego 1 w Siewierzu, gdzie funkcjonuje również „Klub Seniora” oraz mieści 
się siedziba Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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bogata oferta edukacyjna szkóŁ stypendia dla najzdolniejszych

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz przyznaje stypendia dla najzdol-
niejszych uczniów oraz studentów, którzy osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz wykazują się znaczącą działalnością społeczną. 
Stypendia mają charakter motywacyjny i są udzielane ze środków 
budżetowych gminy.

laptopy do zdalnego nauczania

Gmina zakupiła 45 laptopów niezbędnych do prowadzenia naucza-
nia w okresie braku możliwości nauki stacjonarnej, w ramach projek-
tu pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła Plus”. 

zakup oczyszczaczy dla przedszkoli

Wszystkie publiczne przedszkola w gminie otrzymały oczyszczacze 
powietrza, zakupione z budżetu Województwa Śląskiego w ramach 
projektu „Mogę zatrzymać smog. Przedszkolaku złap oddech”.

tworzymy „zielone pracownie”

Pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utworzenie nowocze-
snych pracowni przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wojkowicach Kościelnych (pn. „Młodzi Ekolodzy”) oraz w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Żelislawicach (pn. „Pszczoły pracują i inspi-
rują”). Fundusze na utworzenie pracowni obejmują kompleksowy 
remont dotychczasowych sal dydaktycznych, jak również zakup no-
woczesnego wyposażenia pracowni.

projekt boiska przy sp brudzowice

Opracowano dokumentację projektową dla budowy boiska sporto-
wego przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach. Aktualnie projekt 
oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. 

W ramach projektu pn: Kompetencje kluczowe, metoda eksperymen-
tu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygo-
dy uczniów z terenu Gminy Siewierz w szkołach realizowane są m. 
in. zajęcia kształtujące kompetencje informacyjno-komunikacyjne, 
uzupełniające z matematyki, biologii, j. angielskiego i niemieckiego, 
z j. polskiego dla cudzoziemców, zajęcia eksperymentalne w zakre-
sie nauk przyrodniczo-matematycznych i zajęcia specjalistyczne m. 
in. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, trening umiejętności 
społecznych, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niedosłuchem. Pro-
jekt został dofinansowany z EFS w kwocie 718 tys. złotych.
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zakup Łodzi ratowniczej przez 
osp wojkowice koŚcielne

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych zakupiła łódź 
ratowniczą. Zakup został dofinansowany przez Gminę Siewierz w ra-
mach funduszu sołeckiego na rok 2020 w wysokości 4,8 tys. zł.

zakup lekkiego samochodu 
dla osp leŚniaki

Zakres zadania: zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Opel Movano dla jednostki OSP Leśniaki Koszt zadania: 200 tys. zł. 

zakup i montaż zewnĘtrznych defibrylatorów automatycznych

Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) pojawiły się na remizach OSP Siewierz Rynek, OSP Gołuchowice, OSP Wojkowice Kościelne 
i OSP Żelisławice. Zakup został sfinansowany ze środków budżetu obywatelskiego Gminy Siewierz na 2020 rok. Ponadto, w remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej na Rynku w Siewierzu, jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane do celów edukacji przeciwpożarowej i udzielania 
pierwszej pomocy. Nowa sala szkoleniowa została wyposażona w fantomy, zestaw do pozoracji ran oraz urządzenie szkoleniowe AED iden-
tyczne, jak te zamontowane na remizach. Dzięki zakupowi wyposażenia strażacy OSP będą mogli prowadzić szkolenia dla mieszkańców i 
młodzieży szkolnej m. in. w zakresie udzielania pomocy przy użyciu defibrylatorów. Koszt: 100 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego.

W 2019 roku stuosobowa grupa młodzieży z powiatu będzińskiego, 
w tym 61 członków MDP z terenu Gminy Siewierz uczestniczyła w 
obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Łebie. Podczas obozu pod-
noszono sprawność fizyczną młodych strażaków, przygotowywano 
młodzież do pracy społecznej i służby w szeregach OSP.

W ramach prac remontowych wymieniono pokrycie dachu, elemen-
ty więźby dachowej, blachę na kominach oraz czapy kominowe. Zde-
montowano zawilgocone deskowanie, wymieniono izolację z wełny 
mineralnej na poddaszu oraz instalację odgromową na dachu.

organizacja obozu mŁodzieżowych 
drużyn pożarniczych (mdp)

remont dachu w remizie 
osp żelisŁawice
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dofinansowanie do zakupu radiowozów przez policjĘ

W 2019 roku Gmina Siewierz przeznaczyła środki w wysokości 154 tys. złotych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach, w celu 
dofinansowania działań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie oraz Komisariat Policji w Siewierzu. Dzięki udzielonemu 
dofinansowaniu Komenda Powiatowa Policji w Będzinie mogła zakupić nowoczesne radiowozy z napędem hybrydowym. Ponadto środki 
zostały przeznaczone na zakup kół mierniczych oraz dofinansowanie do dodatkowych służb patrolowych.

wsparcie gminy dla szpitala powiatowego w czeladzi

W 2020 roku Gmina Siewierz udzieliła wsparcia dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 100 tysięcy złotych na roz-
budowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu w Czeladzi. Po przebudowie liczba miejsc na oddziale zwiększyła się z pięciu 
do ośmiu. Zakupiono także sprzęt medyczny m.in. respiratory, kardiomonitory i aparat USG.

dystrybucja maseczek ochronnych i dowóz mieszkańców na szczepienia

Wiosną 2020 r. Gmina Siewierz zakupiła ponad 11 tysięcy maseczek ze środków budżetowych. Maseczki zostały dostarczone do wszystkich 
miejscowości przez strażaków z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z wprowadzonym obowiązkiem zakrywania 
ust i nosa celem przeciwdziałania pandemii Covid-19. Akcja przekazywania maseczek dla mieszkańców jest kontynuowana - jednorazowe 
maseczki oraz płyny dezynfekcyjne zostały przekazane do szkół i jednostek OSP z terenu Gminy Siewierz. 
Ponadto na początku 2021 roku Urząd Miasta i Gminy Siewierz, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zorganizował możliwość 
transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 osobom niepełnosprawnym w znacznym stopniu oraz osobom mającym 
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
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monitoring jakoŚci powietrza

System monitoringu jakości powietrza w Gminie Siewierz obej-
muje 9 czujników do pomiaru zanieczyszczeń. Pomiary można 
śledzić na stronie internetowej gminy, w aplikacji mobilnej oraz 
na tablicy LED na budynku remizy OSP w Rynku. Dodatkowo w 
pięciu szkołach podstawowych zostały zamontowane monitory, 
na których wyświetlane są dane dotyczące jakości powietrza z 
czujnika znajdującego się najbliżej danej placówki.

wymiana pieców wĘglowych 
na kotŁy gazowe

Z dotacji na wymianę starych pieców węglowych na nowe, ekologicz-
ne źródła ciepła w latach 2019-2020 skorzystało 129 gospodarstw 
domowych. Łączna kwota dotacji wyniosła 388 tys. zł. W 2021 roku 
podpisano 102 umowy na realizację zadania.

utylizacja odpadów 
zawierających azbest

budowa przydomowych 
oczyszczalni Ścieków

W latach 2019-2020 dotacje na wykonanie przydomowych oczysz-
czalni otrzymało 16 gospodarstw na łączną kwotę 32 tys. złotych.

zakup kompostowników oraz  
stojaków na odpady segregowane 

W latach 2019-2020 dotację na likwidację pokryć dachowych i ele-
wacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz 
otrzymało 45 gospodarstw na łączną kwotę 62 tys. zł.

W latach 2020-2021 r. przekazano mieszkańcom gminy 200 szt.  
kompostowników oraz 200 szt. stojaków na odpady segregowane.

program „czyste powietrze”

Na podstawie podpisanego przez Gminę Siewierz i Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach porozumienia na obsługę programu „Czyste Powietrze”, 
mieszkańcy Gminy Siewierz mogą liczyć na pomoc pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w przygotowaniu i weryfikacji 
wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu.
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budowa powietrznych pomp ciepŁa oraz ogniw fotowoltaicznych

Zakres zadania: zaprojektowanie i wykonanie 400 instalacji fotowoltaicznych, 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby central-
nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Zamontowanych 
zostało już ponad 300 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 4 kW. Koszt zadania: 12 mln zł. Dofinansowanie: 8,4 mln zł ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

kampania edukacyjno-informacyjna - www.ekosiewierz.pl

Gmina Siewierz 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 edukacyjne dla najmłodszych. Akcję edukacyjną prowadzono również w placówkach oświatowych. 
Ponadto materiały edukacyjne ulotki, broszury oraz zawieszki na drzwi - „Nie truj sąsiada” - są na bieżąco przekazywane mieszkańcom.

gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dzisiaj jedną 
z najniższych w regionie i wynosi 22 zł od osoby. Właściciele nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujący 
bioodpady w kompostowniku przydomowym są zwolnieni w części z 
opłaty. Zwolnienie to wynosi 1 zł od ww. stawki.

W Siewierzu przy ul. Ściegna 11 funkcjonuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można przekazywać 
wysegregowane odpady, które nie są regularnie odbierane sprzed 
posesji, w tym: przeterminowane leki i chemikalia, tekstylia, baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, opo-
ny, odpady niebezpieczne (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, 
lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje), metal.
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realizacja funduszu soŁeckiego w latach 2019, 2020 i 2021

We wszystkich sołectwach 
Gminy Siewierz odbywają się 
zebrania wiejskie, podczas któ-
rych mieszkańcy decydują o 
wyborze przedsięwzięć do reali-
zacji ze środków tego funduszu. 
Sołtysi w wyznaczonym terminie 
składają wykazy planowanych 
zadań, które wpisują się w po-
trzeby lokalnych społeczności, a 
ich realizacja przyczynia się do 
podnoszenia standardu życia 
mieszkańców i zaspokojania 
potrzeb, związanych z funkcjo-
nowaniem poszczególnych jed-
nostek

Łączna kwota środków prze-
znaczonych w budżecie Gminy 
na realizację przedsięwzięć w 
ramach funduszu sołeckiego w 
2019 i 2020 roku wyniosła 633 
tys. zł, z których zostały sfinan-
sowane następujące zadania:

W sołectwie Brudzowice: 
zakup mobilnego nagłośnienia, 
grilla, witryny oraz strojów dla  
Koła Gospodyń Wiejskich; po-
łożenie kostki brukowej w alta-
nie i wokół altany przy Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym; zakup 
2 namiotów biesiadnych; dopo-
sażenie świetlicy w remizie OSP 
w kuchnię gazową z piekarni-
kiem elektrycznym; zakup stołu 
z basenem i baterią; doposaże-
nie kuchni (zakup m.in. garnkó-
w,patelni); zakup instrumentów 
muzycznych dla orkiestry dętej 
OSP Brudzowice.

W sołectwie Dziewki: dofi-
nansowanie do odwodnienia ul. 
Pileckiego i ul. Pasternik; dofi-
nansowanie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej; doposaże-
nie placu zabaw przy budynku 
oddziałów przedszkolnych w 
Dziewkach; zakup elementów 
strojów ludowych; zakup na-
miotu biesiadnego; wykonanie 
2 gablot na puchary oraz gablo-
ty na sztandar do remizy OSP 
w Dziewkach wraz z montażem 
dodatkowych haków; wykona-
nie bezpiecznej nawierzchni na 
placu zabaw w sołectwie; za-
kup strojów ludowych dla KGW 
Dziewki; dofinansowanie do za-
kupu zestawu narzędzi hydrau-
licznych Lukas dla OSP. 

W sołectwie Gołuchowice: 

budowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej obok placu zabaw; za-
kup sprzętu i wyposażenia dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej; 
zakup elementów stroju ludo-
wego dla Koła Gospodyń Wiej-
skich; zakup 4 ławek na plac 
zabaw w sołectwie; dofinanso-
wanie zadania pn.”Opracowa-
nie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
budowy drogi gminnej w Gołu-
chowicach”; zakup szafy ubra-
niowej dla OSP Gołuchowice. 

W sołectwie Leśniaki: do-
posażenie remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej; doposażenie 
placu zabaw w sołectwie. 

W sołectwie Nowa Wioska: 
dofinansowanie jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej; zakup 
wyposażenia świetlicy wiejskiej; 
zakup i montaż zmywarki do 
świetlicy w remizie OSP; do-
posażenie kuchni i świetlicy w 
remizie OSP (m. in. elementy 
zastawy stołowej); częściowe 
ogrodzenie placu strażackiego.

W sołectwie Podwarpie: 
zakup stołów biesiadnych z 
ławkami oraz tablic informacyj-
nych do sołectwa; wykonanie 
remontu oraz zakup wyposaże-
nia świetlicy wiejskiej; doposa-
żenie placu zabaw i siłowni te-
renowej; zakup i montaż kuchni 
elektrycznej w świetlicy OSP 
Podwarpie; zakup do świetlicy 
OSP 2 rolet okiennych, tekstyl-
nej maty wejściowej, 2 regałów 
oraz doposażenia kuchni; dofi-
nansowanie do wykonania re-
montu pomieszczeń w budynku 
gminnym, tj. remizie OSP wraz z 
opracowaniem dokumentacji.

W sołectwie Tuliszów: zago-
spodarowanie placu przy remi-
zie strażackiej; wykonanie napi-
su „OSP Tuliszów” na budynku 
remizy; modernizacja placu 
zabaw poprzez wymianę na-
wierzchni wraz z doposażeniem 
oraz zamontowaniem dodatko-
wych lamp oświetleniowych; 
zakup koguta „belki” ostrzegaw-
czej oraz lampy oświetlającej 
pole pracy do motorówki OSP; 
zakup stojaków na rowery typu 
„ELKA” siedmiomiejscowego; 
dofinansowanie do opracowania 

kompletnej dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej dla bu-
dowy oświetlenia ulicznego oraz 
budowy chodnika w Tuliszowie; 
zakup widełek nierdzewnych do 
pieczenia kiełbasek.

W sołectwie Warężyn: dopo-
sażenie placu zabaw w Kuźnicy 
Warężyńskiej w urządzenia za-
bawowe lub ich wymiana; zago-
spodarowanie istniejącej działki 
gminnej w Warężynie (po byłym 
Kółku Rolniczym); wykonanie 
ogrodzenia działki gminnej w 
Warężynie; doposażenie pla-
ców zabaw w sołectwie: 1) Wa-
rężyn - zakup huśtawki bocianie 
gniazdo, 2) Kuźnica Warężyń-
ska - montaż piaskownicy wraz 
ze stolikiem i plandeką oraz wy-
konanie bezpiecznej nawierzch-
ni z płytek syntetycznych.

W sołectwie Wojkowice 
Kościelne: doposażenie placu 
zabaw przy remizie OSP; zakup 
rolet okiennych wewnętrznych 
do remizy OSP; zakup szafy 
chłodniczej do remizy OSP; 
wykonanie, dostawia i montaż 
stołu ze zlewem i baterią; zakup 
doposażenia świetlicy w remizie 
OSP, (m.in. odkurzacz przemy-
słowy, kuchnia mikrofalowa, 2 
warniki do napojów); wykona-
nie bezpiecznej nawierzchni na 
placu zabaw; doposażenie pla-
cu zabaw w nowe urządzenie 
zabawowe; zakup 2 kompletów 
ubrań specjalnych, 2 par butów 
specjalnych i 2 hełmów strażac-
kich oraz dofinansowanie zaku-
pu łodzi Kontra II dla OSP. 

W sołectwie Żelisławice: 
dofinansowanie remontu drogi 
gminnej; zakup sprzętu do utrzy-
mania zieleni oraz zakup drzew 
i krzewów; zakup umunduro-
wania dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej; zakup umundurowa-
nia oraz remont instrumentów 
muzycznych dla orkiestry dętej 
OSP; dofinansowanie do wyko-
nania ogrodzenia działki gmin-
nej wokół placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej w Czekance; ułoże-
nie kostki brukowej przy siłowni 
w Żelisławicach; wykonanie 
projektu technicznego przebu-
dowy i remontu pomieszczenia 
kuchennego w remizie OSP 
Żelisławice; zakup 2 kompletów 
ubrań specjalnych dla OSP; wy-
konanie masztu flagowego przy 
pomniku starej szkoły; zakup 
sprzętu i strojów sportowych dla 
LKS „Ostoja”.

W ramach funduszu na 2021 
rok zaplanowano zadania za 
kwotę 379 tys. zł.

W sołectwie Brudzowice 
na: wydanie książki przez To-
warzystwo Społeczno-Kultural-
ne „Niwy”; remont pomieszczeń 
świetlicy w budynku OSP w celu 
przystosowania ich dla organiza-
cji działających na terenie sołec-
twa KGW, PZERiI; przeniesienie 
biblioteki do budynku CKE, re-
mont pomieszczenia, zakup wy-
posażenia; zakup sprzętu spor-
towego dla Klubu Sportowego 
„Niwy”.

W sołectwie Dziewki: dopo-
sażenie jednostki OSP; dopo-
sażenie KGW Dziewki; remont 
placu zabaw.

W sołectwie Gołuchowice: 
budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej obok placu zabaw w Gołu-
chowicach na działce 79/1.

W sołectwie Leśniaki: wyko-
nanie bezpiecznej nawierzchni 
pod urządzeniami na placu za-
baw i terenie przy remizie OSP 
Leśniaki.

W sołectwie Nowa Wioska: 
wykonanie chodnika przy drodze 
gminnej prowadzącej do remizy 
OSP.

W sołectwie Podwarpie: wy-
konanie remontu sali świetlicy 
wiejskiej, kuchni, pomieszczeń 
gospodarczych (malowanie 
ścian, drzwi, wymiana oświetle-
nia), wymiana drzwi do łazienek, 
wymiana płytek podłogowych.

W sołectwie Warężyn: inte-
gracja mieszkańców połączona z 
akcją sprzątania świata w sołec-
twie; wykonanie projektu budowy 
świetlicy wiejskiej wraz z zago-
spodarowaniem nieruchomości.

W sołectwie Wojkowice Ko-
ścielne: doposażenie jednostki 
OSP (zakup garaży wraz z infra-
strukturą); zakup altany z grillem; 
doposażenie kuchni w remizie w 
niezbędne urządzenia.

W sołectwie Tuliszów: zakup 
ubrania z wyposażeniem oso-
bistym dla strażaków OSP Tu-
liszów; budowa chodnika na ul. 
Szerokiej od skrzyżowania z ul. 
Widokową w kierunku Przeczyc 
oraz chodnika i oświetlenia w 
kierunku Podwarpia; sprzątanie 
terenów nadbrzeżnych zbiornika 
oraz coroczna akcja sprzątania 
świata.

W sołectwie Żelisławice: wy-
konanie remontu pomieszczenia 
kuchennego w remizie OSP wraz 
z doposażeniem kuchni w sprzęt 
AGD, wyposażeniem meblowym 
oraz gastronomicznym.

Red.

W budżecie Gminy Siewierz od kilku lat wyodrębniane są 
środki na fundusz sołecki we wszystkich sołectwach. Fundusz 
ten można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć będących 
zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków ży-
cia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju Gminy oraz 
na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia 
skutków klęsk żywiołowych. Wysokość środków przypadająca 
na dane sołectwo jest obliczana na podstawie wzoru wskazane-
go w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

fundusz soŁecki
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Juromania - Święto Jury po raz pierwszy na zamku siewierskim.

Siewierski Rynek smaków - współorganizacja zlotów food trucków.

Seanse kina objazdowego w MGCKSiT w Siewierzu.Spektakle teatralne w siewierskim domu kultury.

Uroczyste odsłonięcie ławeczki Hadyny i Pyzika na Rynku.

I Siewierski Bieg Traktem Biskupim.Turnieje tańca towarzyskiego na hali sportowej w Siewierzu.

Jarmarki adwentowe i wielkanocne na Rynku w Siewierzu.

wybrane wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w latach 2019-2021
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W porządku obrad znalazły się 
dwa projekty uchwał, odnoszące 
się do obowiązującej uchwały w 
sprawie strefy.

Projekt w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIX/224/2021 Rady 
Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 
lutego 2021 r. w sprawie ustale-
nia strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat i opłat 
dodatkowych za parkowanie 
oraz sposób ich pobierania został 
przyjęty większością głosów.

Nowe regulacje wprowadzą:
zmianę stawek opłat:• 

0,50 zł • – za parkowanie 
do pół godziny

1,00 zł • – za pierwszą 
godzinę parkowania

1,20 zł • – za drugą  
godzinę parkowania

1,40 zł • – za trzecią  
godzinę parkowania

1,00 zł • – za czwartą  
oraz kolejne godziny  
parkowania;

zmianę godzin obowią-• 
zywania strefy płatnego 
parkowania – od 09:00 do 
16:00;
wprowadzenie dodatkowej • 
formy płatności w postaci 
mobilnego systemu płat-
ności – płatność dokonywa-
na drogą elektroniczną przy 
użyciu aplikacji na smartfo-
nie („moBiLET”);
wprowadzenie bezpłatne-• 

go postoju samochodów 
zaopatrzenia na czas reali-
zacji dostawy do placówek 
handlowych i usługowych 
– do 30 minut.

Zmiany w zakresie funkcjo-
nowania strefy weszły w życie 
15 czerwca br.

Projekt w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XIX/224/2021 Rady 
Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 
lutego 2021 r. w sprawie ustale-
nia strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat i opłat 
dodatkowych za parkowanie oraz 
sposób ich pobierania, który zo-
stał utworzony zgodnie z pisem-
ną inicjatywą uchwałodawczą 
pięciu Radnych Rady Miejskiej 
w Siewierzu, został odrzucony 
większością głosów.

Wprowadzenie od 19 kwietnia 
Strefy Płatnego Parkowania na 
siewierskim Rynku przyniosło 
efekt w postaci zwiększenia 
rotacji parkujących samocho-
dów oraz uporządkowania ru-
chu w centrum miasta. 

Poprzez wprowadzone regula-
cje udało się wyeliminować zja-
wisko blokowania miejsc par-
kingowych przez wielogodzinne 
pozostawianie samochodów, czy 
to na czas pracy, czy też w celu 
przesiadki np. do komunikacji 
miejskiej. Obserwujemy, że takie 
samochody są obecnie pozosta-
wiane na innych parkingach nie-

opodal Rynku.
Dzięki temu rozwiązaniu klien-

ci uzyskali możliwość korzy-
stania z miejsc parkingowych 
w pobliżu interesujących ich 
punktów handlowych i usługo-
wych funkcjonujących na Rynku 
w Siewierzu.

Dotychczas znalezienie wolne-
go miejsca postojowego stanowi-
ło problem i wiązało się z koniecz-
nością wielokrotnego okrążania 
Rynku. Nierzadko nie udawało 
się go znaleźć, wobec czego kie-
rowcy  pozostawiali auta w miej-
scach, gdzie obowiązywał zakaz 
parkowania, na przejściach dla 
pieszych, bądź też blokując wy-
jazd innym samochodom. 

Nie tylko utrudniało to bez-
pieczne poruszanie się na Rynku 
kierowców, rowerzystów czy też 
pieszych, ale dotykało również 
służb ratowniczych. Wielokrotnie 

wyjazd z remizy OSP na Rynku 
dla samochodów strażackich 
był utrudniony, a czasem wręcz 
niemożliwy, gdy samochody par-
kowały naprzeciwko bramy wy-
jazdowej i umiejscowionego tam 
znaku zakazu parkowania.

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. 

Wyjście naprzeciw oczekiwa-
niom poprzez wprowadzenie 
zmian - zmniejszenie stawki do 
symbolicznej złotówki, skrócenie 
czasu obowiązywania strefy oraz 
wprowadzenie płatności mobil-
nych - daje nadzieję, że problem 
parkowania na Rynku w Siewie-
rzu został trwale rozwiązany.

Red.

zmiany w strefie Płatnego Parkowania na rynku w siewierzu
Podczas sesji Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 27 maja br. 

Radni przyjęli zmiany w zakresie funkcjonowania Strefy Płatne-
go Parkowania na Rynku w Siewierzu.

Projekt dokumentu został 
przygotowany  z uwzględnie-
niem wymogów szeregu prze-
pisów prawnych, które okre-
ślają  zasady  konstruowania 
dokumentów tego typu i jego 
zawartość, po wnikliwej anali-
zie stanu gminy w wielu aspek-

tach funkcjonowania. Przed 
skierowaniem pod obrady Rady 
Miejskiej, projekt dokumentu 
podlega szerokim konsultacjom 
z wieloma jednostkami oraz z 
mieszkańcami gminy.

Z uwagi na wagę dokumen-
tu i jego znaczenie dla prawi-

dłowego planowania dalszego 
wielokierunkowego rozwoju 
gminy, cenne będą  uwagi na-
szych Mieszkańców odnoszące 
się do zawartości projektu stra-
tegii, dlatego też zachęcamy do 
zapoznania się z projektem pu-
blikowanym na oficjalnej stronie 
internetowej gminy pod adre-
sem: https://www.siewierz.pl/
aktualnosci/10706-konsulta-
cje-projektu-strategii-rozwo-
ju-miasta-i-gminy-siewierz 
gdzie będzie również dostępna 
ankieta, przygotowana w związ-
ku z realizowanym obowiązkiem 
przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. Projekt strategii 

jest również konsultowany m 
in. z Zarządem Województwa 
Śląskiego, Regionalnym Za-
rządem Gospodarki Wodnej 
PGW Wody Polskie, Górno-
śląsko-Zagłębiowską Metropo-
lią, Śląskim Związkiem Gmin 
i Powiatów,  Związkiem Gmin 
Jurajskich,  Lokalną Grupą 
Działania „Brynica to nie grani-
ca”, Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach i Śląskim Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sa-
nitarnym w Katowicach oraz z 
sąsiednimi gminami.

Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz
Urszula Radziwołek

konsultacje Projektu strategii rozwoju miasta i gminy siewierz
Informujemy Mieszkańców, że w Urzędzie Miasta i Gminy 

Siewierz został przygotowany projekt  „Strategii rozwoju Mia-
sta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2027”. Strategia rozwoju 
jest podstawowym dokumentem samorządu, który  określa  
obszary, cele i kierunki rozwoju wspólnoty samorządowej, w 
celu efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów do 
zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ma również za zadanie 
określić obszary, które wymagają interwencji i podjęcia ak-
tywności, w celu  sprawnego działania gminy i wywiązywa-
nia się z zadań, które przed nią stoją. 

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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szczePimy się, Bo cHcemy wrÓciĆ do normalnoŚci

Walka ze światową pande-
mią COVID-19 prowadzona jest 
głównie na froncie medycznym. 
Pracownicy służby zdrowia 
każdego dnia stawiają czoła 
śmiertelnemu zagrożeniu, jakim 
jest koronawirus SARS CoV-2. 
Codziennie dowiadujemy się, 
jak wiele osób przegrało walkę 
z chorobą. Niestety, za liczbami 
kryją się tragedie rodzin, które 
musiały pożegnać się z najbliż-
szymi osobami, bowiem choroba 
pokonała niejedną matkę, ojca, 
córkę, syna czy dziadków. Wirus 
nie wybiera…

To trudny czas dla nas wszyst-
kich, każdy sobie zadaje pytanie: 
„Kiedy pandemia się skończy?”,  
dlatego też warto podkreślić, 
że każdy z nas może „dołożyć” 
cegiełkę, która przybliży nas do 
wygrania tej walki.  

Narodowy Program Szczepień 
umożliwia szczepienia już od 12 
roku życia, rejestracji można do-
konać na różne sposoby, a ter-
min oczekiwania na wykonanie 
szczepienia w wybranym punk-
cie, o dowolnej porze dnia, jest 

teraz możliwy w bardzo krótkim 
czasie. Na tym etapie szczepień 
każdy z nas ma możliwość wy-
boru rodzaju szczepionki, z wy-
jątkiem osób którym dedykowa-
ny jest konkretny rodzaj.

Im więcej osób zdecyduje 
się na szczepienie, tym szyb-
ciej uzyskamy odporność 
zbiorową. Podejmijmy odpowie-
dzialną decyzję i zaszczepmy 
się przeciwko wirusowi SARS 
CoV-2, ponieważ jedynie w ten 
sposób możemy przerwać łań-
cuch zakażeń. 

Szczepienia w połączeniu z 
zasadą dystansu społecznego 
to dwie proste metody, które dają 
nadzieję na przezwyciężenie 
pandemii. Wyłącznie dojrzała i 
odpowiedzialna postawa przy-
bliży nas do pokonania korona-
wirusa i powrotu do normalności, 
za którą wszyscy tęsknimy.

Szczegółowe informacje o Na-
rodowym Programie Szczepień 
znajdziesz na stronie: https://
www.gov.pl/web/szczepimysie

Zdrowie publiczne

Noszenie maseczek, dystans społeczny, dezynfekcja to atry-
buty, które towarzyszą nam już od ponad roku. Pokonanie pan-
demii COVID-19 jest już blisko, jednak bez odpowiedzialnego 
podejścia całego społeczeństwa nie uczynimy tego.

zdrowie publiczne
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