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Inwestycja  od samego po-
czątku była realizowana z 
myślą o stworzeniu najmłod-
szym dzieciom najlepszych 
warunków rozwoju i opieki, 
które będą zbliżone do warun-
ków domowych. W świetnie 
przygotowanej, nowoczesnej i 
bezpiecznej placówce maluchy 
będą czuły się komfortowo, a 
odpowiednio wykwalifikowany, 
doświadczony personel pomo-
że im się prawidłowo rozwijać. 
Dzięki temu wielu rodziców bę-
dzie miało możliwość powrotu 
na rynek pracy.

W czerwcu 2021 r. na wnio-
sek Burmistrza Miasta i Gminy 

Siewierz Zdzisława Banasia 
Rada Miejska w Siewierzu 
podjęła uchwałę, na mocy któ-
rej mieszkańcy Miasta i Gminy 
Siewierz będą mieli możliwość 
całkowitego zwolnienia z opłaty 
stałej za pobyt dziecka w żłob-
ku [Uchwała Nr XXIV/265/2021 
Rady Miejskiej w Siewierzu 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za pobyt oraz maksy-
malnej opłaty za wyżywienie 
dziecka w żłobkach lub klubach 
dziecięcych utworzonych przez 
gminę Siewierz albo u dzien-
nego opiekuna zatrudnionego 
przez gminę Siewierz (Dz. Urz. 

Woj. Śl. Z 2021 r, poz. 4485)].
Oznacza to, że opieka nad 

dzieckiem nieprzekraczająca 
10 godzin dziennie w Żłobku 
Gminnym w Siewierzu będzie 
bezpłatna. Warunkiem, który, 
jest niezbędny do uzyskania 
przedmiotowego zwolnienia 
jest odprowadzanie przez ro-
dziców podatku dochodowego 
do Urzędu Skarbowego właści-
wego dla gminy Siewierz. Ro-
dzice dzieci uczęszczających 
do Żłobka Gminnego w Siewie-
rzu będą wnosić jedynie opłatę 
za wyżywienie, według stawki 
dziennej, ustalonej przez Dy-
rektora Żłobka Gminnego w 
Siewierzu.

Siedziba żłobka, która znaj-
duje się w nowym budynku 
przedszkola przy ulicy gen. 
Władysława Sikorskiego, stwa-

rza znakomite warunki loka-
lowe. W budynku znajduje się 
zespół pomieszczeń przysto-
sowanych do potrzeb dzieci, w 
tym nowoczesna i w pełni wy-
posażona kuchnia z jadalnią. 
Wszystkie pomieszczenia wy-
posażone zostały w znakomity 
sprzęt, nowoczesne i certyfi-
kowane pomoce dydaktyczne, 
kolorowe meble oraz mnóstwo 
wspaniałych zabawek. Na ze-
wnątrz obiektu  znajduje się 
plac  zabaw dla dzieci, z pełnym 
nowoczesnym wyposażeniem 
sportowo-rekreacyjnym i za-
bawowym  dla dzieci (różnego 
rodzaju huśtawki, piaskownice, 
trampoliny, karuzele, ławeczki, 
drewniane domki, itp.).

Referat Oświaty Kultury 
i Promocji

Z dniem 1 września rozpocznie swą działalność Żłobek Gmin-
ny w Siewierzu. Budowa nowoczesnej placówki opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3  to przedsięwzięcie, które ma dla Gmi-
ny Siewierz szczególne znaczenie. Co istotne, mieszkańcy nie 
będą ponosić opłaty za pobyt dziecka w gminnym żłobku!

nowy żłobek w siewierzu bezpłatny dla mieszkańców gminy!

Do żłobka zakupiono niezbędne wyposażenie potrzebne do opieki nad najmłodszymi. Nowy obiekt rozpocznie funkcjonowanie 1 września br.

Aktualnie trwają prace polegające na montażu mebli i urządzaniu sal dla dzieci. Na placu zabaw przy budynku zamontowano już urządzenia zabawowe.
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Aktualnie trwają prace od-
biorowe, które planujemy 
zakończyć w pierwszym tygo-
dniu sierpnia br. Wykonawca, 
tj. firma STB Sp. z o.o. z Czę-
stochowy, z dniem 19 lipca 
2021 r. otrzymał przyjęcie za-
wiadomienia o zakończeniu 
budowy przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budow-
lanego w Będzinie wraz z 
brakiem sprzeciwu dla przy-
stąpienia do użytkowania 
przedmiotowych obiektów tj. 
budynku przedszkola wraz ze 
żłobkiem.

W przedszkolu równocze-
śnie trwa montaż wyposaże-
nia wykonywany przez trzy 
wybrane w ramach przetargu 
firmy. Dostawa wyposażenia 
dla przedszkola w Siewierzu 
obejmuje: pomoce dydaktycz-
ne dla różnego rodzaju zajęć 
oraz wyposażenie sali audy-
toryjnej w zestaw multime-
dialny, nagłaśniający i laptop, 
meble do sal, audytorium, ba-
wialni, gabinetu logopedycz-
nego, gabinetu lekarskiego, 
pokoju nauczycielskiego, sali 
do rytmiki, na stołówkę, itp. 
a także wyposażenie kuchni 
z zapleczem gastronomicz-
nym - specjalistyczne meble 
ze stali nierdzewnej (sto-
ły, regały, zlewy itp.), szafy 
chłodnicze i mroźnicze, piec 
konwekcyjno-parowy, taboret 
elektryczny, patelnia gazowa, 
zmywarka kapturowa, obie-
raczka do ziemniaków, okapy, 
a także talerze i sztućce. 

Ponadto na budynku przed-
szkola trwają prace wykony-
wane przez firmę MARWENT 
II Sp. z o.o. Sp. K. związane 
z montażem fotowoltaiki o 
mocy do 50 kW. Wykonawca 
montuje urządzenia w po-

mieszczeniu technicznym tj. 
falowniki, układa okablowa-
nie, które będzie prowadzone 
po dachu oraz przygotowuje 
konstrukcje balastową pod 
montaż paneli na dachu.

Na terenie przedszkola pla-
nuje się wykonanie siłowni 
obejmującej pięć podwójnych 
urządzeń oraz doposażenia 
placu zabaw dla starszych 
dzieci w dwa urządzenia za-
bawowe. Aktualnie trwa pro-
cedura wyboru firmy. 

Przypominamy, że Gmina 
Siewierz pozyskała środ-
ki Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 
2014 - 2020 w kwocie 1.204. 
543,63 zł oraz ze środków 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Progra-
mu działań na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji w roku 
2020 w kwocie 1.558.835,00 
zł. Jednocześnie biorąc pod 
uwagę wartość zadania zwią-
zanego z budową budynku 
przedszkola cały czas czy-
nione są starania władz sa-
morządowych mające na celu 
zwiększenie dofinansowania 
do realizacji tej największej 
gminnej inwestycji. 

Ponadto na budowę żłobka 
Gmina Siewierz pozyskała do-
finansowanie ze środków Fun-
duszu Pracy w ramach Rzą-
dowego programu Maluch+ 
2020 w kwocie 649.283,00 zł. 
Ze środków Funduszu Pracy, 
oprócz budowy budynku żłob-
ka, sfinansowany zostanie w 
80% zakup wyposażenia do 
budynku.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

zakończyła się budowa nowoczesnego przedszkola i żłobka

Dobiegła końca jedna z największych i najbardziej prestiżo-
wych gminnych inwestycji. Nowe przedszkole wraz ze żłobkiem, 
na które czekają dzieci, ich rodzice i nauczyciele na pewno po-
prawi codzienne życie wielu mieszkańców naszej gminy.

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.

Niebawem w przedszkolnych salach pojawią się nowe zabawki dla dzieci.

Szatnie są już gotowe do przyjęcia najmłodszych mieszkańców gminy.

Kuchnię wyposażono w najwyższej jakości sprzęt do przygotowywania posiłków.
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Głównym tematem obrad było 
zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy 
Siewierz za 2020 rok oraz pod-
jęcie uchwały w sprawie udziele-
nia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Siewierz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za 
rok 2020. Uchwała w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Siewierz absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gmi-
ny za rok 2020 została przyjęta 
jednogłośnie, w obecności 13 
radnych. Pozytywną opinię w 
tej sprawie wydała Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Katowi-
cach. Żadnych uwag i zastrze-
żeń nie wniosła również Komi-
sja Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Siewierzu.

Absolutorium to uznanie 
czyjejś działalności w określo-
nym zakresie za prawidłową. 
Podjęcie uchwały w tej sprawie 
jest obowiązkiem Rady Miasta 
nałożonym przez ustawę samo-

rządową. Wniosek w sprawie 
absolutorium podlega zaopinio-
waniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową po złożonym 
przez Burmistrza sprawozdaniu 
z wykonania budżetu. Radni, po 
przyjęciu do wiadomości opinii 
Komisji Rewizyjnej (która jed-
nak nie ma wiążącej mocy) oraz 
po dokonaniu oceny celowości, 
rzetelności, gospodarności i le-
galności wykonania budżetu za 
dany rok, przeprowadzają gło-
sowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium.

W sprawozdaniu za 2020 r. 
przedłożonym do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Siewierz 
realizacja budżetu przedstawia 
się następująco:

dochody: 81.042.235,30 zł, • 
tj. 98,04 % planu,
wydatki: 80.572.059,08 zł, • 
tj. 93,09 % planu.

Warto podkreślić, że w ra-
mach wydatków majątkowych 

gmina zrealizowała szereg in-
westycji i zakupów inwesty-
cyjnych na kwotę 19,1 milio-
na zł, co stanowi ponad 23,6% 
wydatków ogółem.

Podczas XXIV sesji Rady 
Miejskiej w Siewierzu Radni gło-
sowali także nad udzieleniem 
wotum zaufania dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz, które 
również zostało udzielone jed-
nogłośnie.

Głosowanie nad wotum po-
przedzone zostało przedstawie-
niem przez Burmistrza raportu 
o stanie gminy. Raport zawiera 
podsumowanie działalności or-
ganu wykonawczego gminy w 
roku poprzednim, w szczegól-
ności realizację polityk, progra-
mów i strategii oraz uchwał rady 
gminy. Zachęcamy mieszkań-
ców do zapoznania się z jego 
treścią.

Ponadto na XXIV sesji Rada 
Miejska w Siewierzu podjęła 
uchwały między innymi w spra-
wie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
Miasta Siewierz wzdłuż drogi 
krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej – etap 
I; miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Mia-
sta Siewierz w rejonie ulic Młyń-
skiej i Zagłębiowskiej, wynajmu 
lokalu użytkowego, określenia 
wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego.

Rada Miejska podjęła również 
uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt oraz 
maksymalnej opłaty za wyży-
wienie dziecka w żłobkach lub 
klubach dziecięcych utworzo-
nych przez gminę Siewierz albo 

u dziennego opiekuna zatrud-
nionego przez gminę Siewierz.

Na podstawie ww. uchwały 
dzieci uczęszczające do no-
wego samorządowego żłobka 
w Siewierzu będą całkowicie 
zwolnione z opłaty za pobyt w 
żłobku.

Warunkami zwolnienia z po-
noszenia tej opłaty są jednak 
zamieszkanie na terenie Miasta 
i Gminy Siewierz oraz wnosze-
nie przez rodziców (prawnych 
opiekunów) podatku dochodo-
wego do Urzędu Skarbowego 
właściwego dla gminy Siewierz 
(Urząd Skarbowy w Będzinie).

Podczas sesji Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś uroczyście wręczył od-
znaczenia nadane przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej 
pracownikom Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Lokalowej 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. 
Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę uhonorowany został Zbi-
gniew Wylężek, a Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę 
Agnieszka Gajewska. Medale 
stanowią nagrodę za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykony-
wanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej.

Red.

rada miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium oraz wotum 
zaufania dla burmistrza miasta i gminy siewierz

Podczas obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Siewierzu w 
dniu 24 czerwca radni jednogłośnie podjęli uchwałę w spra-
wie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Siewierz za 2020 rok.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedzone zostało przedstawieniem raportu  
o stanie gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia.

Zachęcamy do zeskanowania kodu QR (obok) i zapoznania się z raportem za 2020 r.
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- Akcja miała na celu popu-
laryzację zdrowego stylu życia 
i dbałości o własne zdrowie. 
Spotkaniem na Rynku w Sie-
wierzu zapoczątkowaliśmy cykl 
profilaktycznych dni zdrowia w 
powiecie będzińskim. Cieszę 
się, że mieszkańcy chętnie 
skorzystali z bezpłatnych ba-
dań i już dziś mogę zapewnić, 
że podobne akcje zorganizuje-
my w innych gminach naszego 
powiatu – podkreślił Starosta 
Będziński Sebastian Szale-
niec. 

- Po ponad roku pande-
mii  postanowiliśmy wyjść do 
mieszkańców, by ułatwić im do-
stęp do podstawowych badań, 
sprawdzenia stanu zdrowia po 
okresie ograniczonego dostę-
pu do służby zdrowia. Akcja 
jest także dowodem na dobrą 
współpracę powiatu oraz na-
szych gmin z Powiatowym Ze-
społem Zakładów Opieki Zdro-
wotnej, czyli naszym szpitalem 
– dodał Wicestarosta Będziń-
ski Dariusz Waluszczyk.

Dodatkowym pretekstem 
do zorganizowania akcji był 
obchodzony w Polsce z inicja-
tywy Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków „Dzień Walki 
z Cukrzycą”, który przypada 
w rocznicę odkrycia insuliny, 
czyli 27 czerwca. Chodzi o 
zwiększenie świadomości sze-

rokich kręgów społeczeństwa 
odnośnie przyczyn, objawów, 
sposobu leczenia i powikłań 
związanych z cukrzycą, a tak-
że zachęcenie do badań profi-
laktycznych.

- Cukrzyca jest poważnym 
zaburzeniem metabolicznym, 
który objawia się wysokim po-
ziomem glukozy we krwi. Dzi-
siaj największym problemem 
staje się cukrzyca typu II, któ-
ra uznawana jest za epidemię 
XXI wieku. Cukrzyca stała się 
chorobą cywilizacyjną naszych 
czasów i zaczyna być proble-
mem wielu osób – wyjaśnił 
lekarz Marek Rajca, który pod-
czas akcji udzielał konsultacji 
mieszkańcom. 

- Stara prawda mówi, że za-
wsze łatwiej zapobiegać, niż le-
czyć. Takie podejście daje ko-
rzyści zarówno pacjentowi, jak 
i systemowi ochrony zdrowia. 
Dlatego bardzo cieszy nas ko-
lejka przy naszych namiotach, 
bo to oznacza, że mieszkańcy 
Siewierza i naszego powiatu 
chcą dbać o swoje zdrowie – 
podkreślił doktor Rajca, który 
na co dzień nie tylko dba o 
zdrowie swoich pacjentów, ale 
jest także członkiem zarządu 
powiatu będzińskiego.

W związku z tym, że szacuje 
się, iż większość populacji cho-
rych na cukrzycę typu II to oso-

by otyłe, a wskaźnik BMI powy-
żej 25 oznaczają podwyższone 
ryzyko wystąpienia cukrzycy, 
nie mogło zabraknąć dietetyka 
klinicznego. Przy stanowisku, 
gdzie m.in. można było prze-
prowadzić analizę składu ciała 
przy pomocy specjalistycznego 
urządzenia ustawiała się długa 
kolejka chętnych.

- Pacjencie mogli dowiedzieć 
się ile mają tłuszczu w organi-
zmie, a jaki procent masy ciała 
stanowią ich mięśnie. Wynik 
badania wskazywał także po-
ziom nawodnienia ciała pa-
cjenta, tak ważnego w trakcie 
letnich upałów – wylicza diete-
tyk kliniczny Karolina Terento-
wicz.

Pani dietetyk zachęcała do 
zmiany nawyków żywienio-
wych, ale jednocześnie prze-
strzegała przed  fałszywymi, 
niesprawdzonymi źródłami diet 
czy poradników o odchudza-
niu, które zalewają sieć inter-
netową. Przypominała także, 
że rozwojowi cukrzycy sprzyja 
brak ruchu, nadwaga, nieod-
powiednia dieta oraz nieregu-
larne spożywanie posiłków.

- Powiat Będziński zorga-
nizował bardzo piękną akcję. 
Mieszkańcy miasta i gminy 
Siewierz chętnie skorzystali z 
możliwości bezpłatnych badań 
profilaktycznych, szczególnie, 
że ich zakres był bardzo sze-
roki – zauważył Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś.

 Nie zabrakło także materia-
łów edukacyjnych dotyczących 
odpowiedniego odżywiania, 
diety i wszystkich tych czynni-
ków związanych z profilaktyką 
cukrzycy. Bardzo pożyteczna 

akcja za którą chcę podzięko-
wać powiatowi będzińskiemu. 
Zachęcam mieszkańców, aby 
się systematycznie badali, a 
my w najbliższych miesiącach 
zadbamy o kolejne okazje do 
tego, by sprawdzić stan swo-
jego zdrowia – dodał włodarz 
Siewierza.

Najważniejsze jednak jest 
to, że spotkanie z medykami 
na płycie siewierskiego Rynku 
pozytywnie ocenili sami miesz-
kańcy.

- Osobiście staram się robić 
badania kontrolne przynaj-
mniej raz w roku. Trzeba się 
kontrolować, bo zdrowie jest 
bardzo ważne. Dlatego bardzo 
fajnie, że została zorganizowa-
na taka akcja bezpłatnych ba-
dań, bo skorzysta w niej dużo 
osób, także takich, którym nie 
po drodze do przychodni, czy 
lekarza. Tutaj nie trzeba było 
się zapisywać i można było wy-
konać sporo badań przy okazji 
sobotnich zakupów – chwaliła 
inicjatywę pani Bogusia, która 
także sprawdziła stan swojego 
zdrowia.

Wydział Zdrowia 
i Organizacji Pozarządowych 

Starostwo Powiatowe w Będzinie

zdążyć przed cukrzycą, czyli setki bezpłatnych profilaktycznych 
badań oraz konsultacji lekarskich na siewierskim rynku

Zdążyć przed cukrzycą - pod takim hasłem w sobotę 26 czerw-
ca na siewierskim Rynku odbył się Powiatowy Dzień Zdrowia. 
Podczas akcji można było bezpłatnie skorzystać z badań profi-
laktycznych: EKG, ciśnienia krwi i poziomu glukozy oraz odbyć 
konsultację dietetyczną. Inicjatywa przypadła do gustu miesz-
kańcom, którzy bez umawiania się i bez zbędnych kolejek, mo-
gli sprawdzić stan swojego zdrowia. Personel medyczny z Po-
wiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej wsparty przez 
dietetyka klinicznego wykonał ponad 400 badań i konsultacji, z 
których skorzystało stu chętnych. Partnerem wydarzenia było 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

W ramach akcji przperowadzono m. in. badania EKG i poziomu glukozy we krwi.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne konsultacje dietetyczne. Zeskanuj kod QR i zobacz relację.
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Poprzez szczepienia może-
my sprawić, by czwarta fala 
epidemii, która jest bardzo re-
alna, nie dotknęła nas, abyśmy 
nie musieli walczyć ani tym 
bardziej przegrać tą nierówną 
walkę.

Apelujemy do Mieszkańców, 
którzy jeszcze nie dokonali re-
jestracji na szczepienie, aby 
podjęli właściwą decyzję i wzię-
li przykład z wielu osób już za-
szczepionych.

Osoby napotykające na 
przeszkody podczas procesu 
rejestracji oraz osoby, które 
dokonały rejestracji, ale mają 
trudności w dotarciu do punktu 
szczepień we własnym zakre-
sie, mogą kontaktować się z 
pracownikiem Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz pod nr telefo-
nu 32 64 99 425 (w godzinach 
pracy urzędu), który udzieli in-
formacji i wszechstronnej po-
mocy, polegającej również na 
zorganizowaniu transportu do 
punktu szczepień. Do dowozu 
Mieszkańców na szczepienie 
są przygotowane jednostki 
OSP, które zapewniają trans-
port osobom niepełnospraw-
nym w znacznym stopniu oraz 
osobom mającym trudności w 
zorganizowaniu dojazdu we 
własnym zakresie.

Pamiętajmy, im więcej osób 
zdecyduje się na szczepienie, 
tym szybciej uzyskamy odpor-
ność zbiorową.

Duża liczba szczepień wy-
konanych w gminie to również 
szansa dla samorządu na wy-

granie atrakcyjnych nagród. 
Zgodnie z zapowiedzią Mini-
sterstwa Zdrowia, gminy z naj-
wyższym odsetkiem zaszcze-
pionych mieszkańców mogą w 
poszczególnych kategoriach 
otrzymać 1 mln zł, pierwszych 
500 gmin, które zaszczepią 67 
proc. mieszkańców otrzyma 
po 100 tys. zł, a najbardziej 
„odporna” ze wszystkich gmin 
w Polsce otrzyma aż 2 mln zł 
nagrody! 

Na koniec lipca 2021 r. w 
Gminie Siewierz w pełni za-
szczepionych zostało 6255 
osób co stanowi 50,4 % miesz-
kańców, natomiast 6616 osób 
zostało zaszczepionych mini-
mum pierwszą dawką szcze-
pionki.

Ponadto od 1 lipca każda 
w pełni zaszczepiona osoba 
może zarejestrować się w Lo-
terii Narodowego Programu 
Szczepień, której organizato-
rem jest Totalizator Sportowy 
Sp. z o. o. Udział w losowaniu 
jest możliwy pod warunkiem 
kompletnego szczepienia wy-
konanego do 30 września oraz 
jego rejestracji w systemie P1 
e-Zdrowie do 4 października 
br. Udzielenia zgody na udział 
w loterii można dokonać pod 
adresem pacjent.gov.pl lub pod 
bezpłatnym numerem Naro-
dowego Programu Szczepień 
989. Każdy, kto spełni powyż-
sze warunki, ma szansę na wy-
granie nagrody natychmiasto-
wej, tygodniowej, miesięcznej 
oraz finałowej. Do wygrania są 

4 samochody osobowe marki 
Toyota, hulajnogi elektryczne 
oraz nagrody pieniężne, a w 
losowaniu finałowym 2 uczest-
ników loterii może wygrać po 1 
mln zł. Informacja o wygranej 
zostanie wysłana SMS-em na 
nr telefonu podany podczas re-
jestracji. Szczegółowe zasady 
oraz regulamin loterii dostępny 
jest pod adresem https://www.
gov.pl/web/loteria.

Aby ułatwić Mieszkańcom 
zaszczepienie się, Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz zapro-
sił  wszystkie chętne osoby peł-
noletnie na siewierski Rynek, 
gdzie  w sobotę 17 lipca 2021 r.  
funkcjonował Punkt Szczepień 
Śląskiego Parku Technologii 
Medycznych Kardio-Med Sile-
sia z Zabrza,  który w ramach 
akcji promocyjnej Narodowego 
Programu Szczepień szczepił  
jednodawkową szczepionką 
Johnson&Johnson. Każda oso-
ba po wykonaniu szczepienia 
mogła  otrzymać Europejski 
certyfikat potwierdzający pełne 
szczepienie przeciwko COVID-
19.  Przedsięwzięcie spotkało 
się z dużym zainteresowaniem 
Mieszkańców, którzy skorzy-
stali z nadarzającej się okazji 
przyjęcia szczepionki, która 
zwiększy odporność organizmu 
na zarażenie się wirusem groź-
nej dla życia i zdrowia choroby. 

W trakcie akcji zaszczepiło 
się 175 osób i jest to bardzo 
dobry wynik pod względem  
średniej liczby osób szczepio-
nych jednego dnia w mobilnym 
punkcie szczepień. W przypad-
ku zainteresowania mieszkań-
ców akcją szczepienia w punk-
cie mobilnym, gmina podejmie 
działania w celu ponownego 
przeprowadzenia podobnej ak-

cji, aby kolejne chętne osoby 
mogły w szybki i wygodny spo-
sób skorzystać ze szczepienia.  

Musimy pamiętać, że nikt 
nie wyręczy nas w budowa-
niu odporności indywidualnej 
i zbiorowej, a tylko taką osią-
gniemy poprzez odpowiedzial-
ne zachowanie i poddanie się 
szczepieniom, które pozwolą 
na zminimalizowanie ryzyka 
zachorowania i sprawią, że po-
czujemy się  bezpieczni.

Zachęcamy do podejmowa-
nia właściwych decyzji – szcze-
pienia się oraz do korzystania 
z pomocy, którą oferuje Urząd 
Miasta i Gminy Siewierz dla 
osób, które napotkają jakie-
kolwiek problemy w trakcie re-
jestracji na szczepienie bądź 
mają trudność z dojazdem do 
punktu szczepień.

Cieszymy się, że przeprowa-
dzona akcja szczepień na sie-
wierskim Rynku przyniosła do-
bre efekty, ale to wciąż za mało, 
abyśmy mogli być spokojni o 
swoje życie i zdrowie. 

Dlatego też apelujemy do 
wszystkich: zaszczepmy się, 
by poczuć się bezpiecznie  
i wrócić do normalności!

Zdrowie publiczne
UMIG Siewierz

zaszczepiliśmy się na rynku w siewierzu
Covid-19 to bardzo poważna choroba. Przekonał się o tym 

niejeden z nas. Wielu pokonało chorobę, jednakże pamię-
tamy o tych, którzy przegrali tę walkę. Wirus nie wybiera...  
Jeśli uważasz, że jesteś bezpieczny i nie zachorujesz, to pa-
miętaj o innych, których masz wokół siebie: starszych, cho-
rych, mających mniejszą odporność.

Szczepienia wykonywano jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson.

W mobilnym punkcie szczepień na Rynku w Siewierzu zaszczepiło się 175 osób. Zeskanuj kod QR i zobacz relację.
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Niestety, okazuje się, że 
tak nie jest. Wszelkie zapew-
nienia i oświadczenia, że na 
danej nieruchomości odpady 
są właściwie segregowane, 
to tylko słowa.

Przeprowadzane przez pra-
cowników urzędu oraz firmę 
odbierającą odpady kontrole 
pokazują, że w koszach znaj-
dują się odpady, które można 
a wręcz należy wysegrego-
wać.

W koszach na odpady zmie-
szane znajduje się między 
innymi papier, plastik, metal 
(puszki), tekstylia, szkło (bu-
telki), bioodpady (trawa, gałę-
zie drzew).

W workach żółtych prze-
znaczonych na tworzywa 
sztuczne pochodzące z opa-
kowań można znaleźć opako-
wania po farbach i lakierach,  
tzw. twardy plastik z którego 
wytwarzane są np. misy, do-
niczki, wiadra, plastik będący 
odpadem remontowo budow-
lanym.

W workach brązowych na 
bioodpady kuchenne znajdu-
ją się odpady pochodzące z 
ogrodów: trawa, liście, gałę-
zie.

Papier umieszczany do 
worków niebieskich jest nie-
jednokrotnie zabrudzony.

Dlatego odpady niepra-
widłowo posegregowane w 
workach nie są sprzed nieru-
chomości odbierane. Wtedy 

należy je samemu odwieźć do 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego w Siewierzu 
przy ul. Ściegna 11.

W przypadku stwierdze-
nia, że nie jest wypełniony 
obowiązek zbierania odpa-
dów komunalnych w sposób 
selektywny tzn. gdy w koszu 
na odpady zmieszane znaj-
dują się odpady, które należy 
wysegregować, burmistrz zo-
bowiązany jest do określenia 
w drodze decyzji wysokość 
opłaty stosując wysokość 
stawki opłaty podwyższonej, 
która wynosi 66,00 zł od oso-
by. I tak np. w przypadku gdy 
nieruchomość zamieszkana 
jest przez cztery osoby, wy-
sokość opłaty za miesiąc w 
którym stwierdzona została 
nieprawidłowość wyniesie 
264 zł.

Ponadto, nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w 
gminach, w tym zbierania w 
sposób selektywny powsta-
łych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy 
Siewierz, zagrożone jest karą 
grzywny.

Gmina Siewierz od wielu 
lat zachęca właścicieli nieru-
chomości do kompostowania 

bioodpadów na swoich nieru-
chomościach poprzez prze-
kazywanie im nieodpłatnie 
kompostowników. Do tej pory 
przekazanych zostało prawie 
3200 kompostowników.

Właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi, kompostujący bioodpady 
w kompostowniku przydo-
mowym mogą skorzystać ze 
zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Wysokość 
zwolnienia wynosi 1,00 zł od 
stawki obowiązującej opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Chcąc sko-
rzystać ze zwolnienia należy 
złożyć nową deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi.

Należy jednak pamiętać, że 
w razie stwierdzenia, że wła-
ściciel nieruchomości, który 
złożył informację, o kompo-
stowaniu odpadów:

• nie posiada kompostowni-
ka przydomowego, lub

• nie kompostuje bioodpa-
dów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku 
przydomowym lub

• uniemożliwia upoważnio-
nej osobie dokonanie oglę-
dzin nieruchomości, w celu 
potwierdzenia złożonej dekla-
racji ze stanem faktycznym,

Burmistrz stwierdza, w 
drodze decyzji, utratę prawa 
do zwolnienia. Utrata prawa 
do zwolnienia następuje od 
pierwszego dnia miesiąca, w 
którym stwierdzono wystąpie-
nie co najmniej jednej z ww. 
przesłanek. Ponowne sko-
rzystanie ze zwolnienia może 
nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia, 

w którym decyzja o utracie 
prawa do tego zwolnienia 
stała się ostateczna i wyma-
ga złożenia nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi.

Segregacja odpadów jest 
bardzo ważnym elementem 
systemu gospodarki odpada-
mi. To dzięki niej gminy mogą 
w danym roku:

• osiągnąć poziomy recy-
klingu przygotowania do po-
nownego użycia i odzysku 
odpadów komunalnych,

• ograniczyć masę odpa-
dów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji przekazy-
wanych do składowania.

Niewywiązanie się z ww. 
obowiązków wiąże się z na-
łożeniem na gminy kary pie-
niężnej, obliczonej odrębnie 
dla wymaganego poziomu:

• przygotowania do ponow-
nego użycia i recyklingu od-
padów komunalnych;

• ograniczenia masy odpa-
dów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji przekazy-
wanych do składowania.

Gmina, to nikt inny jak jej 
mieszkańcy. To od nich, jako 
od gospodarujących odpada-
mi zależy, czy zostaną osią-
gnięte wymagane poziomy i 
nie będzie konieczności pła-
cenia kar. Nałożenie kar na 
Gminę może mieć wpływ na 
wysokość miesięcznej staw-
ki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Tak więc apelujemy o doło-
żenie wszelkich starań, aby 
odpady wytworzone na nieru-
chomościach były prawidłowo 
segregowane.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
Kilka lat temu przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach, wszyscy wytwarzający odpady komunalne 
zostali zobligowani do ich segregowania. Aby segregacja była 
prawidłowa, do zadań gmin należy edukacja w zakresie prawi-
dłowego postępowania z odpadami. Gmina Siewierz od wielu 
lat prowadzi akcje edukacyjno informacyjne w tym zakresie i 
dlatego wydawać by się mogło, że nie ma takiej osoby, która 
mogłaby powiedzieć, że nie wie jak odpady powinny byś pose-
gregowane.

Podczas kontroli w koszach znaleźć można odpady segregowane (papier, plastik, szkło).

Częstą nieprawidłowością jest wyrzucanie odpadów biodegradowalnych do kosza.
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Śmieci to nie trawa czy grzyby 
które same wyrastają na wiosnę, 
to odpady które są wytwarzane 
przez ludzi. Żadne stworzenie na 
świecie nie produkuje odpadów, 
które nie ulegałyby rozkładowi.

Wydawać by się mogło, że 
skoro tak wiele informacji o eko-
logi zostało przekazanych i tak 
dużo różnych akcji edukacyjnych 
przeprowadzono, to wszyscy 
wiedzą jak postępować z wytwa-
rzanymi odpadami. Niestety, tak 
nie jest. W teorii może i wiemy, 
co i jak ale praktyka pokazuje zu-
pełnie co innego.

Wystarczy spojrzeć do przy-
drożnych rowów lub wybrać się 
na spacer do pobliskiego lasku 
czy na łąkę, wszędzie znajdzie-
my śmieci. Niestety, to nie tylko 
pojedyncze butelki czy też pusz-
ki. Znaleźć możemy worki pełne 

odpadów, opony, gruz, meble, 
części samochodów oraz inne 
niepotrzebne rzeczy w ilościach 
niewyobrażalnych.

Ponadto, nadal śmieci spa-
lane są w domowych piecach i 
zatruwają powietrze którym od-
dychamy.

Dlatego już dziś żyj EKO i sta-
raj się, aby na Twojej nierucho-
mości śmieci było wytwarzanych 
jak najmniej. A jeśli już powstaną, 
były prawidłowo zagospodaro-
wane.

Dlatego pamiętaj aby:
• nie używać woreczków folio-

wych i reklamówek,
• idąc na zakupy zabierać tor-

by i siatki wielokrotnego użytku,
• drugie śniadanie pakować 

do pojemników wielokrotnego 
użytku tzw. śniadaniówki lub wo-
skowijki,

• kupować produkty, które 
mają opakowania wielokrotnego 
użytku,

• kupować produkty, które 
mają pojedyncze opakowania,

• nie kupować na zapas,
• segregować odpady, a te 

które umieszczane są w wor-
kach dokładnie zgniatać, tak aby 
zmniejszyć ich objętość,

• bioodpady kompostować a 
wytworzony kompost wykorzy-
stać w przydomowym ogrodzie,

• wymień  piec na ekologiczny,
• dobre a niepotrzebne rzeczy 

np. zabawki, ubrania przekazać 
innym,

• naprawiać rzeczy a nie kupo-

wać nowych,
• nigdy nie wyrzucać odpadów 

do rowów, lasów czy też na pole 
lub łąkę, jeśli nie wiesz jak postą-
pić z wytworzonym odpadem, 
zadzwoń do Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz i dopytaj tel. 32 
64 99 445.

Zastosowanie w życiu co-
dziennym, przez każdego z nas 
choćby kilku z przedstawionych 
propozycji, niech będzie naszym 
wkładem w ochronę tego co naj-
cenniejsze, miejsca w którym 
żyjemy.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

bądŹmy eko! o dobrych zachowaniach ekologicznych
Dziś bycie EKO nie powinno być tylko chwilową modą czy 

też chwilowym kaprysem. Negatywne skutki działalności 
człowieka widoczne są na każdym kroku. I nie chodzi tu wy-
łącznie  o zanieczyszczenie i degradację środowiska przez 
przedsiębiorstwa, górnictwo, elektrownie, czy też inne wiel-
kie zakłady produkcyjne. To my swoim działaniem, stylem ży-
cia a często bezmyślnością w dużym stopniu przyczyniamy 
się do tego, że za kilkadziesiąt a może już za kilkanaście lat 
zamiast pięknej łąki czy lasu koło naszego domu będziemy 
podziwiać kolejne dzikie wysypisko śmieci.

Oddawanych przez mieszkań-
ców odpadów do PSZOK-u z 
roku na rok przybywa. Docenia-
my, że mieszkańcom zależy na 
ekologii i dbałości o środowisko 
naturalne. Jednakże zauwa-
żamy, że powierzchnia wybu-
dowanego w 2014 r. Punktu, w 
stosunku do dzisiejszych potrzeb 
jest za mały, co stwarza pewne 
problemy. Widzimy konieczność 
działań w kierunku poprawy tej 
sytuacji. W dążeniu do zmini-
malizowania rodzących się w 
tym zakresie problemów, prosi-
my o rozważne pozbywanie się 
powstających na nieruchomości 
odpadów komunalnych.

W szczególności prosimy o 
przywożenie do PSZOK-u od-
padów, które nie są odbierane 
sprzed nieruchomości. Pozosta-
łe odpady takie jak: szkło, papier, 
tworzywa sztuczne pochodzące 
z opakowań, metal, odpady opa-
kowaniowe wielomateriałowe, 
odpady wielkogabarytowe, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny należy wystawiać przed 
nieruchomość zgodnie z harmo-
nogramem. 

Zachęcamy właścicieli nieru-
chomości do kompostowania 
bioodpadów. Wytworzony kom-
post to świetny nawóz, który 
można wykorzystać w przydo-
mowym ogrodzie. 

Dla przypomnienia przedsta-
wiamy podstawowe zasady okre-
ślone w Regulaminie Korzystania 
z Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

Oto kilka najważniejszych:
1. Do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunal-
nych przyjmowane są wyłącznie 
posegregowane odpady komu-
nalne z nieruchomości objętych 
systemem gospodarowania od-
padami.

2. Odpady przyjmowane są 
po okazaniu aktualnego dowo-
du zapłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi np. w 
postaci dowodu wpłaty, potwier-
dzenia przelewu bankowego.

3. Odpady należy dostarczać 
do PSZOK-u w godzinach jego 
funkcjonowania tj.:

poniedziałek, środa w godz. • 
07.00 - 11.00
wtorek, czwartek, piątek  • 

w godz. 14.00-18.00
pierwsza i trzecia sobota • 
miesiąca w godz. 08.00 - 
14.00.

4. Dostarczane odpady komu-
nalne nie mogą budzić wątpliwo-
ści, co do ich pochodzenia np. 
nie powinny pochodzić z działal-
ności gospodarczej.

5. Wytwórca odpadów komu-
nalnych dowozi do PSZOK wy-
segregowane odpady komunal-
ne na własny koszt.

6. Za wyładunek odpadów ko-
munalnych odpowiada wytwórca 
odpadów komunalnych, który zo-
bowiązany jest do przestrzegania 
zaleceń obsługi, w szczególności 
w zakresie miejsca złożenia od-
padów oraz sposobu poruszania 
się po terenie PSZOK.

7. Wytwórca odpadów ko-

munalnych jest zobowiązany 
przy rozładunku odpadów do 
utrzymania porządku na terenie 
PSZOK.

8. Przyjęcia odpadów komu-
nalnych dokonuje osoba obsłu-
gująca PSZOK.

9. Odpady komunalne dostar-
czane do PSZOK nie mogą być 
zmieszane.

10. Osoba obsługująca 
PSZOK ma prawo odmówić 
przyjęcia odpadów komunalnych 
w przypadku gdy przywieziona 
ilość oraz morfologia odpadów 
wskazuje, że pochodzą z nieru-
chomości nieobjętych systemem 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi lub gdy stwierdzono 
zmieszanie odpadów.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi na te-

renie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, zlokalizowany w Siewierzu przy ul. Ściegna 11.
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Najczęstsze błędy to:
nieprawidłowa segregacja • 
odpadów,
spalanie odpadów w pie-• 
cach,
wyrzucanie popiołu na drogę • 
lub inną nieruchomość do 
tego celu nieprzeznaczoną,
wyrzucanie odpadów zie-• 
lonych – trawa, liście oraz 
odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych do lasów, ro-
wów lub na inne tereny nie-
zagospodarowane,
podrzucanie odpadów do • 
koszy zlokalizowanych na 
terenie Gminy lub obok 
nich,
gromadzenie odpadów bu-• 
dowlanych i rozbiórkowych 
na nieruchomościach, a 
następnie ich rozplantowy-
wanie.

Od kilku lat obowiązują prze-
pisy, w ramach których gminy 
zobligowane są do odbioru i 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych wytworzonych na 
nieruchomościach zamieszka-
łych oraz innych, które mocą 
podjętych uchwał przez radę 
gminy zostały objęte systemem. 
Właściciele tych nieruchomości 
ponoszą z tego tytułu opłaty. W 
zamian mogą pozbyć się w pra-
widłowy sposób prawie 100% 
wytworzonych na nieruchomo-

ściach odpadów komunalnych. 
Odpady są odbierane sprzed 
nieruchomości zgodnie z har-
monogramem lub mogą być 
przywiezione do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

W Gminie Siewierz wprowa-
dzone są ograniczenia w zakre-
sie ilości oddawanych odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
oraz zużytych opon w zamian za 
ponoszoną opłatę.

Nie oznacza to, że odpa-
dy wytworzone ponad limit 
mamy wyrzucić do lasu czy 
gromadzić na nieruchomości 
do tego nieprzeznaczonej.

Wielokrotnie mieszkańcy pyta-
ją: „Dlaczego zostały wprowa-
dzone ograniczenia?”.

Odpowiedź jest prosta. Nie 
wszyscy mieszkańcy muszą 
partycypować w kosztach re-
montu domu lub mieszkania 
stanowiącego własność innej 
osoby. Nie wszyscy również 
muszą płacić za utylizację zu-
żytych opon pojazdów, nie bę-
dących ich własnością.

PSZOK przyjmuje odpady 
powyżej ilości określonej w re-
gulaminie za dodatkową opłatą, 
ponoszoną przez wytwórcę. 

Zwiększenie limitu nieod-
płatnego odbioru odpadów 
wytworzonych w czasie re-

montu spowodowałoby znacz-
ny wzrost stawki za odbiór 
odpadów w gminie dla wszyst-
kich mieszkańców.

W gminach, w których odpa-
dy budowlane i rozbiórkowe są 
przyjmowane w większych ilo-
ściach, miesięczna stawka opła-
ty za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych jest 
znacznie wyższa niż w Gminie 
Siewierz.

Pamiętajmy, że wytworzone 
odpady, niezależnie od ich ro-
dzaju, zawsze należy w prawi-
dłowy sposób zagospodarować.

W pierwszej kolejności wy-
twórca odpadów powinien zapo-
biegać ich wytwarzaniu. Następ-
nie ograniczać ich negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie 
ludzkie oraz środowisko. Odpa-
dy, których powstaniu nie udało 
się zapobiec, posiadacz odpa-

dów jest zobowiązany poddać 
je odzyskowi, polegającemu na 
ponownym ich wykorzystaniu lub 
poddać recyklingowi.

Wytwórcą odpadów jest każdy, 
dlatego wszyscy powinniśmy po-
stępować tak, aby odpadów było 
jak najmniej, a już wytworzone  
zostały prawidłowo zagospoda-
rowane.

W Gminie Siewierz do worków 
należy wysegregować następu-
jące odpady:

• papier – worek niebieski,
• szkło – worek zielony,
• metal i tworzywa sztuczne – 

worek żółty.
Pamiętajmy, że postępowanie 

z odpadami niezgodnie z prze-
pisami zagrożone jest sankcją 
karną.

Referat Gospodarki Gruntami  
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jak prawidłowo postępować z naszymi odpadami?
Mimo wieloletnich działań edukacyjnych w zakresie gospo-

darowania odpadami komunalnymi prowadzonych przez Gmi-
nę Siewierz, nadal stwierdzane są przypadki nieprawidłowego 
postępowania z odpadami wytworzonymi w gospodarstwach 
domowych i na nieruchomościach. 

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  
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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. 

Za koszty remontu, a wśród nich opłaty za odbiór odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych powinni odpowiadać ich wytwórcy, a nie wszyscy mieszkańcy gminy.
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stan jakości powietrza w gminie siewierz w maju i czerwcu

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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Celem tego opracowania jest 
określenie, a następnie monito-
rowanie stanu lasu oraz tempa 
trendu zachodzących w nim 
zmian. Wyniki inwentaryzacji 
będą wykorzystywane wyłącznie 
dla celów statystycznych, które 
poza dostarczaniem danych o 
lasach polskich dla sprawozdaw-
czości krajowej i międzynaro-

dowej, banku danych o lasach, 
będą również służyły formuło-
waniu, realizacji i oceny polityki 
leśnej Państwa. 

Prace w poszczególnych la-
tach 5-letniego cyklu obejmą 
20% powierzchni lasów i polega-
ją na pomiarach i obserwacjach 
na stałych powierzchniach prób-
nych zakładanych w tzw. traktach 

rozmieszczonych w sieci 4x4 km.    
Prace związane z realizacją tego 
przedsięwzięcia są wykonywane                                                                             
przez przedsiębiorstwo pań-
stwowe Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej (oddziały w: 
Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Go-
rzowie Wielkopolskim, Krakowie, 
Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, 
Przemyślu, Radomiu, Szczecin-
ku i Warszawie). 

W związku z powyższym infor-
muje się właścicieli lasów wszyst-
kich form własności, w tym także 
właścicieli lasów niestanowią-
cych własności Skarbu Państwa 
o pracach związanych z wielko-
obszarową inwentaryzacją stanu 

lasu w celu umożliwienia pra-
cownikom wyżej wymienionego 
przedsiębiorstwa państwowego 
wstępu na teren lasów oraz za-
łożenia w nich powierzchni prób-
nych według zasad określonych 
w Instrukcji wykonywania wielko-
obszarowej inwentaryzacji stanu 
lasu zatwierdzonej przez Mini-
stra Środowiska w kwietniu 2020 
roku, a następnie dokonywania 
cyklicznych pomiarów na tych 
powierzchniach.

Z up. Burmistrza
mgr Renisława Sułkowska

 Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska

informacja ws. wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji 
stanu lasu w kraju w latach 2020–2024

Zgodnie z pismem Ministra Klimatu i Środowiska informu-
ję, że na podstawie art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form 
własności, w tym także w lasach niestanowiących własno-
ści Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się 
w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) 
– opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej In-
wentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość gruntowa położo-
na w Dziewkach, ujawniona w 
KW CZ1Z/00082240/4: działka 
nr 314/1 o pow. 7786 m2.

Cena wywoławcza netto –  
488.500,00 zł. Do ceny uzyska-

nej w przetargu, w odniesieniu do 
terenu o przeznaczeniu w mpzp 
,,PE 2” (pow. 1570 m2) doliczony 
zostanie podatek VAT 23%.

Wadium – 48.850,00 zł.
TERMIN I MIEJSCE 

PRZETARGU:

Przetarg na zbycie ww. działki   
odbędzie się w dniu 30 września 
2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 2  
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz 
przy ul. Żwirki i Wigury 16.

Ogłoszenie o przetargu zo-
stało wywieszone na tablicy 
ogłoszeniowej w  Urzędzie Mia-
sta i Gminy Siewierz (II piętro) i 
opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej bip.siewierz.pl   
na stronie internetowej Urzędu 

www.siewierz.pl.
Szczegółowe informacje doty-

czące przetargu można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Grunta-
mi i Ochrony Środowiska (pok. nr 
31) oraz pod nr tel. 326499447.

Z up. Burmistrza
mgr Damian Dawczyński

Zastępca Burmistrza 

wyciąg z ogłoszenia

Przypominamy, że udział w 
spisie jest obowiązkowy, a odmo-
wa udzielenia informacji podlega 

karze grzywny. Dlatego zachę-
camy mieszkańców do realiza-
cji samospisu lub przekazanie 

danych rachmistrzowi. W przy-
padku niedokonania samospisu 
mieszkańcy są zobowiązani do 
udzielenia informacji rachmi-
strzom spisowym, którzy dzwo-
nią z nr 22 828 88 88. Podczas 
trwania spisu jest dostępna rów-
nież infolinia o nr 22 279 99 99, 
pod którą można dokonać spisu, 
zweryfikować rachmistrzów i 

uzyskać informacje o spisie.
W Urzędzie Miasta i Gminy 

Siewierz udostępnione jest sta-
nowisko do samospisu. Przed 
wizytą w Urzędzie zachęcamy 
do zapoznania się z listą pytań 
i przygotowania niezbędnych 
danych.

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Główny Urząd 

Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021 - według stanu na dzień 31 marca 2021 
r. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak 
i cudzoziemcy – oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w 
czasie spisu za granicą. Na koniec lipca w Gminie Siewierz spi-
sało się 55% mieszkańców, spisanych zostało 46,3% mieszkań.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłasza pierwszy prze-
targ ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność Gminy Siewierz

Termin kwalifikacji wojskowej 
dla osób mieszkających na tere-
nie Miasta i Gminy Siewierz został 
wyznaczony na 20 i 21 września 
2021 r. Obowiązek stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej dotyczy 

wszystkich młodych mężczyzn 
urodzonych w 2002r. oraz in-
nych grup osób wymienionych w 
rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 5 października 2020r. w 
sprawie przeprowadzenia kwali-
fikacji wojskowej w 2021r. (Dz.U. 
z 2020r., poz. 1804), zwłaszcza 
mężczyzn urodzonych w latach 
1997-2001, którzy nie stawili się 
do kwalifikacji wojskowej ze swo-
im rocznikiem.

Osoby objęte obowiązkiem 
stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej będą o niej informowane 
wezwaniami imiennymi przesła-

nymi przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Siewierz.

Jednocześnie przypominamy, 
że niestawienie się do kwalifika-
cji wojskowej w określonym ter-
minie i miejscu podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolno-
ści.

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

kwalifikacja wojskowa w gminie siewierz: 20-21 września br.
W roku 2021, ze względu na trwający stan epidemii, kwalifi-

kacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbę-
dzie się wyjątkowo w okresie letnim i wczesnojesiennym. Sta-
rosta Będziński informuje, iż na terenie Powiatu Będzińskiego 
kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od 
2 do 30 września 2021 roku.

czasowy zakaz wstępu do lasu

W związku z sytuacją z 
dniem 22 lipca 2021 r., Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Siewierz 

zarządzeniem nr 7/2021, wpro-
wadził czasowy zakaz wstępu  
do lasu obowiązujący do  

31 października na następują-
cym terenie:

Leśnictwo Mitręga  oddziały: • 
7-11, 13-17 i 21
Leśnictwo Winowno oddzia-• 
ły 178-184, 196-202
Leśnictwo Rudniki oddziały • 
342-344, 350, 369, 372-379

Leśnictwo Włodowice od-• 
dział 370
Leśnictwo Łosień oddziały • 
614-616A, 621-625.

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Siewierz

Zaledwie kilkanaście minut wystarczyło by huraganowy wiatr 
uszkodził kilkaset hektarów lasów w na terenie RDLP w Kato-
wicach. W strefie szkód znalazły się również leśnictwa Nadle-
śnictwa Siewierz. Łącznie uszkodzeniu uległo 9,3 tys. metrów 
sześciennych drewna i ponad 9 ha lasu wymaga odnowień.
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Projekt przewiduje budowę no-
wej drogi gminnej 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 doku-

mentacji projektowej, kosztorys 
inwestorski przewiduje, że koszt 
budowy tej drogi może opiewać 
na kwotę ponad 1,8 mln złotych 
brutto.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

wykonano projekt nowej drogi gminnej w karsowie
Gmina Siewierz otrzymała od wykonawcy – INŻYNIERIA Jerzy 

Sowa, Trzebinia – dokumentację techniczno-finansową niezbę-
deną do budowy nowej drogi gminnej – bocznej do ul. Karsów 
w Wojkowicach Kościelnych.

Wykonawca rozpoczął również 
prace przy zagospodarowaniu 
terenu otaczającego budynek. 
Trwa korytowanie gruntu pod 
ułożenie kostki brukowej, układa-
nie krawężników oraz wykonanie 
podjazdu z kruszywa. Wykony-
wane są prace związane z wy-
konywaniem sieci zewnętrznych 
instalacji kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej oraz wodociągowej.

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. Do-
finansowanie z Funduszu Dopłat 
wyniosło ponad 2,29 mln złotych.
Inwestycja powinna zakończyć 
się 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 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bema w Siewierzu. 
Wykonawca zakończył roboty elewacyjne i przystąpił do prac 
wykończeniowych, w tym do układania płytek łazienkowych.

W budynku wielorodzinnym w ostatnim czasie wykonano ocieplenie i elewację.

Wykonawca- Biuro Projektowe 
DSW Projekt Sp. z o.o. z Cho-
rzowa wykonał inwentaryzację 
obiektów i jest w trakcie sporzą-
dzania koncepcji projektowej.

W zakres opracowania wcho-
dzi przebudowa budynków wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
jak również wymiana systemu 
centralnego ogrzewania, wymia-
na stolarki drzwiowej i okiennej, 
wymiana i remont instalacji elek-

trycznej, instalacji wodno- kanali-
zacyjnej i c.o., wymiana warstw 
dachu wraz z wykonaniem do-
cieplenia, jak również wykonanie 
zagospodarowania wokół bu-
dynków.

Wartość umowy z Wykonaw-
cą to 69 300,00 zł. Zadanie po-
winno zostać wykonane do 15 
grudnia 2021 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

projekt przebudowy budynków w gołuchowicach
Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej przebudowy dawnych budynków Specjalne-
go Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gołuchowicach na 
Dom Pomocy Społecznej, Centrum opiekuńczo- mieszkalne 
oraz mieszkanie chronione.

Budynek dawnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach.

W czerwcu zakończone zo-
stały prace związane z budo-
wą oświetlenia ul. Podżarze w 
Dziewkach, ul. Podleśnej w Że-
lisławicach oraz odcinka ul. Hek-
tary w Tuliszowie. W końcowym 
etapie budowy jest oświetlenie 
ul. Jeziornej w Siewierzu. Jesz-
cze w tym roku będzie również 
zakończona budowa oświetlenia 
ulicznego na Łysej Górze, w re-
jonie siedziby Nadleśnictwa Sie-

wierz. Wykonawcą wszystkich 
powyższych inwestycji jest firma 
„ETEC” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Olkuszu, która została wybrana 
na podstawie przeprowadzo-
nego postępowania przetargo-
wego. Koszt wykonania zadań, 
łącznie z wykonaniem dokumen-
tacji, wyniósł 315,2 tys. zł.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

trwa rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w gminie siewierz
Rok 2021 można zapisać jako okres  dużych inwestycji w roz-

wój systemu oświetlenia ulicznego w naszej Gminie. 
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Dochód netto na członka ro-
dziny z miesiąca poprzedzają-
cego złożenie wniosku nie może 
być wyższy niż kwota 528,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się 
sumę miesięcznych przychodów 
z miesiąca poprzedzającego zło-
żenie wniosku, lub w przypadku 
utraty dochodu z miesiąca w któ-
rym wniosek został złożony, bez 
względu na tytuł i źródło ich uzy-
skania, pomniejszoną o:

• wysokość potrąconej zaliczki 
na podatek dochodowy od osób 
fizycznych;

• składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz społeczne okre-
ślone w odrębnych przepisach;

• kwotę alimentów świadczo-
nych na rzecz innych osób;  

• opłacaną miesięczną skład-
kę KRUS.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. 2020 r. poz. 1327 ze zm.) 
pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych i • 
niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom kolegiów 
pracowników służb społecz-
nych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 24. 
roku życia;
wychowankom publicznych • 
i niepublicznych ośrodków 
rewalidacyjno-wychowaw-

czych – do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku 
nauki.

Wnioski w sprawie przyzna-
nia stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2021/2022 będą 
wydawane w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Siewierzu od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
pracy Ośrodka.

Wypełnione kompletne wnio-
ski wraz z załączonymi doku-
mentami będą przyjmowane od 
1 września 2021 r. do 15 wrze-
śnia 2021 r., a w przypadku słu-
chaczy kolegiów pracowników 
służb społecznych w terminie do 
15 października.

Stypendium szkolne może być 
udzielone w następującej formie:

• całkowitego lub częściowe-
go pokrycia kosztów udziału w 
zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczają-
cych poza zajęcia realizowane 
w szkołach w ramach planu 
nauczania, a także w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą;
• pomocy rzeczowej o cha-

rakterze edukacyjnym, w tym w 
szczególności zakupu podręcz-
ników; całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów związanych 
z pobieraniem nauki poza miej-
scem zamieszkania (nie dotyczy 
uczniów szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum).

Stypendium szkolne przy-
znawane jest na rok szkolny 
2021/2022 i wypłacane za dwa 
okresy rozliczeniowe:

• od września do grudnia 2021 r.
• od stycznia do czerwca 2022 r.
Refundacja wydatków nastąpi 

po przedłożeniu faktur, rachun-
ków lub innych imiennych do-
wodów wpłaty wystawionych na 
wnioskodawcę lub pełnoletniego 
ucznia do wysokości przyznane-
go stypendium w danym okresie 
rozliczeniowym.

Nie będą uwzględniane ko-
pie dowodów płatności.

c.d. na str. 13

Stypendium Burmistrza Mia-
sta i Gminy Siewierz dla uczniów 
i studentów legitymujących się 
wybitnymi osiągnięciami edu-
kacyjnymi przyznawane jest od 
dziesięciu lat. Od roku 2016 sty-
pendium jest udzielane w ramach 
realizowanego w naszej gminie 
„Lokalnego programu wspiera-
nia edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży”, przyjętego Uchwałą 
Nr XVII/174/2016 Rady Miejskiej 
w Siewierzu z dnia 20 czerwca 
2016 r.

Kryteria udzielania stypen-
dium określone zostały w „Regu-
laminie zasad udzielania stypen-
dium Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów mieszkań-
ców Gminy Siewierz”, stanowią-
cego Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr XVII/175/2016 Rady Miejskiej 
w Siewierzu w sprawie zasad 
udzielania stypendium Burmi-
strza Miasta i Gminy Siewierz 
dla najzdolniejszych uczniów i 
studentów mieszkańców Gmi-
ny Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 
2016, poz. 3453).

Nabór wniosków kandydatów 
do stypendium w przedmiotowej 
uchwale został odkreślony w ter-
minie od 15 lipca do 15 sierpnia 

(decyduje data wpływu do Urzę-
du Miasta i Gminy Siewierz).

O stypendium mogą ubiegać 
się:

uczniowie publicznych i • 
niepublicznych szkół pod-
stawowych – począwszy 
od IV klasy, uczniowie szkół 
ponadpodstawowych oraz 
szkół artystycznych, będący 
mieszkańcami Gminy Sie-
wierz, za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie nauki,
studenci, którzy w roku • 
przyznania stypendium nie 
ukończyli 25 roku życia, bę-
dący mieszkańcami Gminy 
Siewierz, za szczególne 
osiągnięcia edukacyjne oraz 
w dziedzinie nauki, legity-
mujący się dorobkiem na-
ukowym (udokumentowane 
publikacje, prowadzone ba-
dania naukowe).

Stypendium może być przy-
znane uczniowi lub studentowi, 
który spełnia co najmniej jedno z 
poniższych kryteriów:

jest laureatem olimpiady i/lub • 
konkursu przedmiotowego 
organizowanego przez kura-
tora oświaty na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim;
uzyskuje bardzo dobre wy-• 

niki w nauce (średnia co 
najmniej: 5,5 – uczniowie) i 
reprezentuje szkołę/uczel-
nię lub gminę w konkursach, 
przeglądach, wystawach na 
szczeblu co najmniej woje-
wódzkim;
uzyskuje bardzo dobre wy-• 
niki w nauce (średnia co 
najmniej: 4,8 - studenci) i 
legitymuje się znaczącymi 
osiągnięciami w dziedzinie 
nauki (dorobek naukowy, 
staże, nagrody, i in.).

Kandydatów do stypendium 
mogą zgłaszać:

dyrektorzy szkół, po zaopi-• 
niowaniu przez rady peda-
gogiczne,
rodzic, opiekun prawny, • 
przedstawiciel ustawowy,
zainteresowani studenci i • 
pełnoletni uczniowie,

Do wniosku o przyznanie sty-
pendium należy dołączyć:

uwierzytelnione kopie świa-• 
dectw szkolnych z ubiegłe-
go roku szkolnego,
zaświadczenie dyrektora • 
szkoły/osoby reprezentują-
cej uczelnię o średniej ocen 
za rok szkolny/akademic-
ki, poprzedzający złożenie 
wniosku (dotyczy uczniów i 
studentów ubiegających się 
o stypendium zgodnie z § 2 
ust. 4 pkt 2),
uwierzytelnione kopie dy-• 
plomów i/lub zaświadczenia 
potwierdzające osiągnięcia, 
naukowe kandydata do sty-
pendium,
oświadczenie kandydata o • 
wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych do 
celów stypendialnych.

Referat Oświaty Kultury 
i Promocji

nabór wniosków o stypendium burmistrza miasta i gminy siewierz 
dla najzdolniejszych uczniów i studentów - mieszkańców gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz zaprasza do składania 
w terminie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 sierpnia 2021 r. 
wniosków o stypendium dla uzdolnionych uczniów i studentów 
- mieszkańców Gminy Siewierz.

stypendium szkolne na rok 2021/2022
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykony-
wania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, rodzina niepełna.
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Wydatki związane ze zbioro-
wymi wyjazdami (zielona szkoła, 
wycieczka szkolna, wyjście do 
kina itp.) należy udokumentować 
na podstawie kopii zbiorczych 
faktur z określeniem kosztu jaki 
poniósł uczeń potwierdzone 
przez szkołę, lub zaświadczenia 
wystawionego przez szkołę z 
określeniem kosztu poniesione-
go przez ucznia oraz daty wyj-
ścia/wyjazdu.

Przeznaczenie stypendium 
szkolnego:

Stypendium szkolne ma na 
celu pomoc uczniowi w dostępie 
do edukacji, wyrównywaniu jego 
szans edukacyjnych. Stypen-
dium szkolne może być prze-
znaczone na dodatkowe zajęcia 
oraz pomoc rzeczową o charak-
terze edukacyjnym.

Przykładowe wydatki kwalifiko-
wane do stypendium szkolnego:

podręczniki• 
słowniki, encyklopedie, atla-• 
sy, tablice matematyczne
lektury szkolne lub inne edu-• 
kacyjne, edukacyjne progra-
my komputerowe

artykuły szkolne: (piśmien-• 
nicze, papiernicze, biurowe 
np. zeszyty, piórniki, bloki 
rysunkowe, flamastry, kred-
ki, pędzle, farby, kleje, tem-
perówki, kalkulator, ołówki, 
długopisy, pióra, plastelina, 
modelina i inne przybory 
związane z zajęciami szkol-
nymi), tornister, torba lub 
plecak szkolny
strój gimnastyczny na zaję-• 
cia wychowania fizycznego, 
tj: odzież sportowa (dres 
sportowy (bluza sportowa, 
spodnie sportowe, spoden-
ki gimnastyczne, koszulka 
gimnastyczna, getry), obu-
wie sportowe (obuwie lek-
kie typy: tenisówki, halówki, 
trampki, adidasy), na basen: 
strój kąpielowy, czepek, 
klapki na basen, itp.
sprzęt komputerowy wyko-• 
rzystywany w procesie edu-
kacyjnym ucznia np. laptop, 
komputer stacjonarny + mo-
nitor + klawiatura, drukarka 
lub inne urządzenie wie-
lofunkcyjne niezbędne do 
właściwego wykorzystania 
sprzętu komputerowego

biurko do nauki, krzesło do • 
biurka, lampka na biurko
płatne zajęcia pozalekcyjne • 
o charakterze edukacyjnym, 
rozwojowym: korepetycje, 
kursy nauki języków ob-
cych, informatyki, zajęcia 
sportowe, nauka tańca, na-
uka gry na instrumentach 
muzycznych, zajęcia na ba-
senie itp.
zwrot kosztów dojazdu do • 
szkół poza miejscem za-
mieszkania zakwaterowa-
nie w internacie, bursie lub 
stancji
wydatki związane ze zbioro-• 
wymi wyjazdami na wyciecz-
kę szkolną, „zieloną szkołę”, 
wyjścia do kina, teatru, itp.
inne związane z procesem • 
edukacyjnym ucznia.

Rodzice ucznia otrzymującego 
stypendium szkolne są zobowią-
zani niezwłocznie powiadomić 
organ, który przyznał stypen-
dium, o ustaniu przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie 
pobranego stypendium szkolne-
go podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egze-
kucyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY może 
być przyznany niezależnie od 
otrzymywanego stypendium w 
przypadku zaistnienia zdarzenia 
losowego powodującego przej-
ściowo trudną sytuację material-
ną ucznia – przykładowo: nagła 
choroba, śmierć, kradzież, pożar 
lub inne zdarzenie nadzwyczaj-
ne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w 
terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od wystąpienia zda-
rzenia losowego. Do wniosku o 
zasiłek szkolny należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające zaist-
nienie zdarzenia losowego.

Więcej informacji dotyczących 
stypendium i zasiłku szkolnego 
można uzyskać w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Siewierzu w 
godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: • 
7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00• 
piątek 7:30 – 14:00.• 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

c.d. ze str. 12 „Stypendium szkolne...”

Zasiłek rodzinny przysługuje 
rodzinom, w których dochód na 
osobę nie przekracza kwoty 674 
zł lub 764 zł (w rodzinie z dziec-
kiem legitymującym się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełno-

sprawności). 
W zbliżającym się nowym 

okresie zasiłkowym 2021/2022 
trwającym od 1 listopada 2021 
roku do 31 października 2022 
roku należy wykazać dochody za 
rok 2020 uwzględniając zmiany 
wysokości dochodów członków 

rodziny / uzyski bądź utraty.
Uprawnionym wnioskodawcą 

jest rodzic, opiekun prawny lub 
faktyczny dziecka (musi wystąpić 
do sądu z wnioskiem o przyspo-
sobienie dziecka). O przyznanie 
zasiłku może zwrócić się także 
pełnoletnia osoba ucząca się 
w szkole lub szkole wyższej do 
ukończenia 24 roku życia, jeśli 
nie pozostaje na utrzymaniu ro-
dziców w związku z ich śmiercią 
lub ustaleniem wyrokiem sądo-

wym lub ugodą sądową prawa 
do alimentów z ich strony.

Szczegółowych informacji 
co do warunków przyznawania 
zasiłków rodzinnych oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego 
można uzyskać od poniedziałku 
do piątku w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Siewierzu ul. Żwir-
ki i Wigury 16 pod nr tel. 32 64 99 
494 lub 32 64 99 495.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

komunikat dla rodzin otrzymujących lub starających się o 
przyznanie świadczeń rodzinnych

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 
2021/2022 w formie papierowej są przyjmowane od dnia 1 sierp-
nia 2021 r. W przypadku wniosków składanych drogą elektro-
niczną – od dnia 1 lipca br.

Każdy, czyjego interesu praw-
nego dotyczą dane ujawnione w 
projekcie operatu opisowo-kar-
tograficznego, może w okresie 
wyłożenia projektu do wglądu 
zgłaszać uwagi do tych danych, 
które zostaną udokumentowane 
w formie protokołu. Niestawienie 
się w terminie i miejscu okre-

ślonym w niniejszym zawiado-
mieniu nie stanowi przeszkody 
do kontynuowania procesu mo-
dernizacji i ujawnienia nowych 
danych w ewidencji gruntów i 
budynków. Strony zaintereso-
wane wglądem do projektu ope-
ratu opisowo-kartograficznego 
proszone są o posiadanie przy 

sobie  dokumentami tożsamo-
ści ze zdjęciem, umożliwiającym 
identyfikację osoby. Upoważnio-
ny pracownik Starostwa Powia-
towego w Będzinie, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy prac 
geodezyjnych związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, w terminie 15 dni 
roboczych od dnia 10.09.2021 
r. rozstrzyga o przyjęciu lub od-
rzuceniu uwag i zastrzeżeń, po 
czym informuje zgłaszającego 
o sposobie rozpatrzenia uwagi 
czy zastrzeżenia oraz sporządza 
wzmiankę o treści zgłoszonych 
uwag i zastrzeżeń oraz sposo-

bie ich  rozpatrzenia w protokole. 
Po upływie ww. terminu, dane 
objęte modernizacją, zawarte w 
projekcie operatu opisowo-kar-
tograficznego stają się danymi 
ewidencji gruntów i budynków 
i podlegają ujawnieniu w bazie 
danych ewidencji gruntów i bu-
dynków. Informacje można uzy-
skać w Wydziale Geodezji  Sta-
rostwa Powiatowego w Będzinie 
przy ul. Ignacego Krasickiego 17 
pod nr telefonu 32 36 80 760 do 
763, 767,768.

Z up. Starosty Będzińskiego
Jadwiga Zięba

Geodeta Powiatowy

zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo 
- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
dla całego obszaru powiatu będzińskiego

Starosta Będziński zawiadamia o wyłożeniu do wglądu pro-
jektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewiden-
cji gruntów i budynków dla całego obszaru Powiatu Będzińskie-
go. Wyłożenie nastąpi w terminie od 23 sierpnia do 10 września 
br. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - w godz. 7:30 do 
17:00, wtorek, środa, czwartek - w godz. 7:30 do 15:30 , piątek - 
w godz. od 7:30 do 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Będzinie, przy ul. Ignacego Krasickiego 17.
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Kolorowe motyle  
w Brudzowicach

W Brudzowicach uczestnicy 
zajęć przenieśli się w kolorowy 
świat motyli. Podczas zajęć dzie-
ci malowały, wycinały, wyklejały 

i ozdabiały rolki po papierze, 
z których wyczarowały piękne 
barwne rajskie motyle. Będą one 
na pewno wspaniałą ozdobą i 
będą przypominać o mile wspól-
nie spędzonym czasie. Po wyko-

naniu papierowych motyli wszy-
scy udali się na plac zabaw, na 
którym dzieci za pomocą kredy 
malowały wakacyjne obrazki. Na 
zakończenie było wspólne zdję-
cie i serdeczne pożegnanie.

W krainie rajskich ptaków  
z Nelą

W trakcie spotkania w Żelisła-
wicach uczestnicy półkolonii po-

znali serię książek o podróżach 
Neli Małej Reporterki, które są 
kopalnią wiedzy – uczą, rozwi-
jają wyobraźnię i pokazują, jak 
ważne są w życiu marzenia i 
dążenie do ich realizacji. Dzieci z 
wielką ciekawością i zaintereso-
waniem wysłuchały o jednej z jej 
wielu ciekawych przygód: „Nela 

W I turnusie uczestniczyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Księstwa Siewierskiego 
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 
w Siewierzu, natomiast w II tur-
nusie byli to uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Brudzowicach, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Żelisławicach oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woj-
kowicach Kościelnych.

Głównym celem półkolonii 
było pokazanie dzieciom wielu 
możliwości aktywnego i przyjem-
nego spędzenia czasu wolnego, 
rozwój artystyczny i pobudzenie 
ich kreatywności, jak również 
kształtowanie nawyków prozdro-
wotnych poprzez propagowanie 
czynnego i zdrowego stylu życia, 
rozwijanie ciekawości świata, 
wyrabianie umiejętności obser-
wacji środowiska naturalnego i 
poznawania jego specyficznych 
cech, uwrażliwianie na piękno 
otaczającej przyrody, kształto-
wanie umiejętności współpracy 
i współdziałania w grupie oraz 
odpowiedzialności za bezpie-
czeństwo swoje i innych uczest-
ników.

Uczestnicy w czasie trwania 
półkolonii brali udział w wielu cie-
kawych warsztatach, zajęciach 
edukacyjnych prowadzonych 
przez panią psycholog Katarzynę 
Podsiadło, zajęciach literacko-
plastycznych zorganizowanych 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Siewierzu i zajęciach 
rekreacyjno-sportowych. Warsz-
taty twórcze wpłynęły w znaczą-
cy sposób na rozwój wyobraźni 
wśród uczestników półkolonii. 
Pozwoliły uwierzyć we własne 
możliwości i zdolności. Sprawiły 
prawdziwą radość z własnoręcz-
nego wykonania czegoś ładne-
go, czegoś własnego, natomiast 
uczestnictwo w różnych formach 
aktywności fizycznej, grach i za-
bawach sportowych, dało moż-
liwość przestrzegania zasad 
zdrowej rywalizacji, współdziała-
nia, poprawy tężyzny fizycznej i 
ogólnej sprawności organizmu. 

Oprócz powyższych zajęć, w 
czasie trwania półkolonii zostały 
zorganizowane wyjazdy m.in.: 
wycieczka do alpakarni ,,Alpaki 
z Jury” w Czekance, zwiedzanie 
ruin zamku siewierskiego oraz 

wyprawa do Manufaktury Słody-
czy ,,Hokus Pokuss” i Etnopra-
cowni w Żarkach.

Wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w to, aby ten czas dzieci 
spędziły ciekawie DZIĘKUJE-
MY!

Szczególne podziękowania 
należą się wychowawcom, któ-
rzy na półkoloniach z wielkim 
sercem opiekowali się dziećmi 
oraz prowadzili zajęcia, aby te 
mogły w atrakcyjny, aktywny i 
bezpieczny sposób spędzić czas 
na wypoczynku. Wychowawca-
mi podczas pólkolonii byli:

Szkoła Podstawowa nr 1 • 
im. Księstwa Siewierskiego: 

mgr Monika Kleszcz, mgr 
Tymoteusz Terentowicz, Ja-
nina Dyrda.
Szkoła Podstawowa nr 2 w • 
Siewierzu: mgr Dagmara 
Małota-Machura
Szkoła Podstawowa w Bru-• 
dzowicach: mgr Marlena 
Kuraś
Zespół Szkolno-Przedsz-• 
kolny w Żelisławicach: mgr 
Aleksandra Buła
Zespół Szkolno-Przedsz-• 
kolny w Wojkowicach Ko-
ścielnych: mgr Wioletta Szy-
miec.

Kierownik wypoczynku
mgr Piotr Czoik

aktywny wypoczynek młodzieży podczas gminnych półkolonii
Przez pierwsze dwa tygodnie lipca w Gminie Siewierz od-

bywały się półkolonie zorganizowane przez Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Półkolonie 
zostały podzielone na dwa turnusy i łącznie wzięło w nich 
udział 90 dzieci.

Podczas półkolonii zwiedzano m. in. siewierski zamek.

c.d. na str. 15

Dzieci „udały się” w podróż do 
gorącej Afryki. Wysłuchały bajki 
nigeryjskiej o człowieku, który 
nigdy nie kłamał. Śpiewały i tań-
czyły w rytm piosenki „Jambo, 
jambo”. Podzieliły się na plemio-
na afrykańskie, poznały zwroty w 
języku suahili. Pogłębiały swoją 
wiedzę o Afryce kolorując fla-
gi państw afrykańskich. Każde 
dziecko pokolorowało wybraną 
afrykańską maskę, a dziewczyn-

ki dodatkowo maski Kleopatry,   
a chłopcy faraona. Na moment 
uczestnicy półkolonii zamienili się 
w Masajów i Masajki ozdabiając 
kołnierze masajskie. Powstały 
też piękne, papierowe węże. 

Był to miło i twórczo spędzony 
wakacyjny czas

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

jambo, jambo afryka, czyli udział biblioteki w półkoloniach
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza 

w Siewierzu przygotowała ciekawą ofertę zajęć w ramach PÓŁ-
KOLONII W GMINIE SIEWIERZ. W dniu 5 lipca 2021 odbyły się 
zajęcia plastyczno-literackie w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Siewierzu pod hasłem „Wakacyjne podróże 
małe i duże” przeprowadzone przez pracownika MGBP. 

Uczestnicy półkolonii podczas bibliotecznych zajęć.

z biblioteką wśród barwnych motyli, rajskich ptaków i indian…
W ramach tegorocznych półkolonii w gminie Siewierz 

pracownicy filii bibliotecznych z Brudzowic, Wojkowic Ko-
ścielnych i Żelisławic przeprowadzili w szkołach wakacyj-
ne zajęcia plastyczno-literackie.
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na wyspie Rajskich ptaków”. Na-
stępnie dzieci wykazały się wiel-
ką wyobraźnią i niesamowitymi 
talentami plastycznymi wykonu-
jąc rajskie ptaki z papieru, które 
były bardzo różnorodne i koloro-
we. Spotkanie minęło szybko w 
bardzo miłej i radosnej atmos-
ferze. Zajęcia zakończyło miłe 
pożegnanie i wspólne zdjęcie z 
pięknymi barwnymi  rajskimi pta-
kami.

Poranek  
w indiańskiej wiosce

Z kolei w Wojkowicach Ko-
ścielnych półkoloniści spędzili 
„Poranek w indiańskiej wiosce”. 
Na początku wysłuchali opowia-
dania o przygodach dzieci z pew-
nej indiańskiej wioski, z którego 
dowiedziały się między innymi: 

jak się witają Indianie, jak się na-
zywają namioty, w których miesz-
kają, co noszą na głowie, gdzie 
się spotykają, co to jest totem i 
wiele innych ciekawostek z życia 
Indian.  W trakcie zajęć uczest-
nicy musieli przejść tzw. „ścieżkę 
prób” i zdobyć kilka umiejętno-
ści, aby stać się „prawdziwymi” 
Indianami. Podczas „próby” pla-
stycznej tworzyły swoje własne 
autorskie pióropusze, ozdabiały 
plemienne totemy, a z papiero-
wych talerzyków wykonywały 
piękne indiańskie portrety. Na-
stępnie przyszli Indianie musieli 
wykazać się celnością rzucając 
piłeczką do tarczy, umiejętnością 
rozpoznawania tropów zwierząt 
oraz bystrością umysłu rozwią-
zując quizy i zadania logiczne. 
Dzieci doskonale poradziły so-
bie ze wszystkimi zadaniami, co 

zostało potwierdzone na koniec 
zajęć wręczeniem pamiątko-
wych indiańskich dyplomów, na 
których wpisane zostały również 
nadane im „indiańskie imiona”, 

wymyślone przez dzieci w trak-
cie zajęć..

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

c.d. ze str. 14 „Z biblioteką...”

Tekstem, który został wybrany 
do czytania, była Lokomotywa 
Juliana Tuwima. Do  wspólnej, 
czytelniczej zabawy zostały za-
proszone mamy wraz z dziećmi, 
bardzo chętnie czytające i od-
wiedzające bibliotekę.

W kameralnych wnętrzach 
biblioteki mamy czytały kolejne 
fragmenty Lokomotywy Juliana 
Tuwima, a zadaniem dzieci było 
narysowanie, zgodnie z treścią 
wiersza, zawartości poszczegól-
nych wagonów. I w ten sposób, 
dzięki młodym artystom  powstał 
barwny, pomysłowy pociąg …, w 

którym były krowy,  konie, stoły,  
grubasy, co jedzą tłuste kiełba-
sy, a nawet sześć fortepianów. 
Barwny pociąg ozdobił wnętrza 
biblioteki, a czytanie i rysowanie 
sprawiło zarówno mamom, jak i 
ich pociechom wiele frajdy.

W czytaniu brały udział rodzi-
ny: Kubisów, Lis, Losma, Machu-
rów i Nadolnych. Filmik powstał, 
dzięki współpracy z iTVSiewierz. 
Można go oglądać na stronie in-
ternetowej biblioteki, na Facebo-
oku i na iTVSiewierz.

Zapraszamy do oglądania i 
słuchania Lokomotywy Juliana 

Tuwima oraz do sięgania po 
książki polskich autorów i wspól-
nego, rodzinnego czytania.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

wirtualne, rodzinne czytanie w siewierskiej bibliotece
Lubimy czytać polskich autorów – pod takim hasłem, w 

dniach od 26 maja do 2 czerwca 2021 roku, odbywał się  
Jubileuszowy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewi-
cza w Siewierzu po raz kolejny włączyła się do tej akcji, by 
promować rodzimą literaturę dla dzieci.

Podczas akcji czytano popularny wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”.

Uczestnicy zajęć w Filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych.

Większość osób kojarzy biblio-
tekę z powieściami czy książka-
mi popularnonaukowymi, ale sie-
wierska biblioteka ma w swoich 
zbiorach coś szczególnego…, 
coś, co znajdziemy tylko właśnie 
w tej bibliotece… zbiory regional-
ne SEVERIANA. Poznając je, 
można zgłębiać historię miasta i 
regionu, dawnych rzemiosł.

Podczas wirtualnej lekcji mło-
dzi czytelnicy zostali zabrani 
w sentymentalno-historyczną 

podróż w dawne czasy i mogli 
wysłuchać opowieści o siewier-
skich rzemieślnikach, którzy wy-
konywali kiedyś, często rodzin-
nie, bardzo popularne zawody, 
a dziś należące do ginących 
oraz obejrzeć wiele ciekawych 
eksponatów, jak również poznać 
literaturę związaną z tym tema-
tem. Być może lekcja ta stanie 
się pretekstem do sięgnięcia po 
literaturę regionalną, a także do 
wspomnień i wspólnych rozmów  

dzieci z dziadkami, pradziadka-
mi, jak  to dawniej było…

Zwiedzający kościół św. Ma-

cieja Apostoła  lub cmentarz 
mogą po dziś dzień podziwiać 

wirtualna lekcja biblioteczna „dziś w siewierzu garncarzy 
już nie ma…”, czyli poznajemy dawne zawody siewierskie

Z okazji trwającego od 8 do 15 maja 2021 roku XVIII Tygodnia 
Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Sie-
wierzu we współpracy z iTVSiewierz przygotowała interesującą 
propozycję dla dzieci i młodzieży w postaci wirtualnej lekcji re-
gionalnej „Dziś w Siewierzu garncarzy już nie ma…, czyli pozna-
jemy dawne zawody siewierskie”.

Wystawa eksponatów związanych z rzemiosłami.

c.d. na str. 16
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Wydawnictwo doceniło ekra-
nizację fragmentu książki Mał-
gorzaty Musierowicz „Szósta 
klepka” przygotowaną przez 
siewierskich bibliotekarzy, a na-
graną przez telewizję regionalną 
iTV Siewierz w Parku miejskim 
w Siewierzu oraz w siedzibie bi-

blioteki. W ramach podziękowa-
nia otrzymaliśmy pakiet nagród: 
dyplom,  książki Małgorzaty Mu-
sierowicz i Emilii Kiereś oraz je-
życjadowe zakładki. Warto pod-
kreślić, że MGBP w Siewierzu 
znalazła się wśród 5 najlepszych 
bibliotek w Polsce wyróżnionych 

w konkursie, w którym  wzięło 
udział aż 189 bibliotek z całego 
kraju. Biblioteki w ramach kon-
kursu nadesłały relacje filmowe 
oraz fotograficzne z czytania. 
Jest nam tym bardziej miło, że to 
kolejny raz, kiedy nasza bibliote-
ka została doceniona. Zaprasza-
my do obejrzenia nagrania.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

siewierska biblioteka wyróżniona w ogólnopolskim konkursie
Miło nam poinformować, że Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-

bliczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu otrzymała od Wy-
dawnictwa Akapit Press WYRÓŻNIENIE za przeprowadzenie V 
Ogólnopolskiego Czytania „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz.

Celem konkursu było upa-
miętnienie 100. rocznicy urodzin 
Stanisława Lema, wzbudzenie 
zainteresowania jego twórczo-
ścią oraz kształtowanie kreatyw-
ności dzieci, młodzieży, rodziców                             
i dziadków. Zadaniem uczestni-
ków konkursu było wykonanie 
pojazdu kosmicznego dla pilota 
Pirxa dowolną techniką plastycz-
ną, z użyciem wszelkich, dostęp-
nych materiałów. Okazało się, że 
zarówno w dzieciach, jak i w  ich 
rodzicach drzemią niesamowite 
pokłady kreatywności. Powstały 
ciekawe, pomysłowe i niezwykłe 
pojazdy kosmiczne, którymi z 
pewnością pilot Pirx wybrałby się 
w kosmos.

Laureaci konkursu wykorzy-
stali do swoich prac najróżniej-
sze materiały: tekturę, kapsle, 

nakrętki, spinki do włosów, opa-
kowania z jajek niespodzianek, 
butelki po wodzie mineralnej, 
metalowe puszki, pojemnik po 
silikonie, folię aluminiową i wiele, 
wiele innych.

Spośród prac, które napłynęły 
do biblioteki, jury wybrało najcie-
kawsze i najbardziej kreatywne. 
Finał konkursu odbył się 1 czerw-
ca 2021 roku w bibliotece.

Miało być odlotowo i tak wła-
śnie było! 

I miejsce w konkursie zajął 
„odlotowy”, rozwijający niesamo-
witą prędkość, ogromny, bo mie-
rzący 2,40 m x 2,40 m pojazd ko-
smiczny, kierowany przez pilota 
Szymona. Autorami tego statku 
i zarazem laureatami I miejsca 
w konkursie są Lidia, Piotr i Szy-
mon Lubińscy.

II miejsce zajęła rodzina Marty, 
Marcina, Mai i Marcela Woźnia-
ków, których pojazd zaskoczył 
dużą ilością wykorzystanych, 
ciekawych materiałów.

III miejsce uzyskali za swoją  
odlotową rakietę Grzegorz i Kin-
ga Łach.

Wyróżniono prace: Mileny, 
Marka i Mikołaja Pieczków oraz 
Kingi Judasz.

Wszyscy laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i piękne 
zestawy bogato ilustrowanych 
książek oraz słodkie upominki.

Gratulujemy uczestnikom 
konkursu kreatywności oraz ta-
lentów i dziękujemy za udział w 
konkursie.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

rodzinny konkurs plastyczny „odlotowy pojazd kosmiczny pilota 
pirXa” w siewierskiej bibliotece

W ramach obchodów Roku Stanisława Lema Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu zor-
ganizowała Rodzinny Konkurs Plastyczny „Odlotowy Pojazd 
Kosmiczny Pilota Pirxa”.

metalowe bramy i furty wykute 
przez kowalski ród Korusiewi-
czów.

Przed laty, każdy, kto zawitał 
z odległych miast do Siewierza,  
obowiązkowo kupował pyszny, 
tradycyjny, siewierski chleb  w 
piekarniach Janiny lub Leona Pi-
chlaków. Ciasto chlebowe przy-
gotowywane było na prawdzi-
wym „kwasie”. Chleb miał kształt 
okrągły lub foremki.

Podczas siewierskich odpu-
stów z chęcią kupowano kiszo-
ne ogórki z beczek wykonanych 
przez miejscowych bednarzy.

Chętni do skosztowania pie-
czonych ziemniaków, mogli 
nabyć gliniane garnki, lepione 
przez miejscowych garncarzy, 
z których ziemniaki miały niepo-
wtarzalny smak.

Miłośnicy i właściciele koni za-
opatrywali się w chomąta i uzdy. 

A były one szczególnie piękne, 
bo zdobione przez siewierskich 
rymarzy fantastycznymi wzora-
mi, pomponikami z czerwonej 
wełny i mosiężnymi lub aluminio-
wymi rozetami.

Mieszkańcy, którzy chcieli ku-
pić drewniany wóz, udawali się 
do kołodzieja.

Wiklinowe koszyki wykonane 
przez plecionkarzy czy plecione 
powrozy zrobione przez powroź-
ników, drewniane, bujane konie, 
rycki tworzone przez stolarzy 
okoliczni mieszkańcy nabywali 
na siewierskim jarmarku.

Siewierzanie mogli zaś daw-
nymi czasy, w miesiącu grudniu, 
uczestniczyć wraz z szewcami 
w specjalnych nabożeństwach 
suchedniowych w intencji cechu 
szewskiego. Podczas tych nabo-
żeństw szewcy rozkładali zabyt-
kowe, pamiątkowe sukno i palili 
świece.

Warto wspomnieć o rzeźnic-

twie, które jest jednym z naj-
starszych siewierskich rzemiosł, 
a cech rzeźniczo-wędliniarski 
przed laty był jedynym, który kul-
tywował zwyczaj uczestnictwa w 
uroczystej  mszy św.  w dniu swo-
jego patrona św. Bartłomieja.

Niejeden siewierzanin zapew-
ne pamięta piec kaflowy, który 
ogrzewał mieszkania. Kafle do 
niego pochodziły z siewierskiej 
kaflarni, a piec stawiał siewierski 
zdun.

O tych wszystkich zapomnia-
nych rzemiosłach można było 
posłuchać podczas wirtualnej 
lekcji, jak również zobaczyć 
wiele starych eksponatów, które 
stanowiły wyposażenie wystawy. 
Wraz z materiałem filmowym do-
stępny jest też na stronie interne-
towej biblioteki i na Facebooku 
RZEMIEŚLNICZY QUIZ, który 
można rozwiązać i w ten sposób 
sprawdzić zdobyte wiadomości.

Ci wszyscy, którzy chcieliby 

pogłębić swoją wiedzę na temat 
dawnych, siewierskich rzemiosł, 
materiały na ten temat ZNAJDĄ 
W BIBLIOTECE… 

Zapraszamy do oglądania wir-
tualnej lekcji na stronie interneto-
wej biblioteki, na Facebooku i na 
iTVSiewierz.

Dziękujemy Krystianowi Fur-
taczowi z iTVSiewierz za pomoc 
przy realizacji wirtualnej lekcji i 
wszystkim osobom, które udo-
stępniły eksponaty rzemieślnicze 
na wystawę.

Jednocześnie miło nam poin-
formować, że za zrealizowanie 
powyższego projektu Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Leona Korusiewicza w Siewierzu 
otrzymała wyróżnienie w konkur-
sie Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich na najciekawsze wyda-
rzenie organizowane w ramach 
Tygodnia Bibliotek 2021.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

c.d. ze str. 15 „Wirtualna...”

Zwycięski pojazd wykonali Lidia, Piotr i Szymon Lubińscy.

Zeskanuj kod QR i zobacz nagranie.
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Na finiszu zbiórki, w nie-
dzielę 27 czerwca, Reprezen-
tacyjna Orkiestra Dęta Miasta 
i Gminy Siewierz zagrała dla 
Oliwki charytatywny koncert na 
siewierskim Rynku.

Była to jedna z wielu inicja-
tyw zorganizowanych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, w któ-
rych chętnie i licznie uczestni-
czyli mieszkańcy naszej gmi-
ny. 

Wcześniej, 29 maja br., Fun-
dacja Po Pierwsze wraz z Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu 
po raz kolejny przeprowadzi-
li zbiórkę zdatnej do użytku 
odzieży, kocy, pościeli, firan, 
itp. pod hasłem „Szafowanie 
dla Oliwki”. W dniach od 24 
do 28 maja 2021 r. używaną 
odzież można było dostarczać 
do siedziby MGCKSiT. Już w 
pierwszych dniach hol pękał w 
szwach, a wypełnionych tek-
styliami worków ciągle przyby-
wało. W kilka dni nazbierało się 
kilka ton. W dniu finału zbiórki 
w Siewierzu ubrania odbierał 
Kordian - artysta muzyki ta-

necznej disco polo. 
Tego dnia wolontariusze 

mieli co robić, bowiem do Sie-
wierza dostarczono kilkadzie-
siąt ton odzieży. A to oznaczało 
mnóstwo worków, które musia-
ły znaleźć swoje miejsce w sa-
mochodach. Wystarczyło kilka 
godzin, by podstawione samo-
chody wypełniły się po brzegi.

Zebrana odzież - 67 ton! 
- trafiła do skupu i zostanie 
poddana recyklingowi. Środ-
ki pozyskane w ten sposób, a 
więc 67 tysięcy złotych, zostały 
przekazane w 100% na lecze-
nie Oliwki.

Organizatorem akcji była 
Fundacja Po Pierwsze z Ka-
towic. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz.

Wszystkim, którzy przyłą-
czyli się do zbiórek serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie, 
ofiarność i wsparcie wszystkich 
akcji charytatywnych na rzecz 
Oliwki Hyli z Boguchwałowic.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

sukcesem zakończyła się zbiórka na leczenie oliwki hyli z sma!
W środę 30 czerwca zakończyła się zbiórka na rzecz Oliwii Hyli 

chorej na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Dzięki ogromnej mobi-
lizacji społecznej popartej wsparciem armii wolontariuszy udało 
się zebrać prawie 9 milionów złotych potrzebnych na wdrożenie 
leczenia metodą terapii genowej.

Charytatywny koncert orkiestry dętej na siewierskim Rynku.

Finał akcji „Szafowanie dla Oliwki” w Siewierzu.

Jury konkursowe po długich 
naradach wyłoniło następują-
cych laureatów:

Kategoria: uczniowie klas 
IV – VI szkoły podstawowej - 
praca literacka: I miejsce Iza-
bela Niemiec (Opiekun Ewelina 
Owczarek, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Księstwa Siewierskie-
go w Siewierzu); II miejsce ex 
aequo Maria Blachińska (Opie-
kun Beata Borzym, Katolicka 
Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa im. Św. Jana Bosko w So-
snowcu), Maja Pakuła (Opiekun. 
Edyta Paliga, Szkoła Podsta-
wowa w Cynkowie); III miejsce 
ex aequo Krzysztof Ostrowski 
(Opiekun Anetta Jąderko, Szkoła 
Podstawowa   w Brudzowicach), 
Martyna Kolman (Opiekun Ka-
tarzyna Reda, Zespół Szkolno-
Przedszkolny  w Wojkowicach 
Kościelnych).

Kategoria: uczniowie klas 
IV – VI szkoły podstawowej 
- praca plastyczna: I miejsce 
Beata Pyciak (Opiekun. Monika 
Wileczek, Szkoła Podstawowa 
nr 40 w Sosnowcu); II miejsce 
ex aequo Maria Jędrzejewska 
(Opiekun Barbara Będkowska, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  w 
Żelisławicach), Magda Jarecka 
(Opiekun Alicja Nimirska, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Żelisła-
wicach); III miejsce Julian Zen-
derowski (Opiekun Beata Koru-
siewicz, Szkoła Podstawowa   w 
Pińczycach).

Kategoria: uczniowie klasy 
VII i VIII szkoły podstawowej 
- praca literacka: I miejsce ex 
aequo Maja Muś (Opiekun Ma-
riola Liwoch, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Myszkowie), Tomasz 
Machura (Op. Dorota Grzesiak, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Żelisławicach); II miejsce ex 
aequo Oliwia Antkiewicz (Opie-
kun Agnieszka Sularz, Szkoła 
Podstawowa nr 1  im. Księstwa 
Siewierskiego w Siewierzu), 
Weronika Łaszczyca (Opie-
kun Wioletta Drygalak, Zespół 
Szkono-Przedszkolny w Wojko-
wicach Kościelnych); III miejsce 
ex aequo Zuzanna Szydłowska 
(Opiekun  Sylwia Mazur, Szkoła 
Podstawowa  nr 7  w Dąbrowie 
Górniczej), Wiktoria Szpoton 
(Opiekun Małgorzata Borowiec-
ka, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 2 w Sarnowie).

Kategoria: uczniowie klasy 
VII i VIII szkoły podstawowej 
- praca komputerowa (prezen-
tacja): I miejsce Karen Gibałka 
(Opiekun Katarzyna Maciążek, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sie-
wierzu); II miejsce ex aequo Ju-
lia Lepiarz (Opiekun Agnieszka 
Sularz, Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Księstwa Siewierskiego 
w Siewierzu), Dawid Włodarski 
(Opiekun Mariola Liwoch, Szko-
ła Podstawowa nr 4 w Myszko-
wie); III miejsce Julia Sobczyk 
(Opiekun Bożena Nobis-Siudak, 

Szkoła Podstawowa w Strzyżo-
wicach).

O terminie i miejscu odbioru 
dyplomów i nagród uczestnicy i 
ich opiekunowie zostaną poinfor-
mowani telefonicznie.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkur-
su i ich opiekunom za trud wło-
żony w przygotowanie prac.  

Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Żelisławicach 
składa serdeczne podziękowa-
nia dla: Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Siewierz Zdzisława Banasia 
za coroczne wsparcie udzielane 
podczas organizacji konkursu, 
Prezesa PW. „PROMAG” Sp. z 
o.o. Piotra Wosinka za pomoc 
finansową - sponsorowanie na-
gród, organizatorów i członków 
jury: Aleksandry Buły, Barbary 
Będkowskiej, Pawła Korusiewi-
cza.

Wszystkim laureatom i na-
uczycielom gratulujemy oraz ży-
czymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Żelisławicach

wojewódzki konkurs o życiu i twórczości henryka sienkiewicza
W pierwszych dniach czerwca rozstrzygnięty został Woje-

wódzki Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza 
zorganizowany prze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławi-
cach pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisława Banasia. Celem przedsięwzięcia była popu-
laryzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literac-
kich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych. 
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We wtorkowe popołudnie od 
godz. 14:00 Park miejski zamie-
nił się w miejsce pełne przygód i 
niespodzianek. Na najmłodszych 
czekały: animacje dla dzieci, 
tańce integracyjne, malowanie 
buziek, bańki mydlane, gry i za-
bawy sportowe, konkursy z na-
grodami, balony z helem, koloro-
we maskotki XXL i wiele innych 
atrakcji. Tego dnia w bajkowym 
klimacie nie tylko dzieci, ale całe 
rodziny uczestniczyły w przed-

stawieniu teatralnym pod tytu-
łem „Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków”. Po reakcji dzieci 
widać było, że nasi najmłodsi 
naprawdę byli już spragnieni za-
bawy i kontaktu z rówieśnikami. 
Po ich beztroskich uśmiechach 
można było stwierdzić, że ten 
dzień należał do jak najbardziej 
udanych.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

gminny dzień dziecka
Najlepszym prezentem dla dzieci jest dobra zabawa - i tej wła-

śnie nie zabrakło 1 czerwca w Parku miejskim w Siewierzu oraz 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sporu i Turystyki.

O zwycięstwo walczyło 
czternastu zawodników. 

Najlepszymi okazali się:
I miejsce - Lech Bereza
II miejsce - Patryk Machura
III m-ce - Michał Krzyżanowski

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom turnieju za wspaniałą wal-
kę na korcie i zapraszamy na 
kolejne turnieje tenisowe organi-
zowane na naszych kortach.

MGCKSiT w Siewierzu

otwarty turniej tenisa ziemnego
10 czerwca br. na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Sie-

wierzu odbył się Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. 

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” – czyli Dzień Sportu  
w Publicznym Przedszkolu  

w Siewierzu
31 maja w Publicznym Przed-

szkolu w Siewierzu odbył się 
Dzień Sportu. Tego dnia wszyst-
kie dzieci przyszły do przed-
szkola w strojach sportowych. 
W ogrodzie przedszkolnym cze-
kało na nie wiele atrakcji. Dzieci 
wykonywały rozmaite ćwiczenia 
na uprzednio przygotowanych 
przez nauczycieli stanowiskach. 
Siewierscy przedszkolacy spa-
cerowali po ścieżce sensorycz-
nej, pokonywali długi tunel, grali 
w klasy, rzucali woreczkami do 
celu, pokonywali tory przeszkód, 
wzięli udział w wyścigu w wor-
kach, skakali przez przeszkody i 
strzelali gole do bramki. Ponadto 
integrowali się podczas zabaw z 
chustą animacyjną. Grali w piłkę 
i gimnastykowali się. Po wyko-
naniu wszystkich zadań każde 

dziecko zostało uroczyście uho-
norowane pamiątkowym meda-
lem. Dzień sportu był świetną 
okazją nie tylko do zabawy i roz-
woju fizycznego dzieci, ale także 
do doskonalenia umiejętności 
rywalizacji fair-play.
Dzień Dziecka w Publicznym 

Przedszkolu w Siewierzu
Pierwszego czerwca dzieci z 

Publicznego Przedszkola w Sie-
wierzu celebrowały Dzień Dziec-
ka. Nauczyciele we współpracy 
z Radą Rodziców przygotowali 
wiele atrakcji dla milusińskich. 
Już od rana w placówce pano-
wała radosna atmosfera. Dzieci 
przebrane były w stroje postaci 
z bajek i filmów animowanych. 
Korzystając z uroków pięknej po-
gody dzieci bawiły się na placu 
zabaw. W przerwie od harców 
chętnie częstowały się popcor-
nem i watą cukrową. Wszystkie 
dzieci chętnie wzięły udział w 
pokazie ogromnych baniek my-

dlanych próbując je złapać. Ci 
odważniejsi mogli spróbować 
swoich sił w ich tworzeniu. Na-
uczycielki wymalowały specjal-
nymi farbami na twarzach dzieci 
przepiękne maski i baśniowe 
rysunki. Ten dzień na długo po-

zostanie w pamięci wszystkich 
przedszkolaków. Dzieciom ży-
czymy spełnienia najskrytszych 
marzeń i uśmiechu na twarzy 
każdego dnia.

Paulina Niemiec
Magdalena Górnisiewicz

z życia publicznego przedszkola w siewierzu

Z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu zorganizowano m. in. pokaz baniek mydlanych.

W Parku miejskim w Siewierzu zorganizowano animacje dla najmłodszych.

Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło Burmistrza Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisła-
wa Banasia oraz Wicestaro-
sty będzińskiego Dariusza 
Waluszczyka, którzy osobi-
ście ze sceny podziękowali 
członkom za dotychczasowe 
dokonania.

Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Siewierzu, pomimo pan-
demii, działa prężnie i cały 
czas prowadzi zapisy nowych 
członków.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Siewierzu

zakończenie roku akademickiego w siewierskim utw
W lipcu zakończył się kolejny rok akademicki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Siewierzu. Uroczystość była okazją do pod-
sumowania ostatnich miesięcy działalności stowarzyszenia.
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Scenariusz filmu został nagro-
dzony na międzynarodowych 
festiwalach. W rolach głównych 
występują znana ze srebrne-
go ekranu aktorka Małgorzata 
Ostrowska-Królikowska oraz Oli-
wia Hołozubiec.

Prace na planie obserwo-
wał Maciej Stobierski - artysta 
fotograf, którego wystawa po-
święcona naszemu kościołowi 
stanowiła jedną z inspiracji dla 
scenarzystek.

Red.

siewierski kościół pw. św. jana chrzciciela inspiruje artystów
Jeden z najstarszych zabytków architektury romańskiej w 

Polsce pod koniec czerwca przeistoczył się w plan krótkome-
trażowego filmu „Ważka”. W świątyni kręcono kulminacyjną dla 
produkcji scenę.

Nazwa projektu to: „Innowacje 
społeczne trzecią misją uczelni”. 
Tematem naszych rozważań 
było pokonywanie barier psy-
chologicznych, zachęcanie se-
niorów do angażowania się w 
poszczególne aktywności uczel-
ni, zarażanie entuzjazmem do 
działania.

W ramach ww. projektu dr 
psychologii pan Leszek Wosz-

czek poprowadził arcyciekawe 
zajęcia ukazujące praktyczne 
zastosowanie psychologii w 
różnych aspektach codzienne-
go życia. Studenci dowiedzieli 
się, że psychologia (od stgr. 
psyche „dusza”; logos „słowo, 
myśl, rozumowanie”) to nauka 
badająca mechanizmy i prawa 
rządzące psychiką oraz zacho-
waniami człowieka. Niewątpliwie 

znajomość tych praw ułatwia 
nawiązywanie dobrych relacji 
międzyludzkich i pokonywanie 
zahamowań behawioralnych.

Uczestnicy zajęć nabyli umie-
jętność pisania wniosków o 
wsparcie finansowe z Unii Euro-
pejskiej, które to środki mają być 
wydatkowane na cele integracyj-
ne mieszkańców Siewierza.

Opracowano dwa wnioski o 
dotację. Pierwszy dotyczył orga-
nizacji przez UTW w Siewierzu 
zajęć rehabilitacyjnych dla se-
niorów. Drugi wniosek dotyczył 
propagowania wiedzy wśród 
seniorów na temat właściwości 
zdrowotnych ziół, warzyw i owo-
ców, ich uprawy oraz wykorzy-

stania w praktyce.
Studenci chłonęli wiedzę nie 

tylko od wykładowców, ale także 
od siebie nawzajem. Celebro-
wanie dyskusji poza wykładami 
sprawiało wiele satysfakcji. Roz-
mowy na temat zdrowego stylu 
życia, uprawy ziół, dobrej kuchni 
świadczą o tym, jaką skarbnicą 
wiedzy są sami uczestnicy Uni-
wersytetu. Po okresie dystansu 
społecznego okazało się, jak 
wielką radość sprawia spotkanie 
z innymi ludźmi. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na następne za-
jęcia.

Lidia Siegmund
UTW w Siewierzu 

zajęcia wyjazdowe uniwersytetu trzeciego wieku
Od Siewierza jechał wóz, malowane panny wiózł... I zawiózł 

malowane studentki i studentów do Wisły. W dniach od 21 do 24 
maja 2021 r. odbyły się wykłady na temat zwiększania aktywiza-
cji seniorów w działalności naszej uczelni. Zajęcia zorganizowa-
no w związku z zaproszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Siewierzu przez Politechnikę Śląską w Gliwicach do udziału w 
projekcie finansowanym przez Unię Europejską. 

Zespół Śpiewaczy KGW w 
Wojkowicach Kościelnych po-
wstał w 1960 r. Bierze aktywny 
udział w życiu kulturalnym mia-
sta i gminy Siewierz. Uczestni-
czy w konkursach i przeglądach 
folklorystycznych. Poprzez swoją 
działalność zespół promuje kultu-
ralny wizerunek gminy Siewierz, 

propagując przy tym tradycje, 
zwyczaje i ludowość, chroniąc 
je od zapomnienia. W 2017 r. 
zespół został wyróżniony Nagro-
dą Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz „Magnum Meritum Pro 
Regionis Et Urbis Sevioris”. Jed-
nym z ważniejszych osiągnięć 
zespołu jest zajęcie III miejsca w 

XXVI Międzynarodowym Prze-
glądzie Zespołów Regionalnych 
Złoty Kłos Euro-Folklor 2019 w 
Zebrzydowicach.

Karina Sornik to młoda uta-
lentowana muzycznie mieszkan-
ka miejscowości Leśniaki. Jest  
doskonale znana społeczności 
lokalnej, gdyż od wielu lat anga-
żuje się w różnorodne przedsię-
wzięcia artystyczne promujące 
gminę Siewierz i powiat będziń-
ski. Bierze udział w koncertach w 
kraju i za granicą. Jest artystką 
wszechstronną,  poza śpiewem 
rozrywkowym i klasycznym kul-
tywuje tradycyjny śpiew ludowy 

z terenów Ziemi Siewierskiej i 
Zagłębia Dąbrowskiego. Jako 
solistka reprezentuje gminę Sie-
wierz i powiat będziński, a także 
województwo śląskie w konkur-
sach i przeglądach o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim od-
nosząc liczne sukcesy. W 2020 
r. na jednym z najważniejszych  
konkursów w dziedzinie kultury 
ludowej w Polsce w Festiwalu 
Folkloru Polskiego „Sabałowe 
Bajania” zajęła III miejsce. 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

nagrody starosty będzińskiego w dziedzinie kultury
24 czerwca 2021 r. w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dorma-

na w Będzinie uroczyście wręczono nagrody Starosty Będziń-
skiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Wśród laureatów znaleźli się Zespół Śpiewa-
czy KGW Wojkowice Kościelne oraz Karina Sornik, mieszkańcy 
gminy Siewierz, którzy swoimi zasługami w obszarze kultury i 
sztuki przyczynili się do rozwoju i promowania naszego regionu 
i powiatu będzińskiego.

Karina Sornik Zespół Śpiewaczy KGW Wojkowice Kościelne.
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Ks. Emil Ilków urodził się 14 
lutego 1942 r. w Zawadce, na 
terenie powiatu Ustrzyki Dolne 
w rolniczej rodzinie Stanisława i 
Katarzyny z domu Szostak. Pra-
cował zawodowo jako listonosz 
i strażnik łowiecki, następnie w 
latach od 1971 do 1977 odbył 
studia filozoficzno - teologiczne 
w Częstochowskim Wyższym 
Seminarium Duchownym w 
Krakowie. Święcenia diakona-
tu przyjął 12 września 1976 r. 
zaś święcenia prezbiteratu - 29 
maja 1977 r.

Po święceniach kapłańskich 
pracował jako wikariusz w Lgo-
cie Wielkiej, Rędzinach oraz u 
św. Macieja Ap. w Siewierzu. 
W 1987 r. został mianowany 
proboszczem parafii pw. NSPJ 
w Siewierzu. Od 2008 roku 
kanonik honorowy Kapituły 
Kolegiackiej Św. Wojciecha w 
Jaworznie, od 2016 r. Kanonik 
gremialny. Dnia 26 czerwca 
2017 r. przeszedł na emeryturę 
i zamieszkał w Domu Św. Józe-
fa w Będzinie.

Za niezwykłą pracę na rzecz 
społeczności lokalnej Gminy 
Siewierz, w tym wkład włożony 
w budowę i rozwój parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Siewierzu śp. ks. kano-
nik Emil Ilków został uhonoro-
wany wieloma odznaczeniami i 
medalami. W 2009 roku został 
odznaczony „Złotym medalem 
za zasługi dla łowiectwa ślą-
skiego” przyznawanym przez 
Polski Związek Łowiecki. Został 
również odznaczony Brązo-
wym, Srebrnym i Złotym Meda-
lem Za Zasługi dla Pożarnictwa 
przyznanymi mu przez Związek 

Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP. W 2011 roku został 
laureatem nagrody „Magnum 
Meritum Pro Regionis Et Urbis 
Sevioris” przyznawanej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Sie-
wierz, a w 2017 roku otrzymał 
„Złoty Krzyż Zasługi” przyznany 
mu przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Śp. ks. kan. Emil Ilków zmarł 
5 maja 2021 r. w 79. roku życia 
i w 44. roku kapłaństwa.

Pogrzebową mszę świętą w 
intencji Zmarłego w dniu 9 maja 
br. poprzedziło czuwanie modli-
tewne przy trumnie oraz uro-
czyste pożegnanie śp. ks. Emi-
la przez przedstawicieli władz 
samorządowych, grup parafial-
nych i organizacji społecznych 
z Gminy Siewierz oraz Gminy 
Mierzęcice. 

Podczas uroczystości swo-
je mowy pożegnalne wygłosili 
m. in. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Siewierz Zdzisław Banaś, 
Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski, przedstawiciele 
Rady Parafialnej z Siewierza i 
Boguchwałowic Leon Nowak 
i Danuta Szymończyk, przed-
stawiciel Rycerzy Kolumba w 
Siewierzu Krzysztof Błach oraz 
OSP Siewierz-Osiedle Marcin 
Góralczyk. W imieniu służby 
liturgicznej ołtarza słowa poże-
gnania wygłosił Grzegorz Wę-
glarz, w imieniu członków chóru 
parafialnego „Barka” oraz Koła 
Łowieckiego „Orlik” Irena Kmie-
cik, a w imieniu Orkiestry OSP 
Siewierz Robert Burzawa.

Burmistrz Zdzisław Banaś, 
w swoim przemówieniu, tak 
wspominał zmarłego księdza: 

- Ksiądz Emil Ilków do nasze-
go miasta przybył w roku 1983, 
skierowany początkowo jako 
wikariusz do parafii pod wezwa-
niem św. Macieja Apostoła w 
Siewierzu. Szybko zyskał sobie 
uznanie i szacunek. Otwarty na 
sprawy ludzi, interesujący się 
ich życiem i troskami, skromny, 
szlachetny, chętny do pomo-
cy i skuteczny w jej świadcze-
niu. Poprzez swą działalność 
i rzetelną pracę w środowisku 
lokalnym, dowiódł wielokrotnie 
swego autentycznego przywią-
zania do Siewierza, który stał 
się Jego prawdziwym domem. 
(…)

Przez całe swe życie Ksiądz 
Kanonik pracował z poświęce-
niem dla innych. Dawał z siebie 
wszystko, nie oczekując nicze-
go w zamian. Z wielką powagą 
traktował wszystkie sprawy i 
problemy parafian. Szczegól-
ną życzliwością i troską otaczał 
dzieci oraz młodzież. Nie pozo-
stawał również obojętny wobec 
spraw lokalnych oraz wydarzeń 
naszego samorządu, w których 
zawsze chętnie uczestniczył.

Ksiądz Kanonik Emil Ilków 
był nie tylko budowniczym ko-
ścioła i organizatorem parafii w 
sensie instytucjonalnym. Stwo-
rzył przede wszystkim wspania-
łą wspólnotę wiernych. Atmos-
fera panująca w parafii była i 
jest godna podziwu - otwarta, 
aktywna i chętna do podej-
mowania wielu różnorodnych 
inicjatyw na rzecz wspólnoty. 
Dzięki wspaniałemu Probosz-
czowi parafia „tętniła życiem” 
i jest to kontynuowane po dziś 
dzień. (…)

Dziś powróciłeś do parafii, 
którą stworzyłeś i której odda-
łeś swe serce, by zostać z nami 
zawsze...

Nad Twą trumną pochyla się 
sztandar Miasta i Gminy Sie-
wierz. Niech ten symboliczny 
gest będzie naszym pożegna-
niem z Tobą, a jednocześnie 
podziękowaniem, za Twoją pra-
cę, zaangażowanie w sprawy 
Parafii oraz miasta Siewierza 
oraz Twoją obecność wśród 
nas. Wierzę, że pamięć ducho-
wa i modlitewna o Tobie nigdy 
nie zostanie zatarta.

Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski przywoływał pra-
cę księdza Emila wśród miesz-
kańców Boguchwałowic:

- Już na samym początku 
swojej pracy w Siewierzu dał się 
poznać jako ksiądz, który przy-
szedł na parafię tworzyć. Będąc 
jeszcze wikariuszem w roku 
1983 rozpoczął budowę kaplicy 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Boguchwałowi-
cach. (...)

Antoine de Saint-Exupéry na-
pisał kiedyś: „Aby zdobyć wiel-
kość, człowiek musi tworzyć, 
a nie odtwarzać”. Tę wielkość 
księdza Emila widzimy tutaj, 
w tej pięknej świątyni, w której 
jesteśmy dzisiaj, żegnając go. 
Widać ją także w Boguchwało-
wicach, w niewielkim kościele, 
którego też był twórcą od sa-
mego początku, kiedy zbierał z 
mieszkańcami na okolicznych 
polach kamień na fundamenty.

Grzegorz Węglarz, podobnie 
jak wiele spośród pozostałych 
osób, wspominał nie tylko dzia-
łalność duszpasterską księdza 
Emila, ale również swoje osobi-
ste relacje z nim: 

- Żegnam Cię w imieniu Li-
turgicznej Służby Ołtarza, ale 
również we własnym imieniu, 
bo znałeś mnie i kształtowałeś 

informacje

c.d. na str. 21

wspomnienie księdza kanonika emila ilkowa - budowniczego  
i pierwszego proboszcza parafii pw. nspj w siewierzu

W niedzielę 9 maja 2021 r. pożegnaliśmy śp. księdza kanonika 
Emila Ilkowa – budowniczego oraz pierwszego proboszcza pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu. 

Trumna z ciałem ks. Emila Ilkowa spoczęła na parafialnym cmentarzu (fot. E. Kocot).

Mszę św. pogrzebową odprawiono w kościele pw. NSPJ w Siewierzu (fot. E. Kocot).
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od urodzenia. Byłeś kapłanem, 
przyjacielem, domownikiem, a 
my wszyscy byliśmy dla Ciebie, 
jak to powiedziałeś, ”najdłuższą 
metą, najbliższą mi rodziną”. 

Żegnamy Cię w świątyni, któ-
rą tak ukochałeś, która napawa 
nas wszystkich dumą, a 34 lata 
temu kiedy dostałeś pod opie-
kę naszą parafię, nie dostałeś 
nic prócz czystego nieba i ludzi 
chętnych do pomocy. Udało Ci 
się zbudować żywy kościół, nie 
tylko ten murowany.

Irena Kmiecik pożegnała 
księdza Emila w imieniu działa-
jących przy parafii grup - chóru 
parafialnego „Barka” oraz ze-
społu małych form teatralnych, a 
także Koła Łowieckiego „Orlik”:

- Chór Barka był dla Ciebie 
Księże Emilu jednym z ostatnich 
spełnionych marzeń - nowy ko-
ściół, a w nim chór parafialny. 14 
lat temu, w Twoje urodziny, Bar-
ka zaśpiewała po raz pierwszy, 
w Twoje urodziny. (...)

Bardzo lubiłeś przebywać 
wśród nas. (...) Wyjątkowe były 
spotkania opłatkowe, bo obok 
chórzystów pojawiali się druho-
wie św. Floriana oraz Rycerze 
Kolumba. Ta nasza rodzina, 
przez Ciebie stworzona i pielę-
gnowana, dawała poczucie do-
mowego ciepła i radości. (...)

Okazałeś się doskonałym 
animatorem życia duchowego. 
Twój entuzjazm udzielał się nam 
wszystkim, a czerpałeś go z mi-
łości do Boga, ludzi i przyrody. 
(...) To z Twojej inicjatywy i Koła 

Łowieckiego „Orlik” w Siewie-
rzu powstał w nowym kościele 
boczny ołtarz św. Huberta - pa-
trona leśników i myśliwych. (...)

Kochałeś młodzież i jej arty-
styczne przedsięwzięcia, któ-
rych było wiele w naszej pa-
rafii. Zachęcani przez Ciebie 
członkowie zespołu teatralnego 
z radością przygotowywali pro-
gramy dla parafii i dla miasta. 
Byłeś dumny z koncertów dla 
Jana Pawła II z okazji jego be-
atyfikacji i kanonizacji, z Orsza-
ków Trzech Króli, które prowa-
dziłeś w przebraniu pasterza i 
wreszcie z inscenizowanej drogi 
krzyżowej, w której znalazłeś 
się wśród stu wykonawców, pro-
sząc o rolę Nikodema. (...)

Dziękujemy Ci Księże Pro-
boszczu za wszystko dobro, 
które zostało przez Ciebie wy-
konane, za Twoją uczciwość, 
skromność i rodzinną dla nas 
miłość.

Tuż przed mszą świętą Grze-
gorz Węglarz odczytał list poże-
gnalny, napisany przez śp. ks. 
kan. Emila Ilkowa w 2018 roku:

- Mój pobyt w Siewierzu 
wśród was był okresem błogo-
sławionym. Nigdy tego czasu 
nie zapomnę. Dlatego żal mi 
było od was odejść, a szcze-
gólnie odejść teraz, na zawsze. 
(…) Ten kościół świadczy o nas 
wszystkich. Jest to pomnik na-
szej wiary, mojej i waszej ofiar-
ności, mojej i waszej modlitwy, 
a także nieprzespanych nocy. 
Można powiedzieć “Bóg wam 
zapłać”. Wszystkim wam życzę 
otwartego nieba.

Mszy świętej pogrzebowej 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Siewie-
rzu przewodniczył J.E. ksiądz 
biskup dr Grzegorz Kaszak.

- Wiemy, że to rozstanie nie 
jest łatwe dla rodziny, która go 
opłakuje, dla przyjaciół, dla zna-
jomych, dla wiernych całego Sie-
wierza. Bowiem był to kapłan o 
bardzo pogodnym usposobieniu 
i tą swoją życzliwością zyskiwał 
sobie ludzi - mówił bp Grzegorz 
Kaszak w czasie liturgii.

Kazanie wygłosił ks. Mariusz 
Karaś, kanclerz sosnowieckiej 
kurii diecezjalnej.

- Znając ks. Emila, wiedząc 
kim był i jakim był człowiekiem 
pewnie nie chciałby byśmy za 
bardzo rozpaczali, byśmy za 
bardzo się smucili. On może już 
się cieszy, bo nie cierpi: ogląda 
Boga twarzą w twarz. Może w 
naszych sercach jest trochę 
smutku i żalu, ale wierzymy że 
on jest szczęśliwy.

Ceremonię pogrzebową 
uświetniła obecność pocztów 
sztandarowych Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz, Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Siewierza 
i Boguchwałowic, Koła Łowiec-
kiego „Orlik” w Siewierzu oraz 
Rycerzy Kolumba w Siewierzu. 
Uroczystościom towarzyszyła 
oprawa muzyczna zapewniona 
przez Orkiestrę Reprezenta-
cyjną Miasta i Gminy Siewierz 
pod przewodnictwem kapelmi-
strza Grzegorza Zawodniaka 
oraz parafialny chór „Barka” na 
czele z organistą Grzegorzem 
Kolasą.

Na zakończenie mszy świę-
tej śp. księdza kanonika Emila 
Ilkowa, w imieniu zgromadzo-
nego duchowieństwa, poże-
gnał również dziekan dekanatu 
siewierskiego ks. kan. Janusz 
Rakoczy.

Po mszy trumna z ciałem 
zmarłego złożona została w 
grobie na cmentarzu parafial-
nym w Siewierzu, gdzie pra-
gnął spocząć.

Uroczystości pogrzebowe 
były transmitowane w interne-
towej telewizji ITV Siewierz, 
co umożliwiło uczestniczenie 
w nich wszystkim, którzy nie 
mogli być obecni w kościołach 
i na cmentarzu ze względu 
na pandemię Covid-19. Zapis 
transmisji znaleźć można pod 
adresem:

ht tps: / /www.facebook. • 
com/iTVSiewierz/videos/ 
765950090783884
https: / /www.facebook. • 
com/iTVSiewierz/videos/ 
1017696185481066

Red.

c.d. ze str. 20 „Wspomnienie...”

W kategorii „produkt turystycz-
ny/rekreacyjny” Kapituła Eks-
pertów wyłoniła następujących 
laureatów:

Z Przewodnikiem Tury-• 
stycznym Siewierskim 
Traktem Biskupim z gmi-
ny Siewierz
Jazda konno/ hipoterapia z • 
gminy Świerklaniec
Agroturystyka SenArt z gmi-• 
ny Woźniki
MarinaSurf – Baza Sportów • 
Wodnych z gminy Mierzęcice
Alpaki z Jury – miejsce • 
gdzie czas płynie wolniej 
z gminy Siewierz

W kategorii „produkt spożyw-

czy” Kapituła Ekspertów wyłoniła 
następujących laureatów:

Kozieradkowy świeżak z • 
gminy Bobrowniki
Olej rzepakowy tłoczony na • 
zimno z gminy Woźniki
Gymiza z gminy Świerklaniec• 
Soki owocowe, owocowo-• 
warzywne z gminy Sie-
wierz (Tłocznia u Mazur-
kiewiczów)
Srebrna legenda z gminy • 
Ożarowice

W kategorii „sztuka/rękodzie-
ło” Kapituła Ekspertów wyłoniła 
następujących laureatów:

Promocja stroju bytom-• 
sko-rozbarskiego poprzez 

prezentację modelu rzeczo-
nego stroju z gminy Świer-
klaniec
Stalowy upcykling z gminy • 
Woźniki
Płaskorzeźby z gminy • 
Woźniki
Obrazy akwarelowe z moty-• 
wami roślinnymi śląskiej wsi 
z gminy Woźniki
Zabawka przytulanka – kot • 
Baryła z gminy Siewierz 
(Renata Łyniewska)

W kategorii „produkt użytkowy/
rzemiosło” Kapituła Ekspertów 
wyłoniła następujących laure-
atów:

Dekoracyjne budki lęgowe z • 
gminy Ożarowice
Poduszka z naturalną łuską • 
orkiszu gminy Woźniki
Pegboard – wielofunkcyj-• 
na ścianka z gminy Sie-
wierz (PlayTech s.c.)
Rustykalny stół dębowy z • 

gminy Woźniki
Zegar winylowy z gminy • 
Mierzęcice

Nagrody dla laureatów kon-
kursu to:

Oznakowanie produktu / • 
usługi Znakiem Promocyj-
nym „Marka Lokalna”,
Szkolenie z zakresu pro-• 
mocji produktu lokalnego w 
Internecie,
Profesjonalna sesja zdjęcio-• 
wa produktowa,
Promocja w TV, mediach • 
społecznościowych oraz na 
stronie LGD,
Prezentacja i promocja pod-• 
czas „Jarmarku Marki Lokal-
nej”, XII Targów Produktów 
Regionalnych w Zakopanem 
oraz innych wydarzeń orga-
nizowanych przez LGD.

Serdecznie gratulujemy!

Red.

pięciu laureatów z gminy siewierz w konkursie „marka lokalna”
Miło nam poinformować, że w konkursie „Marka Lokalna” 

znalazło sie pięciu laureatów z Gminy Siewierz! Celem  
konkursu było wyłonienie grupy najlepszych produktów  
i usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: „Leśna 
Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz  
„Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”, które dzięki swoim walorom 
jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej. 

Zeskanuj kod QR i zobacz relację.
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Wakacyjna Akademia Młodego Muzyka. Zajęcia dla mażoretek.

Zajęcia kreatywne w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.

Warsztaty kreatywne pn. „Kolorowe gniotki z bujną fryzurą”. Warsztaty kreatywne pn. „Żywe obrazki z mchem”.

Zajęcia plastyczne w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.
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Zajęcia sportowe odbywały się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Orlik” przy siewierskim zamku.

W wakacyjne niedziele od godz. 15:00 na zamku siewierskim odbywają się pokazy walk rycerskich prowadzone przez Chorągiew Rycerską Księstwa Siewierskiego. 

Zajęcia karaoke na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia wokalne. Zajęcia Extreme City na skateparku w Siewierzu.




