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Podczas wizyty gospodarskiej 
Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
wierz Zdzisław Banaś zaprezen-
tował Marszałkowi najważniejsze 
przedsięwzięcia zrealizowane w 
ostatnich latach, w tym nowocze-
sny budynek przedszkola i żłob-
ka, zdolny przyjąć 200 dzieci, w 
tym najmłodszych ze szczegól-
nymi potrzebami edukacyjnymi.

Marszałek Województwa Ślą-
skiego odwiedził również Park 
miejski w Siewierzu, który otrzy-
mał zaszczytne wyróżnienie w 
ostatniej edycji konkursu „Naj-
lepsza Przestrzeń Województwa 
Śląskiego”, ogłoszonego przez 
Zarząd Województwa Śląskiego.

Podsumowaniem wizyty było 
zwiedzanie zamku siewierskie-

go, gdzie wykonano szereg prac 
z wykorzystaniem funduszy unij-
nych, dzięki czemu odzyskał on 
należyte miejsce na mapie tury-
stycznej naszeg regionu i całego 
kraju.

W ubiegłym roku na zamku w 
Siewierzu po raz pierwszy od-
był się, zwieńczony ogromnym 
sukcesem, cykl wydarzeń kul-
turalno-historycznych w ramach 
Święta Jury Krakowsko-Często-
chowskiej „Juromania”. 

W tym roku po raz kolejny, 
jesteśmy współorganizatorami 
tego wydarzenia, na którą spod 
odrestaurowanych zamkowych 
murów, w krótkim nagraniu wi-

deo, zapraszał mieszkańców 
naszego województwa Mar-
szałek Jakub Chełstowski.

Red.

16 sierpnia br. wizytę w Siewierzu złożył Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Odwiedziny w naszym 
mieście stanowiły sposobność do podsumowania wspólnych 
dokonań samorządu województwa i samorządu gminnego w 
zakresie wykorzystania środków zewnętrznych, jak również 
omówienia perspektyw współpracy samorządu województwa, 
rozwoju regionu oraz Siewierza w oparciu o jego cenne walory 
turystyczne oraz potencjał inwestycyjny i gospodarczy.

Wizyta Marszałka WojeWództWa Śląskiego W gMinie sieWierz

Siewierski park otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego 
w konkursie „Najlepsza przestrzeń województwa śląskiego”.

Zeskanuj kod QR i zobacz relację wideo.

Burmistrz Zdzisław Banaś z Marszałkiem Woj. Śląskiego Jakubem Chełstowskim.

Samorządowcy podczas zwiedzania odsłoniętych murów obronnych zamku. Delegacja Urzędu Marszałkowskiego odwiedziła m. in. nowo powstały 
budynek publicznego przedszkola i gminnego żłobka w Siewierzu.
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11 sierpnia br. w sali posie-
dzeń Urzędu Miasta i Gminy 
Siewierz doszło do spotkania 
władz samorządowych Gminy 
Siewierz z nowymi władzami 
spółki. Spotkanie otworzył Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś, który na ręce 
Przewodniczącego przekazał 
gratulacje dla Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej z tytułu wyboru oraz 
wyraził przekonanie, że nowy 
zarząd będzie konstruktywnie 
współpracował z władzami Mia-
sta i Gminy Siewierz.

Spotkanie stanowiło ponadto 
okazję do wstępnego omówie-
nia narosłych od wielu lat pro-
blemów, stwarzających wiele 
barier rozwojowych dla Gminy 
Siewierz.

Burmistrz Zdzisław Banaś wy-
raził przekonanie, że wiele spor-
nych spraw toczących się przed 
sądami różnych instancji uda 
się wyjaśnić i zakończyć zgod-
nie z literą prawa i z pożytkiem 
dla rozwoju gminy. Podkreślił, 
że kluczową sprawą jest pilne 
uregulowanie spraw tereno-
wo-prawnych, ponieważ jest to 
punkt wyjścia do podejmowania 
decyzji o realizacji inwestycji słu-
żących mieszkańcom.

- Gmina Siewierz dysponu-
je dużym budżetem, działania 
władz samorządowych są ukie-
runkowane na dynamiczny roz-
wój gminy w wielu kierunkach, 
ale wobec częstych problemów 
w sferze własności terenów, wie-
le inwestycji jest blokowanych, 
bądź termin realizacji jest odsu-
wany w czasie. Toczące się lata-
mi sprawy sporne w sądach zna-
cząco opóźniły realizację wielu 
zadań, a dotychczasowe poczy-
nania spółki były hamulcem roz-
woju. Obecnie wiele spraw mo-
głoby zakończyć się bez udziału 
sądu, jednakże na przeszkodzie 
stoją zmienione przepisy prawa 
– mówił Burmistrz.

Przewodniczący Zarządu 
Spółki dla Zagospodarowania 
Wspólnoty Leśno-Gruntowej w 
Siewierzu Sylwester Rzepec-
ki podkreślił, że wybór nowych 
władz jest sukcesem członków 
spółki, którzy byli świadomi 
potrzeby zmian, które należa-
ło wprowadzić, począwszy od 
zmiany składu zarządu. Prze-
wodniczący wyraził również 
wolę współpracy Zarządu z 
władzami samorządowymi na 
rzecz rozwoju gminy i dla dobra 
jej mieszkańców. Stwierdził, że 
do kolejnych spraw należy pod-
chodzić indywidualnie, sukce-
sywnie rozwiązywać problemy i 
wspólnie troszczyć się o rozwój 
miasta.

Zastępca Przewodniczące-
go Tadeusz Adamski dodał, że 
nowy zarząd jest zobligowany 
do uregulowania spraw z prze-
szłości, głównie związanych 
z kwestiami własnościowymi i 
terenowo-prawnymi, określenia 
terenów, które mogą być wy-
korzystane do celów komercyj-
nych.

Burmistrz Zdzisław Banaś 
zaznaczył, że priorytetem jest 
sprawa zasiedzenia terenu pod 
budynkiem Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz.

- Toczące się latami postę-
powanie sądowe w tej sprawie 
musi zakończyć się wyrokiem 
sądowym, ponieważ gmina, 
chcąc inwestować, musi mieć 
jednoznacznie uregulowaną 
sprawę własności terenu. W 
gminie jest wiele terenów, które 
wymagają zagospodarowania, 
inwestowania  i utrzymywania 
w należytym stanie, ale barie-
rą jest brak własności terenu 
po stronie gminy i te kwestie 
w pierwszej kolejności nale-
ży uregulować – mówił. Dodał 
również, że poprzednie władze 
spółki blokowały wiele terenów. 
Potencjalni inwestorzy odcho-

dzili do innych gmin lub pry-
watnych właścicieli, gdzie mieli 
sprzyjający klimat do współpra-
cy i inwestowania.

Ponadto Burmistrz poinfor-
mował zebranych o planach 
inwestycyjnych gminy, w tym 
o planowanej budowie basenu 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Siewierzu,  planowanej w przy-
szłym roku budowie mieszkań 
komunalnych i pomieszczeń dla 
jednostki OSP Siewierz - Osie-
dle, trwającej budowie budynku 
z mieszkaniami socjalnymi oraz 
o przystąpieniu gminy Siewierz 
do Społecznej Inicjatywy Miesz-
kaniowej, w ramach której w 
Siewierzu wybudowanych zo-
stanie 140 mieszkań o niskim 
czynszu. Do inicjatywy SIM 
przystąpiło 9 miast, w których  
łącznie zostanie wybudowa-
nych 900 mieszkań.

- W dalszych planach jest  
budowa obiektu sportowego z 
bieżnią, ponieważ gmina chce 
rozwijać działalność sportową 
i rekreacyjną. Niektóre z tych 
przedsięwzięć mogłyby być 
zlokalizowane na terenach 
będących obecnie własnością 
spółki – dodał Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz.

Na zakończenie Burmistrz 
podziękował wszystkim ze-
branym za udział w spotkaniu 
i wyraził nadzieję na owocną 
współpracę z Zarządem Spółki 
dla Zagospodarowania Wspól-
noty Leśno-Gruntowej w Sie-
wierzu w celu realizacji przed-
sięwzięć służących lokalnej 
społeczności i sprzyjających 
rozwojowi gminy.

Red.

spotkanie BurMistrza Miasta i gMiny sieWierz z noWyM zarządeM 
spółki dla zagospodaroWania Wspólnoty leŚno-gruntoWej

W dniu 1 sierpnia br. odbyło się nadzwyczajne Ogólne Ze-
branie Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Podczas zebrania wybrano 
nowy zarząd spółki. Przewodniczącym Zarządu został wy-
brany Sylwester Rzepecki. W skład zarządu weszli ponadto: 
Tadeusz Adamski (Zastępca Przewodniczącego), Marek Py-
rzyk (Sekretarz Zarządu), Jacek Nawrot (Członek Zarządu) i 
Ryszard Nowak (Członek Zarządu).

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.

Burmistrz wyraził nadzieję na owocną współpracę z nowym zarządem Spółki.

Nowy zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.
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Łączna długość projektowa-
nego odcinka wynosi 6,95 km, z 
czego na terenie gminy Siewierz 
jest to 1,35 km.

Na realizację ww zadania 
Wojewoda Śląski w Katowicach 
wydał zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej dla Inwesto-
ra, którym jest Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddz. w Katowicach. Rozpoczę-
cie robót wywołało wiele zmian 
w ruchu w rejonie prowadzonej 
inwestycji. Pomimo, iż wszyst-
kie etapy realizacji ww inwesty-
cji są prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, to 
jednak powstaje wiele utrudnień 
w ruchu, a w szczególności dla 
mieszkańców ul. Karsów (po pół-
nocnej stronie DK1) w Wojkowi-

cach Kościelnych.
Należy nadmienić, iż Gmina 

Siewierz kilkukrotnie interwenio-
wała w przedmiotowej sprawie. 
Pisaliśmy do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddz. w Katowicach oraz do Wy-
konawcy robót, tj. firmy Budimex 
S.A, aby w pierwszej kolejności 
przystąpiono do budowy dróg 
DŁ1 i DŁ2. Budowa tych dróg 
poprawiłaby komunikację miesz-
kańców ulicy Karsów  z centrum 
Wojkowic Kościelnych.

Na prośbę Gminy Wykonawca 
robót firma Budimex S.A podej-
muje działania mające na celu 
skrócenie okresu obowiązywa-
nia wyznaczonych objazdów. 
Wykonawca rejon ulicy Kar-
sów potraktował priorytetowo i 

dlatego w pierwszej kolejności 
przystąpił do budowy kładki KD 
3 nad obecnym skrzyżowaniem 
ul. Karsów i DK 1 oraz rozpo-
czął budowę nowej drogi DŁ 2 
biegnącej przy remizie OSP w 
Wojkowicach Kościelnych w kie-
runku obecnego skrzyżowania. 
Wykonana została również prze-
budowa wodociągu kolidującego 
z drogą DŁ 1. Realizacja drogi 
DŁ1 która będzie budowana po 
drugiej stronie DK 1, a na przy-
śpieszeniu jej budowy bardziej 
nam zależy, na chwilę obecną 
nie jest możliwa ze względów 
formalnych.

W aktualizowanej dokumen-
tacji projektowej dla  drogi DŁ1 
i DŁ2 wprowadzone zostały 
zmiany istotne, które wymagają 
zmiany pozwolenia na budowę. 
Proces administracyjny zamien-
nego pozwolenia na budowę 
jest w trakcie realizacji. Po jego 
uzyskaniu Wykonawca będzie 
mógł dokończyć roboty budow-

lane w rejonie drogi DŁ1 i DŁ2 
pozwalające wykonać docelowe 
rozwiązanie komunikacyjne w 
tym rejonie.

Prowadzone roboty drogowe 
powodują wiele utrudnień nie tyl-
ko w ruchu drogowym, ale rów-
nież w komunikacji publicznej. W 
wyniku ich prowadzenia Zakład 
Komunikacji Metropolitalnej w 
Katowicach zobowiązany był do 
wprowadzenia takich rozwiązań, 
które chociaż w części złagodzi-
łyby utrudnienia w komunikacji 
zbiorowej. Niestety nie wszystkie 
utrudnienia można zniwelować 
poprzez zastosowanie zastęp-
czych rozwiązań.

Za wszelkie utrudnienia w 
imieniu Inwestora przepra-
szamy i prosimy o cierpliwość                              
w przetrwaniu okresu budowy, 
którą przewiduje się zakończyć 
pod koniec 2023 roku.

Referat Gospodarki  
Komunalnej i Lokalowej

przeBudoWa drogi krajoWej na odcinku podWarpie – dąBroWa górnicza
Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwar-

pie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa  DK1) od dłuższego 
czasu stanowi duże zainteresowanie mieszkańców naszej 
Gminy, a w szczególności mieszkańców ul. Karsów w Woj-
kowicach Kościelnych. Droga zostanie przebudowana i 
dostosowana do standardów drogi ekspresowej S1. 

Wykonawca jest w trakcie 
przeprowadzania wizji lokal-
nych stwierdzających moż-
liwości techniczne montażu 
powietrznych pomp ciepła 
do c.o i c.w.u. oraz instalacji 
fotowoltaicznych w poszcze-
gólnych lokalizacjach i na 
bieżąco przedstawia projek-
ty wykonawcze do akcepta-
cji. Trwają montaże instalacji 
ogniw fotowoltaicznych, za-

montowanych zostało już po-
nad 350 zestawów o mocach 
od 2 kW do 4 kW. Wykonawca 
rozpoczął również montaże 
powietrznych pomp ciepła do 
c.w.u. o mocy 2 kW, zamon-
towane zostały 4 z 7 pomp. 
Wykonawca rozpoczął rów-
nież montaże pompy do c.o. i 
c.w.u o mocach od 15 kW do 
30 kW. Cena brutto inwestycji 
według zawartej umowy wy-

niesie 12.040.611,80 zł, nato-
miast dofinansowanie pozy-
skane przez Gminę Siewierz 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 

w ramach projektu wynosi 
8.441.690,00 zł.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trWają MontaŻe ogniW FotoWoltaicznycH oraz poMp ciepła
Trwa montaż ogniw fotowoltaicznych i powietrznych 

pomp ciepła w ramach projektu pn.: „Budowa ogniw fo-
towoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegło-
wy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”. Zakres 
zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 400 insta-
lacji fotowoltaicznych, 54 instalacji powietrznych pomp 
ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej oraz 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W ramach projektu zamontowano już ponad 350 instalacji fotowoltaicznych.

Aktualnie zostały zamontowa-
ne wszystkie urządzenia oraz 
został przeszkolony personel w 
zakresie użytkowania i obsługi 
instalacji fotowoltaicznej. Gmina 
Siewierz oczekuje na wymianę 
licznika przez Tauron i urucho-
mienie instalacji. Montaż insta-
lacji fotowoltaicznej został wyko-
nany jako konstrukcja balastowa 
na wspornikach aluminiowych. 
Koszt całej inwestycji wynosi 

149.908,60 zł brutto.
Drugą inwestycją będzie mon-

taż instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach Zakładu Usług Wod-
nych i Kanalizacyjnych o mocy 
od 49 do 50 kW.  W dniu 2 wrze-
śnia br. została podpisana umo-
wa z Wykonawcą tj. firmą Ośro-
dek Pomiarów i Automatyki S.A. 
z Zabrza na zaprojektowanie i 
montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Moduły fotowoltaiczne planuje 

się montować na budynkach 
użytkowanych przez ZUWiK w 
Siewierzu. Firma rozpoczęła 
przygotowywanie dokumentacji 
projektowej w zakres który wcho-
dzi zaprojektowanie niezbęd-
nych konstrukcji dla instalacji 
wraz z montażem modułów PV,  
przejść przez przegrody dla kabli 
elektrycznych i ich zabezpiecze-
nie, zamontowania inwerterów 
dla obsługi modułów PV, podłą-
czenia inwerterów modułów PV, 
wykonanie systemu wizualizacji 

i pomiarów wyprodukowanej 
energii i zaoszczędzonych emisji 
CO2 dla modułów. Termin reali-
zacji to 3 miesiące czyli do 02 
grudnia 2021 r.

Na realizację wyżej wymienio-
nych Gmina Siewierz pozyskała 
środki z Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii w ramach 
Programu działań na rzecz ogra-
niczenia niskiej emisji w roku 
2021. 

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych.

instalacje FotoWoltaiczne na BudynkacH uŻytecznoŚci puBlicznej
Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie insta-

lacji fotowoltaicznej o mocy 49,21 kW na nowym budynku 
przedszkola i żłobka w Siewierzu. 
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Planuje się sporządzenie 
projektów dla trzech zakresów 
robót, w tym dla rekonstrukcji 
parterowych pomieszczeń 
skrzydła wschodniego oraz 
remontu piwnicy wschodniej, 

odtworzenia muru zewnętrz-
nego tarasu artyleryjskiego 
wraz z nawierzchnią tego ta-
rasu po stronie zachodniej, a 
także przebudowy posadzki 
barbakanu wraz z restaura-

cją, konserwacją, remontem  
i aranżacją dwóch pomiesz-
czeń kazamat pod barbaka-
nem. 

Otwarcie ofert zaplanowa-
no na 21 września br. Pro-
jekty powinny być gotowe w 
pierwszej połowie przyszłego 
roku. 

Dla części robót budowla-

nych objętych powyższymi 
opracowaniami planuje się 
pozyskać dofinansowanie w 
ramach dostępnych dla sa-
morządu źródeł zewnętrz-
nych.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

poWstaną projekty kolejnycH prac rekonstrukcyjnycH,  
konserWatorskicH i przeBudoWy zaMku W sieWierzu

Z początkiem września br. Gmina ogłosiła postępowanie 
na wybór projektanta celem opracowania dokumentacji dla 
kolejnych etapów prac na Zamku w Siewierzu.

W ramach zamierzenia Wy-
konawca – firma Zakład Re-
montowo Budowlany Marian 
Tomasik z Siewierza - wyko-
nuje prace związane, w szcze-
gólności z oczyszczeniem 
murów, przemurowaniem 
ubytków lica murów i przypór 
po stronie południowej, wyko-
naniem izolacji górnych na-
kryw przypór, naprawą siatki 
spoin oraz zabezpieczeniem 
murów preparatem hydrofobi-
zująco-impregnującym.

W związku z realizacją tej 

inwestycji, Gmina stara się o 
dotację ze środków będących 
w dyspozycji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Obecnie realizowane robo-
ty w obrębie murów i przypór 
po stronie południowej są 
częścią większego zamierze-
nia, w ramach, którego za-
projektowano do wykonania 
prace restauratorsko-konser-
watorskie ścian zewnętrznych 
i przypór całego Zamku wraz 
z barbakanem. Ich wykona-
nie gwarantuje prawidłowe 

zabezpieczenie murów ze-
wnętrznych zamku na kolejne 
lata. 

Wydział Rozwoju Inwestycji Fun-
duszy i Zamówień Publicznych

prace zaBezpieczające Ściany zaMku sieWierskiego
Wykonywane są prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane w obrębie ścian zewnętrznych i przy-
pór po stronie południowej zamku w Siewierzu.

Wykonawca rozpoczął pra-
ce remontowe w części piwnic 
związane ze zmianą sposobu 
użytkowania z pomieszczeń 
gospodarczych i technicznych 
na lokale użytkowe, gdzie wy-
konano kilka przekuć do po-
mieszczeń, dwa wyjścia z bu-
dynku oraz dokonano podziału 
pomieszczeń ścianami działo-
wymi, w tym wydzielenie nowej 
kotłowni za pomocą ścian od-
dzielenia pożarowego.

Zaakceptowano wnioski ma-
teriałowe dotyczące kotła ga-
zowego oraz stolarki okiennej 
i drzwiowej. Trwają również ro-
boty zewnętrzne przy budynku. 
Przewidywana data zakończe-
nia zadania to 15 października 
2021 r.

Całkowity koszt robót budow-
lanych to 972.445,49 zł brut-
to, gdzie w ramach Programu 
„Metropolitalny Fundusz Soli-
darności w roku 2021 Gminie 

przyznano kwotę 200.000, 00 zł  
na realizację powyższego zada-
nia.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

przeBudoWa i reMont Budynku koMunalnego przy ulicy  
dąBroWskiej W WojkoWicacH koŚcielnycH

Wykonawca, firma „ARBUD”, kończy wykonywanie prac 
na parterze budynku, została wymieniona instalacja elek-
tryczna, wykonano nową instalację c.o. oraz prace zwią-
zane z instalacją wodno-kanalizacyjną i malowaniem po-
mieszczeń,  wykonano również prace na klatce schodowej 
oraz korytarzu związane z malowaniem ścian oraz wymia-
ną płytek podłogowych. 

Budynek komunalny w Wojkowicach Kościelnych.

Powierzchnia zabudowy 
altany będzie wynosić ok. 56 
m2. Altana będzie przezna-
czona do organizacji spotkań 
integracyjnych oraz plenero-

wych w tym sołectwie.
Wykonawcą jest Zakład 

Stolarski Andrzej Miedziński z 
siedzibą w 42-274 Konopiska, 
Kowale 21. Wartość umowy z 

Wykonawcą to 34 260,00 zł, 
z czego 30 000, 00 zł jest to 
kwota z funduszu sołeckiego. 
Altana powinna zostać do-
starczona oraz zamontowana 
do 30 października 2021 r.

Ogłoszono również zapyta-
nie ofertowe na wyposażenie 

altany w postaci ławek i gril-
la oraz wykonanie podłogi z 
kostki brukowej.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

poWstanie noWa altana przy reMizie osp WojkoWice koŚcielne
W dniu 8 września podpisano umowę na dostawę i montaż alta-

ny wolnostojącej przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych. 

Na zamku w Siewierzu realizowane są prace konserwatorskie.
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Stan zaawansowania prac 
realizowanych przez  Zakład Bu-
downictwa Ogólnego „DROBUD” 
z Opola nie odpowiada aktualnie 
obowiązującemu harmonogra-
mowi rzeczowo-finansowemu. 
Zauważamy opóźnienia w bran-
ży drogowej. Dużym problemem 
Wykonawcy jest znalezienie wła-
ściwej brygady podwykonawczej 
dla prac brukarskich. Ponadto 
Wykonawca tłumaczy powolne 
postępy prac pandemią COVID 
19, okresem urlopowym oraz 
realizacją najtrudniejszej części 
zadania czyli wykopów o głębo-
kości ok 5,5 m na ulicy Kolejo-
wej. Wykonawca zwracał uwagę 
na podwyżki cen materiałów, 
paliwa oraz rosnących stawek 
roboczogodzin. 

W dniu 31 sierpnia 2021 roku 
zawarty został pomiędzy Gminą 
Siewierz a Województwem Ślą-
skim – Zarządem Wojewódz-
twa Śląskiego Aneks numer 3 
do umowy o dofinansowanie 
projektu Budowa kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej w części 
miasta Siewierz – tzw. Piwoni. 
Podpisanie tego aneksu zakoń-
czyło wielomiesięczne starania 
Gminy Siewierz i sprawiło, że 
projekt otrzyma wsparcie ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego  na lata 2014 – 2020 
na maksymalnym możliwym po-
ziomie 85 % wydatków kwalifiko-
wanych w kwocie 4.491.735,36 

złotych. Dotychczasowe dofi-
nansowanie unijne wynosiło je-
dynie 59,56%. Po zwiększeniu 
dofinansowania udział własny 
w wydatkach kwalifikowanych 
wynosi jedynie 792.659,18 zł, z 
czego aż 637.471,00 zł pochodzi 
ze środków pożyczki Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Dodatkowo wydat-
ki niekwalifikowane w ramach 
unijnego projektu związane z 
przebudową sieci wodociągowej 
oraz przebudową oświetlenia 
pokrywane są ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych  i środków dotacji na 
2020 rok Górnośląsko - Zagłę-
biowskiej Metropolii w łącznej 
kwocie 1.896.300,00 zł. Powo-
duje to, że montaż finansowy tej 
wartej prawie 8,9 miliona złotych 

inwestycji jest bardzo korzystny 
dla naszej gminy.    

Planowane zakończenie całej 
inwestycji zgodnie z umową to 
30 listopada 2021r. Wykonawca 
zgłasza konieczność przedłu-
żenia terminu umownego. Gmi-
na Siewierz na spotkaniu oraz 
w licznych pismach mobilizuje 
Wykonawcę do przyspieszenia 
postępu prac i nadrobienia opóź-
nień oraz o realizację prac w ter-
minie umownym. Szczególnym 
celem jest zapewnienie komfor-
towego dojazdu do posesji pry-
watnych. Zamawiający zwraca 
uwagę Wykonawcy na koniecz-
ność sprawnego zakończenia 
prac na ulicach, gdzie roboty zo-
stały już rozpoczęte.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

realizacja BudoWy kanalizacji na piWoni W sieWierzu
Trwają prace związane z realizacją inwestycji polegającej 

na budowie kanalizacji oraz przebudowie i odwodnieniu dróg, 
a także przebudowie wodociągu na Piwoni w Siewierzu. Aktu-
alnie wykonywane są prace związane z kanalizacją sanitarną 
oraz roboty elektrycznena ulicy Kolejowej oraz przygotowana 
została podbudowa na ulicy Klubowej w Siewierzu. 

W szczególności projektowana 
przebudowa układu drogowego 
zakłada przebudowę istniejących 
chodników na całym zakresie 
opracowania, budowę ciągu pie-
szo-rowerowego o nawierzchni 
asfaltowej od Szkoły Podstawo-
wej w kierunku targowiska i da-
lej, aż do skrzyżowania z ulicami 
Częstochowską i Mickiewicza 
oraz przebudowę jezdni, przebu-
dowę parkingów przy placu tar-
gowym, budowę nowych miejsc 
postojowych przy ulicy Plac Stra-
żacki jako uzupełnienie miejsc 
postojowych dla klientów Rynku. 
W celu poprawy bezpieczeństwa 
na tych drogach, w projekcie za-

łożono lokalizację wyniesionych 
przejść dla pieszych, ujednoli-
cenie szerokości pasa ruchu, 
odpowiednie ukształtowanie 
spadków jezdni oraz nową sieć 
oświetlenia ulicznego. Ponadto 
zakres inwestycji obejmuje bu-
dowę kanału technologicznego 
oraz budowę i przebudowę sieci 
kanalizacji deszczowej odwod-
nienia ulicy, sieci wodociągowej, 
budowę i przebudowę przyłączy 
wody oraz kanalizacji sanitarnej.

Celem zmniejszenia stłocze-
nia pojazdów w pobliżu Rynku w 
projekcie uwzględniono zmianę 
organizacji ruchu na południo-
wym odcinku ulicy Piłsudskiego. 

Zaprojektowano ruch jednokie-
runkowy na odcinku wychodzą-
cym od Rynku - wzdłuż budynku 
kamienicy, w którym obecnie 
mieści się sklep „Karolina”. Pla-
nuje się, że pojazdy poruszające 
się od szkoły w kierunku cen-
trum miasta będą przejeżdżały 
odcinkiem drogi przy posterunku 
policji oraz alternatywną drogą 
ul. Bohaterów i dalej ul. Często-

chowską.
W celu zapoznania się z kom-

pletną dokumentacją projektową 
prosimy o kontakt z Wydziałem 
Rozwoju Inwestycji Funduszy i 
Zamówień Publicznych – (32) 64 
99 471, inwestycje@siewierz.pl.   

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

zakończono etap projektoWy ulic piłsudskiego i plac straŻacki 
W sieWierzu

Zakończono etap projektowy przebudowy dróg na uli-
cach Piłsudskiego i Plac Strażacki w Siewierzu. W sierp-
niu bieżącego roku Gmina uzyskała brak sprzeciwu do 
zgłoszeń obejmujących kompleksową inwestycję drogową 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Projekt przebudowy dróg na ulicach Piłsudskiego i Plac Strażacki w Siewierzu.

Wykonawca - Biuro Projek-
towe DSW Projekt Sp. z o.o. z 
Chorzowa wykonał inwentary-
zację obiektów i na jej podstawie 
sporządził koncepcje projekto-
we zakładające przekształcenie 
mniejszego z budynków na dwa 
mieszkania chronione z dostoso-
waniem wejścia dla osób niepeł-

nosprawnych, natomiast w głów-
nym budynku w większej części 
wydzielono centrum opiekuń-
czo-mieszkalne przeznaczone 
do przebywania 12-15 osób na 
pobyt całodobowy, a pozostała 
część zostanie przekształcona 
na Dom Pomocy Społeczenej. W 
części podziemnej przewidziano 

kotłownię gazową, natomiast w 
części centralnej budynku, kon-
cepcja zakłada wprowadzenie 
funkcji wypoczynkowej z siłownią 
zewnętrzną i dużą ilością zieleni. 

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 zaprojek-
towanie zagospodarowania wo-
kół budynków.

Wartość umowy z Wyko-
nawcą to 69.300,00 zł. Zada-
nie powinno zostać wykonane  
do 15 grudnia 2021 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

koncepcja przeBudoWy gMinnycH BudynkóW W gołucHoWicacH
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy budynków dawnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Gołuchowicach na Dom Pomocy Społecznej, centrum 
opiekuńczo-mieszkalne oraz mieszkanie chronione.
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Zakres zadania obejmuje: fre-
zowanie nawierzchni bitumicz-
nej, oczyszczenie mechaniczne 
nawierzchni jezdni, skropienie 
nawierzchni emulsją asfaltową, 

ułożenie warstwy ścieralnej o 
grubości 4 cm - 1879,2 m2 i ułoże-
nie obrzeży betonowych - 180 m.

Rozwiązanie jest rozwiąza-
niem tymczasowym, w celu po-

lepszenia komfortu mieszkańców 
ul. Sikorskiego, natomiast w celu 
realizacji zadania polegającego 
na przebudowie i remoncie dróg 
gminnych ul. Targowej i ul. Sikor-
skiego,  został złożony wniosek 
o dofinansowanie z Programu 
„Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg”. W ramach tego zadania 
przewidziano przebudowę na-
wierzchni jezdni na ul. Sikorskie-

go i ul. Targowej, przebudowę 
zjazdów indywidualnych do po-
sesji, budowę oraz przebudowę 
chodników, budowę ścieżki pie-
szo- rowerowej, budowę kanali-
zacji deszczowej wraz z przebu-
dową kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

nakładka asFaltoWa na ul. sikorskiego W sieWierzu
Gmina dokonała wyboru Wykonawcy nakładki asfaltowej w ul. 

Sikorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych, „Myszków” Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w 42-310 Żarki ul. Myszkowska 
5- na kwotę 96 949,95 zł brutto.

Trwają prace wykończenio-
we. Zaakceptowano wnioski 
materiałowe dotyczące opraw 
oświetleniowych wewnętrznych 
jak również osprzętu do instala-
cji domofonowej.  Wykonawca 
rozpoczął również prace przy 
zagospodarowaniu terenu ota-
czającego budynek. 

Zadanie obejmuje budowę 
kompletnego budynku mieszkal-

nego z 16 mieszkaniami socjal-
nymi wraz z niezbędnymi siecia-
mi, przyłączami i instalacjami, 
ogrodzeniem, oświetleniem te-
renu, zagospodarowaniem zie-
leni oraz zjazdem z ulicy Bema. 
Wartość umowy z wykonawcą to 
ponad 3,1 miliona złotych.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trWa BudoWa Budynku socjalnego przy ul. BeMa W sieWierzu
Kontynuowane są prace związane z budową budynku miesz-

kalnego wielorodzinnego przy ul. Bema w Siewierzu. Wykonaw-
ca – „AMB Budownictwo mgr inż. Krzysztof Prokop” z Krasoci-
na wykonał przyłącze kanalizacji sanitarnej, wykonano również 
zjazd z drogi publicznej oraz dokonano przestawienia wiaty 
przystankowej. 

Wielorodzinny budynek socjalny powstaje w Siewierzu.

Pomimo cotygodniowych na-
rad na budowie oraz bieżącej 
kontroli nad wykonywaniem in-
westycji, stan zaawansowania 
prac realizowanych przez firmę 
Junkobud Sp. z o.o. z Chorzo-
wa nie odpowiada aktualnie 
obowiązującemu harmonogra-
mowi rzeczowo-finansowemu, 
a realizacja robót przez Wyko-
nawcę nie odbywa się w wy-
starczającym tempie do nadro-
bienia opóźnień i zakończenia 
inwestycji w przewidzianym w 
umowie terminie do dnia 30 
września br. Wśród przyczyn 
takiego stanu rzeczy Wyko-
nawca wskazuje aktualną sytu-
ację epidemiologiczną, dostęp 
do siły roboczej oraz rosnące 
ceny materiałów budowlanych.

Gmina Siewierz, jako Zama-
wiający stara się, aby pomimo 
pandemii Wykonawca reali-
zował prace przewidziane w 
projekcie i nie doprowadzał do 
przestojów. W celu usprawnie-
nia realizacji zadania oraz stwo-
rzenia sprzyjających warunków 
realizacji Gmina przystała na 
wnioskowaną przez Wykonaw-
cę zmianę metody płatności z 
kwartalnych na miesięczne. 

Taki zabieg ma przyczynić się 
do poprawy płynności finanso-
wej Wykonawcy i sprostania 
wykonywanej inwestycji.

W związku z panującą epi-
demią COVID oraz obowiązu-
jącą Ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19 
Gmina nie ma obecnie możli-
wości dochodzenia należności 
od Wykonawcy z tytułu kar 
umownych za nieterminową 
realizację zadania. Wykonaw-
ca nie złożył jeszcze wniosku o 
aneks terminowy, jednakże in-
formujemy, że niestety obecny 
stan zaawansowania prac nie 
pozwoli na zakończenie zada-
nia w terminie. Po monitach tut. 
Urzędu podczas narady robo-
czej oraz wskazaniach inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, 
Wykonawca zadeklarował, że 
w najbliższych dniach przystą-
pi do robót w zakresie branży 
elektrycznej. W szczególności 
Wykonawca zadeklarował roz-
poczęcie prac związanych z 
wykonywaniem nowego oświe-
tlenia ulicznego w stylu parko-
wym oraz budową podziemnej 

sieci niskiego  napięcia.
Na realizację inwestycji gmi-

na ma w pełni zabezpieczone 
środki w tegorocznym budże-
cie. Na podstawie podpisanej 
umowy o dofinansowanie w 
ramach środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa na lata 2014 - 
2020 dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i bu-
dżetu państwa wynosi aż 95 
% kosztów kwalifikowalnych 
i stanowi kwotę 3.262.461,26 
zł. Dodatkowo część wydatków 

niekwalifikowlanych w ramach 
projektu unijnego pokrywana 
jest środkami Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w 
kwocie 409.762,00złotych. W 
związku z tym Gminie zależy 
na prawidłowej realizacji i rozli-
czeniu zadania, a w tym wzglę-
dzie jesteśmy uzależnieni od 
realizacji robót i zaawansowa-
nia prac ze strony Wykonawcy.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trWa realizacja inWestycji zWiązanej z przeBudoWą ulicy 
krakoWskiej W sieWierzu

Wykonywane jest korytowanie oraz stabilizacja na odcinku  
od Rynku do skrzyżowania z ulicami Ludową i Stoczkową. 

Trwa przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu.
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Strategia została przygo-
towana zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o sa-
morządzie gminnym oraz w 
ustawie o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju. Pro-
jekt strategii został poddany 
konsultacjom społecznym, w 
ramach których został poda-
ny do publicznej wiadomości 
poprzez publikację na ofi-
cjalnej stronie internetowej 
gminy oraz przesłany m.in. 
do Zarządu Województwa 
Śląskiego, Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej PGW Wody Polskie, 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, sąsiednich gmin, 
związków gmin, partnerów 
społecznych i gospodarczych. 
Należy zaznaczyć, że projekt 

strategii powstawał w złożo-
nych uwarunkowaniach trwa-
jącej pandemii koronawirusa, 
niemniej jednak wszystkie 
wskazane uwarunkowania, 
analizy i wnioski pozostały 
aktualne.

Z uwagi na konieczność 
planowania rozwoju gminy 
w perspektywie najbliższych 
lat, koniecznym jest posiada-
nie dokumentu programowe-
go, w którym są zdefiniowa-
ne kierunki rozwoju, cele do 
osiągnięcia oraz wskazane 
kluczowe obszary interwencji. 
Nadto do efektywnego stra-
tegicznego zarządzania nie-
zbędna jest wiedza na temat 
aktualnej oraz przyszłej sytu-
acji gminy, z uwzględnieniem 
przewidywanych zmian, które 

zachodzą w otoczeniu gminy. 
Omawiane informacje i dane 
zawarto w przygotowanym 
dokumencie, który obok opi-
su stanu gminy i nakreślenia 
najważniejszych wyzwań dla 
jej rozwoju, zawiera również 
diagnozę gminy pod wzglę-
dem sytuacji przestrzennej, 

społecznej i gospodarczej 
oraz nakreśla strategiczne 
kierunki rozwoju gminy.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

radni jednogłoŚnie przyjęli noWą strategię rozWoju
W dniu 30 sierpnia 2021 roku na sesji Rady Miejskiej w 

Siewierzu została przyjęta Strategia Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Siewierz na lata 2021 – 2027.

Rada Miejska w Siewierzu przyjęła „Strategię Rozwoju  
Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021-2027”.

Wykonano m.in.: na placu 
zabaw w Kuźnicy Warężyń-
skiej (malowanie elemen-
tów drewnianych zestawu 
zabawowego i elementów 
ogrodzenia), plac zabaw w 
Karsowie (malowanie ele-
mentów drewnianych wszyst-
kich  urządzeń), plac zabaw 
w Wojkowicach Kościelnych 
przy ul. Piastowskiej (wymia-
na elementów uszkodzonych, 
malowanie elementów drew-

nianych i metalowych), plac 
zabaw w Tuliszowie (uzupeł-
nienie elementów zniszczo-
nych i brakujących, naprawa 
karuzeli, wymiana zniszczo-
nych desek siedziskowych w 
ławkach, malowanie elemen-
tów urządzeń), plac zabaw w 
Podwarpiu (wymiana uszko-
dzonych elementów drew-
nianych, malowanie ławek i 
elementów drewnianych urzą-
dzeń), plac zabaw przy ul. 

Mostowej w Siewierzu (mon-
taż nawierzchni bezpiecznej 
pod huśtawką wahadłową, 
malowanie elementów drew-
nianych, wymiana uszkodzo-
nych elementów drewnianych 
urządzeń zabawowych i ła-
wek), plac zabaw w Nowej 
Wiosce (wymiana elemen-
tów uszkodzonych, malowa-
nie urządzeń), plac zabaw 
w Brudzowicach – Krzano-
wie (wymiana uszkodzonych 
elementów drewnianych w 
zestawia zabawowym, malo-
wanie ławek), plac zabaw w 

parku przy ul. Żwirki i Wigury 
w Siewierzu (wymiana uszko-
dzonego zawiesia trapu lino-
wego). Na powyższe napra-
wy i remonty wydano do tej 
pory, w 2021 r., kwotę niemal 
29 tys zł. 

Niestety, podczas odbioru 
II etapu prac  remontowych 
zauważono nowe uszkodze-
nia (najczęściej  z powodu 
dewastacji), które trzeba bę-
dzie usunąć i ponieść następ-
ne koszty  naprawy.

Referat Gospodarki  
Komunalnej i Lokalowej

reMonty na placacH zaBaW W 2021 roku
Zakończony został II etap prac remontowych na placach 

zabaw administrowanych przez UMiG Siewierz. Prace wy-
konywano na 9-ciu placach zabaw. 

Jedną tablicę zamontowa-
no w centrum Siewierza na 
przystanku Rynek, natomiast 
drugą przy punkcie prze-
siadkowym na Placu Wojska 
Polskiego w Siewierzu. Są 
to urządzenia, dzięki którym 
pasażerowie wiedzą, o której 
najbliższy autobus odjeżdża z 
przystanku. Tablice zawierają 
sześciowersowe informacje. 
Pięć pierwszych wersów wy-
świetla informacje o odjaz-
dach autobusów. W ostatnim 
szóstym wierszu przekazywa-
ne są komunikaty o ewentual-
nych utrudnieniach w ruchu. 

Ostatnia informacja będzie 
szczególnie cenna  w okresie 
zimowym, kiedy to gołoledzie 
lub inne utrudnienia w ruchu 
będą skutkować opóźnieniem 
odjazdu  autobusów. 

Dodatkowo, na każdej tabli-
cy znajduje się kamera, dzięki 
której pasażerowie czują się 
bezpieczniej, a ponadto bę-
dzie można ustalić sprawców 
ewentualnych aktów wandali-
zmu.

Tablice zostały zakupio-
ne oraz zamontowane przez 
Zarząd Transportu Metropo-
litalnego w porozumieniu z 

Gminą Siewierz. Koszt jednej 
tablicy to kwota ok. 40 tys. 
złotych.

Referat Gospodarki  
Komunalnej i Lokalowej

taBlice interaktyWne W sieWierzu!
Pod koniec lipca bieżącego roku na terenie Siewierza 

zostały zamontowane dwie nowe tablice Systemu Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej. 

Za pomocą interaktywnych tablic pasażerom przekazywane  
są między innymi informacje o utrudnieniach w ruchu.
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W pięciu przedszkolach oraz 
oddziałach przedszkolnych, dla 
których organem prowadzącym 
jest nasz samorząd wychowa-
niem przedszkolnym objęto 468 
najmłodszych.  Dodatkowo do 
trzech przedszkoli niepublicz-
nych, dotowanych przez naszą 
gminę i  funkcjonujących na ter-
nie Siewierza uczęszcza  121 
dzieci.

W pierwszym gminnym żłob-
ku, który rozpoczął również swą 
działalność w dniu 1 września, 
zapewniono opiekę dla 20 dzie-
ci w wieku do lat 3. Na terenie 

Siewierza działają ponadto dwa 
żłobki prowadzone przez pod-
mioty prywatne, do których zapi-
sanych jest 40 dzieci W szkołach 
i placówkach przedszkolnych 
prowadzonych przez gminę za-
trudnionych jest łącznie 205 na-
uczycieli oraz 88 pracowników 
obsługi i administracji, ponadto w 
żłobku gminnym zatrudnione są 
4 osoby.

W tym roku dobiegły końca 
największe gminnych inwestycje, 
które  poprawią codzienne życie 
wielu mieszkańców naszej gmi-
ny. Dzięki nim wielu rodziców bę-

dzie miało możliwość powrotu na 
rynek pracy. Z dniem 1 września 
rozpoczęły swą działalność Pu-
bliczne Przedszkole w Siewierzu 
w nowej siedzibie oraz pierwszy 
Żłobek Gminny w Siewierzu.

Należy podkreślić, że w  
czerwcu 2021 r. na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy Sie-
wierz Zdzisława Banasia Rada 
Miejska w Siewierzu podjęła 
uchwałę, na mocy której miesz-
kańcy Miasta i Gminy Siewierz 
będą mieli możliwość całkowite-
go zwolnienia z opłaty stałej za 
pobyt dziecka w żłobku - Uchwa-
ła Nr XXIV/265/2021 Rady 
Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 
czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2021 r., poz. 4485). Ozna-

cza to, że opieka nad dzieckiem 
nieprzekraczająca 10 godzin 
dziennie w Żłobku Gminnym w 
Siewierzu będzie bezpłatna. Wa-
runkiem, który, jest niezbędny 
do uzyskania przedmiotowego 
zwolnienia jest odprowadzanie 
przez rodziców podatku docho-
dowego do Urzędu Skarbowego 
właściwego dla gminy Siewierz. 
Rodzice dzieci uczęszczających 
do Żłobka Gminnego w Siewie-
rzu będą wnosić jedynie opłatę 
za wyżywienie, według stawki 
dziennej – 10,00 zł, ustalonej 
przez Dyrektora Żłobka Gminne-
go w Siewierzu.

Referat Oświaty, Kultury i Promocji

rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 W gMinie sieWierz
W dniu 1 września  br. w placówkach oświatowych za-

inaugurowano rok szkolny 2021/2022. W nowym roku 
w szkołach podstawowych kształcić się będzie 1127 
uczniów, w tym w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 
132 dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w klasach pierwszych kształcić się będzie 132 dzieci.

Wsparcie w ramach projektu 
kierowane jest do uczniów oraz 
nauczycieli 5 szkół, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina Siewierz. W ramach pro-
jektu realizowane są m.in. za-
jęcia kształtujące kompetencje 
kluczowe, ICT, zajęcia rozwija-
jące i uzupełniające z matema-
tyki, biologii, języka angielskiego 
i niemieckiego, zajęcia z języka 
polskiego dla cudzoziemców, 
zajęcia eksperymentalne w za-
kresie nauk przyrodniczo – ma-
tematycznych i zajęcia specja-
listyczne m.in. logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne, 
trening umiejętności społecz-
nych, zajęcia rewalidacyjne dla 

uczniów z niedosłuchem oraz 
podnoszone będą kompetencje 
zawodowe nauczycieli. 

Celem projektu jest podnie-
sienie jakości oferty edukacyjnej 
poprzez realizację zajęć mają-
cych na celu rozwijanie kompe-
tencji kluczowych, nauczanie 
metodą eksperymentu, indywi-
dualizację pracy z uczniem o 
specjalnych potrzebach oraz do-
skonalenie umiejętności nauczy-
cieli. Projekt będzie realizowany  
do 30.11.2022.

Nie jest to jedyny projekt reali-
zowany ze wsparciem Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
skierowany do dzieci na terenie 
naszej Gminy. Z dniem 1 lipca 

Publiczne Przedszkole w Siewie-
rzu rozpoczęło realizację zada-
nia Rozwój edukacji przedszkol-
nej w Gminie Siewierz poprzez 
upowszechnianie i podniesienie 
jakości edukacji przedszkolnej.

Umowa o dofinansowanie re-
alizacji projektu w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020 zawarta zo-
stała już w 2018 roku a realizacja 
przewidziana w nowym budynku 
przedszkola. W ramach projektu 
w  okresie od 1 września 2021 
roku do 31 sierpnia 2022 roku 
ze wsparciem unijnym  funk-
cjonować będzie grupa dzieci  
w wieku 3-4 lat, prowadzone 
będą dodatkowe zajęcia dla łącz-
nie sześćdziesięciu sześciu dzie-
ci z zakresu profilaktyki dysleksji, 
z Integracji Sensorycznej oraz 
Artreterapii. Kwalifikacja dzie-
ci do objęcia specjalistycznym 
wsparciem będzie odbywała się 

przede wszystkim na podstawie 
obserwacji i wskazania wycho-
wawców grup połączonych z 
wywiadami z rodzicami/opieku-
nami dzieci uczęszczającymi do 
placówki. W celu prawidłowej 
realizacji projektu zakupione 
zostało  niezbędne dodatkowe 
wyposażenie oraz pomoce dy-
daktyczne do przeprowadzenia 
zajęć specjalistycznych. Podnie-
sione zostaną także kwalifika-
cje nauczycieli zatrudnionych w 
przedszkolu poprzez ich udział 
w studiach podyplomowych i 
kursach. Całkowita wartość re-
alizowanego projektu wynosi 
494.359,69 złotych a dofinanso-
wanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwo-
cie 420.205,73 złotych stanowi 
85%.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

projekt pn.: koMpetencje kluczoWe, Metoda eksperyMentu oraz  
indyWidualizacja pracy z ucznieM drogą edukacyjnej przygody 
ucznióW z terenu gMiny sieWierz  

Od września 2021 roku, po przerwie wakacyjnej, kontynuowa-
ne są zajęcia w ramach projektu pn: Kompetencje kluczowe, 
metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem 
drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz 
dofinansowanego na kwotę 717.747,27 zł ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

W szkołach podstawowych w naszej gminie rok szkolny rozpoczęło 1127 uczniów.
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Budowa nowoczesnej pla-
cówki wychowania przedszkol-
nego  oraz pierwszego żłobka 
gminnego  to przedsięwzię-
cia, które mają dla gminy Sie-
wierz szczególne znaczenie. 
Inwestycje były poprzedzone 
kilkuletnimi przygotowania-
mi. Dotychczasowy budynek 
przedszkola, który  powstał w 
roku 1970, nie był przystoso-
wany do współczesnych wy-
mogów jakie powinny spełniać 
obiekty oświatowe. W budynku, 
gdzie  mieściła się dotychcza-
sowa placówka przedszkolna 
nie było możliwości wykona-
nia kompleksowego remontu,  
modernizacji oraz rozbudowy, 
a tym samym  zapewnienia 
właściwych warunków eduka-
cji dzieci w wieku od 3 do 6 
lat, zwłaszcza dzieci objętych 
kształceniem specjalnym. Na 
terenie naszej gminy do tej 
pory nie funkcjonowała samo-
rządowa placówka opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3.

Nowo powstałe przedszkole 
i żłobek w Siewierzu to jedna 
z najnowocześniejszych pla-

cówek tego typu w Polsce. W 
obiekcie o powierzchni ponad 3 
tys. m2, oprócz sal dydaktycz-
nych znajdują się między inny-
mi sale do leżakowania, sala 
ko-rekcyjna i rytmiczna, sala 
integracji sensorycznej, sala 
audytoryjna, kuchnia, jadalnia 
oraz przestronna sala zabaw. 
Budynek jest wolny od barier 
architektonicznych i w pełni do-
stosowany do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.

Wolny czas na świeżym po-
wietrzu dzieci mogą spędzać 
na zorganizowanym placu za-
baw na terenie działki wypo-
sażonym w liczne urządzenia 
zabawowe i edukacyjne. Teren 
wyposażony jest w sprzęt z 
odpowiednimi atestami, prze-
znaczony dla różnych grup 
wiekowych. Realizowany plac 
zabaw wykonany został z po-
działem na przeplatające się 
strefy wiekowe dla młodszych 
i starszych dzieci, urządzenia 
integracyjne i przystosowane 
dla dzieci z niepełnosprawno-
ścią. Dodatkowo, teren wokół 
przedszkola w niedługim cza-

sie, zostanie jeszcze bardziej 
uatrakcyjniony poprzez wyko-
nanie siłowni obejmującej pięć 
podwójnych urządzeń oraz 
doposażenie placu zabaw dla 
starszych dzieci w dwa nowe 
urządzenia zabawowe.

Koszt budowy przedszkola 
i żłobka wyniósł 17,4 miliona 
złotych. Dofinansowanie: 1,6 
mln zł pochodzi ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz 1,7 mln. zł ze środków 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Programu 
działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji.

Koszt budowy żłobka wyniósł 
815 tysięcy złotych. Dofinanso-
wanie inwestycji to kwota 650 
tysięcy złotych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach 
Rządowego programu Maluch 
+ 2020 na utworzenie miejsc 
opieki dla dzieci do lat 3 oraz 
zakup wyposażenia żłobka.

Referat Oświaty, Kultury i Promocji

oddano do uŻytku noWą siedziBę przedszkola oraz pierWszy  
ŻłoBek gMinny W sieWierzu

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy zainaugurowali rok 
szkolny w nowej siedzibie Publicznego Przedszkola oraz 
Gminnego Żłobka, zlokalizowanego przy ulicy generała 
Władysława Sikorskiego w Siewierzu.

Budynek oraz otoczenie 
przedszkola oraz żłobka są 
nowoczesne i przestronne, 
ale przede wszystkim przyja-
zne dzieciom.

Dnia 28 sierpnia drzwi 
przedszkola oraz żłobka były 
otwarte nie tylko dla dzieci, 
ale także dla ich rodziców, 
dziadków oraz wszystkich 
mieszkańców Miasta i Gminy 
Siewierz. Dyrektor przedszko-
la i żłobka, Joanna Kupczyk, 
zaprosiła wszystkich zainte-
resowanych na „Dni otwar-
te” placówki. Goście przybyli 
tłumnie, zwiedzając i ogląda-

jąc piękne i kolorowe sale, 
wyposażone w nowoczesny 
sprzęt, meble oraz pomoce 
dydaktyczne. Duże wrażenie 
na zwiedzających zrobiła ja-
dalnia, sala autytoryjna, sala 
zabaw, sala rytmiczno-rucho-
wa oraz sala da zajęć SI. Du-
żym zainteresowaniem cieszył 
się także plac zabaw, gdzie 
dzieci pod opieką rodziców 
miło spędziły czas, nawiązu-
jąc znajomości i przyjaźnie z 
nowo poznanymi kolegami i 
koleżankami. Mamy nadzieję, 
że nauka i zabawa w nowo 
powstałym budynku będzie 

dla przedszkolaków i dzieci 
żłobkowych niezapomnianą 
przygodą oraz wielką przy-
jemnością.

Publiczne Przedszkole w Siewierzu

dzień otWarty W puBlicznyM przedszkolu oraz ŻłoBku gMinnyM 
W sieWierzu

Publiczne Przedszkole oraz Żłobek Gminny w Siewierzu 
to nowo wybudowane placówki, które od początku wrze-
śnia cieszą nie tylko najmłodszych mieszkańców. 

Nowa siedziba przedszkola oraz żłobek zlokalizowane są przy ulicy  
gen. Władysława Sikorskiego w Siewierzu.

W ostatnią sobotę sierpnia placówkę przedszkolną i żłobek  
mogli obejrzeć wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
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W miesiącu sierpniu ww. 
podmiot zebrał i zagospodaro-
wał 205,48 ton niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz 149,806 ton 
odpadów zbieranych selektyw-
nie. Koszt usługi wyniósł 238 
870,88 złotych.

Od dnia 1 stycznia 2021 
roku właściciele nieruchomo-
ści zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi, kompostujący bioodpady w 
kompostowniku przydomowym 
mogą skorzystać ze zwolnienia 
w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi. Do dnia 31 sierpnia złożo-
nych zostało 718 deklaracji.

Właściciele nieruchomości, 
którzy jeszcze nie skorzysta-
li ze zwolnienia a chcieliby z 

niego skorzystać zobligowani 
są do złożenia deklaracji oraz 
do kompostowania bioodpaów 
w kompostowniku przydomo-
wym.

Przypominamy, że w razie 
stwierdzenia, iż właściciel nie-
ruchomości, który złożył infor-
mację dotyczącą posiadania 
kompostownika przydomo-
wego i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących od-
pady komunalne:

• nie posiada kompostownika 
przydomowego,

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

• uniemożliwia burmistrzowi 
lub upoważnionej przez niego 
osobie dokonanie oględzin nie-

ruchomości, w celu weryfikacji 
zgodności informacji zawartej 
w złożonej deklaracji,

burmistrz stwierdza, w dro-
dze decyzji, utratę prawa do 
ww. zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia 
następuje od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym stwierdzo-
no wystąpienie co najmniej jed-
nej z ww. przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze 

zwolnienia będzie mogło na-
stąpić nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia, w 
którym decyzja o utracie prawa 
do tego zwolnienia stała się 
ostateczna, i wymaga złożenia 
nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

gospodarka odpadaMi koMunalnyMi W gMinie sieWierz
W 2021 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Siewierz realizuje firma  
ALBA MPGK Sp z o.o. 

Komisja przeprowadziła 
wizje lokalne w poszkodo-
wanych gospodarstwach do-
mowych, przeanalizowała, 
zweryfikowała oraz oceniła 
poniesione straty. Na pod-

stawie zgromadzonej doku-
mentacji, w tym rodzinnych 
wywiadów środowiskowych, 
przyznano i wypłacono po-
moc finansową dla 42 osób/
rodzin poszkodowanych w 

wyniku gradobicia na łączną 
kwotę 198.900,00 złotych, w 
tym:

27.500,00 zł - na częścio-• 
we pokrycie strat w go-
spodarstwie domowym
120.700,00 zł -  na czę-• 
ściowe pokrycie kosz-
tów remontu budynków 
mieszkalnych
50.700,00 zł - na czę-• 

ściowe pokrycie kosztów 
remontu budynków go-
spodarczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

poMoc FinansoWa dla poszkodoWanycH W Wyniku gradoBicia
W związku z wystąpieniem w dniach 24 – 25 czerwca 2021 r. 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu na 
terenie Gminy Siewierz, Zarządzeniem Burmistrza została po-
wołana komisja do ustalenia szkód i szacowania strat powsta-
łych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Budynki były w bardzo 
złym stanie technicznym, a 
tym samym stanowiły zagro-
żenie bezpieczeństwa dla 
przebywających na nieru-
chomościach osób. Zadanie 
realizowała Firma Handlo-
wo-Usługowa Błażej Burzyk 
z Sadowa, która w postępo-
waniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego złożyła 
najkorzystniejszą ofertę i 
wykonała zadanie za kwotę 
20.601,27 zł. Poza rozbiórką 
budynków, uprzątnięte zosta-
ły również wszystkie odpady, 
a teren został wykarczowany 
z chwastów i krzaków. Należy 
również nadmienić, iż przed 
zleceniem rozbiórki w/w bu-
dynków Gmina zobowiązana 
była do uzyskania stosow-

nych zezwoleń z Wydziału 
Architektury Starostwa Po-
wiatowego w Będzinie oraz 
Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Katowicach. 
Niestety Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków od-
mówił Gminie Siewierz ze-
zwolenia na rozbiórkę bu-
dynku tzw. „starej poczty”, 
który w ostatnim czasie pełnił 
funkcję mieszkalną. Pomi-
mo, złego stanu techniczne-
go budynku oraz zniszczeń 
będących skutkiem pożaru, 
rozbiórka budynku nie była 
możliwa. Zezwoleniem ob-
jęto jedynie budynki gospo-
darcze. Wymóg uzyskania 
tzw. pozwolenia konserwa-
torskiego wynika z faktu, iż 
przedmiotowa nieruchomość 

graniczy bezpośrednio z tere-
nem układu urbanistycznego 
starego miasta Siewierz, któ-
ry we wcześniejszych latach 
został wpisany do rejestru 
zabytków byłego wojewódz-
twa katowickiego. Aktualnie 

Gmina Siewierz jest na etapie 
uzgodnień warunków budowy 
ogrodzenia w/w nieruchomo-
ści.

Referat Gospodarki  
Komunalnej i Lokalowej

rozeBrano zniszczone Budynki, niestety nie Wszystkie!
W sierpniu br. Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalo-

wej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz prowadził prace obej-
mujące rozbiórkę dwóch budynków gminnych zlokalizo-
wanych w Siewierzu przy ulicy Kościuszki nr 8. 

W ramach zadania dokonano rozbiórki budynków gospodarczych  
przy ul. Kościuszki 8 w Siewierzu.
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Uruchamiane są kolejne 
systemy oświetlenia uliczne-
go w naszej gminie. W czerw-
cu oświetlona została ul. Pod-
żarze w Dziewkach łącznie z 
ul. Podleśną w Żelisławicach,  

kilka tygodni później urucho-
miono oświetlenie uliczne na 
odcinku od skrzyżowania ul. 
Szerokiej i Widokowej w Tu-
liszowie w kierunku Podwar-
pia (odcinek drogi gminnej, 

który nie był oświetlony). W 
najbliższych dniach urucho-
mione zostanie oświetlenie 
ul. Jeziornej w Siewierzu do 
ul. Spacerowej w Tuliszowie 
oraz oświetlenie uliczne na 

Łysej Górze. Łączny koszt 
realizacji tych inwestycji wy-
niósł 315.204 zł. 

Referat Gospodarki  
Komunalnej i Lokalowej

trWa rozBudoWa systeMu oŚWietlenia ulicznego W gMinie sieWierz 

Przedmiotowe uchwały roz-
poczęły tryb formalno-praw-
ny procedur planistycznych, 
które mają na celu określenie 
polityki przestrzennej gminy, 
ustalenie lokalnych zasad za-
gospodarowania przestrzen-
nego, nadania przestrzeni 
nowych kierunków i uporząd-
kowania stanu dotychczaso-
wego.

Granice obszaru opraco-
wywanych dokumentów pla-
nistycznych obejmują część 
Osiedla Zachód w Siewierzu. 
Celem usprawnienia prac pla-
nistycznych i ułatwienia loka-
lizacji obszaru opracowania 
osobom zainteresowanym, 
w uchwałach przyjęto takie 
same granice terenu opra-
cowania. Granice obejmują 
obszar zachodniej części 
osiedla, gdzie dominuje prze-
strzeń niezagospodarowana. 
Od północy teren ogranicza 
ul. Wrzosowa, od południa 
ul. Bytomska, od wschodu ul. 
Gietyngiera (z przedłużeniem 
granicy do ul. Bytomskiej) na-
tomiast od zachodu granica 
biegnie przed terenami prze-
widzianym pod rozbudowę 
cmentarza parafialnego na 
Osiedlu Zachód.

Wykonanie dwóch opra-
cowań planistycznych spo-
wodowane jest wymogami 

prawnymi, które aktualnie 
obowiązują. Koniecznym 
jest zaktualizowanie zapi-
sów studium uwarunkowań, 
dostosowanie jego kierun-
ków do bieżących potrzeb i 
trendów zagospodarowania 
przestrzennego. Na bazie 
zamienionego studium zo-
stanie sporządzony miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego, który nada 
przestrzeni konkretne prze-
znaczenie. Istotnym i wartym 
uwagi jest fakt, iż ustalenia 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go nie będą mogły naruszać 
kierunków określonych w 
studium uwarunkowań, stąd 
ważny jest aktywny udział 
mieszkańców z pracach pla-
nistycznych dotyczących 
obydwóch opracowań.

Przedmiotowe działania ze 
strony Gminy podyktowane 
są dynamiką rozwoju miasta, 
potrzebą stworzenia nowych 
przestrzeni dających możli-
wości inwestowania zarówno 
klientowi indywidualnemu jak 
i grupowemu.

Lokalizacja w sąsiedztwie 
lasów i Zalewu Przeczycko 
– Siewierskiego, otoczenie 
w postaci istniejącego kom-
pleksu zabudowy mieszka-
niowej na Osiedlu Zachód, 

ukształtowany system komu-
nikacji i infrastruktury tech-
nicznej sprawiają, że teren 
objęty opracowaniami po-
przez stworzenie dokumen-
tów planistycznych stanie 
się atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania i zainwestowa-
nia.

Celem poznania dalszych 
kroków Gminy i aktywnego 

uczestnictwa w sporządzaniu 
opracowań planistycznych 
zachęcamy do śledzenia 
ogłoszeń publikowanych w 
Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta i Gminy w 
Siewierzu.

 

Referat Planowania  
Przestrzennego

rozpoczęto prace planistyczne nad zMianą studiuM uWarunkoWań  
i sporządzenieM MiejscoWego planu zagospodaroWania  
przestrzennego dla częŚci osiedla zacHód

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Siewierzu 
podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania dwóch 
dokumentów planistycznych: zmiany fragmentu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Siewierz oraz opracowania Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta 
Siewierz – Osiedle Zachód. 

Projektanci tj. firma BAAZA 
– Studio Projektowe Wojciech 
Pasterny z Czeladzi przystę-
pują do projektowania tężni 

solankowej dla co najmniej 
40 osób. Obiekt będzie za-
projektowany w stylu nowo-
czesnym i nawiązującym do 

istniejących obiektów na te-
renie Parku Miejskiego oraz 
z dostosowaniem potrzeb dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Aktualnie oczekujemy na 
przedstawienie dwóch wa-
riantów rozwiązań koncepcyj-
nych.

Koszt dokumentacji wynosi 
60 000,00 zł. Termin realiza-
cji przedmiotu umowy to 3 
miesiące czyli do 13 grudnia 
2021 r. 

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

tęŻnia solankoWa W parku MiejskiM W sieWierzu
W dniu 13 września 2021 r. została podpisana umowa na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tężni 
solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
Parku Miejskiego w Siewierzu. 
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Najmłodsi swoją wakacyjną 
przygodę rozpoczęli od zajęć 
plastycznych, podczas których 
powstawały różnorodne prace 
przestrzenne i płaskie. Wakacyj-
ne dzieła zostały zainspirowane 
przyrodą z rożnych stron świata. 
Stosowane podczas zajęć tech-
niki plastyczne miały na celu roz-
wój sprawności manualnej, do-
skonalenie precyzji ruchów oraz 
ćwiczenia małej motoryki.

Aktywnie i na świeżym powie-
trzu dzieci mogły spędzić czas 
uczestnicząc w zajęciach spor-
towych. Zajęcia odbywały się w 
drugim tygodniu wakacji na kom-
pleksie sportowym Orlik W tym 
roku prym na boisku wiodły mini 
siatkówka i piłka nożna. Ponad-
to, w tegorocznej sportowej pro-
pozycji wakacyjnej debiutował 
tenis ziemny. Zajęcia odbywały 
się na siewierskich kortach, dwa 
razy w tygodniu. Bez wątpienia 
sport wpływa nie tylko na popra-
wę zdrowia i kondycji dziecka, 
ale też pozytywnie oddziałuje na 
jego nastrój. Dzieci, które choć 
trochę się ruszają, mają więcej 
energii, lepszy humor, samopo-
czucie oraz samoocenę. 

Jak co roku, bardzo dużą popu-
larnością cieszyły się zajęcia wo-
kalne. Na zajęciach można było 
doskonalić swoje umiejętności 
głosowe przy akompaniamencie 
fortepianowym. Dzięki ciekawym 
i rytmicznym piosenkom przygo-
towanym przez prowadzącego, 
zajęcia dostarczyły wiele radości 

zarówno tym najmłodszym, jak i 
starszym uczestnikom.

Tego lata bardzo duże zainte-
resowanie wzbudziły warsztaty 
kreatywne i zajęcia twórcze. Jak 
powszechnie wiadomo, każde 
dziecko ma w sobie gen kre-
atywności. Wynikiem kreatywno-
ści, czyli umiejętności tworzenia, 
są innowacyjne pomysły, które 
niewątpliwie ujawniły się na na-
szych zajęciach. Młodzi „artyści” 
stworzyli jedyne i niepowtarzalne 
obrazki z mchu, gniotki z bujną 
fryzurką oraz kompozycje z su-
kulentów w szkle. Prowadzone 
zajęcia twórcze miały na celu 
uświadamianie uczestnikom 
ich potencjału twórczego oraz 
wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, przez wskazywanie 
„mocnych stron” i możliwość 
przeżycia satysfakcji z pracy oraz 
jej efektów. Zajęcia te miały za 
zadanie uwrażliwianie na pięk-
no otaczającego świata, wzbu-
dzanie przeżyć estetycznych, 
a przede wszystkim poznanie 
różnych technik plastycznych. 
Brokat, cekiny i kolorowe kleje 
jeszcze na długo pozostawią po 
sobie ślad w Centrum.

Karaoke to niewątpliwie HIT 
wśród tegorocznych zajęć wa-
kacyjnych. Celem zajęć było 
rozwinięcie pasji muzycznych 
i możliwości wokalnych dzieci. 
Repertuar stanowiły piosenki z 
bardzo szerokiego wachlarza 
zbioru muzyki popularnej, za-
równo stare jak i nowe przeboje. 

Każdy miał szansę aby spróbo-
wać swoich sił z prawdziwym 
mikrofonem w dłoni i w świetle 
ramp scenicznych. Dwutygo-
dniowe zajęcia były świetną za-
bawą i bardzo mile spędzonym 
czasem.

W każdy poniedziałek lipca i 
sierpnia można było wziąć udział 
w szkoleniach „Extreme City” na 
siewierskim skateparku. Miłośni-
cy sportów ekstremalnych, mogli 
doskonalić swoje umiejętności 
jazdy na rolkach, deskorolkach 
oraz hulajnogach. Szkolenia od-
bywały się pod okiem doświad-
czonych instruktorów. 

W ramach Wakacyjnej Akade-
mii Młodego Muzyka dzieci miały 
możliwość rozwijania umiejętno-
ści gry na instrumentach dętych 
i perkusyjnych. Nowo odkryte ta-
lenty z pewnością w przyszłości 
zasilą szeregi orkiestry dętej. Po-
nadto, nauka gry na instrumen-
tach dętych to wspaniała okazja, 
by postawić pierwszy krok na 
drodze do kariery muzycznej 
albo odnaleźć wspaniałe hobby.

Wakacyjne spotkania Mażo-

retek były okazją do zapoznania 
się ze specyfiką zajęć tanecz-
nych, w których skład wchodzi 
m.in. praca z pomponem, twirling 
(praca z pałeczką) i streching. 
Uczestniczki zajęć ćwiczyły ukła-
dy taneczno-marszowe do mu-
zyki orkiestrowej, dzięki którym 
kształtowały poczucie rytmu, 
systematyczność i współdziała-
nie w grupie. 

Organizowane gry i zabawy 
integracyjne były sposobem 
na integrację wśród dzieci oraz 
naukę pracy w zespole. Rolą 
tych spotkań było budowanie 
zaufania i przełamywanie barier 
w kontakcie z innymi dziećmi. 
Wspólne tworzenie herbu oraz 
wieży z określonych materiałów, 
a także kalambury, szumy ko-
munikacyjne czy głuchy telefon, 
dostarczyły dużo pozytywnych 
emocji i radości.

Bardzo się cieszymy, że mogli-
śmy spędzić ten wakacyjny czas 
razem z Wami!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

Wakacje z Miejsko-gMinnyM centruM kultury sportu i turystyki
W lipcu i sierpniu, przez cały okres wakacyjny dzieci i młodzież 

mogły korzystać z bardzo szerokiej oferty zajęć przygotowanej 
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki.

W dniach od 5 do 8 sierpnia 
2021 roku w Bukowinie Tatrzań-
skiej odbył się Ogólnopolski 
Konkurs Gawędziarzy, Instru-
mentalistów, Śpiewaków, Druż-
bów i Starostów Weselnych. Na 
te kilka sierpniowych dni do Bu-
kowiny Tatrzańskiej zjechali się 
gawędziarze, muzykanci, druż-
bowie, starości weselni i śpie-
wacy z całej Polski, prezentując 
folklor wszystkich regionów. Wo-
jewództwo śląskie i tym samym 
Gminę Siewierz reprezentowały 
mieszkanki miejscowości Le-
śniaki: Stanisława Myrta i Karina 
Sornik. Obie panie po raz kolej-
ny odniosły wspaniały sukces. 
Stanisława Myrta zajęła III miej-
sce w kat. gawędziarz, a Karina 
Sornik zdobyła III miejsce w kat. 
śpiew solowy.

Cieszymy się bardzo z suk-
cesu obu Pań i dziękujemy za 
propagowanie oraz podtrzymy-
wanie kultury ziemi siewierskiej 
- mamy wspaniały wzór do na-
śladowania.

Stanisława Myrta jako ubiegło-
roczna laureatka I miejsca w kat. 
śpiew solowy i zdobywczyni Du-
żych Spinek Góralskich, w tym 
roku nie mogła wystąpić w tej ka-
tegorii, ale nic nie stało na prze-
szkodzie, aby zaprezentować się 
w kategorii gawędziarz. Podczas 
konkursu zaprezentowała gawę-
dę własnego autorstwa, która 
bardzo wysoko została oceniona 
przez jury.

Do udziału w konkursie obie 
Panie zostały rekomendowa-
ne przez Instytut Myśli Polskiej 
im. Wojciecha Korfantego w 

Katowicach, natomiast na co 
dzień współpracują z Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury Spor-
tu i Turystyki w Siewierzu.

Warto przypomnieć, że Fe-
stiwal Folkloru Polskiego 55. 
Sabałowe Bajania to prawdziwe 
święto kultury ludowej i jeden z 
najważniejszych konkursów w 

Polsce. Uczestników konkursu 
ocenia jury złożone z wybitnych 
etnografów, etnomuzykologów i 
znawców folkloru, którzy zwra-
cają uwagę na każdy szczegół 
– od stroju, po czystość gwary i 
interpretację wykonawczą.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

sukces Mieszkanek gMiny sieWierz na prestiŻoWyM FestiWalu
Mieszkanki gminy Siewierz po raz kolejny odniosły wspaniały 

sukces na Festiwalu Folkloru Polskiego - 55. Sabałowe Bajania.

Stanisława Myrta i Karina Sornik z Leśniaków.

Zajęcia „Extreme City” na skateparku przy zamku siewierskim.
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Pisarkę do napisania tragifar-
sy zainspirował mąż - Stanisław 
Janowski, który opowiedział jej 
przywiezioną ze Stanisławowa 
historię o damie, która, aby nie 
wywołać obyczajowego skanda-
lu, przyzwalała na cichy romans 
służącej z jej synem. Krytyka 
wątpliwej moralności głównej 
bohaterki utrzymana zarówno 
w konwencji komediowej, jak i 
dramatycznej, spotkała się ze 
szczególnym entuzjazmem. O 
sukcesie sztuki świadczy przede 
wszystkim fakt, że jest ona czy-
tana i grana na deskach teatrów 
do dnia dzisiejszego. 

Tegoroczne czytanie Moral-
ności pani Dulskiej odbyło się z 
wykorzystaniem internetowych 
środków komunikacji. Insceniza-

cja  została nagrana w specjal-
nie przygotowanej scenografii, 
oddającej klimat czasów Mło-
dej Polski, a czytający wystąpili 
w strojach odpowiadających 
epoce.  W mieszkaniu na ścia-
nach wisiały portrety pani domu 
i członków jej rodziny, stylowy 
zegar odmierzał czas, a na me-
blach leżały gazety z dawnych 
lat oraz przedmioty codziennego 
użytku. Tekst sztuki został róż-
norodnie zaprezentowany: był 
zarówno czytany, jak i inscenizo-
wany. W role kobiece wcieliły się: 
Dyrektor MGBP Paulina Peterek 
(Hanka), bibliotekarki: Marzena 
Wacławek (Pani Dulska), Olga 
Wykusz (Juliasiewiczowa), Anna 
Gwóźdź (Lokatorka), Justyna 
Madejska (Tadrachowa), Jolanta 

Jakubczyk (Gabriela Zapolska), 
uczennice SP2 w Siewierzu Na-
talia Peterek (Mela Dulska), Kaja 
Rychter (Hesia Dulska), a role 
męskie gościnnie odegrali Dy-
rektor MGCKSiT Jacek Grusz-
czyński (Zbyszko Dulski) i dzien-
nikarz z iTVSiewierz Krystian 
Furtacz (Pan Dulski).

Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia nagrania na stronie 
internetowej biblioteki i na Fa-
cebooku oraz do sięgnięcia po 
lekturę sztuki, która w tym roku 

była główną bohaterką Narodo-
wego Czytania.  W bibliotece jest 
dostępna wystawa poświęcona 
życiu i twórczości autorki Moral-
ności pani Dulskiej Gabrieli Za-
polskiej. Każdego, kto jest posia-
daczem tej lektury, zapraszamy 
po pamiątkowy stempel Narodo-
wego Czytania 2021 przesłany z 
Kancelarii Prezydenta RP.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

narodoWe czytanie 2021 „MoralnoŚci pani dulskiej” z Miejsko-
gMinną BiBlioteką puBliczną W sieWierzu

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza wzięła 
udział w 10. edycji Narodowego Czytania. Akcja została zapo-
czątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP w celu przybliże-
nia i wspólnego sięgania po klasykę literatury polskiej. Spośród 
wielu wybitnych dzieł Polskiej Literatury tegoroczny wybór padł 
na Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

Narodowe Czytanie było transmitowane online na kanale YouTube biblioteki.

Spektakl, przygotowany dla 
uczczenia 100. rocznicy urodzin 
Karola Wojtyły, stanowił  mu-
zyczno-poetycką opowieść o 
„Chłopcu z Wadowic, o „Papieżu 
- Polaku, który do końca pozostał 
człowiekiem”. 

Podczas koncertu wybrzmiały 
piękne pieśni, teksty poezji, myśli 
oraz humoru Karola Wojtyły oraz 
wspomnienia przyjaciół Papieża 
z czasów Jego młodości oraz 
Wielkiego Pontyfikatu. 

W sposób szczególny podkre-
ślono niezwykłą rolę Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskie-
go w podjęciu życiowej decyzji 
przez Karola Wojtyłę.

W części artystycznej kon-
certu wystąpiła Zawierciańska 
Młodzieżowa Orkiestra Kameral-
na pod kierownictwem Michała 
Rusa i Leopolda Stawarza oraz 
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta 
w Siewierzu z kapelmistrzem 
Grzegorzem Zawodniakiem. 
Uroczystość uświetnili również 
znakomici soliści: Anita Masz-
czyk - sopran, Andrzej Kaim - te-
nor, Leopold Stawarz - baryton, 
Aleksandra Ferenc, Karina Sor-
nik, Bernard Stawarz i Grzegorz 

Węglarz. 
Muzykom towarzyszył Chór 

młodzieży szkolnej pod kierow-
nictwem Anety Machury i Mariu-
sza Torbusa, recytatorzy Zespołu 
Małych Form Teatralnych parafii 
pw. NSPJ w Siewierzu oraz Ry-
cerze Kolumba. 

Reżyserem, autorką scena-
riusza oraz pomysłodawczynią 
koncertu jest Irena Kmiecik.

Honorowy patronat nad 
przedsię wzięciem, obok Bur-
mistrza Miasta i Gminy Sie-
wierz, objął Biskup Sosnowiecki 
ks dr Grzegorz Kaszak, który 
uświetnił wydarzenie swą obec-
nością. W wydarzeniu wzięli 
udział znakomici goście, mię-
dzy innymi: ks. Paweł Rozpiąt-
kowski - Ekonom diecezjalny,  
ks. Tomasz Folga – Dyrektor 
„Caritas” Diecezji Sosnowieckiej, 
Wicestarosta Będziński Dariusz 
Waluszczyk oraz Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Będzińskiego 
Jan Powałka.

Obszerna relacja z uroczysto-
ści wraz z podziękowaniami zo-
stanie zamieszczona w następ-
nym wydaniu naszej gazety.

Red.

koncert ku czci ŚW. jana paWła ii - „czas ukaŻe jego WielkoŚć”
W dniu 4 września br. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego 

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie - koncert jubileuszowy pt. „Czas ukaże 
Jego wielkość” poświęcony osobie Św. Jana Pawła II.

Koncert dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II uświetnili znakomici artyści.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął  
Biskup Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Grzegorz Kaszak.
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X Sportowy Dzień Dziecka 
w Leśniakach

Na zakończenie wakacji w Le-
śniakach zorganizowany został 
Sportowy Dzień Dziecka. Z tej 
okazji dla dzieci przygotowano 
szereg atrakcji: konkurencje z 
nagrodami, dmuchańce, występ 
iluzjonisty, zajęcia z animatorem, 
pokazy samochodów militarnych, 
wozu strażackiego i szybowca. 
Wydarzenie zakończyły integra-
cyjne pieczonki i dyskoteka. Or-
ganizatorem imprezy było Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Leśniaki wraz z Sołty-
sem - Panią Zofią Machurą. 

Festyn w Brudzowicach 
pod hasłem Szczepimy się  

z Kołem Gospodyń Wiejskich 

W niedzielę 29 sierpnia w 
Brudzowicach odbył się festyn 
zorganizowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich Brudzowice w 
ramach akcji „Szczepimy się z 
KGW”. Przy remizie OSP wystą-
pili lokalni artyści: Orkiestra Dęta 
OSP Brudzowice, solistki: Oliwia 
Chłondzyńska, Nikola Urbań-
czyk i Natalia Cieślakowska oraz 
członkowie scholi parafialnej pro-
wadzonej przez księdza probsz-
cza Stanisława Straża. Program 
artystyczny przeplatany był wy-
stępami Kabaretu 50 Plus z Łaz. 
Ponadto w kąciku poezji zapre-
zentowała się miejscowa poetka 
- Jolanta Nowak-Wojdas.

Najmłodsi mogli skorzystać 
z bogatego programu animacji 

muzycznych oraz szczególnie lu-
bianych przez dzieci dmuchańcy. 
Nie zabrakło również wieczornej 
zabawy tanecznej, którą popro-
wadził Krystian Stuczeń. 

Podczas wydarzenia, w ra-
mach akcji „Szczepimy się z 
KGW”, można było zaszczepić 
się przeciwko Covid-19, z czego 
skorzystały 52 osoby. Szcze-
pienia wykonywali pracownicy 
NZOZ PRIMUS w Brudzowi-
cach. 

Piknik integracyjny  
w Wojkowicach Kościelnych 

Również w niedzielę 29 sierp-
nia w Wojkowicach Kościelnych 
odbył się piknik integracyjny 
zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Wspólnie dla Miasta 
i Gminy Siewierz oraz miejsco-
wych strażaków - ochotnikow. 

Na scenie umiejscowionej przy 
remizie OSP wystąpili lokalni 
artyści: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Strażak”, zespoły śpie-
wacze „Wojkowianki”, „Nieza-
pominajki” i „Podwarpianki”. 
Dla najmłodszych zorganizo-
wano strefę zabaw i atrakcje 
przygotowane przez animato-
rów. Nie zabrakło również po-
częstunku i wieczornej zabawy 
tanecznej.

Podczas wydarzenia, w ra-
mach akcji „Szczepimy się z 
Ochotniczą Strażą Pożarną”, 
można było zaszczepić się 
przeciwko Covid-19, z czego 
skorzystały 24 osoby. Szcze-
pienia wykonywali pracownicy 
NZOZ Polmed w Siewierzu.

Red.

Wydarzenia z okazji zakończenia Wakacji W gMinie sieWierz
W ostatni weekend sierpnia w naszej gminie zorganizowano 

szereg atrakacji w związku z zakończeniem wakacji.

Podstawowym celem pikniku 
była integracja osób niepełno-
sprawnych z osobami zdrowymi. 
Ponadto wydarzenie stanowiło 
również możliwość nawiązania 
kontaktów interpersonalnych, 
wzajemnego poznania się i 
wsparcia. Wszystkie zaplano-
wane działania przyczyniły się 
również do zapobiegania wy-
kluczeniu społecznemu dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz członków ich rodzin.

Wszyscy uczestnicy pikniku 
mogli wziąć udział w kolorowych 
warsztatach sensorycznych, 
które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Ochotnicy 
mogli spacerować ścieżką sen-
soryczną z różnorodnymi faktu-
rami.

Niebywałą atrakcją dla 
wszystkich uczestników pikniku 
była wizyta alpak, podczas spo-

tkania można było dowiedzieć 
się wielu ciekawostek o tych 
zwierzętach, ale największą 
frajdą było karmienie alpak, któ-
re ochotnikom jadły marchewkę 
z ręki. Dzieci bardzo aktywnie 
uczestniczyły w zaproponowa-
nych im animacjach, grach i za-
bawach. Wśród animacji znala-
zły się m. in. zabawy z chustą 
animacyjną, pokaz baniek my-
dlanych, balonowe figurki, ma-
lowanie buzi oraz tatuaże.

Kolejną atrakcją były warszta-
ty kulinarno-dietetyczne, na któ-
rych można było przygotować 
owocowo-warzywną sałatkę 
lub szaszłyki. Dla uczestników 
pikniku przygotowano również 
poczęstunek. Wspaniałą pa-
miątką z pikniku były zdjęcia, 
które można było wykonać sa-
modzielnie  w fotobudce, przy 
użyciu różnych rekwizytów.

Organizacja pikniku została 
dofinansowana z budżetu Sa-
morządu Województwa Śląskie-
go w ramach realizacji zadania 
publicznego: „Śląskie dla nie-
pełnosprawnych II” oraz Gminy 
Siewierz w ramach realizacji 
zadania publicznego „Integracja 

społeczna oraz organizacja ży-
cia kulturalnego i artystycznego 
niepełnosprawnych dzieci i mło-
dzieży - mieszkańców Gminy 
Siewierz”.

Stowarzyszenie Bank Życzliwych 
Serc w Siewierzu

piknik integracyjny W sieWierskiM parku MiejskiM
W piątek 27 sierpnia br. w Parku Miejskim w Siewierzu odbył 

się piknik integracyjny, którego organizatorem było Stowarzy-
szenie Bank Życzliwych Serc.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników pikniku cieszyła się alpakoterapia.

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” z Wojkowic Kościelnych.Nagrodzeni w konkursach zorganizowanych w ramach Sportowego Dnia Dziecka.
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Z uwagi na okres pandemii 
odwołano pełnowymiarowe obo-
zy zaplanowane w nadmorskich 
miejscowościach w 2020 i 2021 
roku. Należy nadmienić, że na 
terenie gminy Siewierz działa  
najliczniejsza w powiecie będziń-
skim grupa młodzieży zrzeszona 
w Młodzieżowych Drużynach 
Pożarniczych. W 10 MDP swoją 
działalność prowadzi 134 człon-
ków. W związku z powyższym, 
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom młodzieży zdecydowano 
o organizacji obozu w krótszym 
terminie.

Celem nadrzędnym organi-
zacji obozu było przygotowanie 
młodzieży do pracy dla dobra 
Ojczyzny, w szczególności do 
ochrony środowiska, dorob-
ku kulturalnego i materialnego 
przed pożarami, klęskami żywio-
łowymi i nagłymi zagrożeniami, 
a także przygotowanie członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-

niczych do pracy społecznej i 
służby w szeregach OSP oraz 
krzewienie kultury fizycznej i 
zdrowego stylu życia. 

Pomimo  krótkiego czasu trwa-
nia obozu udało się zrealizować 
założenia programowe obozu. 
W ramach szkolenia młodzież 
została zapoznana  z następują-
cymi zagadnieniami;

- organizacja ochrony przeciw-
pożarowej w Polsce oraz regula-
minowe zadania MDP i OSP

- czynniki zagrożenia pożaro-
wego oraz przyczyny powsta-
wania i rozprzestrzeniania się    
pożarów

- podstawowe zasady zapo-
biegania pożarom w różnych 
obiektach

- podręczny sprzęt gaśniczy  
- ogólne zasady służby we-

wnętrznej
- zasady udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 
 W ramach ćwiczeń przepro-

wadzono następujące zajęcia:
- ratownictwo medyczne wg 

procedur Państwowej Straży Po-
żarnej

- podstawowe elementy musz-
try.

W celu pełnego wykorzystania 
czasu obozowego i zachowa-
nia strażackiej dyscypliny opra-
cowano regulamin obozu oraz 
harmonogram dnia, który został 
zaakceptowany przez rodziców 
i uczestników przed rozpoczę-
ciem obozu. 

Uczestnicy zostali podzieleni 
na 3 plutony, którymi dowodzili 
dowódcy wybrani podczas pierw-
szych spotkań organizacyjnych. 

Należy podkreślić, że uczestni-
cy bardzo szybko dostosowali 
się do warunków regulaminu i 
obowiązującego harmonogra-
mu dnia oraz dyscypliny, co było 
zauważalne już od początku 
trwania obozu. Wprowadzono 
system punktacji za utrzymanie 
czystości i porządku w pokojach, 
które codziennie sprawdzała 
powołana komisja. Ponadto, na 
każdy dzień został wyznaczony 
pluton gospodarczy, który od-
powiadał za ład i porządek na 
stołówce, a także pluton wartow-
niczy, który pod czujnym okiem 

oBóz szkolenioWo-WypoczynkoWy MłodzieŻoWycH druŻyn  
poŻarniczycH - kiry 2021

 W dniach 23–27 sierpnia br. 47 osobowa grupa młodzieży 
zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych z terenu 
gminy Siewierz uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczyn-
kowym. Obóz, którego organizatorem była gmina Siewierz przy 
współudziale Zarządu Miejsko-Gminnego Z OSP RP w  Siewie-
rzu odbywał się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynko-
wego Zarządu Głównego ZOSP RP „Kirowy Gościniec” w Ko-
ścielisku k/Zakopanego.

Tegoroczny obóz MDP z terenu gminy Siewierz odbył się w podhalańskich Kirach.

c.d. na str. 16

W głównym starciu, jakim był 
bieg na 5 km, wzięło udział 78 
biegaczy. W klasyfikacji open 
najlepsi okazali się: Abderrahim 
Elasri (15:57), Rafał Formic-
ki (16:27) oraz Andrzej Nowak 
(17:09). W klasyfikacji kobiet na 
podium stanęły: Valentyna Varet-
ska (20:00), Patrycja Suchowiec-
ka (20:03) oraz Barbara Wojtyła 
(20:14). Zwycięzcy otrzymali 

nagrody pieniężne w wysokości 
500 zł, natomiast pozostali po-
diumowicze zostali obdarowani 
nagrodami rzeczowymi. 

Dystans 5 km pokonali również 
pasjonaci Nordic Walking. W tej 
kategorii spośród mężczyzn naj-
lepszy okazał się Łukasz Jawor-
ski (30:22), a wśród kobiet Syl-
wia Kasprzyk (36:54). Najmłodsi 
pasjonaci sportu pokonali trasę 

długości 700 m. Wśród dzieci I 
miejsce przypadło Nikodemowi 
Bereda (3:32) oraz Darii Ściślic-
kiej (3:50).

Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał pamiątkowy medal z pier-
nika, który mógł skosztować na 
miejscu lub zostawić na pamiąt-
kę. Mieliśmy również ogromną 
przyjemność gościć w tym dniu 
Wicestarostę Będzińskiego Da-
riusza Waluszczyka oraz Bur-
mistrza Miasta i Gminy Siewierz 

Zdzisława Banasia, który wręczył 
najlepszym zawodnikom zasłu-
żone odznaczenia.

To już IV edycja biegu, lecz 
na pewno nie ostatnia. Możemy 
śmiało powiedzieć, że Bieg o 
Puchar Miasteczka Siewierz Je-
ziorna wpisał się już na stałe w 
kalendarz wydarzeń sportowych 
odbywających się na terenie wo-
jewództwa śląskiego.

 Miasteczko Siewierz Jeziorna

iv Bieg o pucHar Miasteczka sieWierz jeziorna
W sobotę 28 sierpnia odbyła się IV edycja Biegu o Puchar 

Miasteczka Siewierz Jeziorna.

O zwycięstwo i Puchar Burmi-
strza walczyło 6 drużyn. Najlep-
szymi okazali się:

I miejsce – Damian Bierza  • 
i Tomasz Bijak
II miejsce – Łukasz Kuraś  • 
i Mateusz Kuraś
III miejsce – Sandra Lis  • 
i Sebastian Szafruga.

Pamiątkowym pucharem za 
ogromny hart ducha została  

nagrodzona najmłodsza druży-
na w składzie: Antoni Serwa,  
Szymon Serwa i Igor Dyrda.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom turnieju za wspaniałą 
sportową postawę i zapraszamy 
na kolejne turnieje.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

turniej siatkóWki plaŻoWej
14 sierpnia na kompleksie boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Siewierzu odbył się Turniej Siatkówki 
Plażowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz. 

Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy.
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Nowo wybrany zarząd przed-
stawia się następująco:

Prezes – Rudy Łukasz
Naczelnik – Noczyński Adrian
Sekretarz – Czekaj Karol
Skarbnik – Jeziorski Marcin
Gospodarz – Baran Waldemar.
Poprzednia kadencja dla jed-

nostki OSP Leśniaki była bardzo 
dobra. Przeprowadzono kapi-
talny remont remizy. Wykonana 
została termomodernizacja bu-
dynku, wymieniono konstrukcję 
dachu oraz wyposażono kom-
pleksowo całe wnętrze. Jednost-
ka otrzymała również nowy lekki 
samochód ratowniczo – gaśniczy 
Opel Movano, ufundowany przez 
Urząd Miasta i Gminy Siewierz. 
W maju 2019 roku jednostka ob-
chodziła 85-lecie swego istnie-

nia, a w ramach podziękowania 
lokalna społeczność ufundowała 
dla jednostki nowy sztandar.

Jednostka dobrze funkcjonuje 
oraz prosperuje. W jej szeregach 
znajduje się wielu młodych dru-
hów, którzy ciągle przechodzą 
dodatkowe szkolenia, upraw-
niające ich do udziału w coraz 
większej ilości działań ratowni-
czo – gaśniczych. Na udział w 
tych akcjach pozwala również 
pozyskiwany ciągle nowy sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy.

Dziękujemy jednostce OSP 
Leśniaki za zaangażowanie oraz 
pracę na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej i życzymy dalszych 
sukcesów.

Karol Czekaj
OSP Leśniaki

zeBranie spraWozdaWczo-WyBorcze osp leŚniaki
12 września w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Leśniakach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie odbyło się w remizie OSP Leśniaki.

Ustępujący Zarząd otrzymał 
jednogłośnie absolutorium. Pod-
czas zebrania wybrane zostały 
nowe władze jednostki. Nowo 
wybrany zarząd przedstawia się 
następująco:

Prezes: Sylwia Filipczyk• 
Wiceprezes:  • 
Stanisław Waluszczyk
Wiceprezes:  • 
Krzysztof Kozieł
Naczelnik: Patryk Filipczyk• 
Zastępca Naczelnika:  • 
Sebastian Czesak
Sekretarz: Jadwiga Gruszka• 
Skarbnik: Paweł Pudo• 
Gospodarz: Wiesław Biel• 
Członek Zarządu:  • 
Karol Kuliberda.

Ponadto wybrano komisję re-
wizyjną w składzie:

Przewodniczący:  • 
Kacper Barczyk
Sekretarz:  • 
Sebastian Maślanka
Członek Komisji:  • 
Sylwester Cesak.

Upływająca 5-letnia kadencja 
dla jednostki OSP Wojkowice Ko-

ścielne była ogromnym krokiem 
w dalszym rozwoju. Oddano do 
użytku częściowo  rozbudowany 
oraz wyremontowany budynek 
remizy. Jednostka pozyskała 
również wiele specjalistycznego 
sprzętu ratowniczo-gaśnicze-
go, min. ciężki samochód MAN 
GCBA Rt, łódź ratowniczą, cięż-
ki zestaw hydrauliczny LUKAS 
wraz z poduszkami pneuma-
tycznymi,  agregat pompowy 
wysokiej wydajności. Zakupiono 
wiele specjalistycznego wypo-
sażenia osobistego strażaków, 
poprawiającego bezpieczeństwo 
i skuteczność podejmowanych 
działań ratowniczych. Środki 
finansowe w znacznej mierze 
pochodziły  z budżetu Gminy 
Siewierz oraz z dotacji KSRG, 
MSWiA, WFOSiGW.  W tym 
miejscu składamy szczególne 
podziękowania dla władz Gminy 
Siewierz za wspieranie naszych 
inicjatyw, służących poprawie 
wspólnego bezpieczeństwa.

Dziękujemy za pomoc  rów-
nież: Nadleśnictwo Siewierz, 

PROMAG, FABET, SPEC-KOP, 
FASTHOL, PABUD, Transport 
-Usługi-Handel T. Nikratowicz, 
jak również wszystkim miesz-
kańcom nas wspierającym.

Nowy zarząd przedstawił pla-
ny rozwoju jednostki na kolejną  
kadencję, w tym dalsze doposa-
żenie jednostki, rozwój Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej oraz 
Orkiestry Dętej działającej przy 
OSP, podejmowanie działań na 
rzecz lokalnej społeczności.

Zaproszeni goście obecni na 
zebraniu sprawozdawczo wybor-
czym: Rafał Adamczyk Poseł na 
Sejm RP, Zdzisław Banaś Bur-
mistrz MiG Siewierz a zarazem 

wiceprezes Zarządu OW Z OSP 
RP w Katowicach, Dariusz Wa-
luszczyk wicestarosta będziński, 
Damian Dawczyński zastępca 
Burmistrza MiG Siewierz, st kpt 
mgr inż. Krystian Biesiadecki  
PSP w Będzinie, Mariusz Naglik 
Radny RM w Siewierzu,  Boże-
na Bednarczyk sołtys sołectwa 
Wojkowice Kościelne, Maria 
Sobczyk. Na ręce obecnych go-
ści składamy podziękowanie na 
dotychczasowe wsparcie i  sło-
wa uznania za trud codziennej  
pracy strażaków ochotników.

Patryk Filipczyk
OSP Wojkowice Kościelne

zeBranie spraWozdaWczo-WyBorcze osp WojkoWice koŚcielne
W dniu 11.09.2021 roku w jednostce Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Podsumowano pięcioletnią 
kadencję jednostki.

Nowo wybrany Zarząd OSP Wojkowice Kościelne.

oficera dyżurnego pełnił warty 
nocne wokół obiektu. Nieodzow-
nym elementem funkcjonowania 
obozu była ręczna syrena stra-
żacka wykorzystywana do ogła-
szania pobudki oraz alarmów.

Program obozu został tak 
opracowany, że nie było czasu 

na nudę. Młodzież miała możli-
wość skorzystania z Term Cho-
chołowskich i Term Bania w Biał-
ce Tatrzańskiej, wyjazdu kolejką 
na Gubałówką, odwiedzenia Ilu-
zja Parku w Zakopanem oraz 
zwiedzania Zakopanego.

W ramach zajęć wieczornych 
organizowano dyskotekę, ogni-
sko, konkursy oraz przegląd pio-

senki obozowej. 
Organizacja obozu możliwa 

była dzięki sfinansowaniu przez 
Gminę Siewierz kosztu pobytu 
młodzieży w ośrodku, przejazdu 
oraz ubezpieczenia w łącznej 
kwocie 20 359,93 zł.  Zdobyta 
wiedza i wyszkolenie na pewno 
będą procentowały w przyszłości 
w działalności Młodzieżowych 

Drużyn  Pożarniczych, a na-
wiązane kontakty, wzruszenie 
towarzyszące uczestnikom pod-
czas pożegnania oraz deklaracje 
uczestnictwa w obozach MDP są 
dowodem na spełnienie oczeki-
wań uczestników. 

st. kpt. Andrzej Machura
Komendant gminny ds. ochrony 

przeciwpożarowej

c.d. ze str. 15 „Obóz...”
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W uroczystości oprócz człon-
ków koła uczestniczyli m. in. 
Posłowie na Sejm RP Barbara 
Dolniak i Rafał Adamczyk, Wice-
starosta Będziński Dariusz Wa-
luszczyk oraz Burmistrz Miasta i 
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, 
którzy przekazali na ręce Prze-
wodniczącej Koła Teresy Wie-
czorek kwiaty, okolicznościowe 
upominki i złożyli gratulacje.

Spotkanie było również okazją 
do przekazania podziękowań 
oraz wręczenia odznaczeń za-
służonym działaczom. 

Uchwałą Zarządu Głównego 
PZERiI Złotą Odznaką Honoro-
wą PZERiI wyróżnieni zostali: 
Danuta Żak, Bolesław Sonik, 
Mieczysława Parzoch oraz Zdzi-
sława Białas.

Po części oficjalnej pojawił się 
piękny tort, przygotowany spe-
cjalnie na okoliczność jubileuszu. 
W części artystycznej gości ba-
wiły występy lokalnych artystów 
m. in. zespołu wokalnego Nieza-
pominajki oraz Tria Mi Amore.

Red.

10-lecie koła terenoWego pzerii W WojkoWicacH koŚcielnycH
10 września Koło terenowe Polskiego Związku Emery-

tów Rencistów i Inwalidów w Wojkowicach Kościelnych 
świętowało jubileusz 10-lecia swojego istnienia. 

Koło terenowe PZERII w Wojkowicach Kościelnych  
obchodziło jubileusz dziesięciolecia.

Na kilkunastu planszach 
scenariusza przedstawiono 
zarówno historię miasta i jego 
najcenniejszych obiektów za-
bytkowych, jak i dzieje odkry-
wania siewierskiej przeszło-
ści, głównie poprzez badania 

archeologiczne.
Prace archeologiczne  na 

szerszą skalę rozpoczęły 
się w Siewierzu w latach 60. 
ubiegłego stulecia na zamku. 
Nieco później objęły także 
okolice romańskiego kościo-

ła św. Jana Chrzciciela. Ich 
kontynuacja doprowadziła 
do odkrycia wczesnośrednio-
wiecznej osady związanej 
z pozyskiwaniem i obróbką 
ołowiu. Podczas rewitaliza-
cji płyty rynku przebadano 
fundamenty starego ratusza, 
rozebranego w XIX wieku. 
Pozyskane podczas tych 

wszystkich badań zabytki ar-
cheologiczne w ilości ponad 
czterystu artefaktów są do 
obejrzenia  na przygotowanej 
przez Muzeum wystawie.

Jeśli jeszcze nie mieliście 
okazji zwiedzić wystawy, to 
serdecznie polecamy.

Red.

WystaWa „Wykopaliska sieWierskie” W MuzeuM zagłęBia W Będzinie
Do 3 października 2021 r. w Muzeum Zagłębia  w Będzinie 

– Pałacu Mieroszewskich można oglądać wystawę czasową:  
„Wykopaliska Siewierskie”.
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Podczas naszych spotkań 
wykonaliśmy dużą plakatową 
pocztówkę, wyklejaliśmy z ku-
lek bibuły ulubione zwierzę. 
Wybraliśmy się na pobliską 
łąkę, gdzie nazbieraliśmy po-
lnych kwiatów, z których po-
wstały piękne, kolorowe i róż-
norodne doniczki kwiatowe. 
Jednak największą frajdą dla 
dzieci było wykonanie obrazu 
malowanego pianą. Śmiechu i 
radości było co niemiara. Nie 
zabrakło oczywiście spotka-
nia z ciekawym i odważnym 
człowiekiem. Był to członek 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brudzowicach. Zaprezen-
tował on  wyposażenie wozu 
strażackiego oraz opowiedział 
ciekawe historie z życia straża-
ków. Każdego dnia oczywiście 
nie zabrakło różnorakich gier i 
zabaw na świeżym powietrzu.

Zajęcia odbywały się po wcze-
śniejszym zgłoszeniu uczestnika 
ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc. Frekwencja dopisy-
wała cały czas. Na zakończenie 
dzieci otrzymały dyplomy oraz 
drobne upominki.

Mamy nadzieję, że uczestnicy 

będą miło wspominać wakacyjne 
spotkania i będziemy spotykać 
się dalej.

Karolina Madejska 
Filia Biblioteczna w Brudzowicach

W trakcie wakacyjnych spo-
tkań dzieci wykonywały róż-
norodne prace plastyczne, 
których tematem przewodnim 
były zwierzęta. Wykorzystując 
takie materiały jak papier, bibu-
ła, talerzyki papierowe, kredki, 
farbki, tworzyły niezapomniane 
postacie zwierząt. Powstały 
m.in. barwne papugi i pawie, 
pływające łabędzie, strusie, 
jeże, sowy, lisy, flamingi, kame-
leony, żaby, węże oraz w formie 
przestrzennej dżungle.

Wiele frajdy sprawiała dzie-
ciom zabawa w podchody. Szu-
kając złoczyńców, skradzionych 
egzotycznych owoców, koma-
rów, zaginionych książek, dzie-
ci buszowały z mapami po całej 
bibliotece, poznając przy okazji 
księgozbiór i zaprzyjaźniając 
się z biblioteką. Zanim dotarli 
do skarbu czy ukradzionej rze-
czy, musieli rozwiązać wiele 
zadań, zagadek, łamigłówek, a 
nawet czasem wykonać jakieś 
ćwiczenia gimnastyczne. 

Uczestnicy zajęć mieli moż-

liwość sterowania robotami 
Photon wykorzystując tablety. 
Roboty zaprogramowane w 
odpowiednim momencie wy-
dawały sygnały dźwiękowe i 
świetlne. Słychać było odgłosy 
różnych zwierząt, a  czułki ro-
botów zmieniały kolory. Sprawi-
ło to dzieciom wiele radości.

W trakcie wakacji w bibliote-
ce odbyło się kilka interesują-
cych spotkań.

Podczas spotkania z dzielni-
cowym sierżantem sztabowym 
Markiem Gulbickim z Komisa-
riatu Policji w Siewierzu dzieci 
poznawały tajniki daktyloskopii 
w praktyce. Każdy mógł zosta-
wić swoje odciski np. na szklan-
ce, a następnie zdejmować 
ślady. Nie zabrakło również 
informacji o bezpieczeństwie w 
czasie wakacji.

Kolejnym ciekawym spo-
tkaniem były warsztaty dzien-
nikarskie, które poprowadził 
Krystian Furtacz z iTVSiewierz. 
Dzieci zobaczyły, jak się tworzy 
film, reportaż, obsługuje kame-

rę, a następnie same zamieniły 
się w reporterów występując w 
filmiku promującym siewierską 
bibliotekę. Filmik ten jest do-
stępny na stronie biblioteki, na 
Facebooku i na stronie iTVSie-
wierz.

Na zakończenie bibliowakacji 
dzieci uczestniczyły w spotka-
niu z przedstawicielem Nadle-
śnictwa Siewierz podleśniczym 
Piotrem Balińskim, który dzięki 
różnym eksponatom przybliżył 
im świat zwierząt. Rozpozna-
wały zwierzęta na podstawie 

pozostawionych śladów, a tak-
że po słyszanych głosach. 

Na zakończenie uczestnicy 
zostali nagrodzeni pamiątko-
wymi dyplomami, książkami, 
dzięki którym będą mogły się 
wprawiać w sztuce origami  
oraz słodkimi upominkami. 
Mamy nadzieję, że był to miło 
i twórczo spędzony czas w bi-
bliotece, a dzieci będą chętnie 
do niej wracać.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

Wakacje W sieWierskiej BiBliotece
W dniach od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 roku w Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w 
Siewierzu odbywały się zajęcia plastyczno-literackie pod ha-
słem „Wakacyjny Zwierzyniec”. 

Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Siewierz.

Wakacyjne zajęcia W Filii BiBliotecznej W BrudzoWicacH
W pierwszych dniach sierpnia dzieci z Brudzowic miały 

okazję uczestniczyć w organizowanych przez bibliotekę za-
jęciach wakacyjnych pt.” Powrót do przeszłości - czyli lato w 
bibliotece”. Odbywały się one w nowej siedzibie biblioteki, 
gdzie warunki do rozwijania wyobraźni dzieci są doskonałe.

Kreatywne warsztaty w filii w Brudzowicach - malowanie pianą.

Delegacji towarzyszył Bur-
mistrz Miasta Edelény Oszkár 
Molnár wraz z małżonką. 

Goście zwiedzili Rynek w 
Siewierzu, Zamek Biskupów 
Krakowskich - Książąt Sie-
wierskich, Izbę Tradycji i Kul-
tury Dawnej oraz Kościół pw. 
Św. Macieja Apostoła. 

Współpraca z partnerskim 
miastem Edelény na Wę-
grzech służy między innymi 
wymianie doświadczeń w za-
kresie funkcjonowania samo-
rządów lokalnych.

Red.

Wizyta goŚci z edelény
W dniu 11 września br. naszą gminę odwiedzili pracownicy 

szpitala z Edelény – partnerskiego miasta na Węgrzech. 

Goście z partnerskiej gminy na Węgrzech odwiedzili Siewierz.
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Dotychczas spotykali się 
cyklicznie, w każdy drugi 
czwartek miesiąca w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w 
Żelisławicach. 

Gminne Koło Pszczelarzy 
w Siewierzu jest jednym z 70 
kół zrzeszonych w Śląskim 
Związku Pszczelarzy w Kato-
wicach, jednej z większych or-
ganizacji pszczelarzy w kraju, 
liczącej blisko 3 tys. członków 
i 45 tys. rodzin pszczelich.

Koło Pszczelarzy w Siewie-
rzu  zaszczycili swoją obec-
nością goście honorowi: Pan 
Zdzisław Banaś Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz i 
Pan Zbigniew Bińko – Prezes 
Śląskiego Związku Pszczela-
rzy w Katowicach. Zebranie 
miało uroczysty charakter. 
W oficjalnej części spotkania 
goście honorowi wręczyli no-
wym członkom Koła legityma-
cje członkowskie Śląskiego 
Związku Pszczelarzy.  

W roku 2020 do Koła dołą-
czyło 9 pszczelarzy, a w roku 
2021 wstąpiło kolejnych 6. 
Koło obecnie liczy 50 człon-
ków, którzy łącznie mają 640 
rodzin pszczelich. Członkami 
koła, oprócz mieszkańców 
Gminy Siewierz są również 
osoby z okolicznych gmin i 
powiatów zawierciańskiego 
i myszkowskiego, a nawet 
z Dąbrowy Górniczej i So-
snowca. Ostatnie dwa lata to 
niesamowity wzrost zainte-
resowania pszczelarstwem. 
Posiadanie swoich pszczół i 
własnoręczne pozyskiwanie 

miodu, pyłku pszczelego i 
propolisu, to nie tylko okre-
sowa moda na ekologiczne 
produkty, ale coś więcej, to 
odskocznia w fascynujący 
świat owadów, które jak mało 
jaki organizm na ziemi, działa 
niczym najlepiej zarządzana 
korporacja. 

 Burmistrz Zdzisław 
Banaś otwierając spotkanie 
podkreślił zaangażowanie 
Gminy na rzecz funkcjono-
wania  organizacji pozarzą-
dowych, a w szczególności 
działań proekologicznych i 
edukacyjnych związanych z 
pszczołami.  „Pszczoły  pra-
cują  i  inspirują”  to  temat  
przewodni  otwartej pracowni 
w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Żelisławicach, w 
której  nie  mogło  zabraknąć  
modeli pszczół,  ula  oraz  
fototapety  nawiązującej  do  
życia  pszczół  i  korzyści,  
jakie  te  pożyteczne  owady  
dają przyrodzie  i  człowie-
kowi. O pszczołach również 
znajdziemy informacje w 
Parku Miejskim w Siewierzu, 
którego tablice edukacyjne o 
życiu pszczół były opiniowa-
ne przez pszczelarzy z Koła 
w Siewierzu.  

Spotkanie pszczelarzy było 
okazją do podziękowania i 
wręczenia okolicznościowe-
go dyplomu z pszczelarskim 
pozdrowieniem Burmistrzowi 
Zdzisławowi Banasiowi za 
wspieranie działań na rzecz 
pszczelarstwa. Jednocze-
śnie Grzegorz Kamienow-

ski Prezes Gminnego Koła 
Pszczelarzy  w Siewierzu 
zaproponował Burmistrzowi 
wstąpienie w szeregi pszcze-
larzy z uwagi na fakt, że w 
ścianie budynku MGCKSiT 
zamieszkała rodzina pszcze-
la. Burmistrz, jako gospodarz 
tego terenu, jest jej „samo-
istnym właścicielem” i tym 
samym, „posiadając” jedną 
rodzinę pszczelą spełnia wy-
móg ubiegania się o członko-
stwo w Kole Pszczelarzy.

Zbigniew Bińko, Prezes Ślą-
skiego Związku Pszczelarzy 
przedstawił informacje o kie-
runkach wspierania pszcze-
larstwa w Polsce i oddolnych 
akcjach tworzenia przez 
członków Związku - pasiek 
edukacyjnych dla lokalnych 
społeczności na terenie wo-
jewództwa śląskiego. Biorąc 
pod uwagę znakomitą współ-
pracę lokalnego samorządu 
z pszczelarzami z Siewierza, 
być może  w okolicach Parku 
Miejskiego w Siewierzu po-

wstanie kolejna pasieka edu-
kacyjna?

Spotkanie po oficjalnych 
uroczystościach przeszło do 
zasadniczej części przyję-
cia uchwał sprawozdawczo-
finansowych za lata 2019 i 
2020 oraz uchwał porządko-
wych, określających dalsze 
plany działania Gminnego 
Koła Pszczelarzy w Siewie-
rzu.

Powtarzając za Gerhar-
dem Leibigiem, niemieckim 
naukowcem, pasjonatem 
pszczelarstwa, nie można 
zaprzeczyć, że „kto połknie 
bakcyla pszczelarstwa, ten 
automatycznie będzie się 
starał i ciągle pogłębiał swo-
je wiadomości o gospodarce 
pasiecznej i życiu pszczół. I 
ten cel przyświeca członkom 
Gminnego Koła Pszczelarzy 
w Siewierzu.

Grzegorz Kamienowski
Prezes Koła Pszczelarzy  

spotkanie koła pszczelarzy W sieWierzu
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki  w 

Siewierzu w dniu 9 września 2021 r. gościło pszczelarzy, 
którzy zorganizowali swoje pierwsze zebranie, po ponad 
rocznej przerwie spowodowanej ograniczeniami wprowa-
dzonymi na skutek pandemii COVID-19.

Szanowni Czytelnicy,
informujemy, że udostępniamy 

już kody do bazy ebooków Legi-
mi, IBUK Libra oraz Ebookpoint 
BIBLIO na miesiąc wrzesień.

Zainteresowanych odbiorem 
kodu Czytelników prosimy o 
pobranie kodu w centrali biblio-
teki w Siewierzu lub mailowo,                                                            
pisząc na adres zamawianie@
mgbps.pl (podając swoje imię, 
nazwisko, adres oraz numer kar-
ty bibliotecznej).

Kody udostępniane są bez-
płatnie, zapisanym Czytelnikom 
Biblioteki. Liczba kodów jest 
ograniczona i decyduje kolejność 
zgłoszenia się po kod.

 Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z ebooków.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

ksiąŻki online dla kaŻdego!
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu zapra-

sza do korzystania z ebooków w ramach projektu „Książki 
online dla każdego”.
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22
stan jakoŚci poWietrza W gMinie sieWierz W lipcu i sierpniu

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.

INFORMACJE
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Wynik ten plasuje Gminę  
na 6 miejscu w powiecie będziń-
skim, a w rankingu ogólnopol-
skim na 128 miejscu.

Samorząd Gminy Siewierz 
podejmuje wszelkie starania, 
by ułatwić mieszkańcom dostęp  
do szczepień w miejscu zamiesz-
kania, bez konieczności dojazdu 
do punktów szczepień.

W miesiącu sierpniu odbyły się 
trzy projekty promujące szcze-
pienia, podczas których osoby 
zainteresowane mogły skorzy-
stać ze szczepień szczepionkami 
Johnson&Johnson oraz Pfizer, 
bez konieczności wcześniejszej 
rejestracji.

W dniu 15 sierpnia 2021 r.  
w parafiach województwa ślą-
skiego została przeprowadzona 
akcja szczepień przeciwko wiru-
sowi COVID-19. W naszej Gminie 
na ten cel została wyznaczona 
parafia pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa Siewierz Osie-
dle. W przygotowania związane 
z organizacją punku szczepień 
zaangażowały się jednostki OSP 
Wojkowice Kościelne i Żelisła-
wice. Szczepienia były wykony-
wane przez personel medyczny 
Niepublicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej „POLMED” s.c.  
w Siewierzu. Przedsięwzięcie 
spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem - zostało zaszczepio-
nych 71 osób.

Ponadto w niedzielę 29 sierp-
nia 2021 r. w sołectwach Bru-
dzowice i Wojkowice Kościelne  
można było ponownie zaszcze-
pić się przeciwko wirusowi CO-
VID-19.

W Brudzowicach odbył się fe-
styn zorganizowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Brudzowice 
w ramach akcji #Szczepimy się  

z KGW. Szczepienia wykony-
wane były przez Centrum Me-
dyczne „PRIMUS” Sp. z o.o.  
w Brudzowicach. Natomiast  
w Wojkowicach Kościelnych za-
stępy druhów z Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Wojkowi-
cach Kościelnych oraz w Że-
lisławicach aktywnie włączyły 
się w przygotowanie projektu 
#Szczepimy się z OSP udziela-
jąc pomocy przy organizowaniu 
plenerowego punktu szczepień. 
Szczepienia przeprowadził Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „POLMED s.c. w Siewie-
rzu. Każda osoba po wykonaniu 
szczepienia otrzymała Europej-
ski Certyfikat potwierdzający 
szczepienie przeciwko COVID-
19 oraz pamiątkowy upominek 
promujący akcję szczepień. 
Łącznie w obydwu plenerowych 
punktach szczepień szczepion-
kę przyjęło 76 osób.

Wyrazy podziękowania kieru-
jemy do policjantów Komisariatu 
Policji w Siewierzu, którym za-
wdzięczamy bezpieczny i spo-
kojny przebieg wszystkich prze-
prowadzonych przedsięwzięć.

Pamiętajmy jednak, że nikt nie 
wyręczy nas w budowaniu odpor-
ności indywidualnej i zbiorowej, 
a tylko taką osiągniemy poprzez 
odpowiedzialne zachowanie i 
poddanie się szczepieniom, któ-
re pozwolą na zminimalizowanie 
ryzyka zachorowania i sprawią, 
że poczujemy się  bezpieczni.

Koronawirus to bardzo poważ-
na choroba, przekonał się o tym 
niejeden z nas, wielu pokonało 
chorobę, jednakże pamiętamy 
o tych którzy przegrali tę walkę. 
Wirus nie wybiera… 

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.

Cieszymy się, że przeprowa-
dzone akcje szczepień na te-
renie Miasta i Gminy Siewierz 
przyniosły dobre efekty, ale to 
wciąż za mało, abyśmy mogli 

być spokojni o swoje życie i 
zdrowie. Dlatego też apeluje-
my do wszystkich

ZASZCZEPMY SIĘ, BY  

POCZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE I 
WRÓCIĆ DO NORMALNOŚCI!

Zdrowie publiczne

szczepiMy się, Bo cHceMy Wrócić do norMalnoŚci
Według danych opublikowanych na rządowej stronie www.

gov.pl na dzień 14 września 2021 r. w Gminie Siewierz w pełni 
zaszczepionych przeciwko wirusowi COVID-19 zostało 6 813 
osób co stanowi 55% mieszkańców, natomiast 7 019 osób zo-
stało zaszczepionych minimum 1 dawką szczepionki.

Szczepienia wykonywano podczas festynu zorganizowanego przez KGW Brudzowice.

Akcję „Szczepimy się z OSP” zorganizowano w remizie w Wojkowicach Kościelnych.

Godziny pracy punktu:
Poniedziałek: 13:30-15:30• 
Wtorek: 15:00-17:00• 
Środa: 13:30-15:30• 
Czwartek: 13:30-15:30• 
Piątek: 8:00-10:00• 

W przypadku chęci skorzysta-
nia z pomocy pracownika urzędu 

przy przygotowaniu i weryfikacji 
wniosku o dofinansowanie prosi-
my o wcześniejszy z nim kontakt 
pod nr tel. (32) 64 99 443, celem 
umówienia terminu spotkania.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

punkt konsultacyjno - inForMacyjny prograMu „czyste poWietrze”
W związku z podpisanym przez Gminę Siewierz i Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach porozumieniem na obsługę Programu 
priorytetowego Czyste Powietrze, w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Siewierz został utworzony punkt konsultacyjno - infor-
macyjny Programu Czyste Powietrze.

15 sierpnia w województwie śląskim szczepienia wykonywano również przy parafiach.
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