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Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz Zdzisław Ba-
naś oraz przybyli na uroczystość 
goście: Biskup Sosnowiecki 
Grzegorz Kaszak, Posłowie na 
Sejm RP Barbara Dolniak, Rafał 
Adamczyk, Mateusz Bochenek, 
Robert Warwas, Senator RP 
Beata Małecka-Libera, Radna 

Sejmiku Województwa Śląskie-
go Jadwiga Baczyńska, Radny 
Sejmiku Województwa Śląskie-
go Rafał Porc, Wicestarosta 
Będziński Dariusz Waluszczyk, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu Barbara Boche-
nek oraz Dyrektor Publicznego 
Przedszkola i Żłobka Gminnego 
w Siewierzu Joanna Kupczyk.

Nowo powstały obiekt to jedna 
z najnowocześniejszych placó-
wek tego typu w Polsce. Budy-
nek został zaprojektowany w 
nowoczesnym stylu. Jako obiekt 
budowlany stanowi on jedną 
całość, natomiast funkcjonalnie 
podzielony jest na część przed-
szkolną i żłobek. Powierzchnia 
użytkowa przedszkola wynosi 
3062,9 m2, natomiast powierzch-
nia użytkowa żłobka to 165,5 
m2. Plac zabaw ma powierzch-

nię 992 m2, a zewnętrzny ogród 
sensoryczny 39 m2. Przedszkole 
jest przygotowane na przyjęcie 
200 dzieci, natomiast żłobek jest 
zdolny pomieścić 30 dzieci. 

W przedszkolu znajduje się 
osiem przestronnych sal dydak-
tycznych, sale do leżakowania, 
bawialnia o powierzchni 130 
m2, sala korekcyjna i rytmiczna, 
sala integracji sensorycznej, 

W poniedziałek 4 października 2021 r. odbyła się uroczystość 
otwarcia nowej siedziby Publicznego Przedszkola i Żłobka 
Gminnego w Siewierzu.

Uroczyste otwarcie nowego przedszkola i żłobka w siewierzU

Przybyli na uroczystość goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Nowoczesna placówka rozpoczęła funkcjonowanie 1 września 2021 r.

Przed zgromadzonymi wystąpiły dzieci z najstarszych przedszkolnych grup. W programie artystycznym uroczystości znalazł się m. in. taniec narodowy polonez.

c.d. na str. 2
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sala audytoryjna o powierzchni 
200 m2 oraz inne pomieszcze-
nia techniczne, niezbędne do 
funkcjonowania nowoczesne-
go przedszkola. Każda z sal 
zajęciowych posiada węzeł 
sanitarny, w których armatura 
sanitarna jest dostosowana do 
wzrostu dzieci. W budynku za-
projektowano zespół pomiesz-
czeń umożliwiających przecho-
wywanie, przygotowywanie i 
wydawanie posiłków dla przed-
szkolaków i dzieci w żłobku.

Wolny czas na świeżym po-
wietrzu dzieci mogą spędzać na 

zorganizowanym placu zabaw 
na terenie działki wyposażonym 
w liczne urządzenia zabawowe i 
edukacyjne. Teren wyposażony 
jest w sprzęt z odpowiednimi ate-
stami, przeznaczony dla różnych 
grup wiekowych. Plac zabaw 
wykonany został z podziałem na 
przeplatające się strefy wiekowe 
dla młodszych i starszych dzieci, 
urządzenia integracyjne i przy-
stosowane dla dzieci z niepełno-
sprawnością. 

Koszt budowy przedszkola i 
żłobka wyniósł 17,4 mln zł.

Wkład finansowy samorzą-
du Miasta i Gminy Siewierz 
wyniósł 13,85 mln złotych.

Dofinansowanie:
1,2 mln zł z Europejskiego • 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020
1,55 mln zł ze środków • 
Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii w ramach 
Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji 
w roku 2020 na budowę 
przedszkola
145 tys. zł ze środków Gór-• 
nośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Progra-
mu działań na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji w roku 

2021 na budowę ogniw fo-
towoltaicznych na budynku 
przedszkola
649 tys. zł ze środków Fun-• 
duszu Pracy w ramach Rzą-
dowego programu Maluch + 
2020 na budowę budynku 
oraz zakup wyposażenia 
żłobka

PROJEKTANT: GRZYBUD 
Paweł Grzybek 

WYKONAWCA: Konsorcjum 
firm w składzie: STB Sp. z o.o. 
z Częstochowy oraz Z.P.H.U.  
Import-Export „KROMAR”.

Red.

c.d. ze str. 1 „Uroczyste otwarcie...”

Sala integracji sensorycznej wyposażona jest w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny. Kącik relaksacyjny, w którym dzieci mogą wyciszyć się i odpocząć po zabawie.

W nowym budynku przedszkola znajduje się 8 sal dydaktycznych. Przestronna sala zabaw umożliwia dzieciom kreatywną zabawę.

Powierzchnia użytkowa nowego przedszkola i żłobka to prawie 3,3 tys. m2. Plac zabaw jest wyposażony w atrakcyjne sprzęty rekreacyjne, zabawowe i edukacyjne.
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Gmina Siewierz oraz Zakład 
Usług Wodnych i Kanalizacyj-
nych w Siewierzu informują o ko-
nieczności wybudowania przez 
właścicieli posesji przyłącza 
kanalizacji sanitarnej na pose-
sjach prywatnych wymienionych 
powyżej, celem podłączenia do 
kanalizacji sanitarnej.

Informujemy także, iż przed 
wybudowaniem przyłącza na-
leży pobrać mapę w UMiG Sie-
wierz (pokój nr 38) z naniesio-
ną siecią kanalizacji sanitarnej 
przyłączanej posesji i złożyć ją 
uzupełnioną o przebieg przyłą-
cza w siedzibie ZUWiK przy ul. 
Ściegna 9 w Siewierzu, w celu 
zatwierdzenia przebiegu przyłą-
cza kanalizacyjnego. Następnie 
można przystąpić do budowy 
przyłącza pod nadzorem ZU-
WiK.

Prosimy o zgłaszanie przyłą-
czy kanalizacyjnych do odbioru 
technicznego w otwartym wyko-
pie, tj. przed jego zasypaniem, 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 07:00 do 14:00, pod 
numerami telefonów 32 674 13 
38 lub 32 360 95 13.

Gmina Siewierz prosi o nie-
zwłoczne przyłączanie się do 
sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 5 pkt. 1 ust. 
2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właści-
ciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku 
przez przyłączenie nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej. Przyłączenie nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej 
nie jest obowiązkowe tylko i 
wyłącznie w przypadku, jeżeli 
nieruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach prawa. 
Niewypełnienie powyższego 
obowiązku zgodnie z art. 10 ust. 
2 w/w ustawy zagrożone jest 
karą grzywny. Wprowadzanie 
zaś ścieków do urządzeń ka-
nalizacyjnych bez uprzedniego 
zawarcia umowy z przedsiębior-
stwem wodociągowo-kanaliza-
cyjnym (ZUWiK Siewierz) sto-
sownie do art. 28 pkt. 4 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków zagrożone jest karą ograni-
czenia wolności lub grzywny.

Przypominamy, że zgodnie 
z obowiązującym prawem za-
bronione jest, pod karą ograni-
czenia wolności albo grzywny, 
wprowadzanie ścieków opado-
wych i wód drenażowych do ka-
nalizacji sanitarnej.

Ponadto informujemy, że na 
terenie inwestycji aktualnie wy-
konywane są prace związane 
z kanalizacją sanitarną, siecia-
mi wodociągowymi oraz roboty 
elektryczne na ulicy Kolejowej. 
Układana jest także nawierzch-
nia z kostki brukowej na ulicy 
Klubowej.

Gmina Siewierz dostrzega, że 
prace na budowie - wykonywa-
ne przez Zakład Budownictwa 
Ogólnego „DROBUD” - są re-
alizowane z opóźnieniem w sto-
sunku do przyjętego harmono-
gramu rzeczowo-finansowego. 
W ostatnim czasie Wykonawca 
wystąpił z wnioskiem o przedłu-
żenie terminu realizacji inwesty-
cji ze względu na trwający stan 
epidemii i spowodowane tym 
problemy z pracownikami.

Gmina Siewierz wezwała Wy-
konawcę do sprawnego zakoń-
czenia prac na ulicach, gdzie ro-
boty zostały już rozpoczęte oraz 
wyraziła zgodę na przedłużenie 
terminu realizacji zadania do 31 
marca 2021 r.

Zakład Usług Wodnych i 
Kanalizacyjnych w Siewierzu 
przedstawia „Warunki tech-
niczne wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego na nierucho-
mości odbiorcy”, celem zapo-
znania się przed przystąpieniem 
do prac:

Przed przystąpieniem do 1. 
prac należy przedstawić do 
ZUWiK Siewierz podpisaną 
przez Odbiorcę usług mapę 
sytuacyjną z naniesioną tra-
są przyłącza.
Przyłącze kanalizacyjne do 2. 
nieruchomości jest wyko-
nywane na koszt Odbiorcy 
usług (właściciela/admini-
stratora) i pozostaje jego 

własnością.
Odbiorca usług jest odpo-3. 
wiedzialny za inwentaryza-
cję sieci uzbrojenia terenu 
i ewentualne uszkodzenia. 
Roboty należy wykonywać  
po przeprowadzeniu prze-
kopów kontrolnych. Ewen-
tualne uszkodzenie sieci 
Odbiorca usług zobowiąza-
ny jest naprawić na własny 
koszt. 
Po wykonaniu przyłącza 4. 
należy zgłosić go do odbio-
ru w ZUWiK Siewierz przed 
zasypaniem, w celu sporzą-
dzenia protokołu odbioru 
częściowego.
Wybudowane przyłącze 5. 
należy nanieść na mapy 
geodezyjne przyjęte do 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartogra-
ficznego.
Przyłącze kanalizacyjne na-6. 
leży wykonać z rur PCV ø 
160mm. Rury należy ukła-
dać ze spadkiem 2% (2 cm 
spadku/1m rury), włączając 
się w sieć kanalizacyjną w 
granicy nieruchomości. Je-
żeli odległość od budynku 
do sieci kanalizacyjnej jest 
większa lub równa 10 m., 
wymagana jest studzienka 
rewizyjna ø325 mm na po-
sesji. Jeżeli odległość ta jest 
mniejsza  niż 10 m zaleca 
się zamontować studzienkę 
rewizyjną lub czyszczak. 
Ponadto wymaga się stu-
dzienek rewizyjnych przy 

każdej zmianie średnicy, 
kierunku lub spadku przyłą-
cza. Zaleca się również in-
stalowanie zaworu zwrotne-
go w celu zabezpieczenia 
przed cofaniem się ścieków 
z kanalizacji w przypadku 
awarii na sieci.
Podczas budowy przyłącza 7. 
należy pominąć wcześniej 
istniejące szambo, które 
musi zostać zlikwidowane 
poprzez zasypanie.
Wykonane przyłącze kanali-8. 
zacyjne musi być szczelne. 
Zabrania się podłączania 
i wprowadzania do kanali-
zacji sanitarnej wód opado-
wych i drenażowych.
W przypadku podłącza-9. 
nia do sieci kanalizacyjnej 
obiektów, z których odpro-
wadzane będą ścieki inne 
niż bytowe wymagane jest 
instalowanie urządzeń 
podczyszczających ścieki, 
uzgodnionych z ZUWiK. Z 
obiektu gastronomicznego 
typu bar, restauracja itp. wy-
magane jest zamontowanie 
separatora tłuszczu i oleju.

Przepięcia, czyli  10. 
fizycznego zrzutu ścieków 
do nowej kanalizacji można 
dokonać po uzyskaniu infor-
macji o możliwości odbioru 
ścieków i spisaniu protokołu 
odbioru końcowego.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwa bUdowa kanalizacji sanitarnej na „piwoni” - mieszkańców 
prosimy o bUdowę przyłączy i podłączanie się do nowej sieci

Możliwość podłączenia dotyczy budynków przy ul. Źródlanej, 
ul. Zdrojowej, Nowej, części ul. Kieleckiej od posesji nr 42 do nr 
100 (do ronda), części ul. Kolejowej od nr 1 do nr 11.

Na ulicy Klubowej w ostatnim czasie ułożono nawierzchnię z kostki brukowej.
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Przypominamy, że Gmina 
podjęła się opracowania do-
kumentacji projektowych dróg 
powiatowych na mocy porozu-
mienia z 2 września 2019 r. za-
wartego pomiędzy Gminą Sie-
wierz, a Powiatem Będzińskim. 
Zadania projektowe zostały 
zlecone umowami, kolejno za-
danie nr 1 – Umowa z dnia 5 
czerwca 2020 r. i zadanie nr 
2 – Umowa z dnia 28 sierpnia 
2020 r.

Dla ulic 3 Maja i ul. Bema 
projektuje się jezdnię o sze-
rokości 6,0 m, przebudowę 
istniejących skrzyżowań, bu-

dowę obustronnych chodników 
o szer. min. 2,0 m, budowę 
jednostronnej ścieżki rowero-
wej dwukierunkowej o szer. 
2,0 - 2,5 m zamiennie z ciąga-
mi pieszo-rowerowymi o szer. 
min. 3,0 m.

Zakres projektu obejmuje 
również przebudowę parkingu 
oraz jezdni manewrowej w re-
jonie skrzyżowania Bema-Tar-
gowa-Gietyngiera.

Projektowana przebudowa 
ulic Częstochowskiej oraz Bo-
haterów zakłada ujednolicenie 
szerokości pasa ruchu (pro-
jekt zakłada szerokość jezdni 

6,0 m), przebudowę i budowę 
chodników (o szerokości mi-
nimalnej 2,0 m) wraz ze zjaz-
dami indywidualnymi, ścieżki 
rowerowej wzdłuż ulicy Czę-
stochowskiej (o szerokości 2,5 
m) oraz ciągu pieszo-rowero-
wego od skrzyżowania z ulicą 
Piłsudskiego do ulicy Często-
chowskiej (o szerokości 3,0 
m wzdłuż parkingu gminnego 
przy ul. Bohaterów).

W związku ze zintensyfiko-
waniem ruchu z ulicy Często-

chowskiej w kierunku Rynku, 
zaprojektowano zmianę zasady 
pierwszeństwa przejazdu po-
między ulicami Oleśnickiego-
Kopernika na pierwszeństwo 
przejazdu pomiędzy ulicami 
Częstochowska-Kopernika.

Przebudowie będzie pod-
legał również parking gminny 
przy tzw. „Domu Książki” na 
skrzyżowaniu ulic Częstochow-
skiej i Oleśnickiego.

opracowano projekty przebUdowy dróg na Ulicach: 3 maja, bema, 
częstochowskiej i bohaterów w siewierzU

W dniu 30 września 2021 r. biuro projektowe - Pracownia 
Architektoniczno-Urbanistyczna ALMAPROJEKT mgr inż. 
arch. Maciej Kolesiński ze Sławkowa – przekazała Gminie 
Siewierz kompletne dokumentacje projektowe i kosztoryso-
we dla dwóch zadań projektowych przebudowy dróg powia-
towych i odcinków dróg gminnych na terenie Siewierza:

Przebudowa drogi powiatowej na ulicy 3 Maja oraz drogi • 
w części powiatowej i gminnej na ulicy Bema w Siewierzu 
oraz przebudowa parkingu gminnego przy skrzyżowaniu 
ulic Bema, Targowej i Gietyngiera wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą;
Przebudowa dróg powiatowych na ulicach Częstochow-• 
skiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z przyległymi odcin-
kami dróg gminnych i przebudową parkingów oraz infra-
strukturą towarzyszącą.

Zakres projektu obejmuje m. in. przebudowę drogi powiatowej na ul. Częstochowskiej.

W związku z krytycznym sta-
nem nawierzchni ul. Krakowskiej 
od skrzyżowania z ul. Stoczko-
wą do mostu, jaki pozostawił po-
przedni wykonawca – firma Jun-
kobud Sp. z o. o. oraz ze względu 
na niewykonanie stosownego 
zabezpieczenia budowy przez 
tą firmę, Gmina Siewierz, nie-
zwłocznie po rozwiązaniu umo-
wy, zleciła zabezpieczenie drogi 
innemu Wykonawcy.

W dniu 11 października br. 
firma DREW-TOMKOP z Postę-
pu wyrównała zniszczoną na-
wierzchnię na ul. Ludowej, Kra-
kowskiej i Stoczkowej poprzez 
wykonanie warstwy kruszywa i 
zagęszczenie.

Ponadto na terenie inwestycji 
Zakład Usług Wodnych i Kana-
lizacyjnych w Siewierzu realizu-
je prace przy budowie nowego 
wodociągu, które powinny za-
kończyć się przed okresem zi-
mowym.

Prace zabezpieczające, pole-
gające na zabezpieczeniu stu-
dzienek kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz umożliwieniu 
mieszkańcom bezpiecznego 
dojazdu do posesji, będą prowa-
dzone do czasu wejścia na teren 
budowy nowego wykonawcy.

Gmina Siewierz prowadzi 
obecnie prace inwentaryzacyjne 
oraz przygotowuje nowy przetarg 
na dokończenie przebudowy 

ulicy Krakowskiej w Siewierzu. 
Założeniem Gminy jest zawarcie 
umowy z nowym Wykonawcą 
jeszcze w 2021 r.

Obecnie trwają prace inwen-
taryzacyjne budowy oraz przy-
gotowywane jest nowe zapo-
trzebowanie, w celu udzielenia 
zamówienia publicznego w for-
mie przetargu na dokończenie 
przebudowy ulicy Krakowskiej w 
Siewierzu. Termin realizacji robót 
budowlanych zostanie określony 
po sporządzeniu szczegółowe-
go zakresu robót pozostałych do 
wykonania. Wstępnie zakłada 
się, że będzie to najpóźniej III 

lub IV kwartał 2022 r.
W przypadku trudności z 

dojazdem do posesji lub prze-
jazdem przez sfrezowany odci-
nek ulicy Krakowskiej, prosimy 
o kontakt z Zakładem Usług 
Wodnych i Kanalizacyjnych w 
Siewierzu (32) 67 41 338 lub 
Wydziałem Rozwoju Inwestycji 
Funduszy i Zamówień Publicz-
nych Urzędu tel. (32) 64 99 471, 
(32) 64 99 466, email: inwesty-
cje@siewierz.pl.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

gmina siewierz odstąpiła od Umowy realizacji przebUdowy Ulicy 
krakowskiej z winy wykonawcy

Termin realizacji zadania przebudowy ul. Krakowskiej  
w Siewierzu, zgodnie z umową, określony był do 30 września 
br. Ze względu na brak postępu prac, pomimo cotygodniowych 
narad koordynacyjnych oraz wezwań ze strony Gminy Siewierz 
do nadrobienia opóźnień w określonym terminie, Wykonawca 
nie wykonał zaległych robót w wyznaczonym czasie.

Dotychczasowy Wykonawca nie wykonał obowiązków  
umownych, a narastające opóźnienia oraz brak potencjału  
kadrowego i materiałowego nie rokowały na szybkie zakończe-
nie inwestycji. W związku z powyższym Gmina Siewierz w dniu  
1 października 2021 r. podjęła decyzję o odstąpieniu od Umowy 
z winy Wykonawcy.

Po rozwiązaniu umowy Gmina Siewierz zleciła zabezpieczenie zniszczonej 
nawierzchni na ulicach Ludowej, Krakowskiej i Stoczkowej.

c.d. na str. 5
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W dniu 25 października 
2021 roku ogłoszone zostały  
wyniki naboru. 

Gmina Siewierz otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 
3.895.000,00 złotych na bu-
dowę drogi na ul. Chabrowej 
w Siewierzu.

Zadanie obejmować będzie 
rozbudowę drogi na długości 
701 metrów wraz z budową od-
wodnienia w postaci kanalizacji 
deszczowej i budową oświetle-
nia ulicznego. Realizacja inwe-
stycji ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 

poprzez ujednolicenie szeroko-
ści jezdni, budowę chodnika i 
ścieżki rowerowej.

Zadanie posiada kompletną 
dokumentację projektową i osta-
teczne pozwolenie na realizację 

uzyskane w 2019 r. 
Planowany termin realizacji 

zadania to 2022-2023 rok.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

gmina siewierz otrzyma dofinansowanie na bUdowę drogi na 
Ul. chabrowej w siewierzU

W ramach pierwszego naboru na dofinansowanie samorzą-
dowych inwestycji z rządowego funduszu „Polski Ład”, Gmina 
Siewierz złożyła w lipcu 2021 roku trzy wnioski na realizację na-
stępujących zadań:

Budowa dróg gminnych w dzielnicy Siewierz Jeziorna (ul. • 
Nowomiejska, Dobrej Nadziei) oraz sołectwie Tuliszów (ul. 
Szeroka, Radosna, Gwiezdna); szacowana wartość zada-
nia: 15,2 mln zł.
Budowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wraz z Cen-• 
trum Edukacji Ekologicznej; szacowana wartość zadania: 
35 mln zł.
Budowa drogi gminnej na ul. Chabrowej w Siewierzu, sza-• 
cowana wartość zadania: 4,1 mln zł.

Droga na ul. Chabrowej zostanie wybudowana przy udziale dofinansowania.

Wykonawca - firma PRDM 
Sp. z o.o. z Lelowa - wykonał 
frezowanie nawierzchni bitu-
micznej, oczyszczenie me-
chaniczne nawierzchni jezdni, 
skropienie nawierzchni emul-
sją asfaltową, ułożenie obrze-

ży betonowych i warstwy ście-
ralnej o grubości 4 cm.

Przed rozpoczęciem prac 
bitumicznych Zakład Usług 
Wodnych i Kanalizacyjnych w 
Siewierzu uzupełnił oraz za-
gęścił podbudowę drogową z 

kruszywa w miejscu wykona-
nych wcześniej przyłączy wo-
dociągowych.

Wartość wykonanych robót 
to prawie 96.949,95 złotych.

Ponadto informujemy, że 
Gmina Siewierz złożyła wnio-
sek o dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg zadania polegającego na 
kompleksowej przebudowie 
nawierzchni jezdni na ulicach 
Sikorskiego oraz Targowej, 

przebudowie zjazdów indywi-
dualnych do posesji, budowie 
oraz przebudowie chodników, 
budowie ścieżki pieszo-ro-
werowej, budowie kanalizacji 
deszczowej wraz z przebudo-
wą kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

nowa nakładka asfaltowa na Ulicy sikorskiego w siewierzU
Zakończyła się inwestycja polegająca na wykonaniu na-

kładki asfaltowej na ulicy Sikorskiego w Siewierzu. Reali-
zacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz użytkowników drogi, dojeżdżających do nowego 
przedszkola i żłobka.

Wyremontowana nakładka na ulicy Sikorskiego poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników drogi, dojeżdżających do nowego przedszkola i żłobka.

Zakłada się, że w ramach 
przebudowy powstaną nowe 
zatoki postojowe wzdłuż 
wszystkich zaprojektowanych 
ulic.

Ponadto, zaprojektowano 
wymianę istniejącego zadrze-
wienia. Nowe, zaprojektowane 

nasadzenia to drzewa liściaste 
w formie piennej, o koronie ku-
listej do 4 m wysokości – łącz-
nie ponad 150 drzew wzdłuż 
zaprojektowanych do przebu-
dowy ulic. Przewidziano na-
stępujące gatunki drzew: klon 
zwyczajny, klon jawor, głóg 
pośredni, jabłoń japońska oraz 
robinia akacjowa. Wśród krze-

wów planuje się nasadzenia 
gatunków takich jak berberys 
Thunberga, tawuła japońska, 
sosna górska.

Dla wszystkich dróg – ul. 3 
Maja, Bema, Częstochowskiej 
i Bohaterów - zaprojektowano 
nową sieć kanalizacji deszczo-
wej. Wzdłuż ulic zaprojekto-
wano nową sieć wodociągową 

wraz z przyłączami oraz bra-
kujące przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. Dla wszystkich ulic 
zaprojektowano nową sieć 
energooszczędnego oświetle-
nia ulicznego. 

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

c.d. ze str. 4 „Opracowano projekty...”
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W ramach zadania wykonano 
prace związane z oczyszcze-
niem murów, przemurowaniem 
ubytków lica murów i przypór 
po stronie południowej, wyko-
naniem izolacji górnych nakryw 
przypór, naprawą siatki spoin 
oraz zabezpieczeniem murów 
preparatem hydrofobizująco-
impregnującym. Dzięki wyko-
nanym pracom zabezpieczono 
przed osypywaniem się kamie-
nia mury zamku i trzy przypory 
po stronie południowej.

Wykonawcą prac był Zakład 
Remontowo-Budowlany Ma-
rian Tomasik z Siewierza. Inwe-
stycję realizowano w okresie od 
8 czerwca 2021 r. (podpisanie 
umowy) do 13 października 
br. (odbiór końcowy zadania). 
Całkowita wartość wykonanych 
robót to 145.356,34 zł brutto. 
Inwestycja stanowiła I etap 
opracowanej dokumentacji 
projektowej dla prac zabezpie-
czających ścian i przypór wokół 
zamku. Na realizację zadania samo-

rząd pozyskał środki z dotacji 
celowej Śląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach w wysokości 
50.000,00 zł.

Już w 2022 roku Gmina Sie-
wierz planuje opracować kom-
pletną dokumentację projekto-
wo-kosztorysową dla realizacji 
dalszych prac rekonstrukcyj-
nych i konserwatorskich oraz 
przebudowy zamku w Siewie-
rzu w zakresie:

rekonstrukcji parterowych • 
pomieszczeń skrzydła 
wschodniego oraz remon-
tu piwnicy wschodniej wraz 

z przebudową nawierzchni 
dziedzińca,
odtworzenia muru ze-• 
wnętrznego tarasu ar-
tyleryjskiego wraz z na-
wierzchnią tego tarasu po 
stronie zachodniej,
przebudowy posadzki bar-• 
bakanu wraz z restauracją, 
konserwacją, remontem i 
aranżacją dwóch pomiesz-
czeń kazamat pod barba-
kanem.

Wykonawcy projektów dla 
nowych zadań powinni zostać 
wyłonieni jeszcze w tym roku. 

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

zabezpieczono ściany i przypory po stronie połUdniowej zamkU
W dniu 13 października 2021 r. zakończono inwestycję pole-

gającą na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych w obrębie ścian zewnętrznych i przypór po 
stronie południowej zamku w Siewierza.

INwEstyCJE

Projektant - firma Baaza Stu-
dio Projektowe Wojciech Paster-
ny z Czeladzi - przedstawił dwie 
koncepcje, z których Gmina Sie-
wierz wybrała jeden wariant pro-
jektu tężni solankowej. Obiekt 
będzie zaprojektowany w stylu 
nowoczesnym i nawiązującym 
do istniejących obiektów na tere-
nie Parku Miejskiego. Zakres do-
kumentacji obejmuje zaprojek-
towanie tężni solankowej wraz 
infrastrukturą towarzyszącą tj. 

ławkami, leżakami, stojakami na 
rowery, koszami na śmieci.

Tężnia zaprojektowana będzie 
jako asymetryczny, prostopadło-
ścienny obiekt na rzucie trapezu. 
Do obiektu z każdej strony przy-
legać ma ażurowa pergola wy-
konana z drewna, zwężająca się 
stopniowo w jednym kierunku. 
Na górną część pergoli składać 
się będą poziome belki zapew-
niające zacienienie w upalne 
dni. Tężnia projektowana jest w 

konstrukcji z drewna iglastego 
modrzewiowego, wypełnionej 
odpowiednio ułożonymi i za-
gęszczonymi gałęziami z krze-
wów tarniny. Część obiektu przy 
tężni zostanie przykryta zada-
szeniem. Pod pergolą zostaną 
zamontowane ławki oraz punk-
towe oświetlenie tężni i pergoli. 
W pobliżu tężni przewiduje się 
nasadzenia roślinności ozdobnej 
odpornej na działanie aerozolu 
solanki. Z ławek wokół samej 
tężni jednocześnie będzie mogło 

korzystać minimum 40 osób, a 
dodatkowo około 20 osób w stre-
fie pergoli.

Tężnia będzie pełnić funkcję 
rekreacyjną, turystyczną oraz 
leczniczą, w szczególności gór-
nych dróg oddechowych, zatok 
i płuc.

Koszt dokumentacji wynosi 
60.000,00 zł. Termin wykonania 
dokumentacji projektowej został 
ustalony na dzień 13 grudnia 
2021 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

tężnia solankowa powstanie w parkU miejskim w siewierzU
W dniu 13 września 2021 r. została podpisana umowa na opra-

cowanie dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego.

Wziualizacja przedstawiająca koncepcję projektu tężni solankowej w Siewierzu.

W ramach prac zabezpieczono przypory przed osypywaniem się kamienia.

Ściany i mury zamku siewierskiego od strony południowej.

Wziualizacja przedstawiająca koncepcję projektu tężni solankowej w Siewierzu.



7

Zakres zadania obejmuje 
budowę ścieżki pieszo-rowero-
wej z nawierzchni asfaltowej o 
szerokości 4 m i długości około 
871 m. Firma zobowiązana jest 
wykonać ścieżkę na podbu-
dowie wraz z krawężnikami i z 
zagospodarowaniem zieleni. 
Wykonane zostanie również od-
wodnienie liniowe w dwóch miej-
scach ścieżki.

Ścieżka prowadzić będzie od 
istniejącej bazy sportowej w Go-
łuchowicach do drogi gruntowej 
w pobliżu terenów leśnych.

O realizację inwestycji, która 
wzbogaci ofertę rekreacyjną gmi-
ny, zabiegali mieszkańcy sołec-
twa Gołuchowice, przeznaczając 
środki z funduszu sołeckiego na 
2019 rok na jej zaprojektowanie 
oraz na 2021 rok – częściowo na 
realizację zadania.

Prace budowlane powinny 
zakończyć się w czerwcu 2022 
roku. Koszt robót wyniesie 
622.401,97 zł brutto.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

INwEstyCJE

Ścieżka zostanie wybudowana obok bazy sportowej w Gołuchowicach.

rUsza bUdowa ścieżki pieszo-rowerowej w gołUchowicach
W dniu 19 października br. Gmina Siewierz podpisała umowę 

na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gołuchowicach z Przed-
siębiorstwem Handlowo-Usługowym „LARIX” Spółka z o.o. z 
siedzibą w Lublińcu. Plac budowy został przekazany Wykonaw-
cy 26 października br.

Wykonawca - Biuro Projek-
towe DSW Projekt Sp. z o.o. z 
Chorzowa przedłożył koncepcję 
projektową zakładającą prze-
kształcenie mniejszego z budyn-
ków na mieszkania chronione 
z dostosowaniem wejścia dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
na mieszkanie socjalne, nato-
miast w głównym budynku w 
większej części wydzielono Cen-
trum opiekuńczo-mieszkalne 
przeznaczone do przebywania 
15 osób na pobyt całodobowy, a 
pozostałą część przekształcono 
na Dom Pomocy Społecznej. W 
części podziemnej przewidziano 

kotłownię gazową, natomiast w 
części centralnej budynku, kon-
cepcja zakłada wprowadzenie 
funkcji wypoczynkowej z siłownią 
zewnętrzną i dużą ilością zieleni. 
Koncepcja została zaakcepto-
wana przez Gminę.

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 tere-
nu wokół budynków.

Wartość umowy z Wykonaw-
cą to 69.300,00 zł. Zadanie po-

winno zostać wykonane do 15 
marca 2022 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

zaakceptowano koncepcję przebUdowy bUdynków w gołUchowicach
Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- 

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

Zespół budynków w Gołuchowicach zostanie gruntownie przebudowany.

Projektanci tj. GRZYBUD Pa-
weł Grzybek z Radomska roz-
poczęli proces projektowania, 
Gmina Siewierz oczekuje na 
przedstawienie koncepcji.

Zakres opracowania zgodnie 
z umową obejmuje budynek 
parterowy składający się z m. 
in.: sali świetlicy, kuchni wraz z 
zapleczem kuchennym, toalety, 
pomieszczenia biurowego, toa-
lety dostępnej z zewnątrz wraz 
z wewnętrznymi i zewnętrznymi 
instalacjami i z przyłączami (w 
tym także instalacja solarna i fo-
towoltaiczna).

Przedmiot zamówienia zawie-
ra również zagospodarowanie 
terenu wokół budynku wraz z 
miejscami parkingowymi (w tym 
dla osób niepełnosprawnych), 
energooszczędnym oświetle-
niem budynku i terenu, dojściem 
i dojazdem do budynku oraz 
zjazdem z drogi publicznej.

Termin realizacji przedmiotu 
umowy to 6 miesięcy od dnia za-
warcia umowy, czyli do 4 kwiet-
nia 2022 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

powstanie projekt świetlicy wiejskiej w warężynie
W dniu 4 października br. Gmina Siewierz podpisała umowę 

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej budowy świetlicy wiejskiej w Warężynie wraz z zagospo-
darowaniem terenu, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwole-
niu na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Świetlica wiejska w Warężynie powstanie obok miejscowego placu zabaw.



8 FuNdusz sOłECkI

Łączna kwota środków prze-
znaczonych w budżecie Gminy 
na realizację przedsięwzięć w 
ramach funduszu sołeckiego w 
2022 roku wyniesie 419.656,84 
złotych.

Środki te, za sprawą wzrostu 
wykonanych dochodów bieżą-
cych gminy znacząco wzrosły 
w porównaniu do roku 2021, 
w którym na fundusz sołecki 
przeznaczono łącznie kwotę w 
wysokości 378.836,00 zł. 

Zgodnie z ustawą o fundu-
szu sołeckim, środki można 
przeznaczać na realizację 
przedsięwzięć będących zada-
niami własnymi gminy, służą-
cych poprawie warunków życia 
mieszkańców i zgodnych ze 
strategią rozwoju Gminy oraz 
na pokrycie wydatków na dzia-
łania, zmierzające do usunięcia 
skutków klęsk żywiołowych.

Wysokość środków przypa-
dająca na poszczególne so-
łectwa jest obliczana na pod-
stawie wzoru wskazanego w 
ustawie o funduszu sołeckim. 
Kwota funduszu jest uzależ-
niona od liczby mieszkańców 
danego sołectwa i nie może 
przekroczyć dziesięciokrotno-
ści kwoty bazowej, stanowiącej 
iloraz wykonanych dochodów 
bieżących za rok poprzedza-
jący rok budżetowy o dwa lata 
oraz liczby mieszkańców za-
mieszkałych na obszarze gmi-
ny, ustalonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

W przypadku sołectw z tere-
nu Gminy Siewierz, wysokość 
środków funduszu sołeckiego 
waha się od kwoty 18.018,90 
zł do 57.385,05 zł w zależności 
od wielkości jednostki pomoc-
niczej i dla poszczególnych 
sołectw przedstawia się nastę-
pująco:

Sołectwo Brudzowice - 
57.385,05 zł

Zakup urządzenia do pie-• 
lęgnacji infrastruktury na 
boisku sportowym „NIWY”.
Zakup i montaż (na stałe) • 
stołów i ławek do altany.
Dokupienie kompletów • 
biesiadnych (stoły i ławki).
Zakup kosiarki spalinowej.• 
Zakup namiotu ekspreso-• 
wo rozkładanego.
Zakup pulpitów chromowa-• 
nych dla Orkiestry Dętej.
Zakup i montaż grzejnika • 
w pomieszczeniu prze-
znaczonym dla Orkiestry 
Dętej.
Doposażenie jednostki • 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej (m.in. zakup szafek 
ubraniowych).
Zakup materiałów do re-• 
montu pomieszczeń w 
remizie OSP (m.in. farby, 
panele podłogowe).

Sołectwo Dziewki - 
44.301,26 zł

Remont boiska sportowe-• 
go.
Doposażenie Ochotniczej • 
Straży Pożarnej.
Doposażenie Koła Gospo-• 
dyń Wiejskich.
Zorganizowanie zajęć dla • 
najmłodszych.

Sołectwo Gołuchowice - 
32.996,40 zł

Zakup ubrań specjalnych • 
bojowych i sprzętu stra-
żackiego dla OSP Gołu-
chowice.
Zakup elementów stroju • 
ludowego KGW Gołucho-
wice (kamizelki).

Sołectwo Leśniaki - 
32.939,02 zł

Dokończenie wykonania • 
bezpiecznej nawierzchni 
na placu zabaw.
Zakup umundurowania dla • 

druhów strażaków.
Doposażenie świetlicy • 
wiejskiej w Leśniakach.

Sołectwo Nowa Wioska - 
18.018,90 zł 

Utwardzenie kostką bruko-• 
wą poboczy przy remizie 
OSP Nowa Wioska.

Sołectwo Podwarpie - 
54.114,10 zł

Budowa placu zabaw oraz • 
siłowni pomiędzy Podwar-
piem a Marcinkowem.
Organizacja pikniku inte-• 
gracyjnego dla mieszkań-
ców Sołectwa Podwarpie.
Doposażenie pomiesz-• 
czenia Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z 
Wojkowic Kościelnych w 
budynku gminnym w Woj-
kowicach Kościelnych, ul. 
Dąbrowska 2.

Sołectwo Tuliszów - 
23.986,95 zł

Realizacja projektu z 2020 • 
r. – budowa chodnika na ul. 
Szerokiej od skrzyżowania 
z ul. Widokową w kierunku 
Przeczyc  oraz chodnika w 
kierunku Podwarpia.
Integracja mieszkańców • 
połączona z proekologicz-
nymi działaniami Sołectwa 
– sprzątanie terenów nad-
brzeżnych zbiornika oraz 
coroczna akcja sprzątania 
świata.
Zakup wyposażenia oso-• 
bistego strażaków OSP 
Tuliszów.

Sołectwo Warężyn - 
41.145,08 zł

Wykonanie projektu bu-• 
dowy świetlicy wiejskiej w 
Warężynie wraz z zago-

spodarowaniem nierucho-
mości.
Integracja mieszkańców • 
połączona z coroczną ak-
cją sprzątania świata w 
Sołectwie.
Zagospodarowanie terenu • 
w Kuźnicy Podleśnej na 
potrzeby miejsca aktywne-
go wypoczynku mieszkań-
ców.
Doposażenie placu za-• 
baw przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Woj-
kowicach Kościelnych w 
urządzenia zabawowe.

Sołectwo Wojkowice  
Kościelne - 57.385,05 zł

Doposażenie placu za-• 
baw przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Woj-
kowicach Kościelnych w 
urządzenia zabawowe.
Zakup wyposażenia i • 
sprzętu dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wojkowicach Ko-
ścielnych.
Zakup wyposażenia do • 
siedziby Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Wojko-
wicach Kościelnych.
Zakup nagłośnienia do re-• 
mizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wojkowicach 
Kościelnych

Sołectwo Żelisławice - 
57.385,05 zł

Zakup wyposażenia do • 
kuchni w remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Że-
lisławicach.

Biuro Rady Miejskiej

fUndUsz sołecki na 2022 rok
W związku z wyodrębnieniem w projekcie budżetu Gmi-

ny Siewierz na 2022 rok środków na fundusz sołecki, we 
wszystkich sołectwach Gminy Siewierz odbyły się zebrania 
wiejskie, podczas których mieszkańcy decydowali o wybo-
rze przedsięwzięć do realizacji ze środków tego funduszu. 
Sołtysi w wyznaczonym terminie złożyli wykazy planowa-
nych zadań, które dobrze wpisują się w potrzeby lokalnych 
społeczności, a ich realizacja przyczyni się do podniesienia 
standardu życia mieszkańców i zaspokojenia potrzeb, zwią-
zanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek.

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2022 roku wzrosły o ponad 40 tys. zł.

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

Nasz miesięcznik ma charakter informatora. Przedstawiamy w nim fakty 
i konkretne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia naszego miasta 
i gminy. Drukujemy artykuły odpowiadające przyjętym i uznanym kanonom 
wymiany informacji i komunikowania się. Nadesłanych materiałów nie zwra-
camy. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych materiałów, 
ich przeredagowania oraz dokonywania skrótów.
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W październiku firma działa-
jąca na zlecenie Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. zakoń-
czyła budowę sieci gazowej dla 
budynku wraz z przyłączami. 
Trwa porządkowanie terenu. 
Do zakładu energetycznego 
zgłoszone zostało zakończenie 
budowy instalacji elektrycznej 
i podpisana została umowa o 

świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej.

Umowa z Wykonawcą na re-
alizację budynku oraz niezbęd-
nej infrastruktury towarzyszącej 
została zawarta 09 października 
2020 roku, a plac budowy prze-
kazano 15 października 2020 
roku. Od tego czasu, z wyłącze-
niem krótkiego okresu występo-

wania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych w okresie zi-
mowym, trwały intensywne prace 
na terenie inwestycji. W wyniku 
tych działań powstał trzypiętrowy 
budynek mieszkalny, składający 
się z 16 mieszkań socjalnych. 
Dla każdego z mieszkań przy-
porządkowana jest komórka lo-
katorska na parterze budynku. 
W ramach zadania zbudowano 
także zjazd z drogi publicznej, 
osiem miejsc parkingowych oraz 
niezbędne ciągi komunikacyjne. 
Obok zjazdu i miejsc parkingo-
wych powstało oświetlenie dro-
gowe i parkowe. Od strony torów 
kolejowych teren został odgro-
dzony nowym ogrodzeniem. 

Wartość robót objętych umo-

wą wynosi ponad 3,1 mln zło-
tych. Na realizację przedmiotu 
zamówienia Gmina uzyskała do-
finansowanie z Funduszu Dopłat 
w wysokości 2.291.814,74 zł.

Zrealizowana część socjalna 
jest pierwszym etapem realizacji 
większego obiektu, tj. budynku 
wielofunkcyjnego, który w założe-
niu projektowym składa się jesz-
cze z części komunalnej i budyn-
ku remizy OSP. W następnym 
etapie planowane jest podjęcie 
starań o pozyskanie dofinanso-
wania na budowę 13 mieszkań 
komunalnych w ramach części 
komunalnej obiektu.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

dobiegają końca prace związane z bUdową mieszkań socjalnych 
przy Ul. bema w siewierzU

Wykonawca inwestycji – AMB Budownictwo z Krasocina 
zakończył roboty budowlane w budynku socjalnym przy uli-
cy Bema w Siewierzu. Obecnie na terenie inwestycji trwają 
prace porządkowe. Celem pełnego zrealizowania umowy 
Wykonawca zobligowany jest jeszcze do wypełnienia for-
malności związanych z oddaniem budynku do użytku. Po-
zwolenie na użytkowanie przewiduje się uzyskać do końca 
listopada br. 

Aktualnie zostały rozesłane 
druki wniosków do wszystkich 
zainteresowanych pozyskaniem 
mieszkania socjalnego z zaso-
bów mieszkaniowych Gminy 
Siewierz. Wypełniony i odesłany 
do Urzędu wniosek pozwoli na 
rzetelną ocenę potrzeb.

Następnie komisja powołana 
przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Siewierz dokona weryfikacji 
złożonych wniosków i ustali listę 
potencjalnych najemców. 

Ostatecznie decyzja o przy-
dziale lokalu jest podejmowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz, po zapoznaniu się z li-
stą pierwszeństwa.

Pierwszeństwo zawarcia 
umowy najmu lokalu socjalnego 
przysługuje mieszkańcom Gmi-
ny, którzy:

są bezdomni,1. 
utracili mieszkanie wskutek 2. 
klęski żywiołowej, katastrofy 

budowlanej,
zostali wykwaterowane z 3. 
mieszkań zagrożonych ka-
tastrofą budowlaną zgodnie 
z prawomocną decyzją nad-
zoru budowlanego,
nie mają zaspokojonych po-4. 
trzeb mieszkaniowych, bądź 
zajmują pomieszczenia nie 
nadające się na stały pobyt 
ludzi,
opuścili dom dziecka lub 5. 
inną placówkę opiekuńczą 
w wyniku osiągnięcia peł-
noletności i nie posiadają 
tytułu prawnego do lokalu 
mieszkalnego,
są osobami posiadającymi 6. 
orzeczenie i niepełnospraw-
ność w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym zgod-
nie z ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, bądź, 

gdy członek rodziny posia-
da orzeczenie o niepełno-
sprawności ze wskazaniem 
konieczności stałej lub dłu-
goterminowej opieki lub po-
mocy innej osoby, w związ-
ku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz wskaza-
niem konieczności stałego 

współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji, przy spełnieniu 
odpowiednich kryteriów do-
chodowych. 

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

komU przysłUgUją mieszkania socjalne?
Na liście oczekujących na mieszkanie socjalne jest 65 rodzin. 

Wnioski zainteresowanych gromadzone są w zasobach Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz od kilkunastu lat. 

Pokoje w mieszkaniach są już gotowe do umeblowania.

Nowy budynek składa się z 16 mieszkań socjalnych.

Na mieszkania socjalne oczekuje w Gminie Siewierz kilkadziesiąt rodzin.
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Inwestycja ta była efektem 
odniesienia sukcesu w dwóch 
konkursach: „Zielona Pracownia 
Projekt 2021 i „Zielona pracow-
nia 2021”. W pierwszym etapie 
przyznano środki na zaprojek-
towanie ciekawej i atrakcyjnej 
ekopracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych. Drugi etap to 
dofinansowanie projektów, któ-
re w znaczny sposób wpłyną 
na polepszenie warunków na-
uczania oraz wyróżnią się kre-
atywnością i pomysłowością w 
sposobie zagospodarowania 
przestrzeni. 

Przedsięwzięcie było możliwe 
do zrealizowania dzięki dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Lekcje w zielonej pracowni 
nie ograniczają się do sche-
matów i podręczników. Są tu 
szkielet, model człowieka i jego 
poszczególnych narządów - 
serca, oka czy mózgu. Są też 

nowe globusy, kolekcje okazów 
ze świata roślin i zwierząt, ze-
stawy do badania wody, powie-
trza i gleby. 

Uczniowie mogą dosłownie 
rozebrać człowieka na części, 
wziąć kość udową w rękę czy 
dokonać analizy budowy układu 
kostnego ptaka, ryby czy szczu-
ra. To bardzo ważne, aby dzieci 
ucząc się, uruchamiały wszyst-
kie swoje zmysły- mogły dotknąć 
szkieletu, a nie tylko oglądać go 
na ilustracji w podręczniku. Bo-
gata kolekcja preparatów mikro-
skopowych pozwoli sięgnąć w 
głąb organizmów. Dzięki nowo-
czesnemu mikroskopowi z ka-
merą będzie możliwe oglądanie 
obrazu w większym formacie. 
Bogaty zbiór skał i minerałów, 
schemat budowy wulkanu, da 
możliwość eksploracji wnętrza 
Ziemi, a model Układu Słonecz-
nego i ruchu obiegowego Ziemi 
przeniesie wszystkich w otchłań 
Wszechświata. 

Dzięki pracowni „Młodzi Eko-
lodzy” uczniowie będą mogli 
samodzielnie przeprowadzać 
doświadczenia i wyciągać wnio-
ski. Podniesie ona świadomość 
ekologiczną uczniów w atrak-
cyjnych warunkach nauczania 
poprzez zastosowanie kreatyw-
nych rozwiązań zagospodaro-
wania przestrzeni szkolnej. W 
pracowni, poza tradycyjnymi 
lekcjami przyrody, geografii, 
biologii, chemii i fizyki, nauczy-
ciele będą realizowali zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
uczniów.

Realizacja zadania poprze-
dzona była udziałem szkoły w 
konkursie „Zielona Pracownia 
Projekt 2021”, w ramach któ-
rego szkoła otrzymała nagro-
dę finansowa w wysokości 10 
tys. zł. Łączny koszt realizacji 
zadania wyniósł 51.442,00 zł, 
z czego 40.000,00 zł wyniosło 
dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych

w szkole w wojkowicach kościelnych powstała zielona pracownia
Nowoczesne pomoce dydaktyczne i laboratoryjne, sprzęt 

multimedialny, telewizor o dużym formacie, zupełnie nowe 
meble, ciekawie zaaranżowane wnętrze – tak prezentuje 
się nowa „Zielona pracownia - Młodzi Ekolodzy” w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.

Pracownia została wyposażona m. in. w mikroskopy i preparaty mikroskopowe.

Została zamontowana stolar-
ka drzwiowa oraz okienna, jak 
również zamontowano nowy 
kocioł gazowy, trwają również 
prace związane z zagospoda-
rowaniem terenu otaczającego 
budynek.

Przewidywana data zakoń-
czenia zadania to 15 listopada 
2021 r. 

Całkowity koszt robót budow-
lanych to 972.445,49 zł brutto. 

W ramach Metropolitalne-
go Funduszu Solidarności na 
2021 rok Gminie Siewierz przy-
znano kwotę 200.000,00 zł na 
realizację zadania.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwa przebUdowa i remont bUdynkU komUnalnego w wojkowicach 
kościelnych przy Ul. dąbrowskiej 2 

Aktualnie firma „ARBUD” wykonuje prace w piwnicy obiektu, 
związane ze zmianą sposob użytkowania pomieszczeń z gospo-
darczych i technicznych na lokale użytkowe. Została wymienio-
na instalacja elektryczna, wykonano nową instalację c.o. oraz 
prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną i malowaniem 
pomieszczeń. Wykonano dwa wyjścia z budynku oraz dokonano 
podziału pomieszczeń ścianami działowymi, w tym wydzielono 
nową kotłownię za pomocą ścian oddzielenia pożarowego.

W budynku przy ul. Dąbrowskiej 2 kończą się prace remontowe.

Przeglądy gazowe zostały za-
kończone pod koniec września, 
a wykonała je firma Komfort Ser-
wis Dariusz Czapla z Częstocho-
wy. Koszt przeglądów instalacji 
gazowych wraz z przeglądem 
kotłów gazowych c.o. wyniósł 

7.011,00 zł. W zakresie kontroli 
jest 18 lokalizacji i 28 kotłów ga-
zowych c.o. Coroczną kontrolę 
stanu technicznego obiektów bu-
dowlanych zlecono w tym roku 
do wykonania firmie PPM Paweł 
Musiał z Kielc. Koszt kontroli to 

kwota 7.060,00 zł. Kontrole trwa-
ły do 15 października i objęły 30 
lokalizacji. W dwóch lokalizacjach 
odbyły się kontrole rozszerzone, 
obejmujące również pomiary in-
stalacji elektrycznej i odgromo-
wej, które są wykonywane raz na 
5 lat. Przeglądy kominiarskie ob-
jęły kontrolę i czyszczenie prze-
wodów kominowych dymowych. 

Usługę wykonała firma Usługi 
Kominiarskie Marzena Sikora z 
Czeladzi. Koszt przeglądu wy-
niósł 888,00 zł. Pozostałe prze-
wody kominowe zostały skontro-
lowane na przełomie września i 
października.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

zakończyła się akcja obowiązkowych przeglądów wynikających 
z przepisów prawa bUdowlanego

Koniec lata i początek jesieni to zazwyczaj okres przeglądów 
obiektów budowlanych, infrastruktury gazowej i stanu technicz-
nego przewodów kominowych.
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Wykonawca tj. ARGON 
Klaudiusz Półtorak z Przemy-
śla zakończył prace przy za-
daniu pn. Doposażenie placu 
zabaw oraz wykonanie siłowni 
terenowej przy budynku przed-
szkola i żłobka w Siewierzu.

Zakres zadania obejmował 
doposażenie placu zabaw po-
przez montaż dwóch urządzeń 
na nawierzchni bezpiecznej z 
mat przerostowych oraz wy-
konanie siłowni terenowej tj. 
pięciu podwójnych urządzeń 
na nawierzchni z kostki bruko-
wej przy budynku przedszkola 
i żłobka.

W ramach zadania zostały 
dostarczone i zamontowane 
urządzenia do ćwiczeń: orbi-

trek, narciarz, wyciąg górny, 
krzesełko do wyciskania, ro-
wer, biegacz, prasa nożna, 
odwodziciel, surfer i wioślarz. 

Na placu zabaw zostały za-
montowane dwa urządzenia tj. 
szynobus „Szymek” i zestaw 
zabawowy z elementami takimi 
jak: wieża, wirująca huśtawka, 
zjeżdżalnia rurowa, wejście 
siatkowe pochyłe, duże przej-
ście typu „Małpi gaj”. 

Urządzenia są przeznaczo-
ne dla dzieci w starszym wie-
ku, nawet do 14. roku życia.

Wykonawca wykonał rów-
nież zgodnie z umową ele-
menty małej architektury tj. 
ławki, kosze, tablicę regulami-
nową.

Teren wokół urządzeń zo-
stał uporządkowany i obsiany 
trawą. Zadanie zostało sfinan-
sowane z budżetu Gminy Sie-

wierz w wysokości 192.351,83 
złotych.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

siłownia terenowa przy bUdynkU nowego przedszkola w siewierzU
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z nowo wyko-

nanej siłowni terenowej i nowych urządzeń placu zabaw przy ul. 
Sikorskiego w Siewierzu.

Na placu przedszkolnym zamontowano urządzenia siłowni terenowej.

Na placu zabaw w Dziew-
kach wykonano 63 m2 bez-
piecznej nawierzchni z płyt 
poliuretanowych w kolorze 
szarym o grubości 40 mm pod 
zestawem zabawowym typu 
„Statek”, za kwotę 25.000,00 
złotych. 

Natomiast na placu zabaw 
w Leśniakach wykonano 213 
m2 bezpiecznej nawierzchni z 
płyt poliuretanowych w kolo-
rze szarym pod wielofunkcyj-
nym zestawem zabawowym, 
huśtawką bocianie gniazdo, 
huśtawką ważką oraz pod 

stożkiem linowym. 
Łączny koszt wykonania na-

wierzchni wyniósł 84.495,99 
złotych, z czego 29.496,76 
złotych stanowiło dofinanso-
wanie w ramach konkursu 
organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego pt. „Inicjatywa So-
łecka”. 

Zadania zrealizowała firma  
PBS Polskie Budownictwo  
Sportowe Sp. z o.o. z Warszawy. 

Realizacja ww. zadań pozwo-
liła zwiększyć atrakcyjność 
przestrzenną sołectw Le-
śniaki oraz Dziewki, a także 
upowszechnić wśród miesz-
kańców, a w szczególności 
młodego pokolenia aktywny 
tryb życia, co w konsekwen-
cji wpłynie na poprawę stanu 
zdrowia mieszkańców.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw w sołectwach
W wyniku uchwał podjętych w 2020 roku przez mieszkańców 

sołectw Dziewki oraz Leśniaki w sprawie realizacji zadań w ra-
mach funduszu sołeckiego na 2021 rok, postanowiono przezna-
czyć środki finansowe na wykonanie bezpiecznej nawierzchni 
na placach zabaw.

Nowa bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Dziewkach.Nowa bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Leśniakach.

Na podstawie zleconych 
prac, zostaną wykonane oglę-
dziny każdego obiektu mosto-

wego oraz każdej drogi gmin-
nej publicznej, na podstawie 
których zostanie sporządzona 

dokumentacja opisowa oraz 
fotograficzna, potwierdzająca 
stan techniczny poszczeglnych 
obiektów.

Jest to wymóg wynikający z 
obowiązujących przepisów. Na 
podstawie przeprowadzonych 
przeglądów wiadome będzie, 

jakie prace należy przeprowa-
dzić, aby drogi i obiekty mosto-
we spełniały prawidłowo swoje 
funkcje.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

przeglądy dróg oraz mostów w pasach drogowych dróg gminnych
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy  

o drogach publicznych, Gmina Siewierz wszczęła postępowanie,  
którego celem jest wyłonienie firmy, która przeprowadzi przeglądy  
dróg gminnych oraz zlokalizowanych w ich pasach drogowych 
obiektów mostowych.
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stan jakości powietrza w gminie we wrześniU i październikU

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 drogi oddecho-
we, powoduje alergie, choroby 
skóry, choroby serca, choroby 
nowotworowe. Stosowanie przez 
mieszkańców paliw złej jakości 
(mułu, flotu, węgla brunatnego, 
czy też wilgotnego drewna) oraz 
spalanie odpadów w piecach 
centralnego ogrzewania, to ko-
lejne przyczyny zanieczyszcze-
nia 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 jakość 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 
system monitoringu jakości powietrza. W ramach systemu 
zakupiono i zamontowano 9 czujników do pomiaru zanie-
czyszczeń w powietrzu.
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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 weryfika-
cji wniosku o dofinansowanie, 
prosimy o wcześniejszy 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.

Zgodnie z zapisami uchwały, 
należy wymienić piec na urzą-
dzenie spełniające normy. W za-
leżności od daty produkcji obec-
nego pieca należy to zrobić do 
końca wyznaczonego roku (do-
tyczy kotłów, których rozpoczę-
cie eksploatacji nastąpiło przed 1 
września 2017 r.):

kotły powyżej 10 lat od daty • 
ich produkcji – do końca 

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

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

zbliża się termin wymiany pieców
W związku z obowiązującą na terenie województwa śląskiego 

uchwałą antysmogową, zbliża się ważny termin dla właścicieli 
nieruchomości, którzy posiadają stare kotły węglowe.

Przypominamy, iż dotacja 
udzielana jest od 2011 r. Od tego 
roku z dotacji skorzystały już 452 
gospodarstwa domowe. Łączna 
suma udzielonych dotacji opie-
wa na kwotę ponad 1,34 mln zł.

Z powyższych danych wyraź-
nie widać, iż z roku na rok co-
raz więcej mieszkańców naszej 
Gminy decyduje się na zmianę 
systemu ogrzewania na bar-
dziej ekologiczne, szczególnie 
na ogrzewanie gazowe. Fakt 
ten jest ogromnie zadowalają-
cy, gdyż świadczy o wzrastają-
cej świadomości ekologicznej i 
trosce o środowisko naturalne 
mieszkańców Gminy Siewierz.

Zaznaczyć należy, iż dotacja 
z budżetu gminy nie jest jedyną 
formą wsparcia finansowego o 
jaką mogą ubiegać się miesz-
kańcy. W ramach podpisanego 
przez Gminę Siewierz i Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach porozumienia na ob-
sługę programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”, mieszkańcy 
Gminy Siewierz mogą liczyć na 
pomoc pracownika Urzędu Mia-
sta i Gminy Siewierz w przygo-
towaniu i weryfikacji wniosków o 
dofinansowanie.

Za pośrednictwem gminnego 
punktu konsultacyjno-informa-
cyjnego programu „Czyste Po-
wietrze” do chwili obecnej zo-
stało złożonych 60 wniosków o  
dofinansowanie.

Informujemy również, iż od 
stycznia 2022 r. ruszamy z 
kolejnym naborem wniosków 
o dofinansowanie z budżetu 
gminy do wymiany kopciu-
chów. Serdecznie zachęcamy 
mieszkańców do skorzystania z 
dotacji.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

Upłynął termin składania wniosków o Udzielenie dotacji celowej 
z bUdżetU gminy na zadanie polegające na wymianie starego pieca 
węglowego na ekologiczne Urządzenie grzewcze

31 października br. upłynął termin składania wniosków  
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na zadanie  
polegające na wymianie starego pieca węglowego na eko-
logiczne urządzenie grzewcze. W 2021 r. do Urzędu Miasta  
i Gminy Siewierz złożono 140 wniosków na kwotę ok. 450 
tys. zł. Jest to rekordowa ilość wniosków od czasu udzielania 
przez Gminę Siewierz takiej formy wsparcia finansowego.  

Rok
Ilość pozytywnie  
rozpatrzonych 

wniosków
Kwota dotacji w zł

2011 22 33 000,00

2012 12 18 000,00

2013 14 21 000,00

2014 3 4 500,00

2015 8 12 000,00

2016 6 7 500,00

2017 63 225 547,74

2018 55 180 931,38

2019 56 159 477,21

2020 73 228 451,65

2021 140 450 000,00

Ogółem 452 1.340. 407,98

Zestawienie przyznanych dotacji z podziałem na poszczególne lata.



14 OChRONA śROdOwIskA

Jednym z obrońców naszych 
ogrodów jest jeż. Jego die-
ta to owady (ok. 70%, ślimaki, 
dżdżownice), ptasie jaja, jasz-
czurki oraz żaby.

Bytowanie jeża w ogrodzie 
pomaga w zmniejszeniu popula-
cji wielu szkodników w naszych 
ogrodach.

Co zrobić aby jeż stał się 
mieszkańcem naszego ogrodu? 

Odpowiedź jest prosta, zago-
spodarujmy pewną cześć ogrodu 
w sposób naturalny i nie używaj-
my szkodliwych dla jeży środków 
chemicznych.

Jeże najczęściej można spo-
tkać w ogrodach usytuowanych 

w pobliżu łąk, pól i lasów. Lubią 
tereny trawiaste, gęste zaro-
śla, zakrzaczenia i łąki kwietne. 
Przyciągnąć je może również 
kompostownik. Dlatego ogród 
dla jeża powinien być jak naj-
bardziej naturalny – dotyczy to 
nie tylko ogólnego wyglądu, ale 
także sposobu prowadzenia. Na 
działce nie powinno się stosować 
chemii z uwagi na to, że jeże są 
bardzo wrażliwe na toksyny, na-
wet jeśli mają z nią kontakt nie-
bezpośredni np. przez zjedzenie 
zatrutego owada. Chemiczne 
środki ochrony roślin należy za-
stąpić ekologicznymi, z korzyścią 
również dla osób korzystających 

z ogrodu. 
Zagrożenie dla jeża stano-

wią również oczka wodne oraz 
otwarte studzienki, a także lisy, 
kuny i psy. 

Jesienią można usypać kopce 
z liści i gałęzi w mało uczęsz-
czanych, zacisznych miejscach 

lub zbudować drewniany domek 
(budujemy go w rękawicach 
gdyż zapach człowieka może 
zniechęcić jeża do zamieszka-
nia), które staną się miejscem 
przezimowania.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

natUralni obrońcy naszych ogrodów
Niejednokrotnie nasze przydomowe ogrody to wypielęgno-

wane trawniki, kilka krzewów lub drzew, czasem jakieś kwiaty, 
często rośliny będące gatunkami egzotycznymi. Nie ma w nich 
miejsca dla ptaków lub pożytecznych zwierząt, mimo że tak czę-
sto i dużo mówimy o potrzebie ich ochrony, oglądając się na in-
nych. Być może jesień to czas aby znaleźć w naszym idealnym 
ogrodzie miejsce dla dzikich zwierząt, które będą chronić nasz 
ogród przed szkodnikami.

Bytowanie jeża w ogrodzie pomaga w zmniejszeniu populacji 
wielu szkodników w naszych ogrodach.

Zgodnie z obowiązującymi na 
terenie Miasta i Gminy Siewierz 
przepisami, odpady te należy 
zbierać selektywnie, a następnie 
poddać kompostowaniu w przy-
domowych kompostownikach 
lub odwieźć do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, położonego w 
Siewierzu przy ul. Ściegna 11, 
skąd trafią do kompostowni. Do 
PSZOK-u odpady zbierane se-
lektywnie mogą oddać właścicie-
le nieruchomości zamieszkałych 
oraz nieruchomości,  wykorzy-
stywanych jedynie przez część 
roku na  których znajduje się 
domek letniskowy, którzy złoży-
li tzw. „deklarację śmieciową”, 
zgodnie z którą dokonują opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Nie ma 
ograniczeń w ilości oddanych do 
PSZOK-u odpadów biodegrado-
walnych.

Zachęcamy do samodzielne-
go zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych na swoich 
nieruchomościach poprzez ich 
kompostowanie. Wytworzony 

kompost to bardzo dobry nawóz 
który możemy wykorzystać w 
ogrodzie. Dodatkowo, właści-
ciele nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujący 
bioodpady w kompostowniku 
przydomowym, mogą korzystać 
ze zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wysokość zwol-
nienia wynosi 1,00 zł. Chcący 
skorzystać ze zwolnienia, zo-
bligowani są do złożenia nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. 

Przypominamy, że nie należy 
wystawiać worków z odpadami 
z ogrodów przed nieruchomość, 
gdyż nie zostaną odebrane. Nie 
wyrzucamy ich również na nieru-
chomości sąsiednie np. do lasu, 
rowu, pole czy łąkę.

Nie spalamy ich w ognisku, 
gdyż zgodnie z ustawą o odpa-
dach, termiczne przekształcanie 
odpadów poza spalarnią odpa-
dów lub współspalarnią odpa-
dów podlega karze aresztu albo 

grzywny. Osoba, która spala 
odpady zielone, liście, gałęzie 
w ogródku lub na działce, może 
zostać ukarana mandatem w 
wysokości do 500 zł.

Ponadto, w trakcie spalania 
odpadów takich jak liście czy tra-
wa, powstaje duszący dym, któ-
ry przedostając się na sąsiednie 
nieruchomości zakłóca swobod-
ne z nich korzystanie. Art. 144 
Kodeksu cywilnego nakazuje 
powstrzymanie się od działań, 
które zakłócałyby korzystanie z 
nieruchomości sąsiednich po-
nad przeciętną miarę wynikającą 
ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i 

stosunków miejscowych. Prze-
dostanie się dymu pochodzące-
go z takiego paleniska w miejsce 
dostępne publicznie może być 
uznane za zanieczyszczenie w 
rozumieniu art. 145 Kodeksu 
wykroczeń, które zagrożone jest 
mandatem karnym w wysokości 
do 500 zł. 

W związku z powyższym, 
apelujemy do wszystkich miesz-
kańców o dostosowanie się do 
obowiązujących przepisów i nie-
spalanie odpadów biodegrado-
walnych

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

odpady z przydomowych ogrodów
Jesień to czas intensywnych prac porządkowych w przy-

domowych ogrodach, w trakcie których powstają ogromne 
ilości bioodpadów. I tu niejeden właściciel nieruchomości 
zadaje sobie pytanie, co z tym wszystkim ma zrobić.

Przypominamy, że spalanie odpadów biodegradowalnych jest zabronione.

Grabienie opadłych liści po-
zwala na zachowanie estetyki i 
porządku w naszych ogrodach. 
Niestety, może mieć również ne-
gatywny wpływ na ekosystem. 

Opadające liście utrzymują zimą 
glebę w naturalnej równowadze, 
wzbogacając ją tak, aby wiosną 
mogła służyć jako żyzne podłoże 
różnorodnym roślinom. 

Usuwając martwe liście, po-
zbawiamy nasze podwórka 
składników odżywczych potrzeb-
nych do wyprodukowania trawy i 
kwiatów w kolejnych latach.

Ponadto ściółka z liści pozwa-
la zapewnić schronienie wielu 
gatunkom ptaków oraz owadów.

Red.

dlaczego nie warto grabić liści w ogródkU?
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W dniu 20 września 2021 r. 
dokonano odbioru częściowego 
prac. Do tej pory zamontowa-
nych zostało 378 instalacji ogniw 
fotowoltaicznych, 4 instalacje 
powietrznych pomp ciepła na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej 
oraz 15 instalacji powietrznych 
pomp ciepła na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej. Wykonawca 
jest w trakcie przeprowadzania 
wizji lokalnych stwierdzających 
możliwości techniczne montażu 
powietrznych pomp ciepła do 
c.o i c.w.u. oraz instalacji foto-
woltaicznych w poszczególnych 
lokalizacjach i na bieżąco przed-
stawia projekty wykonawcze do 
akceptacji.

Cena brutto inwestycji we-
dług zawartej umowy wyniesie 
12.044.683,40 zł, natomiast do-
finansowanie pozyskane przez 
Gminę Siewierz z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014-
2020 w ramach projektu wynosi 
8.441.690,00 zł.

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 fotowoltaicznych 
i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem po-
prawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowa-
nie i wykonanie 400 instalacji 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 prawie 380 instalacji fotowoltaicznych.

W wyniku przeprowadzonego 
postępowania wybrano firmy, 
które złożyły najkorzystniejsze 

oferty. Gmina zakupiła 100 ton 
soli oraz 100 ton piasku. Sól do-
starczona została przez Handlog 

Sp. z o. o. z Czeladzi, a piasek 
przez P.H.U. LARIX Sp. z o. o. 
z Lublińca. Łączny koszt dostar-
czonych materiałów to 35.547,00 
zł brutto. Drogi gminne, zlokali-
zowane na terenie miasta i gmi-

ny Siewierz, w okresie zimowym 
utrzymywane są przez Zakład 
Usług Wodnych i Kanalizacyj-
nych w Siewierzu.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

przygotowania do „akcji zima 2021/2022”
Jak co roku Gmina Siewierz przygotowuje się do „akcji zima”. 

Zgodnie z obowiązującą procedurą przygotowano zapytanie 
ofertowe na zakup soli i piasku.

Naprawę ubytków zlecono 
do Zakładu Usług Wodnych                                
i Kanalizacyjnych w Siewierzu, 
natomiast w odniesieniu do 
drzew zobowiązani jesteśmy                                       
w pierwszej kolejności do uzy-
skania zezwolenia na ich wycin-
kę. Zezwolenie takie dla Gminy 
Siewierz wydaje Wydział Środo-
wiska i Leśnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Będzinie. 

Po uzyskaniu zezwolenia 
przeprowadzone zostało postę-
powanie, którego celem było wy-
łonienie firmy prowadzącej prace 
obejmujące wycinkę drzew oraz 
ich pielęgnację. W czasie objaz-
du wytypowano również drzewa, 
na których należało przepro-
wadzić zabiegi pielęgnacyjne. 
Najkorzystniejszą ofertę przed-
łożyła  firma P.P.H.U. „JORDAN” 

z Myszkowa, której zlecono wy-
cinkę drzew, wykonanie zabie-
gów pielęgnacyjnych drzew oraz 
wyfrezowanie pni po dokonanej 
wycince. Całość zadania wynio-
sła 13.500,00 zł brutto.

Należy również nadmienić, że 
pomimo systematycznych objaz-
dów wykonywanych przez pra-
cowników Referatu, nierzadko 
potrzebę wycinki drzew zgłasza-
ją sami mieszkańcy. 

Bardzo często do Urzędu 
wpływają wnioski z prośbą o wy-
cinkę drzew. Przyczyny są róż-
ne, zasadne i mniej, ale każdy 
wniosek jest rozpatrywany. 

Informujemy również, iż proce-
dura związana z wycinką drzew 
w pasach drogowych jest cza-
sochłonna, niejednokrotnie trwa 
kilka miesięcy. 

Nie wynika to z opieszałości 
urzędników, ale z obowiązującej 
procedury, która w przypadku 
wycinki drzew w pasach dro-
gowych wymaga dodatkowego 
uzgodnienia projektu decyzji z 
Regionalną Dyrekcją  Ochrony 
Środowiska w Katowicach.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

wycinka drzew z pasów drogowych dróg gminnych
Kilka razy w roku pracownicy Referatu Gospodarki Komunal-

nej i Lokalowej dokonują objazdu dróg gminnych. Celem objaz-
dów jest ocena stanu technicznego dróg, a także drzew rosną-
cych w pasach drogowych. W wyniku objazdu ustalono ubytki 
w jezdniach oraz wytypowano drzewa, które stanowiły zagroże-
nie bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego jak i pieszego. 

Głównym celem utworzenia 
Parku miejskiego w Siewierzu 
była ochrona różnorodności bio-
logicznej doliny rzek Przemszy i 
Brynicy w Gminie Siewierz po-
przez stworzenie zielonych prze-
strzeni parkowych stanowiących 
miejsce rekreacji, wypoczynku, 

edukacji ekologicznej, a także 
aktywizacji i integracji społecznej 
mieszkańców. W ramach pro-
jektu utworzono na terenie do-
tychczas zdewastowanym i nie-
użytkowanym atrakcyjny teren 
zielony o szerokim oddziaływa-
niu: przyrodniczym, zdrowotnym, 

rekreacyjnym, z wykorzystaniem 
walorów naturalnych i lokaliza-
cyjnych obszaru parku, zlokali-
zowanego pomiędzy ulicą Żwirki 

i Wigury, terenem szpitala Cho-
rób Płuc, a rzeką Przemszą.

Red.

park miejski z nagrodą!
W XXI edycji konkursu ogłoszonego przez Zarząd Wojewódz-

twa Śląskiego - „Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskie-
go” Gmina Siewierz otrzymała Wyróżnienie Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego za realizację budowy Parku miejskiego w 
Siewierzu. W dniu 29 października, podczas konkursowej gali w 
Audytorium Muzeum Śląskiego w Katowicach Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś odebrał nagrodę z rąk Wice-
marszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego.

Park został wyróżniony w konkursie Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego.
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Samorządowcy z całego kra-
ju spotkali się 13 października 
br. w warszawskim Teatrze 
„Roma”, aby zamanifestować 
w obronie społeczności lokal-
nych i regionalnych, wyrazić 
sprzeciw wobec ciągłych prób 
ograniczania kompetencji i 
wolności samorządów, a także 
zmniejszania środków finanso-
wych potrzebnych do realiza-
cji zadań. W spotkaniu wzięli 
udział także przedstawiciele 
Senatu RP i organizacji poza-
rządowych. 

Podczas spotkania samorzą-
dowcy podkreślali, że w obecnej 
sytuacji najbardziej potrzebna 
jest jedność środowiska samo-
rządowego, bo tylko razem uda 
się obronić samorządność.

- Sytuacja panująca w na-
szym kraju obecnie ma jeden 
plus. Jesteśmy razem, razem 
jak rzadko kiedy. Mówimy dzi-
siaj jednym głosem, w obronie 
wsi i miast - powiedział prezy-
dent Warszawy, Rafał Trza-
skowski witając uczestników 
spotkania.

Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu, prezes Stowarzysze-
nia „Tak! Samorządy dla Polski” 
mówił o niebezpieczeństwach 
związanych z programem „Pol-
ski Ład”, który nazwał partyj-
nym programem niszczącym 

demokrację. - Nie chcemy ko-
nia trojańskiego, który rozsadza 
i niszczy Polskę oraz wspólnoty 
lokalne - mówił prezydent Kar-
nowski.

Potrzebna jest jedność  
środowiska samorządowego

Z kolei senator Zygmunt Fran-
kiewicz, prezes Związku Miast 
Polskich w wystąpieniu „Samo-
rządność społeczności lokal-
nych i regionalnych. Dorobek 
i przyszłość” przypomniał, jak 
dzięki decentralizacji i wprowa-
dzeniu zasady pomocniczości, 
a także ogromnemu zaangażo-
waniu i wysiłkowi samorządow-
ców zmieniła się Polska w cią-
gu ostatnich 30 lat. Zaznaczył 
jednak, że w tej chwili dzieją się 
ważne wydarzenia historyczne. 
Przekonywał, że najbliższe 2 
lata, jakie pozostały do wybo-
rów przesądzą o przyszłości i 
że samorządowcy muszą się 
zorganizować, jeśli chcą się 
przeciwstawić niekorzystnym 
zmianom. Pomimo naturalnych 
różnic w poglądach na wiele 
spraw, w kwestiach podstawo-
wych potrzebna jest jedność, 
a bez integracji i współpracy 
nie będzie zwycięstwa - mówił 
prezes Frankiewicz. Apelował, 
by spotkanie w Warszawie było 
początkiem integracji i tworze-
nia reprezentacji politycznej sa-

morządu.
- Musimy zmieniać polską 

politykę – musi być więcej 
myślenia o państwie, a mniej 
partyjniactwa, które jest obec-
ne po każdej stronie. Do tego 
potrzebne jest osobiste zaan-
gażowanie Państwa i udział w 
polityce, która odstręcza wielu. 
Bez tego zaangażowania nie 
zmienimy polityki. To jest ko-
nieczne dla Polski, jeśli chcemy 
ją zostawić w dobrym stanie dla 
naszych dzieci i wnuków - za-
kończył prezes ZMP.

Walka o pryncypia
O tym, że samorządowcy nie 

przyjechali do Warszawy tylko 

po to, by walczyć o pieniądze, 
ale o pryncypia, o fundamenty 
demokracji mówił prezydent 
Białegostoku, Tadeusz Trusko-
laski. Z kolei w imieniu wójtów 
zabrał głos Stanisław Jastrzęb-
ski, wójt Długosiodła, który roz-
począł hasłem „nie ma wolno-
ści, bez samorządności”, nie 
ma demokracji bez wolnego i 
silnego samorządu. Jego zda-
niem trzeba przekonać miesz-
kańców terenów wiejskich, że 
samorządowcy pracują dla do-
bra polskiej wsi.

Odwaga i zaufanie

w obronie lokalnych społeczności i polskiej samorządności
Prawie 1000 samorządowców z całej Polski spotkało się w 

dniu 13 października w Warszawie w obronie społeczności lokal-
nych i polskiej samorządności. W zgromadzeniu uczestniczyła 
delegacja Gminy Siewierz na czele z Burmistrzem Zdzisławem 
Banasiem. W odpowiedzi na działania rządu, samorządowcy 
przyjęli apel zawierający postulaty zjednoczonego środowiska 
i przekazali go na ręce Wicemarszałków Sejmu.

c.d. na str. 17
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Treść apelu przyjętego przez zjednoczone środowiska samorządowe.

Od 17 lat „Rzeczpospolita” 
ocenia dokonania lokalnych 
władz i wyłania te samorządy, 
które najlepiej dbają o swój 
zrównoważony rozwój i podnie-
sienie jakości życia mieszkań-
ców, w zgodzie z regułami odpo-
wiedzialności i bezpieczeństwa 
finansowego. Zasady rankingu 
ustala niezależna Kapituła, 
której przewodniczy były pre-
mier RP prof. Jerzy Buzek. W 
jej skład wchodzą także przed-
stawiciele organizacji samo-

rządowych, organizacji poza-
rządowych, władz publicznych 
oraz przedstawiciele redakcji 
„Rzeczpospolitej”. 

Ranking obejmuje wszyst-
kie gminy i miasta na prawach 
powiatu w Polsce (z wyjątkiem 
Warszawy). Źródłem danych 
podlegających ocenie są in-
formacje udostępniane przez 
Główny Urząd Statystyczny, 
Ministerstwo Finansów oraz in-
formacje podane przez władze 
lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Sa-
morządów 2021 to około 50 
wskaźników. Maksymalna licz-
ba punktów, jaką można było 
uzyskać wynosiła 100 dla gmin 
i miast (dla miast na prawach 
powiatu to 102 punkty). 

„Ranking Samorządów” ma 
charakter niekomercyjny - sa-

morządy nie ponoszą żadnych 
kosztów finansowych w związ-
ku z udziałem w nim - wobec 
czego jest uznawany za jeden 
z najbardziej prestiżowych i 
wiarygodnych w Polsce.

Red.

22. miejsce siewierza w rankingU samorządów rzeczpospolitej!
Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 26 października wyni-

ki ogólnopolskiego rankingu samorządów, w którym wszystkie 
miasta i gminy są oceniane pod względem m. in. rozwoju usług, 
podnoszenia standardu życia mieszkańców, wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań i wykorzystywania funduszy unijnych. Po 
raz kolejny w rankingu wysoko uplasowała się Gmina Siewierz, 
która zajęła 22. miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-
wiejskich w skali całego kraju, a zarazem 2. miejsce, biorąc pod 
uwagę wyłącznie województwo śląskie.
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O możliwych trzech sce-
nariuszach rozwoju sytuacji 
samorządu terytorialnego w 
najbliższym czasie powiedział 
Marek Wójcik, sekretarz strony 
samorządowej Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego. Pierwszy, najbardziej 
negatywny z nich to powolny 
uwiąd samorządności, drugi - to 
bezwolne dryfowanie i wreszcie 
trzeci, najbardziej pożądany to 
podjęcie działania, a nawet ata-
ku – nie bójmy się wychodzić z 
inicjatywami, nie bójmy się mó-

wić o nowoczesnym samorzą-
dzie, patrzeć w przód; miejmy 
do siebie zaufanie - apelował 
M. Wójcik.

Apel przez aklamację
Na zakończenie tej części 

spotkania samorządowcy z 
całej Polski przez aklamację 
przyjęli apel środowiska sa-
morządowego – „W obronie 
społeczności lokalnych i regio-
nalnych”. Następnie udali się 
do Sejmu, gdzie przekazali go 
Wicemarszałkom Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej.

www.miasta.pl

INFORMACJE

c.d. ze str. 16 „W obronie lokalnych...”

W proteście samorządowców pod Sejmem uczestniczyła delegacja Gminy Siewierz.

Na sali nie zabrakło przed-
stawicieli parlamentu, samo-
rządowców oraz radnych, zwią-
zanych na co dzień z edukacją 
w swoich gminach. Nie zabra-
kło także przedstawicieli związ-
ków zawodowych, nauczycieli, 
uczniów oraz rodziców.

Wśród tematów poruszonych 
podczas spotkania wiodącym 
była zmiana ustroju szkolne-
go, która w najbliższym czasie 
ma trafić pod obrady sejmu. 
Dotyczy ona m. in.: zmian w 
wyborze dyrektorów szkół, ich 
odwoływania, a także zmian 
w Karcie Nauczyciela. Według 
tzw. Lex Czarnek, a więc zmian 
proponowanych przez Ministra 
Edukacji i Nauki Przemysława 
Czarnka nowelizacja prawa 
oświatowego i rozporządzenie 
o nadzorze pedagogicznym 

z 25 maja 2021 roku niosą za 
sobą szereg zmian ogranicza-
jących m.in.: rolę samorzą-
dów w systemie edukacji przy 
zwiększeniu roli kuratorów 
oświaty, na co nie godzą się 
samorządowcy. Samorząd to 
nie tylko my, czyli prezydenci, 
burmistrzowie, wójtowie, ale 
przede wszystkim mieszkań-
cy, którzy nas wybierają i tym 
samym powierzają w nasze 
ręce szkoły, przedszkola, jed-
nostki edukacyjne, którymi my, 
wspólnie z nauczycielami, radą 
rodziców zawiadujemy mając 
na celu dobro naszych dzieci, 
naszych uczniów. To my tu na 
dole wiemy, co w danej szkole 
jest potrzebne, czego brakuje, 
co musimy wspólnie zrobić. 
Zmiany, które się proponuje 
to powrót do tego co było, a 

więc centralnego zarządzania. 
Ograniczenie roli samorządów 
w edukacji to kolejny cios, z 
którym musimy się zmierzyć 
- nie krył irytacji prezydent So-
snowca, Arkadiusz Chęciński.

- Naszym celem jest szkoła 
bez polityki, a niestety polityka 
w tym apekcie stała się najważ-
niejsza. Musimy zatrzymać to 
szaleństwo. Nie może być tak, 
że tylko jedna ideologia i jeden 
sposób myślenia jest dobry, 
a wszystko poza tym jest złe. 
Szkoła ma uczyć, wychowy-
wać, dawać wolność. Wolność 
w wyrażaniu swoich poglądów, 
przekonań, a wszytko to z po-
szanowaniem innego człowie-

ka. Duża rola nas polityków, 
ale także samorządowców, 
rodziców, nauczycieli, uczniów 
w tym, abyśmy przeciwstawili 
się temu, co może się zdarzyć, 
jeśli proponowane zmiany wej-
dą w życie. Słuchając uczniów, 
którzy zabierają tutaj głos je-
stem zbudowana ich postawą. 
Widać, że świetnie są zoriento-
wani w temacie, widzą co mogą 
przynieść zmiany, które tak 
naprawdę cofną polską szkołę 
do minionej epoki - podkreślała 
Krystyna Szumilas.

Wnioski zebrane podczas 
debaty zostaną przesłane do 
Ministerstwa Edukacji i Nauki.

http://www.sosnowiec.pl/

debata samorządowa województwa śląskiego pt. „dokąd  
zmierzasz polska szkoło?”

W dniu 11 października w Zespole Szkół Elektronicznych i In-
formatycznych w Sosnowcu odbyła się debata samorządowa 
województwa śląskiego „Dokąd zmierzasz polska szkoło?”. 
Debata była poświęcona polityce edukacyjnej prowadzonej w 
ostatnich latach, a w szczególności ostatnich miesiącach przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki. W gronie panelistów znaleźli się 
m. in. Krystyna Szumilas, posłanka, a w przeszłości Minister 
Edukacji, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, 
Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Basz-
czyński, a także nauczyciele, uczniowie i rodzice.

W gronie panelistów debaty znalazł się m. in. Burmistrz Zdzisław Banaś.

Szanowni Czytelnicy,
informujemy, że udostępniamy 

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

Czytelników zainteresowa-
nych odbiorem kodu prosimy 
o pobranie go 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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Dokonano wyboru nowych 
władz w jednostkach, człon-
ków komisji rewizyjnych a 
także wybrano przedstawi-
cieli do Zarządu Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP 
w Siewierzu oraz delegatów 
na zjazd oddziału miejsko- 
gminnego Związku OSP RP  
w Siewierzu, który odbędzie 
się w dniu 20 listopada. We 
wszystkich jednostkach za-
rządy otrzymały absolutorium 
za okres sprawozdawczy.

Kierowanie jednostkami  
powierzono druhom:

OSP Brudzowice
dh Bogusław Kieras - prezes
dh Wojciech Duda - naczelnik
OSP Dziewki
dh Andrzej Bańka - prezes
dh Mariusz Myrta - naczelnik
OSP Gołuchowice
dh Marcin Woźniak - prezes
dh Piotr Drukała - naczelnik
OSP Leśniaki
dh Łukasz Rudy - prezes

dh Adrian Noczyński 
- naczelnik
OSP Nowa Wioska
dh Jerzy Kozerski - prezes
dh Mateusz Mańka 
- naczelnik
OSP Siewierz
dh Stanisław Czerwiński 
- prezes
dh Bartłomiej Machura 
- naczelnik
OSP Siewierz – Osiedle
dh Adam Góralczyk - prezes
dh Marcin Góralczyk 
- naczelnik
OSP Piwoń
dh Karol Wilczek - prezes
dh Marcin Mrowiec 
- naczelnik
OSP Podwarpie
dh Artur Nowak - prezes
dh Mariusz Kwiatkowski 
- naczelnik
OSP Tuliszów
dh Paweł Papierniak - prezes
dh Mateusz Olszewski
- naczelnik

OSP Wojkowice Kościelne
dh Sylwia Filipczyk - prezes
dh Patryk Filipczyk - naczelnik
OSP Żelisławice
dh Andrzej Machura - prezes
dh Przemysław Machura 
- naczelnik
Podstawowa działalność 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
to „działanie na rzecz ochrony 
życia, zdrowia i mienia przed po-
żarami, klęskami żywiołowymi i 
zagrożeniami ekologicznymi lub 
innymi miejscowymi zagroże-
niami”. Działalność OSP kon-
centruje się na pomocy ofiarom 
klęsk żywiołowych i wypadków 
losowych – przede wszystkim 
na ratownictwie pożarniczym, 
rozumianym jako „prowadze-
nie działalności mającej na celu 
zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie 
z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i in-
nymi podmiotami oraz udział w 
akcjach ratowniczych przepro-
wadzanych w czasie pożarów, 
zagrożeń ekologicznych związa-
nych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń”. 

Jednak ratownictwo pożar-
nicze to nie jedyny obszar ak-
tywności OSP. Misją straża-

ków-ochotników jest również 
informowanie ludności o istnieją-
cych zagrożeniach pożarowych 
i ekologicznych oraz sposobach 
ochrony przed nimi, rozwijanie 
wśród członków ochotniczej 
straży pożarnej kultury fizycznej 
i sportu oraz prowadzenie dzia-
łalności kulturalno-oświatowej, 
rozrywkowej i  działania na rzecz 
ochrony środowiska. 

Wszystkim członkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych skła-
damy podziękowanie za wielkie 
zaangażowanie, determinację 
i oddanie, z jakim działacie na 
rzecz lokalnej społeczności.

W dobie wciąż trwających 
prac nad nową ustawą o Ochot-
niczych Strażach Pożarnych,  
zmieniający się zakres działal-
ności jednostek OSP i nowe 
zadania sprawiają, że czekają 
strażaków-ochotników nowe wy-
zwania. 

Nowo wybranym zarządom 
życzymy satysfakcji z pełnionej 
misji, realizacji zamierzonych ce-
lów oraz samych sukcesów.

Komendant gminny ds. ochrony 
przeciwpożarowej

st. kpt. Andrzej Machura

kampania sprawozdawczo-wyborcza w gminnych jednostkach 
ochotniczych straży pożarnych

Zgodnie z terminarzem Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zakończono 
kampanię sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Podczas walnych zebrań sprawoz-
dwczo-wyborczych podsumowano 5-letnią kadencję, złożono 
sprawozdania z działalności oraz określono kierunki zadań na 
następną kadencję. 

Dzięki życzliwości, wsparciu 
i zaangażowaniu mieszkańców 
zwyciężyliśmy eliminacje woje-
wódzkie i zakwalifikowaliśmy się 
do ogólnopolskiego finału. Finał 
plebiscytu trwał od 1 września do 
7 września i walczyliśmy w nim 
o tytuł Orkiestry Dętej OSP Roku 
2021. Jako zwycięzcy w plebi-
scycie wojewódzkim otrzyma-
liśmy zaproszenie do siedziby 
Zespołu Pieśni i Tańca Mazow-
sze na uroczystą Galę FLORIA-
NÓW, połączoną z obchodami 

100-lecia Związku OSP RP. Na-
szą orkiestrę reprezentował na 
tej uroczystości jej kapelmistrz 
Damian Duda. W imieniu Orkie-
stry odebrał on z rąk Waldemara 
Pawlaka prezesa ZG ZOSP RP 
medal, dyplom oraz statuetkę. 

W finale ogólnopolskim Orkie-
stra Dęta OSP Brudzowice uzy-
skała 4. lokatę, za co serdecznie 
dziękujemy.

Kronikarz Orkiestry Dętej 
OSP Brudzowice

Agnieszka Flak

orkiestra dęta osp brUdzowice wyróżniona w plebiscycie
W dniach od 28 lipca do 19 sierpnia tego roku odbywało się 

głosowanie w wojewódzkim finale plebiscytu Strażacy Roku 
2021, w kategorii Orkiestra Dęta OSP Roku 2021 pod patronatem 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Wzięła w nim udział Orkiestra Dęta OSP Brudzowice. 

Orkiestra Dęta OSP Brudzowice zajęła 4. miejsce w ogólnopolskim finale plebiscytu.

W dniach od 1 października 
2021 r. do 15 października 2021 
r. na terenie Gminy Siewierz 
przeprowadzone zostały konsul-
tacje społeczne projektu uchwa-
ły Rady Miejskiej w Siewierzu w 
sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specja-

listyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychiczny-
mi, szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z odpłatności oraz 
trybu ich pobierania. Do projek-
tu uchwały poddanego konsul-

tacjom nie zgłoszono żadnych 
uwag, ani propozycji zmian.  

W dniu 14 października 2021 r. 
odbyły się konsultacje społeczne 
projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Siewierzu w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy 
Siewierz z organizacjami poza-
rządowymi i innymi organizacja-

mi, prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 
rok”. 

Do projektu uchwały poddane-
go konsultacjom nie zgłoszono 
żadnych uwag, ani propozycji 
zmian.

Red.

informacje o wynikach konsUltacji społecznych
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Kwota dotacji zostanie prze-
znaczona na doposażenie od-
działów szpitala realizujących 
świadczenia opieki zdrowotnej 
na rzecz pacjentów w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19.

Z usług medycznych świad-
czonych przez PZZOZ w Czela-
dzi korzysta wielu mieszkańców 
naszej gminy, a zapewnienie 
szybkiej pomocy chorym, w do-
bie kolejnej fali zachorowań na 
COVID-19 oraz groźnych dla 

zdrowia i życia powikłań, jest 
szczególne istotne dla pacjen-
tów, wymagających specjali-
stycznego leczenia. Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz podkre-
ślił, że dobrze wyposażony szpi-
tal, w szczególności w okresie 
pandemii, jest dla mieszkańców 
gwarancją dostępu do usług me-
dycznych spełniających wysokie 
standardy lecznicze.

Zdrowie publiczne

wsparcie finansowe dla powiatowego zespołU zakładów opieki 
zdrowotnej w czeladzi

Samorząd Gminy Siewierz udzielił wsparcia finansowe-
go w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz Powiatowego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na zakup 
specjalistycznego sprzętu oraz aparatury medycznej. 

W ostatnich latach w powiatowym szpitalu trwają intensywne prace modernizacyjne.

Spotkanie odbyło się w ramach 
projektu pn. „Profilaktyka raka je-
lita grubego – to w Tarnowskich 
Górach nic strasznego”, finan-
sowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, a 
realizowanego przez Wielospe-
cjalistyczny Szpital Powiatowy w 
Tarnowskich Górach.

Wykład poprowadziła Pani 
Agnieszka Kowalska-Pawełek, 
dr nauk medycznych, specjalista 
chorób wewnętrznych i gastroen-
terolog, kierownik projektu, która 
przy pomocy multimedialnej pre-

zentacji zapoznała słuchaczy m. 
in. z anatomią przewodu pokar-
mowego oraz przebiegiem ba-
dania kolonoskopowego. Zostały 
również szczegółowo omówione 
objawy chorobowe, które powin-
ny zaniepokoić pacjenta i skłonić 
go  do poddania się badaniom 
profilaktycznym.

Zainteresowani tematyką wy-
kładu mieszkańcy, którzy licznie 
przybyli na spotkanie, mieli rów-
nież możliwość skorzystania z 
indywidualnych konsultacji.

- Wyrażam nadzieję, że orga-
nizowanie spotkań o tematyce 
profilaktycznej i podejmowanie   
tematów z zakresu zdrowia przy-

czyni się do zwiększenia świa-
domości zdrowotnej naszych 
mieszkańców oraz będzie zachę-
tą do aktywnego uczestniczenia 
w akcjach i badaniach profilak-
tycznych, co wpłynie pozytyw-

nie na poprawę stanu zdrowia i 
kondycji fizycznej mieszkańców 
naszej gminy – mówił Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz.

Zdrowie publiczne

profilaktyka raka jelita grUbego
W dniu 21 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz 

miało miejsce spotkanie informacyjno-edukacyjne, połączone z 
wykładem na temat programu wykrywania raka jelita grubego. 

Spotkanie profilaktyczne odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Największym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców 
spotkały się dwa pierwsze pro-
jekty: na siewierskim rynku oraz 
przy parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Siewierz Osiedle. 
Zaszczepiło się wówczas 246 
osób i wynik ten był  bardzo wy-
soki, biorąc pod uwagę średnią 
liczbę osób zaszczepionych w 
plenerowych punktach szcze-
pień. Niestety, z biegiem czasu 
i zbliżania się prognozowanej 
czwartej fali pandemii, zainte-
resowanie szczepieniami zde-
cydowanie malało. Łącznie we 
wszystkich projektach promu-

jących szczepienia zostało za-
szczepionych 358 osób.

We wszystkich zapropono-
wanych miejscach szczepień 
funkcjonujących poza placów-
kami medycznymi, mieszkańcy 
mieli możliwość wyboru i mogli 
zaszczepić się jednodawkową 
szczepionką Johnson&Johnson 
lub dwudawkową szczepionką 
Pfizer. Szczepienia wykonywane 
były przez profesjonalny perso-
nel medyczny: Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „PO-
LMED” s.c. z Siewierza, Cen-
trum Medycznego „PRIMUS” z 
Brudzowic, Punktu Szczepień 

Śląskiego Parku Technologii Me-
dycznych Kardio-Med Silesia z 
Zabrza oraz Jura Rescue Team 
s.c. z Zawiercia.

Przypominamy, że na terenie 
Miasta i Gminy Siewierz w ra-

szczepienia przeciwko coVid-19 w gminie siewierz
Samorząd Gminy Siewierz od wielu miesięcy dokłada wszel-

kich starań, aby ułatwiać mieszkańcom poddanie się szczepie-
niom przeciwko wirusowi COVID-19, poprzez organizowanie 
plenerowych punktów szczepień. Trzy spośród zorganizowa-
nych akcji promujących szczepienia zostały przeprowadzone 
w Siewierzu, natomiast pozostałe miały miejsce na terenie so-
łectw: Wojkowice Kościelne, Brudzowice i Leśniaki. 

Piknik zorganizowany w ramach akcji Szczepimy się z KGW Leśniaki.

c.d. na str. 20
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Celem programu było zapew-
nienie najuboższym mieszkań-
com Polski pomocy żywnościo-
wej, a celami szczegółowymi:

a. organizacja i koordynacja 
sieci dystrybucji pomocy żyw-
nościowej składającej się z or-
ganizacji partnerskich lokalnych 
(zwanych dalej OPL, zgodnie z 
zasadami PO PŻ),

b. racjonalne zagospodaro-
wanie artykułów spożywczych 
otrzymanych z OPO oraz z in-
nych źródeł, na potrzeby udzie-
lania pomocy żywnościowej oso-
bom najbardziej potrzebującym,

c. przekazanie artykułów spo-
żywczych osobom zakwalifiko-
wanym do otrzymania pomocy 
żywnościowej zgodnie z zasada-
mi PO PŻ,

d. prowadzenie działań w ra-
mach środków towarzyszących 
wśród osób najbardziej potrze-
bujących, zakwalifikowanych do 
objęcia pomocą żywnościową, 
mających na celu włączenie spo-
łeczne.

Pomoc kierowana była do tych 
osób i rodzin, które z powodu 
niskich dochodów nie mogły za-
pewnić sobie/rodzinie odpowied-
nich produktów żywnościowych 
(posiłków) i trafiała do ograni-
czonej liczby osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji ży-
ciowej.

Pomoc żywnościowa była 
bezpłatnie przekazywana oso-
bom najbardziej potrzebującym 
za pośrednictwem Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siewierzu w 
formie paczek żywnościowych.

Paczka żywnościowa składała 
się z co najmniej trzech artyku-
łów spożywczych z różnych grup 
towarowych wydawanych jedno-
razowo, a wchodzących w skład 
zestawu.

Zestaw roczny artykułów spo-
żywczych obejmował artykuły 
spożywcze: cukier biały, buracz-
ki wiórki, fasolka po bretońsku, 
herbatniki maślane, groszek 
z marchewką, mus jabłkowy, 
kasza jęczmienna, koncentrat 

pomidorowy, makaron jajecz-
ny, mleko UHT, olej rzepakowy, 
pasztet drobiowy, płatki owsiane, 
powidła śliwkowe, filet w oleju, 
ryż biały, ser podpuszczkowy, 
szynka drobiowa, szynka wie-
przowa, miód nektarowy, kawa 
zbożowa - w łącznej ilości ok. 
42,87 kg na osobę.

Z Podprogramu 2020 OPS po-
zyskał żywność w 7 dostawach 
o łącznej wadze 10.467,37 kg 
o wartości 49.444,87 zł. W tej 
edycji nowością było uzyskanie 
z Banku Żywności dodatkowo 
mixu spożywczego oraz gru-
szek.

W ramach Podprogramu 2020 
artykuły spożywcze przekazy-
wane były  205 osobom z terenu 
Miasta i Gminy Siewierz.

W ramach PO PŻ Podprogram 
2020 OPS prowadził działania 
włączenia społecznego (tzw. 
środki towarzyszące). Ich celem 
było włączenie osób doświad-
czających deprywacji materialnej 
w funkcjonowaniu społeczności 
lokalnych, pomoc towarzysząca 
niezbędna dla zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb życiowych 
odbiorców pomocy (z wyłącze-
niem pomocy rzeczowej), a tak-

że wzmacnianie samodzielności 
i kompetencji w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego.

Odbyły się warsztaty żywienio-
wo dietetyczne. Organizatorem 
warsztatów był Związek Stowa-
rzyszeń Śląski Bank Żywności w 
Chorzowie.

Ponadto w okresie od 18 
stycznia br. do 30 stycznia br. 
OPS wziął udział w akcji pn  
#TVN Pomagajmy Sobie. Akcja 
polegała na przekazywaniu 50 
mieszkańcom z terenu gminy 
Siewierz gorącego posiłku w 
formie obiadu przygotowanego 
przez restaurację wytypowaną 
przez telewizję TVN. Łącznie 
wydano 650 posiłków w formie 
zupy i drugiego dania.

OPS w Siewierzu pragnie zło-
żyć podziękowania Zarządowi i 
pracownikom Związku Stowarzy-
szeń Śląskiego Banku Żywności 
oraz druhom z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gmi-
ny za dotychczasową efektywną 
współpracę.

Z uwagi na to, że wielkimi kro-
kami zbliża się kolejna edycja 
PO PŻ osoby zainteresowane, 

program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Z dniem 30 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sie-
wierzu zakończył udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) - Podprogram 2020. Pro-
gram realizowano we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń 
Śląskiego Banku Żywności z siedzibą w Chorzowie.

c.d. na str. 21

mach Narodowego Programu 
Szczepień przeciwko COVID-
19 funkcjonują dwa populacyjne 
punkty szczepień:

1. Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej „POLMED” s.c., 
Siewierz ul. Żwirki i Wigury 33, 
tel. 32 79 79 991, 32 79 79 992, 
32 79 79 993.

2. Centrum Medyczne „PRI-
MUS” Sp. z o.o., Brudzowice ul. 
Szkolna 12, tel. 32 674 12 27. 

Rejestracji można dokonać 
dzwoniąc na podane wyżej nu-
mery telefonów. 

Informujemy, że od 2 listopada 
br. szczepienia przypominające 
dostępne są dla wszystkich osób 
pełnoletnich pod warunkiem, że 
minęło minimum sześć miesięcy 

od pełnego zaszczepienia.
Według danych opublikowa-

nych na rządowej stronie www.
gov.pl na dzień 3 listopada br. w 
Gminie Siewierz zostało w pełni 
zaszczepionych 7 079 osób, co 
stanowi 57,1% mieszkańców. 
Wynik ten nie jest jednak zado-
walający - wciąż za mało jest 
osób w pełni zaszczepionych 
i dlatego nie możemy czuć się 

bezpiecznie. Wirus jest nadal 
bardzo groźny dla wszystkich, 
a szczególnie dla osób niezasz-
czepionych. Dlatego apelujemy o 
podjęcie odpowiedzialnej decyzji 
i zaszczepienie się - w trosce o 
swoje zdrowie i zdrowie swoich 
bliskich, co przełoży się również 
na zdrowie naszej lspołeczności.

Zdrowie publiczne

c.d. ze str. 19 „Szczepienia...”
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Do świadczeń z pomocy spo-
łecznej realizowanych we wska-
zanym okresie należały: zasiłek 
stały (przyznany 37 osobom na 
łączną kwotę 158.524,15 zł.), 
zasiłek okresowy (przyznany 
36 rodzinom na łączną kwotę 
53.977,69 zł.), zasiłek celowy, 
w tym specjalny zasiłek celowy 
(przyznany 63 rodzinom na łącz-
ną kwotę 46.222,13 zł.), schro-
nienie (udzielone 4 osobom, 
koszt: 20.280 zł.), praca socjalna 
(którą objęto 54 rodziny), usługi 
opiekuńcze (świadczone dla 22 
osób, koszt: 81.773,25 zł. ), po-
byt w domu pomocy społecznej 
(zorganizowano dla 15 osób, wy-
datki poniesione na ten cel przez 
gminę: 288.089,85 zł.), poradnic-
two specjalistyczne: psycholog, 
koszt: 11.550 zł., psychoterapeu-
ta ds. uzależnień, koszt: 12.160 
zł. Rodziny przeżywające trud-
ności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo – wychowawczych objęte 
są wsparciem asystenta rodziny, 
z którego pomocy korzysta obec-
nie 8 rodzin, koszt zadania w br. 
wyniósł 16.710 zł. OPS reali-
zuje również rządowy Program 
„Posiłek w szkole i w domu”, w 
ramach którego 32 dzieci objęto 
dożywianiem w szkole (koszt: 
9.261 zł.), 3 osobom dorosłym 

przyznano pomoc w formie po-
siłku (koszt: 415 zł.) oraz 52 
osobom wypłacono świadczenie 
pieniężne na zakup posiłku lub 
żywności (koszt: 39.300  zł.). W 
ramach działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej rodzinom z 
dziećmi udzielana jest również 
pomoc w postaci świadczeń ro-
dzinnych oraz funduszu alimen-
tacyjnego. W ramach świadczeń 
rodzinnych wyodrębnić można 
następujące rodzaje świadczeń: 
zasiłek rodzinny oraz dodatki 
do zasiłku rodzinnego (które w 
okresie od stycznia do września 
br. otrzymały 233 rodziny na 412 
dzieci), jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka 
(przyznana 37 rodzinom), świad-
czenie rodzicielskie (wypłacone 
29 rodzinom), świadczenia opie-
kuńcze, do których należą za-
siłek pielęgnacyjny (przyznany 
258 osobom), świadczenie pie-
lęgnacyjne (otrzymało 66 osób), 
specjalny zasiłek opiekuńczy 
(przyznany 1 osobie), zasiłek dla 
opiekuna (otrzymała 1 osoba). 
Łączne wydatki na świadczenia 
rodzinne wyniosły w bieżącym 
roku 2.308.496,16 zł. Świad-
czenia z funduszu alimentacyj-
nego otrzymało 37 rodzin na 44 
osoby uprawnione, wydatki na 

ten cel w bieżącym roku wynio-
sły 186.761,53 zł. Wsparciem 
dla rodzin jest również rządowy 
Program „Rodzina 500+”. W bie-
żącym roku na terenie Gminy 
Siewierz świadczenie 500+ przy-
znano 2.350 dzieciom na łączną 
kwotę 9.978.398,41 zł. 

Na terenie Gminy funkcjonuje 
filia Ośrodka Wspierania Dziec-
ka i Rodziny w Będzinie. Celem 
Ośrodka jest udzielenie dziecku 
i rodzinie pomocy w sytuacjach 
kryzysowych, szkolnych, ro-
dzinnych, stała praca z rodziną 
dziecka, organizowanie dzieciom 
czasu wolnego oraz pomocy w 
nauce, wspieranie funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych rodziny 
oraz wzmacnianie prawidłowej 
relacji w rodzinie, wspomaganie 
u dzieci prawidłowego rozwoju 
emocjonalno-społecznego. Dzia-
łalność Ośrodka (z wyłączeniem 
wynagrodzeń wychowawców) w 
całości jest finansowana ze środ-
ków własnych Gminy Siewierz, w 
bieżącym roku na ten cel wydat-
kowano kwotę 44.616,22 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej realizuje rządowy program 
dla rodzin wielodzietnych (Karta 
Dużej Rodziny) oraz program 
działań wspierających rodziny 
wielodzietne zamieszkałe na 
terenie Miasta i Gminy Siewierz 
(Siewierska Karta Dużej Rodzi-
ny). Do zadań własnych gminy 
należy m. in. opracowywanie i 
realizowanie programów prze-
ciwdziałania przemocy w rodzi-
nie i ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie jak również podejmowa-
nie działań w zakresie profilak-

tyki, rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii. W okresie od stycz-
nia do września br. procedurą 
Niebieskiej Karty objęte były 24 
rodziny, natomiast Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Probleów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomani prowadziła działania 
wobec 19 osób. Gmina Siewierz 
współpracuje ze Śląskim Ban-
kiem Żywności w Chorzowie w 
realizacji Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-
2020. Program wspiera najuboż-
sze osoby i rodziny i polega na 
pomocy żywnościowej, która 
zaspokoi ich podstawowe po-
trzeby w tym zakresie. W 2021 
r. wsparcie w ramach Progra-
mu otrzymało 205 osób, którym 
wydano 10.155,37 kg żywności. 
Uczniom zamieszkującym na 
terenie Miasta i Gminy Siewierz 
udzielana jest pomoc material-
na o charakterze socjalnym (w 
formie stypendiów i zasiłków 
szkolnych). Celem pomocy jest 
zmniejszenie różnic w dostępie 
do edukacji, wynikających z trud-
nej sytuacji materialnej ucznia. 
Świadczenia przyznawane są na 
całkowite lub częściowe pokry-
cie kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych, realizowanych w 
szkole albo poza nią, bądź jako 
pomoc rzeczowa np. na zakup 
przyborów szkolnych, koszt za-
dania od stycznia do września 
br. wyniósł 7.232,40 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

działalność ośrodka pomocy społecznej w siewierzU
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmie-

rzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy 
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizo-
wane przez gminę. W okresie od stycznia do września 2021 roku 
pomocą społeczną objęto łącznie 155  rodzin. Liczba osób w ro-
dzinach świadczeniobiorców  wynosiła 347, co stanowiło 2,77% 
ogółu mieszkańców Gminy Siewierz. 

a spełniające wymogi uprawnia-
jące do odbioru żywności, mogą 

zgłaszać się do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Siewierzu oso-
biście bądź telefonicznie, celem 

wstępnego wpisania się na listę 
osób uprawnionych (tel. 32 64 
99 495, 32 67 41 683).

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

Szlachetna PACZKA jest jed-
nym z najbardziej rozpoznawal-
nych projektów społecznych w 
Polsce. Organizowana jest od 
2001 roku. Szlachetna Paczka 
jest oparta na pracy z wolonta-
riuszami, którzy szukają rodzin w 
potrzebie i pracują z nimi, a także 
z darczyńcami, którzy przygoto-
wują dedykowaną pomoc. Zgod-
nie z zasadami projektu wyklucza 
on pomoc biedzie roszczenio-

wej, zakłada natomiast mądrą 
pomoc, dzięki której ludzie sami 
radzą sobie w życiu. 

Rodziny do Szlachetnej Pacz-
ki można zgłaszać:

za pośrednictwem Wolonta-• 
riusza Szlachetnej Paczki, -
za pośrednictwem strony • 
internetowej: https://moja.
szlachetnapaczka.pl/zgla-
szam/witaj

Red.

zostań wolontariUszem szlachetnej paczki!
W 2021 roku w Siewierzu ponownie utworzony został rejon, w 

ramach którego będzie możliwe niesienie świątecznej pomocy 
potrzebującym rodzinom i osobom samotnym z gmin: Siewierz, 
Mierzęcice, Psary, Ożarowice i Bobrowniki. Obecnie trwa rekru-
tacja wolontariuszy, ponieważ bez nich pomoc może nie dotrzeć 
do rodzin w potrzebie. Wejdź na www.superw.pl i dołącz do wo-
lontariatu w Szlachetnej Paczce!

c.d. ze str. 20 „Program operacyjny...”
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Nagroda ta jest przyznawana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz i ma na celu promowa-
nie postaw godnych naślado-
wania oraz osób wnoszących 
nowe wartości w rozwój miasta 
i gminy Siewierz w dziedzinie 
upowszechniania kultury oraz 
twórczości artystycznej.

Decyzją Kapituły z dnia 26 
stycznia 2021 r. nagrodą Ma-
gnum Meritum Pro Regionis Et 
Urbis Sevioris za 2020 rok uho-
norowani zostali: Jan Błasik oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Siewierzu.

Nagrody laureatom wręczyli 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu Barbara Bochenek 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisław Banaś.

Przedstawiamy sylwetki laure-
atów:

Pan Jan Błasik jest z wy-
kształcenia nauczycielem, ab-
solwentem Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Swoją 
pracę zawodową i aktywność ży-
ciową związał z gminą Siewierz. 
Pełniąc przez wiele lat funkcję 
dyrektora szkoły w Wojkowicach 
Kościelnych, podejmował liczne 
działania na rzecz placówki, jej 
rozbudowy i unowocześniania. 
Umiejętnie rozwijał też zainte-
resowania uczniów, angażował 
się w wiele artystycznych przed-
sięwzięć, rozwijał również swój 

talent plastyczny, wykonując 
ciekawe artystyczne projekty, 
instalacje, rzeźby i grafiki. Po 
zakończeniu aktywności zawo-
dowej nie ustawał w działalności 
społecznej – był współzałożycie-
lem terenowego Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Wojko-
wicach Kościelnych, podejmo-
wał wiele działań integrujących 
seniorów, był inicjatorem szere-
gu przedsięwzięć artystycznych 
i poznawczych oraz propagu-
jących ziemię siewierską. Bę-
dąc aktywnym mieszkańcem 
Wojkowic Kościelnych został 
obdarzony przez mieszkańców 
zaufaniem i wybrany na funk-
cję radnego, którą sprawował 
w dwóch kolejnych kadencjach, 
począwszy od roku 2010.

Pan Jan Błasik, przez lata 
aktywności w wielu dziedzinach 
życia, dał się poznać jako spo-
łecznik żywo zainteresowany 
problemami wspólnoty samorzą-
dowej, a na szczególne podkre-
ślenie zasługuje jego społecz-
na aktywność i udział w wielu 
inicjatywach, dobrze służących 
lokalnemu rozwojowi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem działań 
ukierunkowanych na szeroko po-
jętą kulturę i promujących gminę 
Siewierz z jej bogatą historią.

OSP w Siewierzu – jej histo-
ria sięga 1911 roku, kiedy to po-
wstało Siewierskie Towarzystwo 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Już wówczas ta pierwsza orga-
nizacja społeczna cieszyła się 
dużym poparciem i zaufaniem 
mieszkańców. Przez lata działal-
ności jednostka rozwijała swoją 
aktywność w wielu dziedzinach 
życia. Obok podstawowej działal-
ności – ratowania mieszkańców i 
ich mienia, niesienia pomocy w 
przypadkach klęsk żywiołowych 
i innych nieszczęść, strażacy 
ochotnicy uczestniczą w życiu 
gminy. Są aktywni podczas ple-
nerowych wydarzeń kultural-
nych i sportowych, czuwają nad 
bezpieczeństwem uczestników, 
współpracują z innymi organiza-
cjami i stowarzyszeniami wspie-
rając ich działania. Włączają się 
w życie lokalnej wspólnoty, dba-
jąc o tradycję i zachowanie dla 

przyszłych pokoleń historycznej 
spuścizny. Nieodłączną częścią 
OSP jest orkiestra dęta, która od 
niemal 100 lat uczestniczy czyn-
nie w życiu kulturalnym gminy, 
uświetniając występami uroczy-
stości i wydarzenia o charakterze 
świeckim i religijnym. Prezentuje 
się również na szerszym forum, 
a na przeglądach i konkursach 
zdobywa nagrody i promuje gmi-
nę.

Wielokierunkowa działalność 
OSP w Siewierzu, stała goto-
wość nie tylko do ratowania ludzi 
i mienia, ale również do aktywne-
go udziału w życiu społecznym i 
kulturalnym gminy potwierdza 
wkład w rozwój gminy Siewierz 
oraz duże znaczenie dla lokalne-
go środowiska.

Red.

wręczono nagrody magnUm meritUm pro regionis et Urbis 
seVioris za 2020 rok

W dniu 28 października 2021 r. podczas XXVII sesji Rady Miej-
skiej w Siewierzu uroczyście wręczono nagrody Magnum Meri-
tum Pro Regionis Et Urbis Sevioris.

Laureaci nagrody Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris za 2020 rok.

Na salę widowiskową Miej-
sko–Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu 
przybyli nasi Jubilaci w licznym 
towarzystwie rodzin, przyjaciół 
oraz znajomych.  

Złote Gody obchodziło w tym 
roku 17 par małżeńskich, nato-
miast jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego świętowały 4 pary.

W uroczystości uczestniczyli 
również przedstawiciele władz 
samorządowych: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu Barbara 
Bochenek, Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz Damian 
Dawczyński oraz Sekretarz  Mia-
sta i Gminy Siewierz Urszula 

Radziwołek. Burmistrz dokonał 
uroczystego aktu dekoracji me-
dalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, następnie pod adresem 
dostojnych Jubilatów skierował 
słowa uznania i podziękowania 
za godne i długie pożycie mał-
żeńskie oraz za piękny przykład 
dla młodego pokolenia.

Wszyscy Jubilaci otrzymali 
również upominki, kwiaty i listy 
gratulacyjne. Część artystyczną 
uświetnił występ naszych mło-
dych artystów.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wszyscy Jubilaci zostali 
zaproszeni na uroczysty obiad, 
który był również okazją do wspo-

mnień i wspólnych rozmów.
Jubileusz odbył się w doniosłej 

i pięknej atmosferze – były gratu-
lacje, życzenia i kwiaty od człon-
ków rodzin, przyjaciół i wszyst-
kich obecnych.

Jubilatami świętującymi w tym 
roku nadanie „Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie” byli: 

Barbara i Kazimierz Całkowie, 
Henryka i Bronisław Czekajo-
wie, Teresa i Kazimierz Czyżo-
wiczowie, Grażyna i Mieczysław 
Dyduchowie, Zofia i Jan Filip-
czykowie, Maria i Adam Koco-
towie, Teresa i Jan Kuźniarowie, 
Lidia i Stanisław Lenarcikowie, 

złote i diamentowe gody 2021
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote i Dia-

mentowe Gody to rocznice niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli razem 50 i 60 lat! Ta piękna okazja była powodem 
uroczystości, jaka odbyła się 9 października w naszej gminie.

Medale Jubilatom wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

c.d. na str. 23
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Danuta i Tadeusz Machurowie, 
Elżbieta i Jan Mertowie, Wanda 
i Henryk Niedbałowie, Daniela i 
Tadeusz Papierniakowie, Maria 

i Bolesław Parzochowie, Teresa 
i Tadeusz Słomowie, Krystyna i 
Kazimierz Wójcikowie, Danuta 
i Alfred Żemłowie, Daniela i An-
drzej Żurkowie.

Diamentowe Gody obcho-

dziły w tym roku następujące 
pary małżeńskie: Irena i Marek 
Gębicowie, Bogusława i Roman 
Hącowie, Genowefa i Józef 
Lorencowie, Eleonora i Stefan 
Tomczykowie.

Jubilatom jeszcze raz składa-
my najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności!  

Urząd Stanu Cywilnego
w Siewierzu

W dniu 8 października br. 
członkowie Koła terenowego 
Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Bru-
dzowicach świętowali jubileusz 
10-lecia.

Z tej okazji, na ręce Przewod-
niczącej Koła Lidii Kieras, gratu-
lacje w imieniu władz samorzą-
dowych Miasta i Gminy Siewierz 
przekazał Zastępca Burmistrza 
Damian Dawczyński.

Ponadto najlepsze życzenia z 
okazji jubileuszu, a także Dnia 
Seniora przekazał Członkom 
Koła Wicestarosta Będziński Da-
riusz Waluszczyk.

Z okazji obchodzonego jubi-
leuszu Zarząd Koła przygotował 
okolicznościowe podziękowania 
oraz statuetki dla najbardziej za-
służonych członków. 

Wręczono również drobne 
upominki parom obchodzącym 
50. rocznicę pożycia małżeńskie-
go. Na uroczystości nie zabrakło 
też okolicznościowego tortu. W 
części artystycznej dla emerytów 
wystąpiła miejscowa młodzież.

Wszystkim członkom gratulu-
jemy i życzymy kolejnych wspa-
niałych jubileuszy. 

Red.

jUbileUsz 10-lecia koła terenowego polskiego związkU emerytów 
rencistów i inwalidów w brUdzowicach

c.d. ze str. 22 „Złote i diamentowe...”

Jubileusz był okazją do podziękowania zasłużonym działaczom Koła.

Zakład przypomina, że pra-
cownicy ZUS nie dzwonią w 
sprawie czternastej emerytury 
i nie proponują pomocy przy 
wypełnianiu wniosku, ponieważ 
czternastą emeryturę ZUS wy-
płaci z urzędu wraz z listopado-
wym świadczeniem.

Oszuści, którzy podają się za 
pracowników ZUS, liczą na za-
ufanie seniorów i chcą w ten spo-
sób wyłudzić ich dane osobowe.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpli-
wości co do tożsamości osoby 
podającej się za pracownika 
ZUS, powinien skontaktować się 
z najbliższą placówką ZUS lub z 

Centrum Obsługi Telefonicznej 
ZUS pod nr tel. 22 560 16 00. O 
każdej próbie oszustwa należy 
również niezwłocznie powiado-
mić policję. 

Apelujemy, aby mieszkańcy 
Miasta i Gminy Siewierz rozma-
wiali ze swoimi bliskimi, sąsiada-
mi i znajomymi o zagrożeniach, 
jakie mogą ich dotknąć ze stro-
ny oszustów podszywających 
się pod różne osoby, próbując 
tym samym wyłułdzić ich dane 
osobowe lub pieniądze. Oszuści 
wymyślają coraz to nowsze spo-
soby na to, aby wzbogacić się 
kosztem innych.  Aby uchronić 

się przed oszustwem musimy 
działać rozważnie i nie ulegać 
emocjom oraz kierować się za-
sadą ograniczonego zaufania do 
nieznanych nam osób, które pu-
kają do naszych drzwi lub dzwo-
niąc, podszywają się za bliskich, 
pracowników banku, urzędów 
lub policjantów.

Jak nie stać się ofiarą oszu-
stów?

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

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

- Nie przekazujmy nikomu 
swoich danych osobowych takich 
jak: pesel, data urodzenia, adres 
zamieszkania, imiona rodziców, 
danych do konta bankowego.

- Zadzwońmy do kogoś z ro-
dziny, zapytajmy o to, czy oso-
ba, która prosiła nas o pomoc, 
rzeczywiście jej potrzebuje. Pa-
miętajmy, że nikt nie będzie nam 
miał za złe tego, że zachowuje-
my się rozsądnie.

- Nie ulegajmy presji czasu 
wywieranej przez oszustów.

- Niezwykle ważna jest także 
czujność członków rodzin osób 
starszych, pracowników banków, 
czy urzędów pocztowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

czternasta emerytUra - ostrzegamy przed nowym oszUstwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed nowym 

typem oszustwa. Oszuści podszywają się pod pracowni-
ków ZUS i oferują seniorom pomoc przy wypełnieniu wnio-
sku o czternastą emeryturę. Należy pamiętać, że czternastą 
emeryturę ZUS wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie 
składać żadnych wniosków.

Spotkanie prowadziła Prze-
wodnicząca Zarządu Rejono-
wego Renata Dyrda.

Wydarzenie swoją obecno-
ścią zaszczycili m. in.: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś, Wicestarosta 
Będziński Dariusz Waluszczyk, 
Zastępca Burmistrza Miasta i 
Gminy Siewierz Damian Daw-
czyński, Radna Rady Miejskiej 
w Siewierzu Alicja Bieniek 
oraz Przewodniczący Oddziału 

Okręgowego PZERiI w Katowi-
cach Marian Mucik. W części 
artystycznej zaprezentowało się 
trio muzyczne „Kolasa Band”. 
Emeryci z okazji swojego świę-
ta otrzymali wiele serdecznych 
życzeń i słów uznania oraz po-
dziwu dla zaangażowania oraz 
aktywności członków związku, 
których w miarę upływu czasu 
jest coraz więcej.

Red.

dzień seniora 2021
Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią, 15 

września br. członkowie Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Siewierzu spotkali się z okazji Dnia Seniora.

Najstarsi członkowie Związku otrzymali okolicznościowe upominki.

wydARzENIA / INFORMACJE
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Celem Priorytetu 1 Poprawa 
oferty bibliotek publicznych Kie-
runek interwencji 1.1. Zakup i 
zdalny dostęp do nowości wy-

dawniczych jest wzmocnienie 
potencjału bibliotek w środowi-
skach lokalnych poprzez wzrost 
atrakcyjności i dostępności ich 

zbiorów. Zadanie dofinanso-
wano ze środków finansowych 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach 

realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025.

MGBP w Siewierzu

STUDENT, ZAKONNIK, 
KSIĄDZ

Ksiądz Jan Suchos urodził się 
10 czerwca 1871 r. w Siewierzu. 
Po ukończeniu Szkoły Elemen-
tarnej rozpoczął naukę muzyki 
u siewierskiego, a następnie tar-
goszyckiego organisty. W 1893 r. 
wraz z grupą kleryków wyjechał 
do Włoch, gdzie wstąpił do Kole-
gium Leona XIII. Tam poza teo-
logią i filozofią studiował także 
muzykę i malarstwo. Siedem lat 
później wrócił do Polski i wstąpił 
do zakonu Ojców Paulinów na 
Jasnej Górze w Częstochowie. 
W 1906 r. złożył śluby wieczyste 
oraz przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk biskupa Stanisława 
Zdzitowieckiego. Pracował jako 
wikariusz w Sosnowcu, a na-
stępnie w Przedeczu. W 1911 r. 
biskup Zdzitowiecki wysłał go do 
Stanów Zjednoczonych. 

INWESTOR, DZIAŁACZ, 
PATRIOTA

Ksiądz Suchos był probosz-
czem w Olyphant, Enyon i Mo-
canaqua w stanie Pensylwania. 
W parafiach tych wybudował ko-
ścioły i szkoły. Świątyni w Enyon 
nadał wezwanie Matki Boskiej 
Częstochowskiej, a była ona 
odwzorowaniem jasnogórskiego 
sanktuarium. Jako patriotę inte-
resowały go losy ojczystego kra-
ju, dlatego też po wybuchu I woj-
ny światowej stał się aktywnym 
działaczem na rzecz odzyskania 
przez Polskę niepodległości. An-
gażował się w zbieranie funduszy 

na organizację Armii Polskiej we 
Francji, za co został odznaczony 
Mieczami Hellerowskimi. 

Podczas pierwszego sejmiku 
polonijnego w Detroit w 1918 
r. został posłem Wychodźstwa 
Polskiego w Wydziale Narodo-
wym Ameryki. Celem Wydziału 
było „dążenie wszelkimi możli-
wymi środkami do zjednoczenia 
i niepodległości wszystkich ziem 
polskich bez żadnych obcych 
protektorów”. W ramach pomocy 
walczącym w Europie zbiera-
no i wysyłano odzież, żywność 
i amunicję. Pamiętając o swo-
im rodzinnym mieście, ksiądz 
Suchos oraz mieszkańcy jego 
parafii przesyłali paczki do Sie-
wierza.

W 1930 roku ksiądz Jan Su-
chos założył Stowarzyszenie 
Polaków dla usypania kopca ku 
czci Woodrowa Wilsona prezy-
denta Stanów Zjednoczonych, w 
ramach wdzięczności za pomoc 
udzielaną Polakom podczas woj-
ny. Kopiec planowano usypać w 
Blossburg w stanie Pensylwania. 
Prezesem stowarzyszenia został 
ksiądz Jan Suchos, który wysto-
sował odezwę do Polaków z 
prośbą o przysyłanie ziemi z pól 
bitewnych. W odpowiedzi prze-
słano ponad 27000 woreczków 
ziemi z ok. 1006 polskich miej-
scowości. W oddzielnym liście 
ksiądz Suchos zwrócił się także 
bezpośrednio do mieszkańców 
Siewierza z prośbą o przekaza-
nie ziemi z jego rodzinnych stron. 

W paczce znalazła się również 
ziemia z grobu rodziców księdza 
Jana z cmentarza siewierskiego. 
Doceniając inicjatywę budowy 
kopca Amerykańskie Minister-
stwo Obrony ds. Wojny przeka-
zało cztery armaty, które stanęły 
w pobliżu pomnika.

ARTYSTA: NUMIZMATYK, 
KOMPOZYTOR, MALARZ
Ksiądz Suchos poza działal-

nością duszpasterską i politycz-
ną, zajmował się popularyzacją 
numizmatyki. Został członkiem 
Amerykańskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Wydał pierw-
sze w Stanach Zjednoczonych 
polskie katalogi numizmatyczne. 
Pierwszy katalog nosił tytuł Król 
Polski, Pan całych Prus.

Będąc proboszczem w Moca-
naqua komponował utwory ko-
ścielne i świeckie, pisał sztuki te-
atralne dla amatorskich teatrów 
polonijnych oraz malował obrazy 
olejne. W tym czasie skompo-
nował Nową „Operę Ludową” 
Wiecznej Unji Wychodźstwa z 
Polską. Jego obrazy znalazły 
się zarówno w Watykanie, jak i 
w kościołach katolickich w USA. 
Za swoją działalność ksiądz Su-
chos otrzymał doktorat nadany 
przez Academia Pontificja Tiberi-
na Romana oraz Odznakę Złotej 

Gwiazdy - nadaną przez Akade-
mię Papieską. 

Zostawszy kapelanem w In-
stytucie Św. Stanisława w She-
atown-Nanticoke ksiądz Suchos 
wznowił działalność malarską. Za 
przesłane papieżowi miniatury 
Książąt siewierskich oraz Z życia 
Matki Bożej otrzymał list papieski 
z podziękowaniami od Sekreta-
rza Stanu Kardynała Montinie-
go. Z okazji jubileuszu 50-lecia 
Święceń Kapłańskich w 1956 r. 
papież Piusa XII podarował mu 
dyplom z błogosławieństwem. 
Ponadto rocznicę uczczono wy-
dając we Włoszech album z jego 
obrazkami-miniaturami. 

Ksiądz Jan Suchos zmarł 4 
marca 1970 r. w wieku 99 lat i 
pochowany został na cmentarzu 
Doylestown w miejscowości zwa-
nej Amerykańską Częstochową. 
Na postawie przesłanych doku-
mentów oraz innych materiałów 
źródłowych dostępnych w sie-
wierskiej bibliotece, powstała wy-
stawa prezentująca bogatą dzia-
łalność patriotyczną, artystyczną 
oraz religijną księdza Jana Su-
chosa. Serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia wystawy.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

znany siewierzanin - ks. jan sUchos - kapłan i patriota w ameryce
W 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona 

Korusiewicza w Siewierzu otrzymała ze Stanów Zjednoczo-
nych od Christine Kor-Aronski, dokumenty dotyczące bogatej 
działalności księdza Jana Suchosa. Stały się one inspiracją do 
przybliżenia jego postaci oraz zorganizowania wystawy, na któ-
rej można zobaczyć wiele ciekawych materiałów dotyczących 
życia i twórczości księdza Jana Suchosa, m.in. nuty skompo-
nowanych utworów, czy fotokopie obrazów. Warto podkreślić, 
że ksiądz Jan Suchos nie szukał rozgłosu, jednak jego wszech-
stronna działalność przyniosła mu uznanie zarówno wśród po-
lonii amerykańskiej, jak i Amerykanów.

narodowy program rozwojU czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu w 2021 roku otrzymała dofinansowanie 
do zakupu nowości wydawniczych w wysokości  8 750,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025. Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych. ZADANIE „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych 

oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i /lub audiobooków i/lub synchrobooków - 
Priorytet 1 Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Wystawę można oglądać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu.

kultuRA
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Baśń filozoficzna Antoine de 
Saint-Exupery’ego zachwyca 
czytelników na całym świecie 
od momentu wydania drukiem.  
Opowiada o poszukiwaniu moż-
liwości zrozumienia świata i sie-
bie. „Naprawdę widzi się tylko 
sercem. To, co najważniejsze, 
jest niewidoczne dla oczu” – to 
jeden z wielu cytatów, który jest 
często powtarzany w mediach.

Młodzież po wysłuchaniu in-
formacji o lekturze, jej tematy-
ce, symbolach w niej zawartych, 
stanęła przed nie lada wyzwa-
niem. Podzieleni na dwuoso-

bowe zespoły, mieli za zadanie 
zainscenizować spotkania Ma-
łego Księcia z mieszkańcami 
planet, które odwiedzał. Warsz-
taty wymagały kreatywności i 
znajomości lektury, ale w wyni-
ku intensywnej pracy uczniów, 
nauczycieli oraz dziennikarzy 
powstał ciekawy materiał fil-
mowy. Uczestnicy warsztatów 
wypowiadali się również w 
sondzie na temat „Co w życiu 
jest najważniejsze?”. Wszyst-
kich, którzy chcieliby zobaczyć, 
jak młodzi ludzie interpretują 
„Małego Księcia”, zapraszamy 

na stronę internetową bibliote-
ki, na Facebooka oraz stronę 
iTVSiewierz.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

gdzie jesteś, mały książę, gdzie…, czyli warsztaty literacko- 
filmowe w bibliotece

W dniu 15 października 2021 roku uczniowie klasy siódmej ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu uczestniczyli w warszta-
tach literacko-filmowych „Gdzie jesteś, Mały Książe, gdzie…”, 
które poprowadził dziennikarz iTVSiewierz Krystian Furtacz. 

Uczestnikami tego ciekawego 
spotkania byli uczniowie klasy 
drugiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Brudzowicach. Grzegorz 
Kamienowski przekazał wiele 
cennych informacji dotyczących 
życia i zwyczajów pszczół, gdzie 
mieszkają pszczoły, jak królo-
wa pszczół buduje kokon, ile 
pszczół mieści się na ramce, ile 
dni potrzeba, aby pszczoła wy-
gryzła się w ramce, co pszczoły 
robią zimą, co produkują pszczo-

ły. Dzieci zobaczyły, jak wygląda 
ramka hodowlana i wiele innych 
eksponatów związanych z pra-
cą pszczelarza. Miały również 
możliwość same budować ramki 
do ula. Na koniec nie zabrakło 
śpiewu piosenki o najsłynniej-
szej pszczółce Mai. Prelekcji to-
warzyszyła wystawka literatury 
poświęconej pszczołom.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

sekretne życie pszczół, czyli prelekcja o rozwojU i życiU pszczół
prezesa gminnego koła pszczelarzy w siewierskiej bibliotece

Ile dni żyją pszczoły? Jak wygląda droga życia pszczoły ro-
botnicy? Co zagraża pszczołom? Te i wiele innych sekretów z 
życia pszczół, wyjawił Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w 
Siewierzu Grzegorz Kamienowski podczas prelekcji w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Sie-
wierzu, w dniu 4 października 2021 roku. 

W Miejsko-Gminnej Bibliote-
ce Publicznej im. Leona Koru-
siewicza w Siewierzu w ramach 
obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania człon-
kowie Klubu Pożeraczy Ksią-
żek słuchali opowieści o psie 
Dżoku autorstwa Barbary Gaw-
ryluk, historii opartej na faktach 
autentycznych. Niezwykłego 
psa upamiętnia pomnik w Kra-
kowie. Dzieci wykonały też pra-
ce plastyczne przedstawiające 

różne rasy psów z wykorzysta-
niem papieru nutowego.

Ogólnopolski Dzień Głośne-
go Czytania obchodzili rów-
nież w siewierskiej bibliotece 
uczniowie klas I, II, III ze Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Siewie-
rzu. Podczas lekcji bibliotecz-
nych dzieci poznały biografię 
Janiny Porazińskiej, patronki 
tego dnia. Wysłuchały dwóch 
bardzo ciekawych książek: 
Ewy Nowak „Kot, który zgubił 

dom” oraz Renaty Piątkowskiej 
„Hebanowe serce”. Książki te w 
przystępny sposób przybliżają 
dzieciom tematykę uchodźców. 
Na koniec każdy wykleił kota 

wykorzystując różnokolorowe 
bibuły.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

ogólnopolski dzień głośnego czytania w bibliotece
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony 

w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jego patronką 
została  wybitna pisarka książek dla dzieci Janina Porazińska, 
a dzień 29 września jest dniem jej urodzin. Głównym celem 
tego  święta jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży. Głośne czytanie jest dobrą okazją do budowania 
więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem oraz wspólnego spę-
dzenia czasu. Uczy myślenia, rozwija słownictwo, zapobiega 
uzależnieniu od mediów.

Uczestnicy lekcji bibliotecznej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu.

Warsztaty poprowadził dziennikarz internetowej telewizji lokalnej iTV Siewierz.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brudzowicach z prelegentem.

kultuRA



26

Koncert tradycyjnie odbył się 
w sali widowiskowej siewier-
skiego Centrum Kultury, chociaż 
planowany był w zupełnie innej 
scenerii – na dziedzińcu zamku 
biskupów krakowskich. Jednak 
ze względu na złe warunki at-
mosferyczne, pierwotne zało-
żenia musiały ulec zmianie. Na 
koncercie zgromadziły nas wy-
darzenia, które mają historyczny 
wydźwięk, bo mówią o historii 
Wielkiego Polaka – Karola Woj-
tyły – Papieża, św. Jana Pawła II, 
którego stulecie urodzin obcho-
dziliśmy 20 maja 2020 roku oraz 
uroczystości beatyfikacji sługi 
Bożego – Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Wyszyńskiego. Prawie 
rok czekaliśmy na ten bardziej 
bezpieczny czas, ponieważ pan-
demia Covid -19 uniemożliwiła 
nam to wyjątkowe wydarzenie.  

Spektakl miał radosny charak-
ter i otrzymał formę muzyczno – 
poetyckiej opowieści „o chłopcu 
z Wadowic, o Papieżu Polaku, 
który do końca pozostał człowie-
kiem”. W sposób szczególny zo-
stała podkreślona rola Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskie-
go, o którym Papież Polak mówił: 
„Nie byłoby tego Papieża Polaka 
, który dziś pełen bojaźni Bożej, 
ale i pełen ufności, rozpoczyna 
nowy pontyfikat i gdyby nie było 
twojej wiary nie cofającej się 
przed więzieniem i cierpieniem, 
twojej heroicznej nadziei, twego 
zawierzenia bez reszty Matce 
Kościoła”. 

Wystąpiły trzy pokolenia sie-
wierskiej ziemi : Ci, którzy pamię-
tają pierwsze pielgrzymki Papie-
ża Polaka do Ojczyzny, nazwani 
pokoleniem JPII oraz ich dzieci i 

wnuki. Gościnnie zagrała w nie-
co pomniejszonym składzie Za-
wierciańska Młodzieżowa Orkie-
stra Kameralna z solistami pod 
kierownictwem Michała Rusa 
i Leopolda Stawarza. Zapro-
szonych Gości przed Centrum 
Kultury witała Reprezentacyjna 
Orkiestra Dęta Miasta i Gminy 
Siewierz pod batutą Grzegorza 
Zawodniaka. 

Podczas koncertu nie zabrakło 
pięknych pieśni, tych ulubionych 
przez naszego Ojca Świętego. 
Wybrzmiały m.in. Polskie kwiaty, 
Moje miasto Wadowice, Powoła-
nie, Góralu czy ci nie żal, Santa 
Maria, Modlitwa o wschodzie 
słońca, Dumka na dwa serca, 
hymny Światowych Dni Młodzie-
ży: Abba Ojcze i Błogosławieni 
Miłosierni. Wzruszyły również: 
Pieśń o leśnym strumieniu i 
Aniele Stróżu mój. Wymienione 
utwory usłyszeliśmy w wykona-
niu: Andrzeja Kaima, Aleksandry 
Ferenc, Anity Maszczyk, Kari-
ny Sornik, Bernarda Stawarza, 
Leopolda Stawarza, Grzegorza 
Węglarza oraz chóru młodzieży 
pod kierownictwem Anity Machu-
ry i Mariusza Torbusa. 

Uroczystość rozpoczął siewier-
ski utwór muzyczny na trąbki, w 
wykonaniu Grzegorza Dudy, Pio-
tra Bugaja, Przemysława Wyku-
rza i Piotra Garczyka. Pierwsze 
życzenia nasz Jubilat otrzymał 
od najmłodszych uczestników 
koncertu – przedszkolaków, a 
byli to: Kornelia Owczarek, Ju-
lia Dyraga, Cezary Machura, 
Mateusz Zaręba oraz Hanna 
Brzozowska. Za pomoc w przy-
gotowaniu dzieci dziękujemy 
rodzicom i paniom Paulinie Nie-

miec, Magdalenie Górnisiewicz, 
Ewie Sokół, Paulinie Olkuskiej i 
Anecie Gruszczyńskiej.

Spektakl, w lirycznych wspo-
mnieniach, przeniósł nas do 
Wadowic, Krakowa, Lublina, 
Częstochowy, Rzymu i do Wa-
tykanu. Te wspomnienia były 
przeplecione humorem i uśmie-
chem księdza Wojtyły i Papieża 
Jana Pawła II. Wzbogacały je 
także wspomnienia kolegów ze 
szkolnej ławki, byłych studen-
tów księdza profesora, a później 
przyjaciół Ojca Świętego. Głosu 
tym osobom użyczali: Krystian 
Stuczeń, Aleksandra Potoczny, 
Krzysztof Błach, Mariusz Machu-
ra, Marcin Machura i Olga Myrta. 
Dopełnieniem tych wspomnień 
było 166 fotografii, które pomo-
gły zobrazować Sylwia Grabe 
- Lewndowska oraz Milena Koru-
siewicz. W koncercie szczegól-
nie prawdziwie wybrzmiał głos 
Świętego Jana Pawła II, który to-
warzyszył nam do samego koń-
ca. Za techniczne przygotowanie 
tej ścieżki dźwiękowej oraz za 
czuwanie nad jakością przeka-
zu, także orkiestry i poszczegól-
nych instrumentów muzycznych 
dziękujemy pracownikom Cen-
trum Kultury: Oskarowi Mrzy-

głód i Adamowi Wylon, których 
wspierał uczeń LO w Siewierzu 
Kacper Brzeziński. Podziękowa-
nia kierujemy również do Pana 
Marka Kuśmierskiego - Prezesa 
Chorągwi Rycerskiej Księstwa 
Siewierskiego, a także do Kata-
rzyny Machury oraz Piotra Go-
cyły. 

Koncerty i uroczystości po-
święcone Papieżowi Polakowi 
były organizowane przez parafię 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Siewierzu od 2006 roku 
do dzisiaj - przez piętnaście lat. 
W artystycznych przedsięwzię-
ciach wspierały nas: parafialny 
chór „Barka” z Panem organistą 
Grzegorzem Kolasą, Zespół Wo-
kalny „ Sonitus” z Panem Bernar-
dem Sołtysikiem, Orkiestra Dęta 
Miasta i Gminy Siewierz z ka-
pelmistrzami Alfredem Kępskim 
i Grzegorzem Zawodniakiem. 
Należy wymienić także pracówki 
oświatowe – Szkoły Podstawo-
we, Liceum Ogólnokształcące, 
Siewierskie Przedszkole oraz 
Stowarzyszenie Bank Życzliwych 
Serc. Szczególnie dziękujemy 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisławowi Banasiowi, 

koncert na cześć świętego jana pawła ii z okazji 100. rocznicy 
Urodzin oraz beatyfikacji prymasa stefana wyszyńskiego

W dniu 4 września br. w sali widowiskowej Miejsko Gminnego 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie - Koncert na cześć Świętego Jana Pawła II 
z okazji 100. Rocznicy urodzin oraz beatyfikacji Prymasa  
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

c.d. na str. 27

Koncert poprowadzili Irena Kmiecik oraz Grzegorz Węglarz.

Pierwsze życzenia Jubilatowi złożyły dzieci z siewierskiego przedszkola.

Uroczystość rozpoczął występ Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz.
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który zawsze chętnie wspierał 
wszystkich artystów oraz obej-
mował honorowym patronatem 
nasze koncerty. Podziękowania 
kierujemy również pod adresem 
pracowników referatu Oświaty 
Kultury i Promocji – Pani kie-
rownik Katarzyny Wencel – Ptaś 
oraz Sylwii Filipczyk, Grzegorza 
Bańskiego, Marcina Machury. To 
dzięki nim otrzymujemy piękne 
zaproszenia i plakaty koncertów. 
Większość uroczystości odbyła 
się w Centrum Kultury. Słowa 
wdzięczności kierujemy w stronę 
bardzo ofiarnej grupy pracow-
ników tego Centrum, a także 
dyrektorów – byłego dyrektora 
Damiana Dawczyńskiego i obec-
nego Jacka Gruszyńskiego. 

Serdecznie dziękujemy kapła-
nom, którzy popierają artystycz-
ne przedsięwzięcia organizo-
wane przez naszą parafię: ks. 
Mariuszowi Karasiowi – Kancle-
rzowi Kurii Diecezjalnej, ks. pro-
boszczowi Jackowi Michalakowi, 
a także ks. Stanisławowi Straż 
– proboszczowi parafii w Bru-
dzowicach, który dokumentuje 
wszystkie wydarzenia i uroczy-
stości. W pamięci i sercach na-
szych pozostaną kapłani, których 
już nie ma wśród nas, a którzy w 
sposób szczególny zabiegali o 
rozwój duchowy parafian. To śp. 

założyciel parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Siewierzu, 
jej proboszcz - ks. kanonik Emil 
Ilków, a także śp. ks. proboszcz 
Marek Cuda. 

Na zakończenie koncertu głos 
zabrali honorowi patroni tej uro-
czystości. Jego Ekscelencja ks. 
biskup Grzegorz Kaszak powie-
dział m. in.: Szanowni Państwo, 
czcigodni księża, myślę, że już 
zostało tak wiele powiedzia-
ne o Janie Pawle II, że ani nic 
dodać, ani nic ująć. Parafra-
zując Ojca świętego muszę 
powiedzieć: „żal odjeżdżać, 
żal odjeżdżać”. A czemu? 
Bo Siewierz Górą! Jesteście 
pierwszą gminą, która w tych 
trudnych czasach zorganizo-
wała tak fantastyczne przed-
stawienie. Gratuluję z całego 
serca kapitalnym artystom, 
że tak pięknie mówili, grali i 
śpiewali. Jestem pełen podzi-
wu, bowiem osobowość Jana 
Pawła II jest naprawdę bogata, 
a wy z Jego wypowiedzi potra-
filiście tak pięknie to wszystko 
ułożyć, w taki piękny program, 
z pięknym przesłaniem, z któ-
rego naprawdę, bardzo dużo 
skorzystaliśmy. Te dwie go-
dziny tak szybko minęły, że 
człowiek nawet się nie spo-
strzegł. Jeszcze raz serdecz-
nie dziękuje i gratuluję! Jeste-
ście fantastyczni! Jesteśmy z 

was dumni! Bóg wam zapłać 
z całego serca! Panie Burmi-
strzu, jest się czym szczycić! 
Siewierz Górą! 

Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
wierz Zdzisław Banaś zwrócił się 
do Księdza Biskupa z życzenia-
mi imieninowymi i podziękowa-
niem za obecność na koncercie. 
W swojej wypowiedzi podkreślił 
wielkie zaangażowanie i troskę 
księdza biskupa w sprawy Mia-
sta i Gminy Siewierz. Do tych 
życzeń Pana Burmistrza dołą-
czyli się wszyscy wykonawcy i 
obecni na sali goście śpiewa-
jąc dla Solenizanta ks. biskupa 
Grzegorza „Wszystkiego do-
brego….” Następnie Pan Bur-
mistrz podziękował wszystkim 
artystom biorącym udział w 

koncercie, a szczególnie Pani 
Irenie Kmiecik, która jest po-
mysłodawcą i reżyserem tego 
koncertu. W imieniu władz sa-
morządowych, Pan burmistrz 
na ręce Pani Ireny Kmiecik zło-
żył kwiaty, cytując Jana Pawła 
II: „Umiecie śpiewać – pięknie 
śpiewacie. Dziękuję”. 

Zwieńczeniem koncertu było 
wykonanie w duecie z Janem 
Pawłem II Jego ulubionej pieśni 
oazowej „Barki”, która jak mówił, 
„wyprowadziła go z ojczyzny”, a 
która za każdym razem wywołu-
je wielkie wzruszenie u wszyst-
kich którzy ją wykonują. Tak stało 
się i tym razem…

W imieniu wykonawców  
- prowadzący uroczystość

Irena Kmiecik i Grzegorz Węglarz

c.d. ze str. 26 „Koncert na cześć...”

Chór młodzieży szkolnej pod kierownictwem Anety Machury i Mariusza Torbusa.

Bernard Stawarz i Andrzej Kaim z Zawierciańską Orkiestrą Kameralną.

Artystom i organizatorom dziękował Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Koncert był okazją do wspomnienia najważniejszych wydarzeń z życia Jana Pawła II.

Aleksandra Ferenc, Karina Sornik i Anita Maszczyk.
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Zmiany w dowodach osobi-
stych to efekt unijnego rozpo-
rządzenia z 20 czerwca 2019 r. 
Dokumenty z odciskami palców 
i podpisem właściciela miały 
być wydawane w Polsce od 2 
sierpnia. Termin został jednak 
przesunięty z powodu zastrze-
żeń dotyczących bezpieczeń-
stwa urządzeń do pobierania 
odcisków palców. Jak przeko-
nuje rząd, ten problem został 
już rozwiązany.

W nowym dowodzie – poza 
odciskami palców (w warstwie 
elektronicznej) i odręcznym 
podpisem właściciela dowodu 
(w warstwie graficznej) – będzie 
też kilka innych dostrzegalnych 
na pierwszy rzut oka zmian. Po-
jawi się m. in. oznaczenie pań-
stwa (PL) na tle flagi Unii Euro-
pejskiej w prawym górnym rogu. 
Na rewersie zmieniono napis 
„Numer dowodu osobistego” na 
„Seria i numer dokumentu”.

Nowy dowód będzie posia-
dał wszystkie dotychczasowe 
funkcje dowodu osobistego – 
będzie potwierdzać tożsamość 
i obywatelstwo oraz uprawniać 
do przekraczania granic niektó-
rych państw. Dotychczasowe 

funkcjonalności dowodu osobi-
stego z warstwą elektroniczną 
(e-dowodu), wydawanego od 
4 marca 2019 r., pozostają te 
same. Dzięki warstwie elek-
tronicznej, e-dowód umożliwia 
między innymi:

logowanie do portali ad-• 
ministracji publicznej (np. 
GOV.pl) i korzystanie z e-
usług,
elektroniczne podpisywa-• 
nie dokumentów (podpis 
osobisty),
korzystanie z automatycz-• 
nych bramek granicznych 
np. na lotniskach.

Odciski palców oraz wzór 
podpisu będą pobierane tylko 
od osób, które ukończyły dwu-
nasty rok życia i ważność ich 
dowodu wyniesie 10 lat. Dzieci 
do lat dwunastu dostaną dowód 
ważny przez pięć lat. Ponadto 
dowód osobisty osób powyżej 
dwunastego roku życia, w przy-
padku których chwilowo nie jest 
możliwe pobranie odcisków pal-
ców, będzie ważny 12 miesięcy 
od daty wydania.

Należy pamiętać, iż formuła i 
rodzaj zabezpieczeń dokumen-
tu nie będą pozwalały na skła-

danie wniosków online. W kon-
sekwencji każda osoba, która 
skończyła 12 lat będzie musiała 
stawić się w urzędzie dwukrot-
nie: w celu pobrania odcisków 
palców i złożenia własnoręcz-
nego podpisu na wniosku o 
wydanie nowego dokumentu, a 
kolejny raz – przy jego odbiorze, 
gdy ponownie będą skanowane 
odciski palców w celu spraw-
dzenia zgodności danych. Je-
dynie rodzic lub opiekun dziec-
ka do 12 roku życia będzie miał 
możliwość złożenia wniosku o 
dowód dla podopiecznego dro-
gą elektroniczną.

Dla osób, które faktycznie nie 
mogą udać się do urzędu gmi-
ny, np. ze względu na zły stan 
zdrowia, nowe regulacje prze-
widują możliwość skorzystania 
ze stacji mobilnej. Taka osoba 

będzie mogła zgłosić potrzebę 
wyrobienia dowodu w mieście 
powiatowym. Mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Siewierz będą ob-
sługiwani przez Urząd Miejski 
w Będzinie. Jeżeli wniosek zo-
stanie uznany za uzasadniony, 
urzędnik przyjedzie do domu 
z zestawem mobilnym, który 
pozwoli na zdjęcie odcisków 
palców oraz na odbiór dowodu 
wraz z jego aktywacją.

WAŻNE! W związku z wpro-
wadzeniem w Polsce nowych 
dowodów nie będzie koniecz-
ności wymiany ważnych doku-
mentów. Z dotychczasowego 
dowodu osobistego będzie 
można korzystać do czasu, aż 
minie jego ważność.

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

nowe dowody osobiste
Od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać 

wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. 
Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowo-

du osobistego – to elementy, które wkrótce znajdą się w war-
stwach elektronicznej i graficznej dowodów osobistych.

Nowe dowody osobiste będą zawierały między innymi wzór podpisu.

Badanie realizowane będzie 
wyłącznie za pomocą wywia-
dów telefonicznych, na losowo 
wybranej próbie 100 000 miesz-
kań, które zostały spisane w 
NSP 2021. Ankietowani będą 
wyłącznie pełnoletni responden-
ci, którzy jako pierwsi z danego 
mieszkania udzielili wywiadu w 
spisie zasadniczym (tzw. pierwsi 
respondenci).

Z osobami, które zostały wy-
losowane do udziału w badaniu, 
skontaktuje się telefonicznie an-
kieter statystyczny, dzwoniąc z 
numeru: 22 828 88 88. Ankieter 
pytać będzie m.in. o to, gdzie 
respondent mieszkał 31 marca 
2021 r., o poziom wykształcenia, 
przynależność narodowo-etnicz-
ną, własność mieszkania.

Badanie kontrolne zajmie oko-
ło 10 minut.

Tożsamość ankietera będzie 
można zweryfikować na stro-
nie spis.gov.pl lub na infolinii 
22 279 99 99 (koszt połączenia 
zgodny z cennikiem operatora). 
Przypominamy, że ankieterzy 
nie będą pytać o zarobki, numer 
karty, PIN, majątek etc. Lista 
pytań zadawanych w badaniu 
kontrolnym będzie dostępna na 
stronie: spis.gov.pl. Pozyska-
ne w badaniu kontrolnym dane 
podlegają prawnej ochronie i są 
objęte tajemnicą statystyczną. 
Podobnie jak w przypadku Spisu 
Powszechnego, udział w bada-
niu kontrolnym jest obowiązkowy 
na mocy art. 27 Ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym 
spisie powszechnym ludności i 
mieszkań w 2021 r.

www.stat.gov.pl

badanie kontrolne w narodowym spisie powszechnym 2021
Od 12 do 24 listopada br. zostanie przeprowadzone badanie 

kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 
Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spi-
sów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kon-
trolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

INFORMACJE


