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Na uwagę zasługuje fakt, że 
na wydatki związane z utrzy-
maniem dróg i organizację 
transportu oraz komunikacji 
publicznej w Gminie Siewierz 
w 2022 roku planuje się prze-
znaczyć prawie 25 mln zł,  
z czego na zadania inwesty-
cyjne blisko 21 mln zł. 

Są to rekordowe wartości, 
które obrazują jak ważne są 
to zadania dla władz Gminy 
Siewierz.

Wśród najważniejszych 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz bieżących zadań plano-
wanych do realizacji w 2022 
roku można wymienić:

Siewierz:
budowa kanalizacji sanitar-• 
nej i deszczowej w części 
miasta Siewierz (Piwoń) 
przebudowa ul. Krakowskiej • 
w Siewierzu
budowa studni głębinowej  • 
w Siewierzu
budowa kanalizacji sanitar-• 
nej i wodociągu na skrzyżo-
waniu ul. Oleśnickiego z ul. 
Wodną w Siewierzu
zakup biletomatu• 
poprawa funkcjonalności • 
i estetyki przestrzeni pu-
blicznej poprzez budowę 
ogólnodostępnego parkin-
gu przy ul. Czarnieckiego  

w Siewierzu
opracowanie projektu i bu-• 
dowa ul. Chabrowej w Sie-
wierzu
rozbudowa sieci światłowo-• 
dowej w rejonie parku miej-
skiego w Siewierzu
remont dachu budynku na • 
ul. Mostowej w Siewierzu
remont dachu budynku  • 
na ul. Oleśnickiego w Sie-
wierzu
budowa ogrodzenia nieru-• 
chomości gminnej przy ul. 
Kościuszki w Siewierzu
prace remontowe z bu-• 
dynkach mieszkalnych: ul. 
Górna w Siewierzu, ul. War-
szawska w Siewierzu
opracowanie projektu  • 
i budowa budynku wielo-
funkcyjnego składającego 
się z mieszkań socjalnych  
i komunalnych oraz remizy 
OSP „Osiedle” w Siewierzu 
przy ul. Bema
zabudowa szamba przy ul. • 
Górnej w Siewierzu

opracowanie dokumentacji • 
projektowej i budowa base-
nu sportowo-rekreacyjnego 
przy SP nr 1 w Siewierzu
modernizacja i rozbudo-• 
wa istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Siewierzu
zaprojektowanie i wykona-• 
nie robót budowlanych na 
Zamku w Siewierzu, pole-
gających na odsłonięciu,  
a następnie konserwacji 
i restauracji bastejowego 
systemu obronnego Zamku 
w Siewierzu - etap II - odbu-
dowa tarasu artyleryjskiego 
po stronie zachodniej
opracowanie projektu i ro-• 
boty budowlane polegające 
na rekonstrukcji partero-
wych pomieszczeń skrzydła 
wschodniego oraz remontu 
piwnicy wschodniej Zamku 
w Siewierzu wraz z przebu-
dową nawierzchni dziedziń-
ca i likwidacją skutków zale-
wania piwnicy zachodniej

rekordowe wydatki inwestycyjne w budżecie gminy na 2022 rok
Opracowany został projekt budżetu Gminy Siewierz na 

2022 rok. Pomimo trudnego dla wszystkich, w tym dla 
samorządów, okresu pandemii i jej konsekwencji w go-
spodarce, sytuacja finansowa naszej gminy jest stabilna. 
Budżet Gminy Siewierz zakłada osiągnięcie w przyszłym 
roku dochodów w wysokości ponad 82 mln zł oraz ponie-
sienie wydatków w wysokości ponad 91,3 mln zł. Plano-
wane wydatki majątkowe wynoszą 29,6 mln zł, co stanowi 
ponad 32% wszystkich wydatków. 

c.d. na str. 2
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opracowanie dokumentacji • 
projektowej i przebudowa 
nawierzchni posadzki bar-
bakanu wraz z restauracją, 
konserwacją, remontem  
i aranżacją pomieszczeń 
kazamat pod barbakanem
zakup instrumentów i umun-• 
durowania dla orkiestry  
reprezentacyjnej Gminy Sie-
wierz
remont trybuny stadionu  • 
w Siewierzu przy ul. Sporto-
wej 1
opracowanie dokumenta-• 
cji projektowej i wykonanie 
tężni solankowej wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą 
na terenie Parku Miejskiego  
w Siewierzu

Wojkowice Kościelne:
opracowanie projektu i bu-• 
dowa drogi gminnej na ul. 
Wschodniej w Wojkowicach 
Kościelnych
opracowanie projektu i roz-• 
budowa drogi gminnej ul. 
Zawodzie w Wojkowicach 
Kościelnych wraz z odwod-
nieniem, trasą rowerową, 
ciągiem pieszym i pozostałą 
infrastrukturą
doposażenie pomiesz-• 
czenia Koła Terenowego  
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Wojko-
wicach Kościelnych
odszkodowania za grunty • 
zajęte pod drogę w Karso-
wie
odszkodowania za grunty • 
zajęte pod drogę ul. Zawo-
dzie
prace remontowe z budyn-• 
ku mieszkalnym przy ul. 
Drogowców w Wojkowicach 
Kościelnych
zakup wyposażenia i sprzę-• 
tu dla OSP w Wojkowicach 
Kościelnych
wykonanie projektu i wy-• 
miana połaci dachowej 
oraz modernizacja kotłowni  
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojkowi-
cach Kościelnych
zakup nagłośnienia do re-• 
mizy OSP w Wojkowicach 
Kościelnych
doposażenie placu zabaw • 
przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojkowi-
cach Kościelnych w urzą-
dzenia zabawowe

Brudzowice:
opracowanie dokumentacji • 
projektowej i budowa kana-

lizacji sanitarnej w miejsco-
wości Brudzowice
remont pomieszczeń w re-• 
mizie OSP w Brudzowicach
doposażenie jednostki OSP • 
w Brudzowicach
opracowanie projektu i bu-• 
dowa boiska sportowego 
przy SP w Brudzowicach
zakup kosiarki spalinowej • 
dla sołectwa Brudzowice
zakup urządzenia do pielę-• 
gnacji infrastruktury na bo-
isku sportowym „Niwy”
zakup namiotu ekspreso-• 
wo składanego i dokupie-
nie kompletów biesiadnych 
(stoły i ławki) dla sołectwa 
Brudzowice
zakup i montaż grzejnika  • 
w pomieszczeniu przezna-
czonym dla Orkiestry Dętej 
w Brudzowicach
zakup pulpitów chromowa-• 
nych dla Orkiestry Dętej  
w Brudzowicach

Dziewki:
projekt i wykonanie odwod-• 
nienia ul. Pileckiego i ul. Pa-
sternik w Dziewkach
doposażenie jednostki OSP • 
w Dziewkach
wykonanie projektu i budo-• 
wa oświetlenia ulicznego  
w Dziewkach (Podrzaże)
doposażenie Koła Gospo-• 
dyń Wiejskich w Dziewkach
wykonanie projektu i prze-• 
budowa świetlicy wiejskiej  
w Dziewki
remont boiska sportowego • 
w Dziewkach

Nowa Wioska:
utwardzenie kostką bruko-• 
wą poboczy przy remizie 
OSP Nowa Wioska

Żelisławice:
budowa drogi dojazdowej • 
do pól w Żelisławicach
budowa odwodnienia dróg • 
w Żelisławicach: ul. Piastów, 
ul. Ostoi i ul. Goplana
projekt i wykonanie moder-• 
nizacji systemu grzewcze-
go budynku mieszkalnego  
w Żelisławicach
zakup wyposażenia do • 
kuchni w remizie OSP  
w Żelisławicach
wykonanie remontu po-• 
mieszczenia kuchennego 
w remizie OSP w Żelisławi-
cach wraz z doposażeniem 
kuchni w sprzęt AGD, wypo-
sażeniem meblowym oraz 
gastronomicznym
wykonanie projektu i prze-• 
budowa świetlicy wiejskiej 

w Żelisławicach wraz z do-
budową windy

Podwarpie:
budowa placu zabaw oraz • 
siłowni pomiędzy Podwar-
piem a Marcinkowem

Warężyn:
wykonanie projektu i prze-• 
budowa dachu budynku 
gminnego w Kuźnicy Wa-
rężyńskiej i elewacji wraz  
z dociepleniem, wymianą 
stolarki okiennej i drzwio-
wej
wykonanie projektu budo-• 
wy świetlicy wiejskiej wraz  
z zagospodarowaniem nie-
ruchomości
zagospodarowanie terenu • 
w Kuźnicy Podleśnej na po-
trzeby miejsca aktywnego 
wypoczynku mieszkańców

Gołuchowice:
opracowanie projektu i bu-• 
dowa kanalizacji sanitarnej 
oraz budowa i przebudowa 
sieci wodociągowej w połu-
dniowo-wschodniej części 
Gminy Siewierz
budowa ścieżki pieszo-ro-• 
werowej, obok placu zabaw 
w Gołuchowicach na dział-
kach nr 79/1
zakup ubrań specjalnych • 
bojowych i sprzętu stra-
żackiego dla OSP Gołu-
chowice
budowa remizy OSP w Go-• 
łuchowicach
przekształcenie dawne-• 
go budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Gołucho-
wicach na Dom Pomocy 
Społecznej oraz Centrum 
opiekuńczo-mieszkalne
zakup elementów stroju lu-• 
dowego KGW Gołuchowice 
– kamizelki

Leśniaki:
zakup umundurowania dla • 
druhów strażaków w OSP  
w Leśniakach
doposażenie świetlicy wiej-• 
skiej w Leśniakach
wykonanie bezpiecznej na-• 
wierzchni pod urządzeniami 
na placu zabaw dla dzieci  
w Leśniakach

Tuliszów:
opracowanie projektów  • 
i budowa dróg ul. Radosnej, 
Gwiezdnej i Szerokiej wraz 
z odwodnieniem i oświetle-
niem w Tuliszowie
budowa chodnika w Tuli-• 
szowie
zakup wyposażenia oso-• 
bistego strażaków OSP 
Tuliszów

Na terenie całej gminy:
remonty placów zabaw i si-• 
łowni zewnętrznych
dotacja dla mieszkańców na • 
usuwanie azbestu
dotacja dla mieszkańców • 
na wymianę piecy na eko-
logiczne
dotacja dla mieszkańców na • 
wybudowanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków
budowa ogniw fotowoltaicz-• 
nych i pomp ciepła w Gmi-
nie Siewierz
kompetencje kluczowe, • 
metoda eksperymentu 
oraz indywidualizacja pracy  
z uczniem drogą edukacyj-
nej przygody uczniów z tere-
nu Gminy Siewierz – projekt 
realizowany w gminnych 
placówkach szkolnych 
dotacja dla Powiatu  • 
Będzińskiego na moderni-
zację dróg powiatowych.

Skarbnik Miasta 
i Gminy Siewierz

c.d. ze str. 1 „Rekordowe wydatki...”

W budżecie Gminy Siewierz na 2022 rok przewidziano realizację 
kilkudziesięciu zadań inwestycyjnych na terenie miasta i wszystkich sołectw.



3INwEsTYCJE

W ramach tego odcinka na-
stąpi wykonanie jezdni z obu-
stronnymi ściekami z kostki 
granitowej wraz z zaprojekto-
wanym jednostronnym chod-
nikiem, poboczami, zjazdami 
indywidualnymi, zjazdami pu-
blicznymi. 

Przebudowana zostanie 
droga na ulicy Gwiezdnej 
w Tuliszowie na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Rado-
sną do granicy skrzyżowania 
z ulicami Świerkową i Dębową,  
w tym wykonana będzie jezd-
nia o nawierzchni z kostki bru-
kowej z obustronnymi ściekami 
z kostki granitowej. Przebudo-
wie zostanie również poddana 
droga gminna na ulicy Szero-
kiej w Tuliszowie na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Radosną 
do skrzyżowania z ulicami Wi-
dokową i Hektary. W tym za-
kresie zakłada się wykonanie 
jezdni z obustronnymi ście-
kami z kostki granitowej wraz  
z zaprojektowanym jednostron-
nym chodnikiem, ścieżką ro-
werową, poboczami, zjazdami 
indywidualnymi oraz zjazdami 
publicznymi.

Wraz z robotami związanymi 
z branżą drogową zostaną rów-
nież wykonane: odwodnienie, 
przebudowa sieci wodociągo-
wej czy budowa energoosz-
czędnego oświetlenia z siecią 
kablową podziemną. Po za-
kończeniu planowanych robót 
Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania nasadzeń za-

stępczych na ulicy Szerokiej.
Inwestycja została dofinan-

sowana w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wy-
konawca zobowiązał się za-
kończyć prace do dnia 2 paź-

dziernika 2022 r. 
Koszt robót wyniesie 

6.871.808,42 zł brutto.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

drogę na ul. radosnej i szerokiej w tuliszowie czeka przebudowa
W dniu 2 grudnia br. Gmina Siewierz podpisała umowę na 

przebudowę drogi gminnej numer 608101S na ulicy Radosnej 
i Szerokiej w Tuliszowie w Gminie Siewierz, z firmą „Hucz 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.” z siedzibą  
w Boronowie. Umowa obejmuje m.in. przebudowę drogi gmin-
nej na ulicy Radosnej w Tuliszowie na odcinku od skrzyżowa-
nia z ulicą Szeroką do skrzyżowania z ulicą Spacerową. Plac 
budowy i dokumentacja dla realizacji inwestycji zostały prze-
kazane Wykonawcy w dniu 8 grudnia br.

Ulica Szeroka w Tuliszowie zostanie przebudowana.

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.

Przedmiotem zamówienia 
jest dokończenie zadania pn. 
„Przebudowa ulicy Krakowskiej 
w Siewierzu” polegającego na 
przebudowie układu drogowe-
go ulicy Krakowskiej wraz ze 
skrzyżowaniami z ul. Ludową  
i ul. Stoczkową, wraz z przebu-
dową i budową infrastruktury 
towarzyszącej.

W ramach inwestycji Wyko-
nawca m.in. dokończy wykony-
wanie warstw konstrukcyjnych 
drogi, wykona nawierzchnię 
jezdni oraz nowe chodniki wraz 
ze zjazdami. Dokończona zo-
stanie budowa nowego, ener-
gooszczędnego oświetlenia 
ulicznego z lampami ulicznymi 
typu parkowego. W zakresie 
sieci podziemnych, dokończo-
na zostanie budowa kanaliza-

cji deszczowej. Wykonawca 
przebuduje fragment sieci wo-
dociągowej na skrzyżowaniu 
ul. Ludowej oraz dokończy 
przebudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej na całym odcinku ul. 
Krakowskiej.

Po zakończeniu zadania 
Wykonawca wprowadzi do-
celową organizację ruchu. 
Ponadto zagospodarowa-
ny zostanie skwer pomiędzy 
ul. Krakowską i ul. Ludową.  
W tym miejscu powstanie nowa, 
przyjazna przestrzeń publiczna  
w centrum miasta z elementa-
mi małej architektury, drzewami  
i „zieloną ścianą” w formie pa-
neli roślinnych.

Inwestycja została dofinan-
sowana w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-

go Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w kwocie 
2.677.261,11 zł brutto. Wyko-
nawca zobowiązał się zakoń-
czyć prace do dnia 8 lipca 
2022 r. Koszt robót w ramach 
dokończenia budowy wyniesie 
5.198.134,52 zł brutto.

Inwestycja ma w szczególno-
ści na celu poprawę wizerunku 
centrum Siewierza oraz za-
pewnienie komfortowego i bez-
piecznego przejścia i przejazdu  
w okolicach Rynku.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

wybrano wykonawcę na dokończenie przebudowy ul. krakowskiej

W dniu 8 grudnia br. Gmina Siewierz zawarła umowę z firmą 
„P.H.U. LARIX Sp. z o.o.” z siedzibą w Lublińcu na dokończenie 
przebudowy ulicy Krakowskiej w Siewierzu. 14 grudnia nastąpi-
ło przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy przekazano Wykonawcy plac budowy.
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Firma uzyskała również w 
dniu 4 października 2021 r. 
decyzję Wojewody Śląskiego 
z zatwierdzeniem projektu bu-
dowlanego i udzieleniem po-
zwolenia na budowę dla budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej 
w granicach pasa drogowego 
drogi krajowej nr 78 oraz drogi 
krajowej nr 1. Wykonawca do-
kumentacji przekazał Gminie 
Siewierz uzgodnienia, decyzje, 
oświadczenia oraz Projekty 

Budowlane dotyczące inwe-
stycji. Ostatnim etapem będzie 
uzyskanie przez Projektantów 
ostateczności i prawomocności 
decyzji oraz przekazanie m.in. 
projektów wykonawczych, 
kosztorysów, przedmiarów. 

Zakres opracowania obej-
muje zaprojektowane sieci ka-
nalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-ciśnieniowym na 
ulicach: Zagłębiowskiej, Kra-
kowskiej, Długiej, Bocznej, 

Młyńskiej, Stawowej, Cmen-
tarnej, Wiklinowej, Willowej, 
Kamiennej, Wygodnej, Wio-
sennej, Słonecznej, Wiśniowej, 
Górnej, Granicznej, Rzecznej w 
Siewierzu oraz w miejscowości 
Gołuchowice. Projekt obejmuje 
lokalizację 7 nowych przepom-
powni oraz podłączenie wraz 
z wyposażeniem istniejącej  
w ul. Rzecznej. Łączna długość 
projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami 
to ponad 25 km. 

Sieć wodociągowa zaprojek-
towana została na ulicy Gra-
nicznej, Kamiennej, Wygod-
nej, Wiosennej i Słonecznej  
o długości ok 1,68 km. Projekt 
uwzględnia również prace od-
tworzeniowe nawierzchni dro-
gowych, wjazdów, chodników, 

ścieżek rowerowych i terenów 
zielonych.

Opracowanie projektu jest 
niezbędnym etapem dla ska-
nalizowania kolejnej części 
Siewierza oraz sołectwa Gołu-
chowice. W ramach kanalizacji 
sanitarnej będziemy chronić 
wody gruntowe, lokalne rzeki 
oraz wpłyniemy na poprawę 
środowiska naturalnego w na-
szym otoczeniu.

Dokumentację projektową 
zgodnie z umową planuje się 
zakończyć do dnia 25 lutego 
2022 r. Koszt całej dokumenta-
cji wynosi 344.387,70 zł. 

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

dobiegają końca prace projektowe dla budowy kanalizacji  
sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy siewierz

W ramach zadania pn.:„Opracowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem ostatecznych 
decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji 
niezbędnych dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy 
i przebudowy sieci wodociągowej w południowej części Gmi-
ny Siewierz” w dniu 8 listopada 2021 r. firma „AKVO” Sp.  
z o.o. z Wrocławia uzyskała decyzję Starosty Będzińskiego  
z zatwierdzeniem projektu budowlanego i udzieleniem  
pozwolenia na budowę. 

Wykonawca przedstawił trzy 
koncepcje wraz z wizualizacja-
mi. Gmina Siewierz wraz z Radą 
Sołecką w Warężynie wybrali 
koncepcję budynku świetlicy  
w stylu nowoczesnym, jako 
budynek jednokondygnacyjny. 
Główne wejście do budynku 
będzie od ulicy tj. od strony pół-
nocnej. W budynku zostały za-
projektowane pomieszczenia: 
sala świetlicy o powierzchni pra-

wie 50 m2, zaplecze kuchenne, 
toalety, pomieszczenie biurowe, 
toaleta dostępna z zewnątrz. 
Przed budynkiem zostały zapro-
jektowane miejsca parkingowe 
5 szt. i 1 dla niepełnosprawnych 
oraz utwardzona droga dojazdo-
wa wraz z energooszczędnym 
oświetleniem. Konstrukcja ścian 
budynku to tradycyjna murowa-
na, natomiast dachu to drew-
niany wiązar kratowy pokryty 

deskowaniem i papą.
Termin wykonania dokumenta-

cji zgodnie z umową to 6 miesię-
cy od dnia zawarcia umowy czyli 

do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

powstaje projekt świetlicy wiejskiej w warężynie
W dniu 4 października 2021 r. Gmina Siewierz podpisała 

umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Warężynie wraz  
z zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autor-
skiego. Projektanci tj. GRZYBUD Paweł Grzybek z Radomska 
rozpoczęli proces projektowania.

Na realizację zadania 
Gmina Siewierz otrzymała 
wsparcie w ramach pierwsze-
go naboru Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych w 
wysokości 95% kosztów ro-
bót budowlanych. Aktualnie 
zgodnie z Regulaminem kon-
kursu funduszu Gmina Sie-
wierz oczekuje na możliwość 
technicznego złożenia wnio-
sku do Banku Gospodarstwa 
Krajowego o wystawienie 
promesy zabezpieczającej 
finansowania ze środków do-
finansowania, która umożliwi 

zawarcie umowy z wyłonio-
nym wykonawcą.

Zadanie obejmować będzie 
rozbudowę drogi na długości 
około 700 metrów wraz z bu-
dową odwodnienia w postaci 
kanalizacji deszczowej i bu-
dową oświetlenia ulicznego. 
Realizacja inwestycji ma na 
celu poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego po-
przez ujednolicenie szeroko-
ści jezdni, budowę chodnika  
i ścieżki rowerowej.

Zadanie posiada komplet-
ną dokumentację projektową 
i ostateczne pozwolenie na 

realizację uzyskane w 2019 
r. Planowany termin realizacji 
zadania wynosi 14 miesięcy 

od podpisania umowy.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

wyłoniono wykonawcę budowy drogi na ul. chabrowej w siewierzu
W dniu 8 grudnia Gmina Siewierz rozstrzygnęła postępowanie 

na wykonanie zadania polegającego na budowie ul. Chabrowej 
w Siewierzu. Wykonawcą zadania będzie firma P.U.H. „DOMAX” 
Arkadiusz Mika z Boronowa z kwotą 3.853.238,60 zł. 

Droga na ul. Chabrowej zostanie przebudowana przy udziale dofinansowania.

Wizualizacja nowej świetlicy wiejskiej w Warężynie.
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Projektanci tj. firma BAAZA 
– Studio Projektowe Wojciech 
Pasterny z Czeladzi uzyskali 
zaświadczenie Starosty Będziń-
skiego o braku sprzeciwu dla 
budowy obiektu małej architek-
tury tj. tężni solankowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 
W ramach zadania będzie wy-
konana tężnia solankowa, dwa 
podziemne zbiorniki na solankę, 
podziemny zbiornik na desz-
czówkę, przyłącze energetycz-
ne, przyłącze wodociągowe. 
Ponadto projektanci uzyskali 
decyzję Starosty Będzińskiego 
na usunięcie dwóch drzew ko-
lidujących z inwestycją. Gmina 
Siewierz planuje wykonać nasa-
dzenia zastępcze. 

Tężnia zaprojektowana zosta-
ła jako asymetryczny, prostopa-

dłościenny obiekt na rzucie tra-
pezu. Do obiektu z każdej strony 
przylegać będzie ażurowa per-
gola wykonana z drewna, zwę-
żająca się stopniowo w jednym 
kierunku. 

Tężnia wykonana będzie  
w  konstrukcji z drewna iglastego  
modrzewiowego,  wypełnionej 
odpowiednio ułożonymi i zagęsz-
czonymi gałęziami z krzewów 
tarniny. Część obiektu przy tężni 
będzie zadaszona  Pod  zada-
szeniem i pergolą zamontowane 
zostaną ławki, kosze oraz oświe-
tlenie iluminacyjne LED tężni. 
Na terenach zielonych przy tężni 
planuje się sześć leżaków parko-
wych.

Cały obiekt będzie monitoro-
wany za pomocą 6 kamer obro-
towych.

Tężnia wyposażona będzie w 
system pompowy zapewniający 
cyrkulację solanki i  system kon-
troli poziomu solanki w zbiorni-
kach. Z ławek wokół samej tężni 
jednocześnie korzystać będzie 
mogło minimum 40 osób, a do-
datkowo około 20 osób w strefie 
pergoli. 

W pobliżu tężni przewiduje się 
nasadzenia roślinności ozdobnej 
odpornej na działanie aerozolu 

solanki.
Tężnia będzie pełnić funkcję 

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

Koszt dokumentacji wraz ze 
sprawowaniem nadzoru autor-
skiego wynosi 60.000,00 zł.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

tężnia solankowa powstanie w parku miejskim w siewierzu
W dniu 13 grudnia 2021 r. wykonawca zgłosił gotowość do 

odbioru dokumentacji projektowej dla budowy tężni solan-
kowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku 
Miejskiego w Siewierzu.

Wziualizacja przedstawiająca koncepcję projektu tężni solankowej w Siewierzu.

Pierwsza część obejmuje wy-
konanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysoweją rekonstruk-
cji parterowych pomieszczeń 
skrzydła wschodniego oraz 
remontu piwnicy wschodniej 
wraz z przebudową nawierzch-
ni dziedzińca oraz likwidacją 
skutków zalewania piwnicy 
zachodniej. Umowa została 
podpisana z firmą „Paweł Raj-
ski Śląskie Studio Architektury” 
z siedzibą we Wrocławiu, na 
kwotę 58 500,00 zł brutto. 

Zakresem drugiej części 
zamówienia jest wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosz-

torysowej odtworzenia  muru 
zewnętrznego tarasu artyle-
ryjskiego wraz z nawierzchnią 
tego tarasu po stronie zachod-
niej Zamku. Ofertę zawarto 
z firmą „Renowo Sp. z o.o.”  
z siedzibą w Jaworznie na kwo-
tę 59 850,00 zł brutto. 

Część trzecia polega na 
opracowaniu kompletnej do-
kumentacji projektowo-koszto-
rysowej przebudowy posadzki 
barbakanu wraz z restauracją, 
konserwacją, remontem i aran-
żacją dwóch pomieszczeń 
kazamat pod barbakanem. 
Najkorzystniejsza oferta, po-

nownie została przedstawiona 
przez firmę „Paweł Rajski Ślą-
skie Studio Architektury”, na 
kwotę 38.500,00 zł brutto. 

Wykonawcy zobowiązali 
się do zakończenia prac pro-
jektowych do 23 maja 2022 r.  

w przypadku części drugiej oraz 
do 23 sierpnia 2022 r. w części 
pierwszej i trzeciej zamówienia. 
Całkowity koszt usług wyniesie 
156.850,00 złotych.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

powstają nowe projekty przebudowy zamku w siewierzu
W dniu 23 listopada br. Gmina Siewierz podpisała umowy 

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dla realizacji prac rekonstrukcyjnych, konserwa-
torskich i przebudowy Zamku w Siewierzu. Zakres zadania 
został podzielony na trzy odrębne części.

Na siewierskim zamku planowane są kolejne prace renowacyjne.

Powierzchnia zabudowy al-
tany wynosi ok. 56 m2. Altana 
jest przeznaczona do organi-
zacji spotkań integracyjnych 
oraz plenerowych w tym so-
łectwie.

Wartość umowy z Wyko-
nawcą to 34.260,00 zł, z cze-
go 30.000,00 zł jest to kwota 
z funduszu sołeckiego.

Inwestycja zwiększy atrak-

cyjność rekreacyjną terenu 
wokół remizy OSP Wojkowi-
ce Kościelne. Altana będzie 
wykorzystywana w celu inte-
gracji społeczności lokalnej, 
poprzez organizację różno-
rodnych spotkań mieszkań-
ców oraz stowarzyszeń dzia-
łających na terenie sołectwa.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

nowa altana wolnostojąca w wojkowicach kościelnych
W dniu 9 grudnia br. Zakład Stolarski Andrzej Miedziński  

z siedzibą w Konopiskach dostarczył oraz zamontował altanę 
wolnostojącą przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych. 
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Firma Ośrodek Pomiarów i 
Automatyki S.A. z Zabrza w 
ramach zadania pn.: Komplek-
sowa realizacja w formie „za-
projektuj i wybuduj” inwestycji 
pod nazwą: „Budowa instalacji 
fotowoltaicznej o mocy od 49 
kW do 50 kW na budynku uży-
teczności publicznej – ZUWiK 
w Siewierzu” zgłosiła gotowość 
do odbioru. Trwają procedury 
odbiorowe. 

W ramach zadnia zostało 
zamontowane 130 paneli foto-
woltaicznych o mocy jednego 
panela 380 kWp oraz 2 inwer-
tery. Panele zamontowane zo-
stały na budynku technicznym 
i budynku wiaty, który został 

wzmocniony konstrukcyjnie 
przez Wykonawcę. W związ-
ku ze zgłoszeniem do Tauron 
nastąpiła wymiana licznika na 
dwukierunkowy.

Zadanie pn.: Budowa ogniw 
fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej w Gmi-
nie Siewierz jest współfinanso-
wane ze środków Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w ramach Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji w 2021 roku. W ramach 
dofinansowania wsparcie uzy-
skały dwie instalacje fotowol-
taiczne tj. na budynku przed-
szkola i żłobka w Siewierzu 
oraz na budynkach ZUWiK w 

Siewierzu o łącznej kwocie do-
tacji celowej 236.543,00 zł. Na 
montaż ogniw fotowoltaicznych 
w Zakładzie Usług Wodnych i 
Kanalizacyjnych w Siewierzu 

zostanie przeznaczona kwota 
90.939,40 zł.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

instalacja fotowoltaiczna na budynku zuwik w siewierzu
Wykonawca zakończył prace związane z budową instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 49,40 kW na budynkach Zakładu Usług 
Wodnych i Kanalizacyjnych przy ul. Ściegna 9 w Siewierzu.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku ZUWiK w Siewierzu.

Zakres zadania obejmuje za-
projektowanie i wykonanie 400 
instalacji fotowoltaicznych, 54 
instalacji powietrznych pomp 
ciepła na potrzeby centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej oraz 7 instalacji 
powietrznych pomp ciepła na 
potrzeby ciepłej wody użytko-
wej. Cena brutto inwestycji we-
dług zawartej umowy wyniesie 
12.047.810,90 zł, natomiast do-
finansowanie pozyskane przez 
Gminę Siewierz z Regional-
nego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 w ramach pro-
jektu wynosi 8.441.690,00 zł.

W związku z rezygnowaniem 
przez mieszkańców z listy pod-
stawowej z udziału w projek-
cie, koniecznością zawierania 
umów z uczestnikami z listy re-
zerwowej, jak również koniecz-
nością wykonania dodatko-
wych prac po stronie niektórych 
uczestników oraz informacją 
od Wykonawcy, że producent 
pomp zgłosił brak dostępności 
komponentów na rynku i nie 

jest w stanie dostarczyć wszyst-
kich zamówionych przez Wyko-
nawcę pomp ciepła c.o./c.w.u. 
w terminach umożliwiających 
mu montaż instalacji w okresie 
trwania umowy, termin wykona-

nia zadania został przedłużony 
do 30 czerwca 2022 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwają montaże ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Trwają montaże ogniw fotowoltaicznych i powietrznych 
pomp ciepła w ramach projektu pn.: „Budowa ogniw fotowol-
taicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Sie-
wierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii”. 

W ramach projektu zamontowano już ponad 350 instalacji fotowoltaicznych.

Poza Gminą Siewierz, Spo-
łeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
SIM Zagłębie obejmie swoim 
zasięgiem gminy: Będzin, Bo-
browniki, Czeladź, Chrzanów, 
Ogrodzieniec, Sosnowiec, 
Szczekociny, Psary i Wojkowice.

Społeczne Inicjatywy Miesz-
kaniowe (SIM) to spółki tzw. not 
for profit, budujące mieszkania 
społeczne o umiarkowanych 
stawkach czynszu.

Mieszkania w SIM przezna-
czone będą dla osób i rodzin 

nieposiadających własnego 
mieszkania w danej miejscowo-
ści, którzy dysponują środkami 
na regularne opłacanie czynszu, 
jednak ich dochody są za niskie 
na zaciągnięcie kredytu hipo-
tecznego na mieszkanie.

Mieszkania budowane w ra-
mach SIM Zagłębie w naszej 
gminie powstaną na terenie 
znajdującym się w pobliżu Parku 
miejskiego w Siewierzu.

Red.

powołanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej (sim) zagłębie
W dniu 7 grudnia w Sosnowcu powołano spółkę SIM Zagłębie, 

do której przystąpiła również Gmina Siewierz. Docelowo ma wy-
budować ona niemal 1000 mieszkań o przystępnym czynszu.

W powołaniu spółki uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich SIM.
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Celem budowy Zintegrowa-
nego Punktu Przesiadkowego 
było zapewnienie mieszkańcom 
Miasta i Gminy Siewierz, jak 
i mieszkańcom miejscowości 
ościennych, dogodnego miej-
sca oczekiwania na komuni-
kację miejską. W budynku jest 
ogrzewana poczekalnia wraz z 
dostępem do Internetu. Można 
również skorzystać z toalety. 
Pomieszczenia budynku objęte 
są całodobowym monitoringiem, 
a zatem powinny być bezpiecz-
ne nawet w późnych godzinach 
wieczornych.

Niestety, od pewnego czasu, 
w godzinach popołudniowych  
i wieczornych, spokój pasażerom 
nagminnie zakłóca nieletnia mło-
dzież. Podczas wielogodzinnego 
pobytu w budynku dworca, mło-
dzież bardzo często zachowuje 
się nagannie. Jej zachowanie 
nierzadko wymaga interwencji 
funkcjonariuszy Policji, którzy 
przywracają ład i porządek,  

a nade wszystko spokój w po-
czekalni dworca.

Szkody, które powstały w wy-
niku chuligańskiego zachowa-
nia młodzieży, są zgłaszane do 
Komisariatu Policji w Siewierzu 
wraz z nagraniami z monitoringu 
w celu ukarania winnych. Wśród 
szkód, które do tej pory zostały 
ujawnione i zgłoszone na poli-
cję są: uszkodzone termostaty 
ścienne do sterowania ogrzewa-
niem podłogowym w budynku, 
uszkodzone czujki do automa-
tycznego uruchamiania wody  
w pisuarze, rozbite lustro w jed-
nej z toalet, popisane drzwi oraz 
ściany w toaletach.

Niszczenie mienia nie tylko 
generuje niepotrzebne koszty 
dla Gminy, ale również odstrasza 
pasażerów od korzystania z po-
czekalni Zintegrowanego Punktu 
Przesiadkowego. W takich sytu-
acjach pasażerowie rezygnują 
z przebywania w budynku i nie 
zważając na pogodę wybierają 

niejednokrotnie ławkę pod wia-
tą przystankową. Wszystko to  
z obawy o swoje bezpieczeń-
stwo, a w szczególności gdy są 
to osoby w podeszłym wieku lub 
z małymi dziećmi.

Gmina Siewierz, jako właści-
ciel budynku, potępia tego typu 
zachowania. Dlatego zwracamy 
się z gorącą prośbą do wszyst-

kich mieszkańców, a w szczegól-
ności do rodziców dzieci, które 
dokonują dewastacji i zakłócają 
porządek: zwracajmy uwagę, 
że miejsca publiczne stanowią 
nasze wspólne dobro i dla nisz-
czenia go nie można znaleźć 
żadnego usprawiedliwienia!

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

wandale niszczą nowy dworzec autobusowy. czy nauczymy się 
szanować swoje mienie?

W sierpniu 2018 roku Gmina Siewierz oddała do użytko-
wania budynek dworca autobusowego przy Placu Wojska 
Polskiego w Siewierzu wraz z obiektami towarzyszącymi: 
parkingami dla samochodów osobowych z miejscami dla 
osób niepełnosprawnych, stanowiskami przystankowymi 
oraz miejscami parkingowymi dla autobusów.

Wśród szkód spowodowanych przez młodzież są rozbite lustro oraz popisane drzwi.

Celem modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków była aktuali-
zacja, podniesienie wiarygodno-
ści i jakości posiadanych danych 
dotyczących właścicieli i działek.

W ramach prowadzonych 
prac, między innymi, zaktuali-
zowano użytki gruntowe. Wy-
konawca prac w szczególności 
kierował się sposobem użytko-
wania gruntu i funkcją budynków 
usytuowanych na gruncie.

W oparciu o przepisy geode-
zyjne do użytku „B” określanego 
w ewidencji gruntów i budynków 
jako tereny mieszkaniowe zali-
cza się grunty:

zajęte pod budynki miesz-• 
kalne,
zajęte pod budynki gospo-• 
darcze, garaże, altany, wiaty 
itp.,
podwórza, dojazdy, przej-• 
ścia,
przydomowe place gier, za-• 
bawa i odpoczynku,
przewody naziemne, • 

oczyszczenie ścieków, 
śmietniki,
obiekty małej architektury, • 
oczka wodne, ogródki skalne,
ogrodzenia,• 
trawniki,• 
rabaty, kwietniki, warzywniki,• 
położone między budynka-• 
mi lub bezpośrednim są-
siedztwie tych budynków  
i urządzeń i niewykorzysty-
wane do innego celu.

Przeznaczenie działki w pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego w żaden sposób 
nie ma odzwierciedlenia przy 
określaniu zasięgów użytków 
gruntowych.

Przy uwzględnieniu prowa-
dzonej procedury, w pierwszej 
połowie stycznia 2022 roku, 
zostanie przekazane celem pu-
blikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego ogło-
szenie Starosty Będzińskiego w 
sprawie zatwierdzenia projektu 
operatu opisowo kartograficzne-

go w zakresie modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków dla 
jednostki ewidencyjnej Siewierz. 
Informacja o publikacji zostanie 
zamieszczona w Biuletynie In-
formacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Będzinie.  
W terminie 30 dni od dnia pu-
blikacji ogłoszenia Starosty 
Będzińskiego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ślą-
skiego przepisy dają możliwość 
zgłoszenia zarzutów do sta-
nu ujawnionego w operacie  
opisowo – kartograficznym. 

O uwzględnieniu lub odrzuce-
niu zarzutów Starosta rozstrzyga 
w drodze decyzji. Jeżeli zarzuty 
zgłoszone zostaną po ww. termi-
nie wnioski będą rozpatrywane 
jako wnioski o zmianę danych 
objętych ewidencją gruntów  
i budynków.

Z uwagi na szeroki zakres 
zmian, Starosta z urzędu, cy-
klicznie będzie przesyłał za-
wiadomienia o zmianie wraz  
z odpowiednimi dokumentami 
do właściwego miejscowo sądu 
rejonowego, celem aktualiza-
cji zapisów zawartych w dziale  
I ksiąg wieczystych.

Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Siewierz będący organem 
podatkowym, przy ustalaniu 
wymiaru podatków związany 
jest informacjami zawartymi  
w ewidencji gruntów i budyn-
ków prowadzonej przez Staro-
stę Powiatu Będzińskiego. Tym 
samym konsekwencją zmian w 
ewidencji gruntów i budynków, 
jest konieczność wprowadzenia 
zmian w ewidencji podatkowej 
i przeprowadzenie stosownych 
postępowań.

Po wstępnej analizie, wynika 
że zakres zmian dotyczy więk-
szości nieruchomości położo-
nych na obszarze gminy, a zatem 
skala zmian będzie ogromna.  
W większości przypadków wła-
ściciele będą mogli spodziewać 
się zmiany wysokości podatku 
od nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, 
że Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz wraz z Radnymi Rady 
Miejskiej podjęli decyzję o pozo-
stawieniu stawek podatkowych 
na 2022 rok na niezmienionym 
poziomie. 

Red.

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na 
obszarze powiatu będzińskiego, w tym gminy siewierz

Starosta Będziński informuje, że zakończyły się prace 
geodezyjne związane z kompleksową modernizacją ewi-
dencji gruntów i budynków na obszarze całego Powiatu 
Będzińskiego, w tym Gminy Siewierz. 
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Dotychczas Grupa Murapol 
oddała do użytkowania 317 
mieszkań w dzielnicy, z czego 
większość znalazła już nabyw-
ców. W ofercie znajdują się 
ostatnie wolne, gotowe do od-
bioru lokale oraz szeroki wybór 
w powstających budynkach.  
W 2022 roku deweloper planuje 
oddać do użytkowania 3 kolejne 
obiekty. Wszystkie w standardzie 
wyposażone będą w nowocze-
sne rozwiązania, takie jak pakiet 
antysmogowy czy technologia 
umożliwiająca korzystanie z roz-
wiązań smart home. Ponadto, 
spółka w ostatnim czasie zwró-
ciła się o wydanie pozwolenia 
na budowę kolejnych budynków, 
których realizacja planowana jest 
w nadchodzących latach.

Miasteczko Siewierz Jeziorna 
powstaje w kontrze do proble-
mów wynikających z niewłaści-
wie zaprojektowanej przestrzeni 
do życia. Jej twórcy proponują 
powrót do dobrych, sprawdzo-
nych rozwiązań projektowych 
– zróżnicowanej i wielofunkcyj-
nej zabudowy, miejskich pierzei 
czy bezpiecznych ulic fawory-
zujących ruch pieszy, czerpiąc  
z najlepszych wzorców tradycyj-
nie planowanych miast i dosto-
sowując je do współczesnych 
potrzeb. Projekt przemyślany zo-
stał w najdrobniejszych szczegó-
łach: kolory domów są ze sobą 
skoordynowane, ulice, chodniki, 
skwery i działki są ograniczone 
niskimi ogrodzeniami. Funk-
cjonuje tutaj sklep spożywczy, 

salon kosmetyczny, restauracja 
oraz niepubliczne przedszkole 
i żłobek. W pobliżu znajdują się 
tereny rekreacyjne, takie jak plac 
zabaw, górka saneczkowa, bo-
isko sportowe, psi park, Leśny 
Zakątek, czy Przystań Siewierz, 
położona nad Zalewem Prze-
czycko-Siewierskim. 

W Miasteczku nieustannie 
trwają prace związane z budową 
kolejnych budynków mieszkal-
nych, które realizowane są za-
równo przez ogólnopolskich, jak 
również lokalnych deweloperów. 

W dzielnicy zamieszkuje już 
ponad 500 mieszkańców, a do-
celowo ma tutaj zamieszkać po-
nad 10 tysięcy osób. 

Wraz z budową nowocze-
snych mieszkań, na terenie osie-
dla powstaje także niezbędna 
infrastruktura techniczna oraz 
budowane są miejsca postojo-
we. Gmina Siewierz, latem tego 
roku, wykonała w dzielnicy ener-
gooszczędne oświetlenie uliczne 
przy ulicy Jeziornej. 

Red.

kolejne mieszkania oddane do użytku w nowej dzielnicy siewierza
Miasteczko Siewierz Jeziorna dynamicznie się rozbudo-

wuje. W ostatnim czasie jeden z wiodących ogólnopolskich 
deweloperów mieszkaniowych – Grupa Murapol oddała tu-
taj do użytkowania kolejne 132 mieszkania w 4 kameralnych 
budynkach powstałych w ramach projektu Murapol Siewierz 
Jeziorna. Obecnie deweloper realizuje kolejne budynki w ra-
mach tej inwestycji w naszym mieście. 

W ostatnim czasie w dzielnicy zakończono budowę budynków wielorodzinnych.

Szlachetna Paczka jest jed-
nym z najbardziej rozpozna-
walnych projektów społecznych  
w Polsce. Organizowana jest od 
2001 roku. Akcja jest oparta na 
pracy z wolontariuszami, któ-
rzy szukają rodzin w potrzebie 
i pracują z nimi, a także z dar-
czyńcami, którzy przygotowują 
dedykowaną pomoc. Zgodnie 
z zasadami projektu wyklucza 
on pomoc biedzie roszczenio-
wej, zakłada natomiast mądrą 
pomoc, dzięki której ludzie sami 
radzą sobie w życiu. 

W tym roku w naszym rejonie 
do akcji zgłoszono 37 rodzin,  
z ktrych najwięcej to osoby star-
sze i samotne, ale także osoby 
chore i niepełnosprawne. Naj-
mniej liczną grupę stanowiły 
rodziny z dziećmi. Ostatecznie 
do udzielenia pomocy zakwa-
lifikowano 29 rodzin, z których 
wszystkie znalazły swoich dar-
czyńców.

W ramach utworzonego  
w naszym mieście rejonu do 
pracy przystąpiło 8 wolontariu-
szy. Odwiedzali oni  zgłoszone 
osoby już od września. Poprzez 
bezpośrednie rozmowy, wolon-
tariusze mogli lepiej poznać ich 

sytuacje i skuteczniej odpowie-
dzieć na realne potrzeby. 

Jedną z najczęściej zgłasza-
nych potrzeb w gospodarstwach 
domowych był w tym roku za-
kup opału. Darczyńcy z nasze-
go rejonu zakupili ponad 30 
ton węgla i kilkanaście metrów 
sześciennych drewna opałowe-
go. Ponadto wśród najczęściej 
przekazywanych przez darczyń-
ców podarunków w paczkach 
znajdowały się żywność, środki 
czystości oraz odzież.

– Pragnę podziękować 
wszystkim zaangażowanym  
w tegoroczną akcję – wolon-
tariuszom, władzom samorzą-
dowym za okazane wsparcie, 
pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej, sołtysom, dyrek-
cji Szkoły Podstawowej nr 1  
w Siewierzu, gdzie mieścił się 
magazyn oraz strażakom z 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
którzy rozwozili paczki do rodzin,  
a także samym darczyńcom – 
za gest wzięcia odpowiedzial-
ności za los ludzi, którzy na co 
dzień zmagają się z różnymi 
trudnościami – mówi Klaudia 
Adamczyk, lider Szlachetnej 
Paczki w naszym rejonie. 

Zgodnie z danymi podanymi 
przez Stowarzyszenie Wiosna 
– organizatora akcji – jedną 
paczkę przygotowuje średnio 
31 osób. Średnia wartość pacz-
ki wynosiła 4 tysiące złotych,  
a więc łączną pomoc dla rodzin 
z naszego rejonu można sza-
cować na 116 tysięcy złotych.

Wśród darczyńców znalazło 
się wielu mieszkańców naszej 
gminy, ale również tych z bar-
dziej odległych miast, takich 
jak Chorzów, Rybnik czy Wi-
sła. Darczyńcami były nie tylko 
osoby prywatne. W akcję cha-
rytatywną zaangażowały się 
także firmy i instytucje, których 
pracownicy wspólnie przygoto-
wywali pomoc. Również pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Siewierz dołączyli do akcji  
i przygotowali Szlachetną 
Paczkę dla jednego z miesz-

kańców z naszego rejonu.
– Nasz wspólny prezent 

składał się z 10 kartonów, któ-
re były wypełnione po brze-
gi artykułami spożywczymi, 
środkami czystości, ręcznika-
mi oraz artykułami osobistymi 
(takimi jak golarka elektrycz-
na, ciepłe skarpety, spodnie 
dresowe, termos, ciepły koc, 
świąteczna serweta, dwa garn-
ki). Do jednego z opakowań 
włożyliśmy również kartkę 
ze świątecznymi życzeniami  
i opłatkiem. Poza tym, wybrany 
przez nas Pan otrzymał 2 tony 
węgla, które zostały dostarczo-
ne na jego podwórko i wrzuco-
ne do piwnicy – mówi Elżbieta 
Brzozowska, koordynator akcji 
przeprowadzonej w siewier-
skim urzędzie.

Red.

weekend cudów - szlachetne paczki trafiły do potrzebujących
W weekend 11-12 grudnia br. odbył się finał ogólnopolskiej 

akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. W tym roku w Sie-
wierzu ponownie utworzony został rejon, w ramach którego 
możliwym było niesienie świątecznej pomocy potrzebującym 
rodzinom i osobom samotnym z gmin: Siewierz, Mierzęcice, 
Psary, Ożarowice i Bobrowniki.

Wolontariusze akcji Szlachetna Paczka w Gminie Siewierz.
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W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach Tomasz Bed-
narek, Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisław Banaś, Wice-
starosta Będziński Dariusz Wa-
luszczyk, Radna Rady Miejskiej 
w Siewierzu Renata Cesak, Za-
stępca Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Siewierz Damian Dawczyń-
ski, Sekretarz Gminy Siewierz 
Urszula Radziwołek, Skarbnik 
Gminy  Agnieszka Zarychta, 
Sołtys Sołectwa Wojkowice Ko-
ścielne Bożena Bednarczyk, 
pracownicy UMiG Siewierz oraz 
Dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych.

Utworzenie pracowni było 
możliwe dzięki środkom po-
zyskanym w ramach projektu 
edukacyjno-ekologicznego, re-
alizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach - „Zielona Pracownia 2021” 
w wysokości 50.000 zł. Całko-
wita wartość zadania wyniosła 
51.442,00 zł.

W ramach realizacji projektu 
zakupiono nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne i laboratoryjne, 
sprzęt multimedialny, telewizor  
o dużym formacie, zupełnie 
nowe meble oraz ciekawie za-
aranżowano wnętrze sali.

Lekcje w zielonej pracowni nie 
będą ograniczać się do schema-
tów i podręczników. Znajdują się 
tutaj szkielet, model człowieka  
i jego poszczególnych narządów 
- serca, oka czy mózgu. Są też 
nowe globusy, kolekcje okazów 
ze świata roślin i zwierząt, zesta-
wy do badania wody, powietrza 
i gleby.

Dzięki zakupionym pomocom 
dydaktycznym uczniowie mogą 
dosłownie „rozebrać człowieka 
na części”, wziąć kość udową w 

rękę czy dokonać analizy budo-
wy układu kostnego ptaka, ryby 
czy szczura. To bardzo ważne, 
aby dzieci ucząc się, urucha-
miały wszystkie swoje zmysły- 
mogły dotknąć szkieletu, a nie 
tylko oglądać go na ilustracji w 
podręczniku.

Bogata kolekcja preparatów 
mikroskopowych pozwoli się-
gnąć w głąb organizmów. Dzięki 
nowoczesnemu mikroskopowi z 
kamerą będzie możliwe ogląda-
nie obrazu w większym formacie. 

W pracowni uczniowie będą mo-
gli samodzielnie przeprowadzać 
własne doświadczenia i wycią-
gać z nich wnioski.

Przypominamy, że w ubiegłym 
roku, w ramach projektu WFO-
ŚiGW w Katowicach „Zielona 
Pracownia 2020”, podobna sala 
dydaktyczna powstała w Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Żelisławicach.

Red.

otwarcie „zielonej pracowni” w wojkowicach kościelnych
W dniu 1 grudnia 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Wojkowicach Kościelnych otwarto oficjalnie „Zieloną 
Pracownię” – nowoczesną i w pełni wyposażoną salę dydak-
tyczną na potrzeby kształcenia dzieci i młodzieży w zakre-
sie nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych oraz 
geograficznych.

Dzięki środkom pozyskanym 
w ramach „Laboratoriów Przy-
szłości” wszystkie szkoły podsta-
wowe prowadzone przez Gminę 
Siewierz będą miały możliwość 
doposażenia pracowni w pomo-
ce dydaktyczne oraz narzędzia 
techniczne, które pozwolą kształ-

tować kompetencje uczniów mię-
dzy innymi w zakresie techniki, 
inżynierii, informatyki oraz ma-
tematyki. Nowoczesny sprzęt, 
który pojawi się w placówkach 
już w bieżącym roku szkolnym, 
z całą pewnością uatrakcyjni 
zajęcia i pozwoli uczniom roz-

wijać swoje zainteresowania 
nie tylko na lekcjach, lecz także  
w ramach zajęć pozalekcyjnych 

oraz kół zainteresowań.

Red.

otrzymaliśmy dofinansowanie dla szkół na zakup pomocy  
dydaktycznych w ramach programu „laboratoria przyszłości”

Gmina Siewierz otrzymała środki w wysokości 381,6 tysięcy 
złotych na realizację rządowego programu edukacyjnego „La-
boratoria Przyszłości”. Środki te zostaną przeznaczone na za-
kup nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. drukarek 3D, 
zestawów do nauki programowania czy tworzenia filmów.

Pracownia została wyposażona w mikroskopy oraz bogatą kolekcję preparatów. Lekcje będą prowadzone z użyciem realistycznych pomocy dydaktycznych.

Symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto nową „Zieloną Pracownię” w szkole.
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stan jakości powietrza w gminie w listopadzie

Na jakość powietrza w Gmi-
nie Siewierz w znaczącej mie-
rze wpływa stosowanie przez 
mieszkańców starych pieców 
węglowych, które emitują do 
atmosfery szkodliwe dla nasze-
go organizmu pyły zawieszo-
ne: pył PM10, pył PM2,5 oraz 
gazy: tlenki azotu, dwutlenki 
siarki, tlenki węgla. 

Najbardziej niebezpieczny 
dla człowieka jest pył PM10, 
ponieważ podrażnia drogi od-
dechowe, powoduje alergie, 
choroby skóry, choroby serca, 
choroby nowotworowe. Sto-
sowanie przez mieszkańców 
paliw złej jakości (mułu, flotu, 
węgla brunatnego, czy też wil-
gotnego drewna) oraz spalanie 
odpadów w piecach central-
nego ogrzewania, to kolejne 
przyczyny zanieczyszczenia 
powietrza w gminie.

Aby Gmina Siewierz wygrała 
walkę ze smogiem, potrzebne 
jest zaangażowanie jej miesz-
kańców. To ich aktywna posta-
wa ma ogromne znaczenie dla 
dobra środowiska.

Tabele zawierają podsumo-
wanie ilości dni w miesiącu 
przypadających na każdy z 6 
poziomów określających ja-
kość powietrza:

Bardzo dobra jakość powie-
trza oznacza warunki idealne 
dla aktywności na zewnątrz. 
Zanieczyszczenia powietrza 
nie stanowią zagrożenia.

Dobra jakość powietrza 
oznacza warunki dobre dla ak-
tywności na zewnątrz. Zanie-
czyszczenia powietrza mogą 
stanowić minimalne zagroże-
nie dla osób znajdujących się w 
grupie podwyższonego ryzyka, 
w tym dzieci, osób starszych 

oraz osób z chorobami serca 
lub dróg oddechowych.

Umiarkowana jakość po-
wietrza oznacza, że warunki 
są akceptowalne dla aktywno-
ści na zewnątrz, choć zanie-
czyszczenia powietrza mogą 
stanowić zagrożenie dla osób 
znajdujących się w grupie pod-
wyższonego ryzyka, w tym 
dzieci, osób starszych oraz 
osób z chorobami serca lub 
dróg oddechowych.

Dostateczna jakość powie-
trza  - zaleca się ogranicze-
nie aktywności na zewnątrz. 
Zanieczyszczenia powietrza 
stanowią zagrożenie dla osób 
znajdujących się w grupie pod-
wyższonego ryzyka, w tym 
dzieci, osób starszych oraz 
osób z chorobami serca lub 
dróg oddechowych. Pozosta-
łe osoby powinny ograniczyć 
przebywanie na zewnątrz, 
zwłaszcza gdy doświadczą 
takich objawów jak kaszel lub 
podrażnione gardło.

Zła jakość powietrza - nie 
zaleca się aktywności na ze-
wnątrz. Osoby znajdujące się 
w grupie podwyższonego ryzy-
ka, w tym dzieci, osoby starsze 
oraz osoby z chorobami serca 
lub dróg oddechowych powin-
ny unikać przebywania na ze-
wnątrz. Pozostałe osoby po-
winny ograniczyć przebywanie 
na zewnątrz.

Bardzo zła jakość powie-
trza - wszelkie aktywności na 
zewnątrz są odradzane. Oso-
by znajdujące się w grupie 
podwyższonego ryzyka, w tym 
dzieci, osoby starsze oraz oso-
by z chorobami serca lub dróg 
oddechowych powinny bez-
względnie unikać przebywania 
na zewnątrz. Pozostałe osoby 
powinny ograniczyć przebywa-
nie 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.

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.
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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.

Projekt planu miejscowego 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko zostanie udo-
stępniony na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta i Gminy 
Siewierz. Ponadto w trakcie wy-
łożenia projektu do publicznego 
wglądu, będzie istniała możli-
wość zapoznania się z projek-
tem w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i 
Wigury 16, 42-470 Siewierz, 
po wcześniejszym umówieniu 
terminu pod numerem telefonu: 
32 6499451, 32 6499452 lub e-
mailowo siewierz@siewierz.pl

Dyskusja publiczna nad roz-
wiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego odbę-
dzie się w dniu 28 grudnia 2021 
(wtorek), w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz, ul. 
Żwirki i Wigury 16, 42-470 Sie-
wierz, sala posiedzeń nr 2, o 
godz. 1400, z uwzględnieniem 
wszelkich wymogów i środ-
ków ostrożności w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 
wywołanego zakażeniami wi-
rusem SARS-CoV-2. Prosimy 
o telefoniczne zgłoszenie chę-
ci uczestnictwa w dyskusji pod 
numerem tel. 32 6499451 lub  
32 6499452. Ponadto dysku-
sja zostanie przeprowadzona 
z wykorzystaniem środków po-
rozumiewania się na odległość. 
Szczegółowe informacje doty-
czące formy i zasad zdalnego 
udziału w dyskusji publicznej, 
zostaną ogłoszone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz 
w dniu 27 grudnia 2021 r.

Osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości praw-
nej mogą  wnosić ewentualne 
uwagi do projektu planu miej-
scowego oraz do prognozy od-
działywania na środowisko pod 
adresem: Urząd Miasta i Gminy 
Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 
42-470 Siewierz, e-mail: sie-
wierz@siewierz.pl.

Uwagi mogą być wnoszone: 
1)  w formie papierowej, 
2)  ustnie do protokołu, 
3) w formie elektronicznej za 

pomocą poczty elektronicznej na 
adres: siewierz@siewierz.pl,

w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 stycznia 2022 r. 

Uwaga powinna zawierać: 
imię i nazwisko lub nazwę jed-
nostki organizacyjnej, adres oraz 
oznaczenie nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy. 

Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz.

Jednocześnie informuję , że 
zgodnie z art. 21 ustawy o udo-
stępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie , udziale 
społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko, wyżej 
wymieniony projekt planu miej-
scowego podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na śro-
dowisko, z zapewnieniem mo-
zliwości udziału społeczeństwa 

- w okresie wyłożenia do publicz-
nego wglądu, o którym mowa 
wcześniej. Uwagi w postępowa-
niu w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 54 
ust. 3 ww ustawy o udostepnie-
niu informacji o środowisku (...), 
należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Miasta i Gminy Siewierz 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19 stycznia 2022 r.

Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz.

Klauzula informacyjna z zakre-
su ochrony danych osobowych 
dla procedury planistycznej spo-
rządzania planu miejscowego 
udostępniona jest m.in. na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Siewierz w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce 
„Ochrona danych osobowych” 
(bip.siewierz.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

ogłoszenie burmistrza miasta i gminy siewierz 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta siewierz wzdłuż drogi krajowej nr 1 i ul. młyńskiej – 

etap ii, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Siewierz wzdłuż drogi krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej - Etap II, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który stanowi dokument wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r.

Informujemy, że w dniu 24 
grudnia 2021 roku (Wigilia) i w 
dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd 
Miasta i Gminy Siewierz oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Siewierzu będą nieczynne.

Podstawa prawna: art. 130  
§ 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), 
Zarządzenie Burmistrza Miasta  
i Gminy Siewierz Nr 120.26.2021 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w spra-
wie obniżenia normy czasu pra-
cy i ustalenia dnia wolnego za 
święta przypadające w sobotę  
1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r.,  
Zarządzenie Burmistrza Miasta  

i Gminy Siewierz Nr 120.79.2021 
z dnia 16 grudnia 2021 r. w spra-
wie obniżenia normy czasu pra-
cy i ustalenia dnia wolnego za 
święto przypadające w sobotę  
1 stycznia 2022 r.

informacja o zmianie godzin pracy urzędu miasta i gminy siewierz 
i ośrodka pomocy społecznej w dniu 24 grudnia br. i 7 stycznia 2022
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Aktualnie w szpitalach przeby-
wa ponad 24 tysiące pacjentów, 
natomiast miesiąc temu liczba ta 
wynosiła 14.906. Szpitale odwo-
łują zaplanowane wiele miesięcy 
wcześniej zabiegi, aby móc przy-
jąć i udzielić pomocy potrzebu-
jącym, chorym na COVID-19. 
Karetki z pacjentami chorymi na 
koronawirusa znowu ustawiają 
się w kolejkach pod szpitalami 
w oczekiwaniu na przyjęcie i 
udzielenie pomocy. Z informa-
cji udzielanych przez placówki 
szpitalne wynika, że największy 
procent chorych na koronawi-
rusa stanowią pacjenci, którzy 
nie zaszczepili się przeciwko 
wirusowi COVID-19, co jedynie 
potwierdza smutną regułę, że 
chorują przede wszystkim osoby 

niezaszczepione, których wciąż 
jest bardzo dużo.

Dlatego też apelujemy do 
osób, które jeszcze nie zdecydo-
wały się na szczepienie, aby pod-
jęły słuszną decyzję o przyjęciu 
szczepionki, dzięki której można  
„wygrać” ŻYCIE i ZDROWIE nie 
tylko własne, ale również osób z 
którymi przebywamy w domu, w 
pracy, w wielu innych miejscach. 
Ryzyko zarażenia się w przypad-
ku osób niezaszczepionych nie 
maleje, a najczęściej ciężki prze-
bieg choroby może być przyczy-
ną groźnych dla zdrowia i życia 
powikłań.

Szczepiąc się udowadniasz, 
że dbasz nie tylko o swoje 
zdrowie ale również myślisz 
o innych – członkach rodziny, 

przyjaciołach i znajomych, ale 
także o nieznajomych – spotka-
nych przypadkiem na ulicy, czy 
w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy 
się również ich bezpieczeństwo. 
Nawet jeśli czujesz się młody 
i silny, poprzez zaszczepienie 
możesz przerwać łańcuch za-
każeń groźnym wirusem, który 
sieje ogromne spustoszenie w 
ludzkich organizmach.

Należy mieć świadomość, że 
przebyta choroba potrafi pozo-
stawić po sobie trwałe ślady, któ-
re mogą wpłynąć na komfort ży-
cia i wprowadzić do niego wiele 
ograniczeń. A zmiany są najczę-
ściej nieodwracalne. Dlatego też 
skorzystajmy z wielu możliwości 
zaszczepienia się w dogodnym 
terminie i miejscu.  

Przypominamy również, że 
od 2 listopada jest także możli-
wość zaszczepienia się dawką  
przypominającą - wskazaną  dla 
wszystkich osób pełnoletnich 

pod warunkiem upływu minimum 
sześciu miesięcy od pełnego 
zaszczepienia. Dawka przypo-
minająca zwiększa odporność i 
zmniejsza ryzyko zachorowania, 
dlatego warto i należy skorzystać 
z takiej  możliwości.

Na terenie Miasta i Gminy Sie-
wierz w ramach Narodowego 
Programu Szczepień przeciwko 
COVID-19 funkcjonują dwa po-
pulacyjne punkty szczepień:

Niepubliczny Zakład Opieki • 
Zdrowotnej „POLMED” s.c. 
Siewierz ul. Żwirki i Wigury 
33; tel. 32 79 79 991, 32 79 
79 992, 32 79 79 993.
Centrum Medyczne „PRI-• 
MUS” Sp. z o.o. Brudzowice 
ul. Szkolna 12; tel. 32 674 
12 27.

Rejestracji można dokonać 
dzwoniąc na podane powyżej 
numery telefonów.

Zdrowie publiczne

coVid-19 nadal bardzo groŹny! zachęcamy do zaszczepienia się

Najnowsze dane o koronawirusie mówią o ponad 24 tys. osób 
zakażonych oraz o rekordowych 669 zgonach z powodu COVID-
19. Niepokojący jest fakt, że stale rośnie liczba osób hospitalizo-
wanych, wymagających specjalistycznej pomocy. 

Na realizację tego przedsię-
wzięcia Gmina pozyskała dofi-
nansowanie ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych,  w ra-
mach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”.

Głównym celem projektu jest 
poprawienie komunikacji pomię-
dzy osobą słabosłyszącą, korzy-
stającą z aparatu słuchowego 
lub implantu ślimakowego, a ob-
sługującym ją urzędnikiem.

Osoby z niepełnosprawno-
ścią narządu słuchu, pomimo 
iż są użytkownikami aparatów 

słuchowych lub implantów ślima-
kowych, często mają problemy 
w komunikowaniu się. Mitem 
jest, że „im głośniej mówimy, tym 
lepiej jesteśmy rozumiani przez 
osobę słabosłyszącą”, ponieważ 
osoby niedosłyszące zazwyczaj 
nie potrzebują głośnego sygnału. 
Dla nich ważne jest wyelimino-
wanie lub zredukowanie wszel-
kich zakłóceń, a w szczególności 
pogłosu, które aparat lub implant 
również wzmacnia, przez co 
utrudnia rozumienie mowy. Aby 
osoba słabosłysząca mogła od-
bierać sygnał dźwiękowy z pętli 

indukcyjnej musi korzystać z 
aparatu słuchowego bądź im-
plantu ślimakowego, posiadają-
cego cewkę indukcyjną.

Mamy nadzieję, że to udogod-
nienie wpłynie na poprawę ob-

sługi osób słabosłyszących, któ-
re  załatwiają sprawy w urzędzie 
i ułatwi komunikację z urzędni-
kami. 

Zdrowie publiczne

w urzędzie działa pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących
Wychodząc naprzeciw problemom osób słabosłyszących, 

które odwiedzają Urząd Miasta i Gminy Siewierz, w Punk-
cie Obsługi Interesanta została zainstalowana stanowisko-
wa pętla indukcyjna – urządzenie, które zwiększa komfort  
słyszenia i pozwala na lepsze rozumienie  informacji prze-
kazywanych osobie słabosłyszącej, dzięki wyeliminowaniu 
lub zredukowaniu dodatkowych dźwięków występujących  
w otoczeniu.

Pętlę indukcyjną zainstalowano przy Biurze Obsługi Interesantów.
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Mieszkańcy Miasta i Gmi-
ny Siewierz, którzy nie mogą 
złożyć osobiście w urzędzie 
wniosku o wydanie dowodu 
osobistego z powodu choro-
by, niepełnosprawności lub 
innej niedającej się pokonać 
przeszkody i przebywają na 
terenie Powiatu Będzińskiego 
powiadamiają o swojej sytu-
acji Urząd Miejski w Będzinie. 
Pracownik  tego urzędu, po 
uprawdopodobnieniu przez 
wnioskodawcę zaistnienia 
jednego z wyżej wymienio-
nych przypadków, uda się 
do miejsca pobytu obywatela  
i wszystkie formalności zwią-
zane z dowodem osobistym 
zostaną załatwione bez wy-
chodzenia z domu. Urzędnik 
przyjedzie z zestawem mo-
bilnym dwukrotnie, najpierw  
w celu pobrania odcisków pal-
ców przy składaniu wniosku 
o dowód, a następnie celem 
wydania gotowego dokumen-

tu. Wydając dowód ponownie 
pobierze odciski palców i ak-
tywuje jego warstwy elektro-
niczne.

W przypadku gdy złożenie 
wniosku o wydanie dowodu 
osobistego w miejscu pobytu 
wnioskodawcy okaże się nie-
uzasadnione, urząd odmówi 
przyjęcia wniosku we wska-
zanym miejscu oraz pouczy 
o konieczności złożenia wnio-
sku osobiście w dowolnym 
urzędzie.

W przypadku potrzeby złoże-
nia wniosku o wydanie dowodu 
osobistego dla osoby niepełno-
sprawnej lub niewychodzącej  
z domu prosimy o kontakt:

bezpośrednio z Urzędem • 
Miejskim w Będzinie, ul. 11 
Listopada 20, pok. 23-24 
(parter), tel. 32 267 91 26, 
e-mail: wso26@um.be-
dzin.pl
lub z Urzędem Miasta  • 
i Gminy Siewierz celem 

uzyskania dodatkowych 
informacji.

Jednocześnie przypomina-
my, iż formuła i rodzaj zabez-
pieczeń nowych dowodów 
osobistych  nie pozwalają na 
składanie wniosków online.  
W konsekwencji każda osoba, 
która skończyła 12 lat musi sta-
wić się w urzędzie dwukrotnie: 
w celu pobrania odcisków pal-
ców i złożenia własnoręcznego 
podpisu na wniosku o wydanie 
nowego dokumentu, a kolejny 
raz – przy jego odbiorze, gdy 
ponownie są skanowane odci-
ski palców w celu sprawdzenia 

zgodności danych. Jedynie 
rodzic lub opiekun dziecka do 
12 roku życia ma możliwość 
złożenia wniosku o dowód dla 
podopiecznego drogą elektro-
niczną.

WAŻNE!
W związku z wprowadze-

niem w Polsce nowych dowo-
dów nie będzie konieczności 
wymiany ważnych dokumen-
tów. Z dotychczasowego do-
wodu osobistego będzie moż-
na korzystać do czasu, aż 
minie jego ważność.

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

dowody osobiste - procedura wydawania dla osób przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych

Każdy obywatel ma obowiązek posiadać dowód osobisty, 
ale nie każdy może dotrzeć do urzędu. Dla osób, które nie 
mogą się z różnych powodów przemieszczać - przewlekle 
chorych, niepełnosprawnych, mieszkańców domów pomocy 
społecznej, czy innych osób, które nie mogą stawić się przed 
urzędnikiem, przewidziano punkty mobilne.

Wzór nowych dowodów osobistych.

Platforma dostępna jest 
pod adresem https://eurzad.
siewierz.pl i umożliwia analo-
gicznie jak platforma SEKAP 
składanie pism do Urzędu Mia-
sta i Gminy Siewierz poprzez 
znajdujące się tam formula-
rze elektroniczne. Formularze 
elektroniczne podzielone na 
następujące kategorie:

budownictwo, architektura • 
oraz urbanistyka;
dowody osobiste, meldun-• 
ki, wybory;
działalność gospodarcza;• 
geodezja, kartografia;• 
gospodarka komunalna;• 
komunikacja, drogownic-• 
two i transport;
kultura, sport, turystyka, • 
oświata;
nieruchomości, lokale • 
mieszkalne i użytkowe;
ochrona środowiska;• 
podatki i opłaty;• 
rolnictwo, leśnictwo, ło-• 
wiectwo, rybołówstwo;

sprawy obywatelskie;• 
urodzenia, małżeństwa, • 
zgony;
promocja i informacja o re-• 
gionie;
usługi techniczne;• 
inne.• 

Każda osoba chcąca złożyć 
dokument do urzędu w formie 
elektronicznej może się zare-
jestrować (np. poprzez profil 
zaufany ePUAP), zalogować 
oraz złożyć do urzędu pismo 
elektroniczne.

Obsługa portalu jest bardzo 
prosta i intuicyjna:

wchodzimy na stronę • 
https://eurzad.siewierz.pl
logujemy się do systemu • 
lub rejestrujemy się (np. za 
pomocą Profilu Zaufanego 
ePUAP lub poprzez login  
i hasło);
po rejestracji uzupełniamy • 
w profilu swoje dane oso-
bowe (dane te będą póź-
niej przenoszone na for-

mularze elektroniczne);
wybieramy z katalogu • 
spraw interesujący nas te-
mat oraz formularz,
wypełniamy poszczególne • 
pola formularza,
podpisujemy wypełniony • 
formularz profilem zaufa-
nym ePUAP lub certyfika-
tem kwalifikowanym,
wysyłamy pismo do urzędu • 
poprzez przycisk „Wyślij”.

Pismo takie trafi do systemu 
elektronicznego Urzędu Miasta 
i Gminy Siewierz. Wszystkie 
wysłane, odebrane i robocze 
pisma znajdują się w dziale 
„Skrzynka kontaktowa”. 

Serdecznie zachęcamy do 
korzystania z systemu, gdyż 
ułatwi i przyspieszy to realiza-
cję spraw w urzędzie.

Referat ds. Informatyki

uruchomiliśmy platformę e-usług publicznych urzędu
W związku z decyzja Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Ślaskiego dotyczącą wyłączenia systemu SEKAP, w dniu 
1 grudnia 2021 r. została uruchomiona dedykowana platforma 
e-usług publicznych Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (PeUP).

Sprawy urzędowe można załatwiać poprzez internetową platformę.
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Obradom przewodniczył 
Prezes Zarządu dh Zdzisław 
Banaś, który otworzył obrady 
witając zaproszonych gości 
w osobach: Poseł na Sejm 
RP Waldemar Andzel, Prze-
wodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej dh Mieczysław 
Skręt, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Bochenek, 
Wicestarosta Będziński dh 
Dariusz Waluszczyk,  Zastęp-
ca Burmistrza Miasta i Gminy  
Siewierz Damian Dawczyński 
oraz przedstawiciel biura se-
nator Beaty Małeckiej-Libery 
Marek Węgrzynowicz. W ob-
radach uczestniczyli delegaci 
oraz przedstawiciele do za-
rządu reprezentujący wszyst-
kie jednostki z terenu Gminy 
Siewierz oraz ustępujący 
członkowie zarządu.

Zjazd był okazją do wrę-
czenia odznaczeń dla zasłu-
żonych członków związku. 
Odznaką „Za zasługi Dla 
Pożarnictwa Powiatu Będziń-
skiego” odznaczeni zostali:

dh Ireneusz Chosta• 
dh Bogusław Kieras• 

W podziękowaniu za aktyw-
ną działalność w strukturach 
Związku OSP RP w Siewierzu 
w mijającej kadencji pamiąt-
kową statuetką uhonorowani 
zostali zasłużeni działacze 
ustępujących władz:

dh Antoni Bochenek• 
dh Ireneusz Chosta• 
dh Krzysztof Kozieł• 
dh Marek Machura• 
dh Mateusz Makieła• 
dh Wojciech Mańka• 
dh Wacław Świeboda• 
dh Stanisław Waluszczyk• 

Po dokonaniu wyboru komi-
sji zjazdowych Prezes Zarzą-

du dh Zdzisław Banaś przed-
stawił obszerne sprawozdanie 
za okres sprawozdawczy 
2016- 2021. Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewi-
zyjnej przedstawił przewod-
niczący dh Wojciech Mańka, 
a sprawozdanie finansowe 
przedstawił skarbnik dh Piotr 
Drukała. Na wniosek Ko-
misji Rewizyjnej jednogło-
śnie udzielono absolutorium 
ustępującemu zarządowi. 
Następnie przyjęto uchwałę  
o powołaniu nowego zarządu 
spośród przedstawicieli wy-
branych na zebraniach spra-
wozdawczo-wyborczych oraz 
dokonano wyboru członków 
Komisji Rewizyjnej spośród 
delegatów na zjazd.

Po ukonstytuowaniu się 
nowy Zarząd Oddziału Miej-
sko-Gminnego w Siewierzu 
przedstawia się następująco:

Prezes — dh Zdzisław • 
Banaś
Wiceprezes — dh Da-• 
riusz Waluszczyk
Wiceprezes — dh An-• 
drzej Bańka
Wiceprezes/ Komendant • 
Miejsko-Gminny — dh 
Andrzej Machura
Sekretarz — dh Olga • 
Brzozowska
Skarbnik — dh Piotr • 
Drukała
Członek Prezydium — dh • 
Stanisław Czerwiński
Członek Prezydium — dh • 
Sylwia Filipczyk
Członek Prezydium — dh • 
Łukasz Rudy
Członek Prezydium — dh • 
Bogusław Kieras
Członek Zarządu — dh • 
Wojciech Duda

Członek Zarządu — dh • 
Marcin Góralczyk
Członek Zarządu — dh • 
Jerzy Kozerski
Członek Zarządu — dh • 
Bartłomiej Machura
Członek Zarządu — dh • 
Marcin Mrowiec
Członek Zarządu — dh • 
Przemysław Machura
Członek Zarządu — dh • 
Mariusz Myrta
Członek Zarządu — dh • 
Artur Nowak
Członek Zarządu — dh • 
Paweł Papierniak
Członek Zarządu — dh • 
Marcin Woźniak

W skład Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Z OSP RP w Sie-
wierzu weszli:

Przewodniczący — dh • 
Mateusz Olszewski
Wiceprzewodniczący — • 
dh Michał Gruszka
Sekretarz — dh Marceli • 
Sroka
Członek — dh Marcin • 
Cesak
Członek — dh Marek • 
Bacia 

W dalszej części obrad do-
konano wyboru  delegatów na 
Zjazd Powiatowy oraz przed-

stawicieli do Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Z OSP RP  
w Będzinie.

Podczas obrad określo-
no kierunki działania Związ-
ku OSP RP w Siewierzu na 
następną kadencję zawarte  
w uchwale programowej.

Na zakończenie obrad Po-
seł na Sejm RP Waldemar 
Andzel w swoim wystąpieniu 
wyraził swoje uznanie dla 
dotychczasowej działalności 
naszego związku oraz zło-
żył gratulacje na ręce nowo 
wybranego Prezesa. W po-
dobnej tonacji wyraził się  
w swoim wystąpieniu dh Mie-
czysław Skręt dziękując za 
dotychczasowa współprace 
i wyrażając nadzieję na rów-
nie owocne następne 5 lat. 
Gratulacje dla nowo wybra-
nych władz i podziękowanie 
za dotychczasową działal-
ność w imieniu Senator RP 
wyraził przedstawiciel biura 
Pan Marek Węgrzynowicz.

Komendant gminny ds. ochrony 
przeciwpożarowej

st. kpt. Andrzej Machura

zjazd oddziału miejsko-gminnego związku osp rp w siewierzu 2021
W dniu 20 listopada br. w remizie Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Wojkowicach Kościelnych odbył się Zjazd Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Siewierzu. Podczas obrad strażacy 
podsumowali pięcioletnią kadencję, wybrano nowe władze oraz 
określono kierunki działania na następną kadencję.

W dniach od 10 listopada do 
24 listopada 2021 r. na terenie 
Gminy Siewierz przeprowadzo-
ne zostały konsultacje społeczne 
projektów uchwał w sprawie:

• zmiany uchwały Nr XI-
X/227/2021 Rady Miejskiej w 
Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 
r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty, zmienionej Uchwałą Nr 
XX/236/2021 Rady Miejskiej w 
Siewierzu z dnia 15 marca 2021 
r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIX/227/2021 z dnia 11 lutego 
2021 r. w sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty,

• zmiany uchwały Nr XVII
/204/2020 z dnia 19 listopada 

2020 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz wa-
runków i trybu jej składania za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej,

• zmiany uchwały Nr VIII
/79/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. 
w sprawie postanowienia o od-
bieraniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komu-
nalne.

W wyznaczonym terminie 
przeprowadzania konsultacji nie 
zgłoszono żadnych uwag, opinii 
oraz propozycji zmian do ww. 
projektów uchwał.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

informacje o wynikach konsultacji społecznych

Podczas zjazdu wybrano władze związku OSP na kolejną kadencję.
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Lp. Przedmiot działania Nazwa 
wykonawcy

Zakres rzeczowy przedmiotu działania Nr drogi Całodobowy 
nr telefonu

1. Usuwanie martwej zwierzyny Firma Krupiński II Zbieranie martwej zwierzyny z pasa drogowego

Budowa 
drogi S-1

Pyrzowice -
Kosztowy

odc. 
Podwarpie
- Dąbrowa 
Górnicza

606-108-313

2. Utrzymanie oznakowania Firma Krupiński II Znakowanie pionowe i poziome 606-108-313

3.
Likwidacja skutków zdarzeń 

i zagrożeń na drogach 
po zdarzeniach drogowych

Transbud-Wulkan

1) niezwłoczna reakcja mająca na celu podjęcie 
z pasa drogowego elementów obcych,

2) niezwłoczna reakcja na zanieczyszczenie 
jezdni przez substancje, materiały

3) zabezpieczenie sprzętu zadysponowanego 
przez właściwego funkcjonariusza Policji lub PSP, 
prowadzącego akcję przywrócenia przejezdności

606-598-391 
Czas reakcji do 2h. 

4.
Likwidacja skutków zdarzeń 

i zagrożeń na drogach ETA
usuwanie bieżących uszkodzeń infrastruktury 

drogowej w tym likwidacja ubytków w nawierzchni 
jezdni oraz naprawa uszkodzeń barier drogowych

500-393-611

5. Bieżące informacje o zdarzeniach Firma Krupiński II
24/7 informowanie Dyżurnego PID Oddziału 
GDDKiA o wszelkich zdarzeniach na drodze 

wpływających na ciągłość ruchu
606-108-313

6. Oznakowanie dodatkowe Firma Krupiński II Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg

606-108-313

7. ZUD ALBA Zimowe utrzymanie dróg - DYŻURNY 24/7 600-405-627
8. Bieżące utrzymanie, konserwacja 

i naprawa sygnalizacji świetlnych
Synchrogop Całodobowo 601-462-340

budowa drogi krajowej s-1 podwarpie – dąbrowa górnicza
Trwają prace związane z przebudową drogi krajowej na odcinku Pyrzowice – Kosztowy. Zakres prowadzonych prac 

obejmuje również odcinek drogi krajowej Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, przebiegający przez Gminę Siewierz. 
Celem prowadzonego remontu jest dostosowanie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-1. 

Poniżej przedstawiamy wykaz telefonów firm utrzymaniowych w ramach przedmiotowego zadania:

Zakładu Usług Wodnych od-
powiada za zimowe utrzymanie 
następujących dróg gminnych:

Siewierz: Akacjowa, Altan-• 
ka, Bacholińska, Bednar-
ska, Bema (od skrzyżo-
wania z ulicą Sikorskiego 
do skrzyżowania z ulicą 
Gietyngiera), Będzińska, 
Boczna, Brzozowa, By-
tomska, Chabrowa, Cicha, 
Cmentarna, Czarnieckie-
go, Dąbrowskiego, Długo-
sza, Fryderyka Chopina, 
Gietyngiera, Górki, Gór-
na, Grabowa, Grzybowa, 
Ignacego Paderewskiego 
(od skrzyżowania z ulicą 
Sikorskiego do skrzyżo-
wania z ulicą Jodłową), 
Jałowcowa, Jodłowa, Kie-
lecka, Klonowa, Klubo-
wa, Kolejowa, Kopernika, 
Kościuszki, Kręta, Krótka, 
Krzywa, Legionistów, Le-
śna, Letniskowa, Lipowa, 
Ludowa, Łąkowa, Łokiet-
ka, Mickiewicza, Miodowa, 
Młyńska, Modrzewiowa, 

Mostowa, Nawrota, Nowa, 
Nowomiejska, Ogrodowa, 
Olchowa, Oleśnickiego, 
Piaskowa, Piłsudskiego, 
Plac Ogrójecki, Plac Stra-
żacki, Plac Wojska Polskie-
go, Polna, Relaksowa, Ry-
marska, Rynek, Rzeczna, 
Sienkiewicza, Sikorskiego 
(od skrzyżowania z ulicą 
Ignacego Paderewskiego 
do skrzyżowania z ulicą 
Targową), Słoneczna, Sło-
wackiego, Sosnowa, Spo-
kojna, Stawowa, Stoczko-
wa, Stolarska, Strażacka, 
Strumień, Sucha, Ściegna, 
Targowa, Tartaczna, War-
szawska, Wąska, Weso-
ła, Wierzbowa, Wiśniowa, 
Wodna, Wolności, Wrzo-
sowa, Wspólna, Zbożowa, 
Zdrojowa, Zielona, Zioło-
wa, Źródlana, Żeromskie-
go, Żwirki i Wigury, droga 
łącząca ulicę Bytomską z 
ulicą Parkową, droga łą-
cząca ulicę Parkową z uli-
cą Polną;

Brudzowice: Cisowa (nowo • 
położona nakładka asfalto-
wa), Gajowa (od skrzyżo-
wania z ulicą Leśniczówka 
do końca), Kuczerowa, 
Leśniczówka, Osiedlowa, 
tzw. „Surmy”;
Czekanka;• 
Dziewki: Podbagnie, Pa-• 
sternik, Witolda Pileckie-
go, Pańskie;
Gołuchowice: tzw. „Komor-• 
niki”
Hektary;• 
Nowa Wioska: droga w • 
kierunku Dziewek;
Tuliszów: Jasna, Pogodna, • 
Radosna, Szeroka, Wido-
kowa;

Wojkowice Kościelne: • 
Drogowców, Kościelna, 
Pierkowskie, Różana, 
Wschodnia, Zachodnia 
(droga dojazdowa do szko-
ły), Zawodzie;
Podwarpie;• 
Kuźnica Piaskowa;• 
Kuźnica Podleśna;• 
Kuźnica Warężyńska;• 
Warężyn;• 
Żelisławice: Goplana, Gór-• 
ny Las, Niwecka, Ostoi, 
Kwiatowa, Słowik, Zarze-
cze.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

„akcja zima” - zimowe utrzymanie dróg gminnych
Informujemy, iż za zimowe utrzymanie dróg gminnych, zlo-

kalizowanych na terenie miasta i gminy Siewierz odpowiedzial-
ny jest Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu. 
Wszelkie interwencje związane z usunięciem zalegającego śnie-
gu lub oblodzenia nawierzchni dróg należy zgłaszać bezpośred-
nio do Zakładu pod numerem telefonu (32) 67 41 338.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiada ZUWiK w Siewierzu.
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Międzynarodowy Dzień Po-
staci z Bajek obchodzony jest 
na całym świecie 5 listopada 
w dniu urodzin Walta Disney’a.  
Baśnie i bajki towarzyszą nam 
już od najmłodszych lat. Są 
źródłem bogatych przeżyć  
i wzbogacają wyobraźnię.  
W nowoczesnym świecie,  
w dobie wszechobecnego In-
ternetu, szczególnie warto 
przypominać dzieciom kla-
syczne bajki i baśnie, które 
coraz częściej są wypierane 
przez bajki współczesne.

W dniu 5 listopada 2021 roku 
do Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Leona Koru-
siewicza w Siewierzu zawitały 
dwie grupy przedszkolaków 
ze Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Siewierzu by uczestniczyć  
w bajkowym święcie.

Dzieci wybrały się bajko-
wym pociągiem do Bajkolan-
dii, krainy zamieszkałej przez 
bajkowe postacie. Zanim wy-
ruszyły w podróż musiały naj-
pierw skasować bajkowy bilet,  
a potem wędrowały w wesołym 
pociągu, w rytm muzyki przez 
bajkowe miasteczka, pokonu-
jąc kolejne furtki do bajek. Były 
to miasta: Kleksikowo, Puchat-
kowo, Reksiów, Żółwikowo,  
Smocza Jama. Stacją końco-
wą była Kraina Lodu, a w niej 
Elsa, która obchodziła swoje 
urodziny. Z tej okazji dzieci 
przyniosły jej prezenty: panto-
felki, sukienkę, lusterko, szalik, 
koronę i różdżkę. Odśpiewały 

Elzie i wszystkim bajkowym 
postaciom 100 lat, a potem 
wysłuchały bajki o Franklinie 
i kasku rowerowym. Rozwią-
zywały też baśniowe zagadki 

i ciągnęły rzepkę słuchając 
utworu Juliana Tuwima.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

Prelegentkami spotkania 
była Agnieszka Koperska jedna 
z bohaterek książki, psycholog 
z Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej  
w Będzinie Barbara Dec, pra-
cownik socjalny z Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siewierzu 
Olga Korusiewicz, a uczest-
niczkami aktywne czytelniczki 
biblioteki. 

Zawarte w książce Joanny 
Przetakiewicz opowieści to 
prawdziwe losy kilku kobiet, 
które odważyły się odsłonić 
to, co wiele kobiet starannie 
skrywa: domową przemoc, 
seksualną agresję, poniżenie 
i upodlenie ze strony najbliż-
szych. Bohaterki książki przed-
stawiają trudne historie swoimi 
słowami, bez retuszu i kolory-
zowania oraz to, jak skutecznie 
walczyły o odzyskanie swojego 
życia. Pokazały, że nie ma sy-
tuacji bez wyjścia. Statystyki 
są bowiem zatrważające: 87% 
kobiet w Polsce doświadcza 
przemocy, co drugie małżeń-
stwo w Polsce rozpada się,  
a 5000 osób w Polsce popeł-
nia samobójstwo z powodu 
depresji. Przewiduje się, że  

w 2030 roku depresja będzie 
na 1 miejscu wśród najczęst-
szych chorób.

Agnieszka Koperska, jedna 
z bohaterek książki, zapre-
zentowała swoją historię opo-
wiadając o wydarzeniu, które  
w jednej chwili zmieniło jej 
życie. W wyniku wypadku sa-
mochodowego stała się osobą 
niepełnosprawną, ale jak udo-
wodniła na spotkaniu „nie ma 
dla niej rzeczy niemożliwych”. 
Uświadomiła uczestniczkom, 
że czasami mając według le-
karzy 1% szans na przeżycie, 
można podjąć walkę i ją wy-
grać. Po wypadku udało się jej 
założyć rodzinę, ale gdy zwią-
zek okazał się nieudany, miała 
odwagę go zakończyć i mimo 
przeciwności losu rozpocząć 
życie na nowo. Opowiedziana 
historia wywołała niezwykłe 
poruszenie wśród słuchaczek.

Psycholog Barbara Dec  
w przejrzysty sposób objaśniła 
mechanizmy psychologiczne, 
które dotyczyły wątków poru-
szonych w książce. Pokazała 
również, w jaki sposób radzić 
sobie w sytuacjach kryzyso-
wych, jak wtedy podejmować 

ryzyko i zmieniać swoje życie. 
Za pomocą prostych ćwiczeń 
pomogła uświadomić kobie-
tom, jak sprawdzić, na kogo  
w życiu można liczyć.

Z kolei Olga Korusiewicz  
z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Siewierzu przedstawiła 
sytuację kobiet w naszej gmi-
nie. Co to jest niebieska karta,  
w jaki sposób można pomóc 
osobom, które w codzien-
nym życiu muszą mierzyć się  
z przemocą, bólem, upokorze-
niem, to tylko niektóre wątki, 
które zostały poruszone pod-
czas tego wystąpienia. 

Wysłuchane wystąpienia 
skłoniły uczestniczki spotka-
nia do ożywionej dyskusji i do 
podzielenia się własnymi do-

świadczeniami i przemyślenia-
mi dotyczącymi sytuacji kobiet 
w Polsce, zwłaszcza tych, któ-
re wychowują niepełnospraw-
ne dzieci.

Mamy nadzieję, że to nie-
zwykle poruszające spotkanie 
zapadnie na długo w pamięci 
jego uczestniczek i zachęci do 
przemyśleń. Dzięki uzyskanej 
wiedzy czytelniczki z pewno-
ścią będą w stanie wskazać 
możliwości uzyskania pomocy 
osobom, które w ich otoczeniu 
mierzą się z podobnymi proble-
mami.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

spotkanie motywacyjne dla kobiet pod hasłem „nie boję się 
o tym rozmawiać…” w siewierskiej bibliotece

W ubiegłym roku czytelniczki siewierskiej biblioteki miały 
okazję wysłuchać prelekcji podróżnika Piotra Kowalczyka 
dotyczącej życia kobiet na trzech kontynentach, a 16 listo-
pada 2021 roku,  po tak długim czasie, spotkały się, aby 
porozmawiać o sytuacji kobiet w Polsce. Postawą spotka-
nia motywacyjnego była książka Joanny Przetakiewicz #Nie 
bałam się o tym rozmawiać.

dzień postaci z bajek w miejsko-gminnej bibliotece publicznej
W dniu 5 listopada 2021 roku do Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu zawitały dwie 
grupy przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 
by uczestniczyć w bajkowym święcie.

Uczestniczki spotkania zorganizowanego w siewierskiej bibliotece.

W zajęciach uczestniczyły przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.



17kUlTURA

Przed uczniami stanęło nie 
lada wyzwanie: musieli stwo-
rzyć wspólnie komiks. Komiks 
zawierał wątek regionalny, gdyż 
otrzymał tytuł „Siewierskie du-
katy”, a jego bohaterami zostali 
Kajko i Kokosz, słynne postacie 
wymyślone przez Janusza Chri-
stę. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
(każdy miał do wykonania jedną 
stronę komiksu), powstała cieka-
wa, niepowtarzalna historia ob-
razkowa. Jak sam tytuł wskazuje, 
Kajko i Kokosz podróżując zawę-
drowali po różnych perypetiach i 
pokonując  wiele przeszkód, do 
samego Siewierza. Tam nie tylko 
odnaleźli skarb, którym były tytu-
łowe siewierskie dukaty, ale też 
zakochali się w siewierzankach 
i poślubili je. Tworząc strony ko-
miksowe uczniowie wykazali się 
zarówno wyobraźnią, jak i talen-
tami literackimi i plastycznymi np. 

mapę, gdzie znajduje się skarb, 
przyniósł Kajkowi i Kokoszowi 
ślimak. Dzięki młodym twórcom 
Kajko i Kokosz podróżowali po-
czątkowo na miotle, a gdy bate-
ria w miotle rozładowała się, jako 
pojazd posłużyły im grabie. Od-
wiedzili po drodze Rosję i Niem-
cy. Musieli też nosić maseczki. 

Inspiracją do przeprowadzenia 
warsztatów komiksowych był ze-
staw komiksów i gier, które otrzy-
mała Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Leona Korusiewi-
cza w Siewierzu w ramach akcji  
„BOOM! Na komiksy i gry plan-
szowe w bibliotece”. Organizato-
rami akcji są: Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 
z siedzibą w Warszawie i Story 
House Egmont sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie. Celem akcji 
jest wspieranie rozwoju dzieci 
i młodzieży w ramach pozasz-

kolnej edukacji nieformalnej i 
szkolnych zajęć pozalekcyjnych, 
wprowadzanie nowoczesnych 
form pracy z komiksami i grami 
planszowymi w bibliotekach pu-
blicznych i szkolnych. 

Biblioteka otrzymała zestaw:
Ptyś i Bill tom 1 - Do ataku!, • 
Cric, Pierre Veys, Laurent 
Verron,
Lou! tom 1, Julien Neel,• 
Studio tańca tom 1, Ber-• 
trand Escaich, Caroline 
Roque,
Siostry, Cazenove Christo-• 

pher, Maury William,
Ernest i Rebeka tom 1 - • 
Mój kumpel mikrob, Bianco 
Guillaume,
Kamila i Konie tom 1 - Mi-• 
łość Oceana, Lili Mesange, 
Stefano Turconi,
FITS Travel – gra,• 
Łap za słówka – gra kar-• 
ciana,
Kajko i Kokosz. Szkoła • 
latania - gra do plecaka.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

boom na komiksy w bibliotece! siewierskie dukaty, czyli 
warsztaty tworzenia komiksów

Wśród młodych czytelników biblioteki są miłośnicy bajek, 
książek przygodowych, o zwierzętach, ale są też miłośni-
cy komiksów. Takie serie jak Tytus, Romek i Atomek, Kajko  
i Kokosz, Kaczor Donald, Asterix i Obelix mają całkiem spore 
grono sympatyków. Komiks, jego historia, budowa, najsłyn-
niejsi autorzy były przedmiotem warsztatów tworzenia komik-
sów, które odbyły się w dniu 8 listopada 2021 roku w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza  
w Siewierzu. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy 
piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu. 

Warsztaty pozwoliły młodym twórcom uruchomić pokłady kreatywności.

Wyłonienie tych najpiękniej-
szych było nie lada wyzwaniem – 
ponieważ wszystkie były piękne. 
Jednak po burzliwych obradach 
komisja konkursowa wyłoniła 
zwycięzców. Oto lista laureatów:

W kategorii: przedszkolaki 
i klasa 0: I miejsce - Zuzanna i 
Magdalena Gruszka; II miejsce - 
Julia Wylon; III miejsce - Krystian 
Pośpiech; Wyróżnienie - Wikto-
ria Mamzer; Wyróżnienie - Ame-
lia Płatek.

W kategorii: klasa I-III szkoła 
podstawowa: I miejsce - Jakub 
Zalewski; II miejsce - Aleksan-

der Madej; III miejsce - Kornelia 
Gajek; Wyróżnienie - Fabian No-
wak; Wyróżnienie - Hanna Koru-
siewicz; Wyróżnienie -  Małgo-
rzata Wyszyńska; Wyróżnienie 
-  Maria Wyszyńska.

W kategorii: klasa IV-VIII 
szkoła podstawowa: I miej-
sce - Amelia Gawron-Faruga; II 
miejsce - Wiktoria Trzcionka; III 
miejsce - Kacper Wiórek; Wyróż-
nienie - Dominik Tworek; Wyróż-
nienie - Daria Nowak.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową
Zorganizowany przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury 

Sportu i Turystyki w Siewierzu Konkurs na Najpiękniejszą 
Ozdobę Choinkową cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Zgłoszonych zostało 58 prac i wszystkie zachwycały pomy-
słowością, kreatywnością oraz starannością. 

Na konkurs zorganizowany przez dom kultury wpłynęło aż 58 prac.

Szanowni Czytelnicy, informu-
jemy, że udostępniamy już kody 
do bazy ebooków Legimi, IBUK 
Libra oraz Ebookpoint BIBLIO 

na miesiąc grudzień. Czytelni-
ków zainteresowanych odbio-
rem kodu prosimy o pobranie go 
w centrali biblioteki w Siewierzu 

lub mailowo, pisząc na adres za-
mawianie@mgbps.pl (podając 
swoje imię, nazwisko, adres oraz 
numer karty bibliotecznej). Kody 
udostępniane są bezpłatnie za-
pisanym 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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Z uwagi na panującą sytuację 
związaną z COVID-19, festiwal 
po raz kolejny odbył się w for-
mie on-line, a gala laureatów 
miała miejsce 29 października 
w Miejskim Ośrodku Kultury  
w Porębie.

Wojewódzkie wydarzenie 
skupiło blisko pół tysiąca Se-
niorów z województwa ślą-
skiego. Do konkursu zostało 
nadesłanych 55 prezentacji 
muzycznych, które oceniała 

komisja konkursowa składają-
ca się z gwiazd śląskiej sceny 
muzycznej: Renata Niedbał - 
Mona Lisa, Henryk Czich oraz 
Grzegorz Poloczek.

Reprezentujące Gminę Sie-
wierz zespoły: „Niezapominaj-
ki” oraz „Siewierzanie” otrzy-
mały WYRÓŻNIENIA.

Serdecznie gratulujemy!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

Forum było próbą ukaza-
nia skali zmian, jakie zaszły  
w kulturze ludowej w ostatnich 
latach na historycznej ziemi 
małopolskiej i górnośląskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
terenów ich pogranicza oraz 
terenów objętych marginalny-
mi badaniami etnograficznymi.  
W programie Forum znalazły 
się prelekcje, panele dyskusyj-
ne oraz prezentacje zespołów 
będących depozytariuszami 
kultury ludowej.

Otwarcie Forum miało miej-
sce 17 listopada 2021 r. w In-
stytucie Korfantego. W tym dniu 
w części artystycznej wystąpił 
Zespół Śpiewaczy KGW Le-
śniaki, prezentując widowisko 
dożynkowe pt. Od ziarenka do 
bochenka. Prezentacja zespołu 
została przyjęta z ogromnym 
entuzjazmem. Podczas Forum 
zespół zaprezentował również 
pieśni i przyśpiewki ziemi sie-
wierskiej oraz siewierski strój 
ludowy, czym niewątpliwie 

przyczynił się do promocji na-
szej małej ojczyzny.

Zespołowi KGW Leśniaki 
gratulujemy wspaniałego wy-
stępu oraz dziękujemy za pro-

pagowanie i podtrzymywanie 
kultury ziemi siewierskiej.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

forum regionalne w katowicach

22 października br. w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury Spor-
tu i Turystyki odbył się pierwszy w 
Siewierzu stand-up’owy występ. 
Na scenie z programem „Seks, 
drags i kredyty” zaprezentował 
się Rafał Rutkowski. Popularny 
„Rutek” opowiedział o polskim 
show-biznesie, aktorskiej ka-

rierze, kryzysie wieku średnie-
go oraz ojcostwie. Zdradził też 
pikantne szczegóły z kręcenia 
filmów. Jako support wystąpił 
pochodzący z Sosnowca komik 
Piotr Przytuła.

MGCKSiT w Siewierzu

stand-up rafała rutkowskiego

Zespół „Siewierzanie” reprezentował naszą gminę podczas festiwalu.

Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki.

W dniach 17-19 listopada 2021 r. odbyło się trzydniowe Fo-
rum Regionalne „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”. 
To już piąta edycja tego wydarzenia, które w tym roku organi-
zowane było pod hasłem przewodnim „EtnoSedno - tradycja 
i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Ślą-
ska”. Wydarzenia w ramach forum odbywały się Katowicach, 
Chrzanowie i Wygiełzowie.

Podczas całodniowej wizyty  
w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki na wi-
dzów czekały 4 wyjątkowe propo-
zycje filmowe: głośna produkcja 
Patryka Vegi „Pitbull” z Andrze-
jem Grabowskim w roli tytułowej, 
kontrowersyjny dramat Wojtka 
Smarzowskiego „Wesele” z Ro-
bertem Więckiewiczem i Agatą 
Kuleszą, inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami poruszająca 
opowieść o objawieniach fatim-
skich „Fatima” oraz porywająca  

i zabawna część przygód słynnej 
pszczółki „Pszczółka Maja. Mały 
Wielki Skarb”.

Wszystkie seanse odbywały 
się z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii kinowych, przy 
użyciu profesjonalnego sprzętu 
projekcyjnego, zapewniające-
go najwyższą jakość obrazu  
i dźwięku. Kino nie zawiodło chy-
ba niczyich oczekiwań!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

seanse filmowe w siewierzu!
16 listopada 2021 r. po raz kolejny do Siewierza przyjechało 

Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor Cinema IDĘ DO KINA. 

jura senior festiVal 2021
Zespoły działające przy MGCKSiT w Siewierzu uczestniczyły 

w trzeciej edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki dla Senio-
rów „JURA SENIOR FESTIVAL” -  Poręba 2021.

Sala widowiskowa domu kultury raz w miesiącu zamienia się w kino.
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W koncercie wraz z miesz-
kańcami i parafianami uczest-
niczyli: Burmistrz Miasta  
i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś, Wicestarosta Będziń-
ski Dariusz Waluszczyk, Za-
stępca Burmistrza MiG Sie-
wierz Damian Dawczyński, 
Radna Rady Powiatu Będziń-
skiego Monika Pawłowska-
Dyszy, Dyrektor MGCKSiT  
w Siewierzu Jacek Grusz-
czyński, Radny Rady Miejskiej 
w Siewierzu Jarosław Bański, 
Sołtys Sołectwa Brudzowice 
Lidia Kieras oraz Proboszcz 

parafii pw. NNMP w Brudzo-
wicach ks. Stanisław Straż.

Koncert poprowadziła Jo-
lanta Nowak-Wojdas, a orkie-
strze towarzyszył solista Se-
bastian Janda - artysta Opery 
Śląskiej w Bytomiu.

W ten sposób wspólnie  
z Orkiestrą Dętą OSP Bru-
dzowice mogliśmy uroczyście 
uczcić 103. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

koncert pieśni patriotycznej w brudzowicach
14 listopada 2021 r. w Kościele pw. Narodzenia NMP w Bru-

dzowicach odbył się wzruszający koncert pieśni patriotycznej 
„Orkiestra Brudzowice Niepodległej”.

Orkiestra Dęta OSP Brudzowice wystąpiła w miejscowym kościele.

Kwiaty składali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-
sław Banaś, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Siewierzu 
Barbara Bochenek, Zastępca 
Burmistrza Damian Dawczyń-
ski, Wicestarosta Będziński 
Dariusz Waluszczyk, Wice-
przewodniczący Rady Powia-
tu Będzińskiego Jan Mucha, 

Radna Rady Powiatu Moni-
ka Pawłowska-Dyszy oraz 
przedstawiciele Spółki dla Za-
gospodarowania Wspólnoty 
Leśno-Gruntowej w Siewierzu 
na czele z Przewodniczącym 
Sylwestrem Rzepeckim.

Red.

narodowe święto niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości delegacja 

władz samorządowych złożyła kwiaty pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego oraz pod pomnikiem ku czci 
mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie 
II wojny światowej.

Nagrobki, których te po-
rządki dotyczyły to: mogi-
ła wojenna ŚP. Jana Mo-
dzelewskiego, który zginął 
śmiercią tragiczną 20 stycz-
nia 1945 roku, grobu wojen-
nego nieznanego żołnierza 
Wojska Polskiego poległego  
3 września 1939 roku w walce  
z hitlerowskim najeźdźcą 
oraz grobu wojennego zbio-
rowego ofiar rozstrzelanych 
przez okupanta hitlerowskie-
go 4 września 1939 roku.

Prace porządkowe polegały 
na wyplewieniu kostki bruko-
wej wokół pomników z trawy, 
drobnych napraw powstałych 
na płycie nagrobka, myciu  
i czyszczeniu zabrudzeń płyty 

pomnika oraz ułożeniu zaku-
pionych kwiatów i zniczy na 
uporządkowanych pomni-
kach.

W tym roku zadanie pole-
gające na utrzymaniu grobów 
i cmentarzy wojennych reali-
zowała na zlecenie Gminy 
Siewierz firma z Brudzowic 
„Wyrób i sprzedaż wieńców 
i stroików” Teresa Sitek,  
a środki finansowe  pocho-
dziły z dotacji dla Gminy Sie-
wierz od Wojewody Śląskiego 
w kwocie 1.000 zł.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

gmina siewierz uporządkowała groby wojenne
Jak co roku przed dniem 1 listopada, na zlecenie Urzędu 

Miasta i Gminy Siewierz, dokonano uporządkowania trzech 
grobów wojennych znajdujących się na naszym cmentarzu 
parafialnym w Siewierzu. Groby te są od wielu lat zarejestro-
wane w ewidencji grobów, cmentarzy wojennych i innych 
miejsc pamięci województwa śląskiego. 

Grób zbiorowy ofiar rozstrzelanych przez Niemców w dniu 4 września 1939 roku.
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