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Dotychczasowe dofinansowa-
nie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Pro-
gramy Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 
wynosiło 1,2 miliona złotych.

Władze samorządowe Gmi-
ny Siewierz czyniły intensywne 
starania o zwiększenie tej kwoty 
przez cały okres realizacji projek-
tu podkreślając skalę zrealizowa-
nej inwestycji i jej znaczenie dla 
mieszkańców Gminy. Działania 
te zakończyły się olbrzymim suk-
cesem, kiedy Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego podjął uchwałę o 
zwiększeniu dofinansowania do 
realizacji projektu o dodatkowe 
7,9 miliona złotych.

Całkowita wartość projek-
tu wynosi 15.800.774,90 zł a 
kwota dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
wynosi 9.174.391,45 zł.

Dodatkowo realizacja pro-
jektu była współfinansowana 
ze środków Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii w ra-
mach Programu działań na 
rzecz ograniczenia niskiej 
emisji w roku 2020 w kwocie 
1.558.835,00 zł.

Dziękujemy Wszystkim 
Członkom Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego na czele z Mar-

szałkiem Jakubem Chełstow-
skim za udzielone wsparcie dla 
tego kluczowego dla mieszkań-
ców Gminy Siewierz zadania.

Pozyskane środki finansowe, 
które będą stanowiły refunda-
cje poniesionych już wydatków 

będziemy mogli przeznaczyć 
na kolejne zaplanowane inwe-
stycje w budżecie na 2022 rok.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

zwiększono dofinansowanie dla budowy nowego przedszkola

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o zwiększe-
niu dofinansowania do zakończonej w ubiegłym roku realizacji 
projektu Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przed-
szkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego 
przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu.

c.d. na str. 2

Całkowita wartość projektu dla 
obu gmin wynosi 18.669.681,00 
zł z czego wartość zadania Gmi-
ny Siewierz to 6.025.038,00 zł 
a dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego stanowi 
5.114.247,70 zł.

Celem głównym projektu jest 
poprawa efektywności energe-
tycznej budynków i wzrost pro-

dukcji energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych w gminach: Ko-
ziegłowy i Siewierz, a w kon-
sekwencji zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, 
w tym CO2 i pyłu PM10.

W ramach zadania na tere-
nie Gminy Siewierz powstanie 
412 szt. instalacji kolektorów 

projekt budowy kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę 
w gminie siewierz uzyska dofinansowanie!

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach 
mechanizmu REACT-EU Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 
25 stycznia 2022 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu 
pn. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na te-
renie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powie-
trza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.

W ramach projektu zamonotowanych zostanie 412 instalacji kolektorów słonecznych.

Marszałek Województwa Śląskiego, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz, osobiście wizytował nowy budynek przedszkola w sierpniu 2021 roku. .
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c.d. ze str. 1 „Projekt budowy...”

słonecznych do ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.) i 6 szt. ko-
tłów na biomasę (pellet).

Ilość instalacji jest wynikiem 
złożonych przez mieszkańców 
deklaracji uczestnictwa w pro-
jekcie w latach 2017 i 2018. 
Tym samym podstawowa lista 
uczestników projektu jest już 
zamknięta.

Z osobami znajdującymi się 
na podstawowej liście uczestni-
ków projektu będziemy się kon-
taktować telefonicznie celem 
ustalenia terminu na podpisanie 
umowy na montaż instalacji od-
nawialnych źródeł energii.

Przed podpisaniem umowy 
będzie weryfikowana liczba 
osób zamieszkujących w danym 
budynku na podstawie zgłoszo-
nej ilości osób w tzw. deklaracji 

śmieciowej oraz czy są uregu-
lowane wszystkie zobowiązania 
finansowe na rzecz gminy.

Budynek, w którym będą 
montowane instalacje musi być 
zamieszkały w sposób ciągły 
przez cały rok.

Jednocześnie informujemy, 
że w chwili obecnej nie przyj-
mujemy nowych zgłoszeń do 
udziału w projekcie. Z dodatko-
wych deklaracji, które wpłynęły 

od mieszkańców poza wskaza-
nym terminem naboru uczest-
ników została utworzona lista 
rezerwowa. Zostanie ona uru-
chomiona w chwili kiedy osoby 
znajdujące się na liście podsta-
wowej zrezygnują z montażu 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

Zadanie obejmuje budowę 
jezdni o nawierzchni asfalto-
wej wraz z budową chodnika 
o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej oraz ścieżki 
rowerowej o nawierzchni as-
faltowej.

W ramach zadania na uli-
cy Chabrowej wybudowane 
zostaną zjazdy indywidual-
ne oraz zjazd na ulicę Sa-
dową, a na końcu drogi plac 
do zawracania. Wykonawca 
wykona odwodnienie drogi, 
w tym w szczególności kana-
lizację deszczową na całym 
zakresie opracowania wraz 
ze zbiornikiem retencyjnym 

oraz włączeniem do istnieją-
cej kanalizacji deszczowej w 
ul. Bytomskiej. Przebudowie 
oraz rozbudowie zostanie 
poddana sieć wodociągowa. 
Wybudowane zostanie nowe, 
energooszczędne oświetlenie 
uliczne z podziemną siecią 
kablową. Na zakończenie in-
westycji Wykonawca wykona 
niezbędne prace wykończe-
niowe i porządkowe.

Inwestycja została dofinan-
sowana w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych. 
Wykonawca zobowiązał się 
zakończyć prace do dnia 28 

lutego 2023 r. Koszt robót wy-
niesie 3.853.238,60 zł brutto. Wydział Rozwoju Inwestycji  

Funduszy i Zamówień Publicznych

podpisano umowę na budowę ulicy chabrowej w siewierzu
W dniu 28 grudnia br. Gmina Siewierz podpisała umowę na 

budowę drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu z Wyko-
nawcą - firmą „DOMAX” z siedzibą w Boronowie

Droga na ul. Chabrowej zostanie przebudowana przy udziale dofinansowania.

Wśród mieszkańców więk-
szość stanowiły kobiety w liczbie 
6.508 wobec 5.986 mężczyzn. 

Z ogólnej liczby mieszkańców, 
Siewierz zamieszkiwało 5.666 
osób, a na terenie sołectw za-
meldowanych było 6.828 osób.

Zdecydowana większość 
mieszkańców jest zameldowa-
na na pobyt stały: 12.153 osoby. 

341 osób jest zameldowanych 
na pobyt czasowy. W tej ostatniej 
grupie około 190 osób stanowili 
obywatele innych państw.

Niestety rok 2021 był kolej-
nym, w którym odnotowaliśmy 
ujemny przyrost naturalny.  
W minionym roku urodziło się 
tylko 96 dzieci, niemal dwa razy 
więcej chłopców (60) niż dziew-

czynek (36).
Najpopularniejszymi imionami 

nadanymi w 2021 roku chłop-
com w naszej gminie były imiona 
Jan (6) oraz Hubert (4). Wśród 
dziewczynek najczęściej wystę-
powało imię Julia (4).

Na terenie sołectw urodziło 
się 54 dzieci, a w Siewierzu 42.  
W tym samym roku zmarło aż 
170 naszych mieszkańców – 
76 kobiet i 94 mężczyzn.

W 2021 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Siewierzu zareje-

strowano 57 aktów małżeństwa, 
z czego Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Siewierzu przyjął 
oświadczenia o wstąpieniu w 
związek małżeński od 23 par. 

W minionym roku wręczono 
Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie siedemnastu parom, 
które świętowały pięćdziesiątą 
rocznicę zawarcia małżeństwa. 

Cztery pary świętowały wspól-
ne przeżycie sześćdziesięciu lat.

Wydział Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

miasto i gmina siewierz w danych demograficznych za 2021 rok
W ostatnim dniu 2021 roku na terenie Miasta i Gminy  

Siewierz były zameldowane 12.494 osoby, co stanowi nie-
wielki wzrost w porównaniu do 31 grudnia 2020 roku. Liczba 
mieszkańców wynosiła wówczas 12.482 osoby.
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Rekrutacja do 
przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych

Rodzice/prawni opiekuno-
wie, którzy będą ubiegać się o 
przyjęcie dziecka do publicz-
nego przedszkola lub oddzia-
łu przedszkolnego w szkole 
podstawowej na rok szkolny 
2022/2023 zobowiązani są 
uczestniczyć w postępowaniu 
rekrutacyjnym, która rozpoczę-
ła się dnia 21 lutego 2022 r. 

Dzieci niepełnosprawne z 
orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego są przyjmo-
wane w pierwszej kolejności. 
Rodzice dzieci już objętych 
wychowaniem przedszkolnym 
w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w szkole pod-
stawowej, byli zobowiązani do 
złożenia deklaracji o zamiarze 
kontynuacji nauki dziecka w 
danej placówce w terminie od 
dnia 7 lutego 2022 r. do 18 lu-
tego 2022 r.

Postępowanie rekruta-
cyjne do przedszkoli na rok 
szkolny 2022/2023 dotyczy:

dzieci w wieku od 3 do 6 • 
lat (urodzonych w latach: 
2019, 2018, 2017, 2016),
dzieci powyżej 6 lat, któ-• 
rym na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej odroczo-
no spełnianie obowiązku 
szkolnego,
dzieci, które ukończyły 2,5 • 
roku mogą być przyjęte 
do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej wyłącznie w 
szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, jeżeli 
przedszkole/oddział przed-
szkolny nadal będzie dys-
ponować wolnymi miejsca-
mi, a na liście rezerwowej 
nie będzie dzieci oczekują-
cych i spełniających kryte-
ria do przyjęcia, określone 
w zasadach rekrutacji.

Wszystkie dzieci w wieku 
6 lat mają obowiązek odby-
cia rocznego przygotowania 
przedszkolnego, natomiast 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
mają zagwarantowane prawo 
do korzystania z wychowania 
przedszkolnego.

Do przedszkoli oraz oddzia-
łów przedszkolnych w publicz-
nych szkołach podstawowych w 
pierwszej kolejności przyjmuje 

się kandydatów zamieszkałych 
na obszarze Gminy Siewierz. 
Rodzice/prawni opiekunowie 
dzieci zamieszkałych poza ob-
szarem gminy, mogą ubiegać 
się o przyjęcie do przedszko-
la dopiero w postępowaniu 
uzupełniającym, które będzie 
prowadzone po zakończeniu 
postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli dana placówka będzie 
nadal dysponowała wolnymi 
miejscami.

Wnioski rekrutacyjne moż-
na składać maksymalnie do 
trzech przedszkoli, określając 
w nich kolejność od najbardziej 
do najmniej preferowanych.

Postępowanie rekrutacyjne 
do przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych jest dwuetapo-
we. Podczas pierwszego etapu 
rekrutacji brane są pod uwagę 
tzw. kryteria ustawowe, czy-
li określone w art. 131 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe, to jest:

Wielodzietność rodziny 1. 
kandydata (oznacza rodzi-
nę, która wychowuje troje i 
więcej dzieci)
Niepełnosprawność kan-2. 
dydata,
Niepełnosprawność jedne-3. 
go z rodziców kandydata,
Niepełnosprawność oboj-4. 
ga rodziców kandydata,
Niepełnosprawność ro-5. 
dzeństwa kandydata,
Samotne wychowywa-6. 
nie kandydata w rodzinie 
(samotne wychowywanie 
dziecka oznacza wycho-
wywanie dziecka przez 
pannę, kawalera, wdowę, 
wdowca, osobę pozostają-
cą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem 
sądu, osobę rozwiedzioną, 
chyba że osoba taka wy-
chowuje wspólnie co naj-
mniej jedno dziecko z jego 
rodzicem),
Objęcie kandydata pieczą 7. 
zastępczą.

Zgodnie z art. 131 ust. 3 
ustawy Prawo oświatowe kry-
teria ustawowe mają jednako-
wą wartość.

Na drugim etapie rekruta-
cji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych pod uwagę 
brane będą tzw. kryteria sa-
morządowe, to jest:

Dziecko obojga rodziców/1. 
opiekunów, w tym rodzi-
ca/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego 

dziecko, pracujących za-
wodowo lub prowadzących 
gospodarstwo rolne, uczą-
cych się lub studiujących 
w systemie stacjonarnym 
– wartość kryterium: 10 
punktów;
Rodzeństwo dziecka kon-2. 
tynuującego wychowanie 
przedszkolne w przedszko-
lu/oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej 
pierwszego wyboru – war-
tość kryterium: 6 punktów;
P r z e d s z k o l e / o d d z i a ł 3. 
przedszkolny wskazane 
we wniosku jest najbliżej 
położonym od miejsca za-
mieszkania dziecka - war-
tość kryterium: 4 punkty;
Dziecko, którego rodzice 4. 
lub opiekunowie prawni 
są pod opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej (z 
wyjątkiem jednorazowych 
świadczeń) – wartość kry-
terium: 2 punkty;

W przypadku liczby kandyda-
tów większej niż liczba wolnych 
miejsc, w pierwszej kolejności 
brane są pod uwagę kryteria 

ustawowe (pierwszy etap), a 
następnie kryteria samorządo-
we (drugi etap). Każdemu kry-
terium przypisana jest określo-
na liczba punktów. Spełnianie 
kryteriów należy potwierdzić, 
dołączając do wniosku okre-
ślone dokumenty.

Spełnianie ww. kryteriów jest 
potwierdzone poprzez:

Pisemne oświadczenie 1. 
rodziców bądź opiekunów 
prawnych dziecka – co do 
spełnienia kryteriów wy-
mienionych w pkt. 1,
Informację zawartą we 2. 
wniosku o przyjęcie dziec-
ka do przedszkola - co do 
spełnienia kryteriów wy-
mienionych w pkt. 2-4.

W przypadku nieprzedłoże-
nia dokumentów potwierdzają-
cych spełnianie kryteriów oraz 
w sytuacji braku potwierdze-
nia okoliczności zawartych w 
oświadczeniu, komisja rekru-
tacyjna w przedszkolu/szkole 
podstawowej rozpatrując wnio-
sek, nie uwzględnia danego 

uwaga rodzice! trwa rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawo-
wych na rok szkolny 2022/2023

c.d. na str. 5

W Publicznym Przedszkolu w Siewierzu w nowym roku szkolnym zostaną urucho-
mione oddziały integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe terminy wraz z harmonogramem czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.



4 REkRutACJA dO pRzEdszkOlI I szkół w gMINIE sIEwIERz

kryterium.
Wzory wniosków o przyjęcie 

do przedszkola wraz z załącz-
nikami są dostępne we wszyst-
kich prowadzonych przez na-
szą gminę przedszkolach oraz 
oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 
Szczegółowych informacji od-
nośnie rekrutacji udzielają po-
nadto wszystkie placówki wy-
chowania przedszkolnego:

Publiczne Przedszkole w • 
Siewierzu ul. Sikorskiego 
17, tel. (32) 44 20 566
Oddziały Przedszkolne w • 
Szkole Podstawowej Nr 2 
w Siewierzu ul. Długa 2, 
tel. (32) 67 41 623
Oddziały Przedszkolne w • 
Szkole Podstawowej w 
Brudzowicach (szkoła pro-
wadzi również nabór do 
oddziałów przedszkolnych 
z siedziba w Dziewkach) 
ul. Szkolna 41, tel. (32 67 
41 643)
Publiczne Przedszkole w • 
Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Wojkowicach 
Kościelnych ul. Zachodnia 
4, tel. (32) 67 41 053
Publiczne Przedszkole w • 
Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Żelisławicach ul. 
Przyszłości 9, tel: 32 674 
17 50.

Rekrutacja do klas 
pierwszych szkół pod-

stawowych

Do klasy pierwszej publicz-
nej szkoły podstawowej, dzieci 
zamieszkałe w wyznaczonym 
dla danej szkoły obwodzie 
przyjmuje się na podstawie 
zgłoszenia rodzica/prawnego 
opiekuna.

Kandydaci, dla których wy-
brana szkoła nie jest szko-
łą obwodową, biorą udział w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
Rekrutacja do szkół podsta-
wowych prowadzonych przez 
gminę Siewierz rozpoczęła się 
dnia 14 lutego 2022 r.

Kandydaci do pierwszych 
klas szkół podstawowych znaj-
dujących się poza obwodem 
zamieszkania, na rok szkolny 
2022/2023 przyjmowani będą 
na podstawie następujących 
kryteriów, które są punktowane 
w następujący sposób:

Kandydat do klasy pierw-1. 
szej zamieszkuje na tere-
nie Gminy Siewierz – war-
tość kryterium: 8 punktów,

Kandydat do klasy pierw-2. 
szej realizował w szkole 
obowiązek rocznego przy-
gotowania przedszkolne-
go – wartość kryterium: 10 
punktów,
Rodzeństwo kandydata do 3. 
klasy pierwszej uczęsz-
czało wcześniej lub aktu-
alnie uczęszcza do szko-
ły – wartość kryterium: 8 
punktów,
W granicach obwodu szko-4. 
ły zamieszkują krewni kan-
dydata do klasy pierwszej, 
którzy wspierają rodziców 
(prawnych opiekunów) 
kandydata w zapewnieniu 
mu należytej opieki – war-
tość kryterium: 4 punkty.

Spełnianie ww. kryteriów jest 
potwierdzone poprzez:

Pisemne oświadczenie 1. 
rodziców bądź opiekunów 
prawnych kandydata do 
klasy pierwszej – co do 
spełniania kryteriów wy-
mienionych pkt. 1 i 4
Poświadczenie przez dy-2. 
rektora szkoły na podsta-
wie dokumentacji szkolnej 
– co do spełniania kryte-
riów wymienionych w pkt. 
2 i 3.

Nabór do szkół podstawo-
wych jest prowadzony przez 
następujące placówki, gdzie 
również dostępne są wnio-
ski rekrutacyjne oraz wzo-
ry wszystkich wymaganych 
oświadczeń:

Szkoła Podstawowa Nr 1 • 
im. Księstwa Siewierskie-
go w Siewierzu  ul. Józefa 
Piłsudskiego 31, tel (32) 
67 41 335
Szkoła Podstawowa Nr 2 • 
w Siewierzu ul. Długa 2, 
tel. (32) 67 41 623
Szkoła Podstawowa w • 
Brudzowicach ul. Szkolna 
41, tel. (32 67 41 643)
Szkoła Podstawowa im. • 
M. Skłodowskiej-Curie w 
Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Wojkowicach 
Kościelnych ul. Zachodnia 
4, tel. (32) 67 41 053 
Szkoła Podstawowa im. H. • 
Sienkiewicza w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Żelisławicach ul. Przyszło-
ści 9, tel: 32 674 17 50

Wszelkich dodatkowych in-
formacji w zakresie procesu 
rekrutacyjnego uzyskać można 
w poszczególnych placówkach 
oświatowych lub Referacie 
Oświaty Kultury i Promocji w 
Urzędzie Miasta i Gminy Sie-
wierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 
(32) 64 99 480.

Rekrutacja do pierwszych 
klas szkół podstawowych, 
publicznych przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzą-
cym jest Gmina Siewierz na 
rok szkolny 2022/2023 odbywa 
się w oparciu o następujące 
przepisy:

rozdział 6 (art. 130-164) • 
ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświato-
we (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r., poz. 1082 z późn. 
zm.),
art. 35 §1 ustawy z dnia 14 • 
czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administra-
cyjnego (tekst jednolity Dz. 
U. z 2021 r., poz. 735 z 
późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra • 
Edukacji Narodowej z dnia 
21 sierpnia 2019 r. w spra-
wie przeprowadzania po-
stępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzu-
pełniającego do publicz-
nych przedszkoli, szkół, 
placówek i centrów (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1737),
§11a ust. 2, §11b ust. 1, • 
§11bab ust. 3 Rozporzą-
dzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jed-
nostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 493),
Uchwała Nr XXIII/223/2017 • 
Rady Miejskiej w Siewie-
rzu z dnia 2 marca 2017 

r. w sprawie określenia 
kryteriów naboru na dru-
gim etapie postępowania 
rekrutacyjnego dla przed-
szkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych 
przez Gminę Siewierz oraz 
dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kry-
teriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 
2017 r., poz. 1410),
Uchwała Nr XXVI/257/2017 • 
Rady Miejskiej w Siewie-
rzu z dnia 16 maja 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXIII/223/2017 w spra-
wie określenia kryteriów 
naboru na drugim etapie 
postępowania rekrutacyj-
nego dla przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gmi-
nę Siewierz oraz doku-
mentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryte-
riów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 
2017 r., poz. 3142)
Zarządzenie Nr • 
0050.7.2022 Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz 
z dnia 19 stycznia 2022 r. 
w sprawie harmonogramu 
czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postę-
powaniu uzupełniającym 
na rok szkolny 2022/2023 
do klas pierwszych publicz-
nych szkół podstawowych, 
publicznych przeszkoli i 
oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których 
organem prowadzącym 
jest Gmina Siewierz.

Referat Oświaty Kultury 
i Promocji

c.d. ze str. 3 „Uwaga Rodzice!”

Szczegółowe terminy wraz z harmonogramem czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych.
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Większość z nich przyjęła 
dawkę przypominającą. Nie za-
brakło również tych, którzy po 
raz pierwszy zdecydowali się 
na szczepienie przeciwko ko-
ronawirusowi. To aż o 105 osób 
więcej niż podczas największej 
do tej pory powszechnej ak-
cji szczepień, zorganizowanej 
ubiegłego lata na Rynku w Sie-
wierzu. Zainteresowanie wy-
darzeniem przerosło wszelkie 
oczekiwania. Akcję planowano 
zrealizować w godzinach od 
09:00 do 14:00, jednak szcze-
pienia zakończono dopiero o 
godz. 16:00, bowiem do kolej-
ki, która ustawiła się do punktu 
szczepień od samego rana, 
przybywali coraz to nowi chętni. 
Dziękujemy mieszkańcom za 
tak liczny odzew oraz podjęcie 
odpowiedzialnej decyzji w tro-
sce o zdrowie swoje i swoich 
bliskich.

Niestety wśród nas jest jesz-
cze wielu niezaszczepionych. 
Pandemia nie ustaje, wirus co-
dziennie zakaża kilkadziesiąt 

tysięcy osób oraz zabija setki 
chorych.

 Jedyną bronią w tej nierównej 
walce są szczepienia. Również 
Radni Sejmiku Województwa 
Śląskiego zaniepokojeni sytu-
acją pandemiczną w naszym 
województwie, jednogłośnie 
przyjęli uchwałę – apel zachę-
cający do szczepień, którego 
treść publikujemy obok.

Samorząd Gminy Siewierz 
z całą stanowczością popiera 
powyższą inicjatywę i również 
zachęca do skorzystania z moż-
liwości zaszczepienia się prze-
ciwko wirusowi COVID-19.

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

Jednocześnie przypominamy, 
że na terenie gminy Siewierz w 
ramach Narodowego Programu 

Szczepień funkcjonują dwa po-
pulacyjne punkty szczepień:

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

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

Rejestracji na szczepienia 
można dokonać dzwoniąc na po-
dane wyżej numery telefonów.

Zdrowie publiczne

280 osób zaszczepiło się podczas akcji szczepień w gminie siewierz
Akcja szczepień przeciwko COVID-19, zorganizowana w 

sobotę 8 stycznia br. w Siewierzu spotkała się z dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. Tego dnia w Punkcie szczepień 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POLMED s.c. za-
szczepiło się 280 osób!

Większość osób przyjęła dawkę przypominającą szczepionki.Podczas akcji do punktu szczepień od samego rana ustawiła się kolejka chętnych.

W ramach konkursu w powie-
cie będzińskim nagrody otrzy-
mały trzy najlepsze gminy:

miejsce – Wojkowice1. 
miejsce – Sławków2. 
miejsce – Siewierz3. 

Zajęcie 3. miejsca przez naszą 
gminę wiąże się z otrzymaniem 
nagrody finansowej w wysokości 
250 tys. zł. Przyznaną nagrodę 
gmina może przeznaczyć na 
dowolny cel związany z prze-

ciwdziałaniem COVID-19, np. na 
czynności związane ze zwalcza-
niem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się wirusa, 
profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków, w tym społeczno-go-
spodarczych wywołanych tą 
chorobą. Do osiągnięcia tak wy-
sokiej lokaty przyczyniło się wie-
le starań władz gminy, mających 
na celu ułatwienie Mieszkańcom 
szybkiego dostępu do szczepień 

przeciwko wirusowi COVID-19 
poprzez organizowanie plenero-
wych punktów szczepień na te-
renie miasta i gminy. Jest to efekt 
prowadzonej od kilku miesięcy 
akcji promującej szczepienia i 
podjęcie odpowiedzialnej decy-

zji przez Mieszkańców, którzy w 
trosce o swoje zdrowie i zdrowie 
swoich bliskich zaszczepili się 
przeciwko wirusowi COVID-19.

Zdrowie publiczne

gmina siewierz nagrodzona w konkursie „rosnąca odporność”
Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że Gmina Siewierz 

znalazła się wśród laureatów konkursu pn. „Rosnąca odpor-
ność” organizowanego w ramach Narodowego Programu 
Szczepień, który miał na celu nagrodzenie gmin z najwyższym 
wzrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców w badanym 
okresie, tj. od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. 

Apel Radnych Sejmiku do mieszkańców województwa śląskiego.
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o g ł o s z e n i e
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Siewierz:

Okres najmu lokali i gurntu 
objętych przetargiem, wymie-
nionych w pozycjach od 1 do 9: 
do 3 lat. 

Okres najmu lokalu objętego 
przetargiem, wymienionego w 
pozycji 10: czas nieoznaczony.

Czynsz za najem lokali i grun-

tu objętych przetargiem, płatny 
jest do 10-go dnia każdego mie-
siąca z góry. Przetargi na najem 
w/w lokali użytkowych odbędą 

się w dniu 7 marca 2022 roku w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

c.d. na str. 7
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Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 
16 w sali nr 2 o godzinach:

przetarg na lokal w Siewie-• 
rzu przy ul. Warszawskiej 
89 o powierzchni użytkowej 
28,10 m2 - o godz. 9:00,
przetarg na lokal w Siewie-• 
rzu przy ul. Warszawskiej 
89 o powierzchni użytkowej 
16,99 m2 - o godz. 9:30,
przetarg na lokal w Siewie-• 
rzu przy ul. Warszawskiej 
89 o powierzchni użytkowej 
47,63 m2 - o godz. 10:00,
przetarg na budynek go-• 
spodarczy wraz z gruntem 
w Siewierzu przy ul. Nad 
Zalewem o powierzchni 
użytkowej budynku 112 m2 
i powierzchni 400 m2 gruntu 
o godz. 10:30,
przetarg na domek letni-• 
skowy wraz z gruntem w 
Siewierzu przy ul. Nad Za-
lewem o powierzchni użyt-
kowej domku 11,18 m2 i po-
wierzchni 400 m2 gruntu – o 
godz. 11:00,
przetarg na lokal w Wojko-• 
wicach Kościelnych przy ul. 
Dąbrowskiej 2 o powierzch-
ni użytkowej 37,92 m2 - o 
godz. 11:30,
przetarg na lokal w Wojko-• 
wicach Kościelnych przy ul. 
Dąbrowskiej 2 o powierzch-
ni użytkowej 18,16 m2 - o 
godz. 12:00,

przetarg na lokal w Wojko-• 
wicach Kościelnych przy ul. 
Dąbrowskiej 2 o powierzch-
ni użytkowej 61,50 m2 - o 
godz. 12:30,
przetarg na lokal w Siewie-• 
rzu przy ul. Oleśnickiego 1 
o powierzchni użytkowej 90 
m2 - o godz. 13:00,
przetarg na lokal w Siewie-• 
rzu przy ul. Oleśnickiego 1 
o powierzchni użytkowej 34 
m2 - o godz. 13:30.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest dokonanie wpłaty 
wadium w terminie do dnia 2 mar-
ca 2022 r. (włącznie) w pieniądzu 
(PLN) na konto: ING Bank Śląski 
S.A. O/Częstochowa Nr 04 1050 
1142 1000 0023 4376 3799. Na 
dowodzie wpłaty należy wpisać 
„Wadium do pierwszego przetar-
gu ustnego nieograniczonego na 
najem lokalu użytkowego poło-
żonego w ... (podać adres loka-
lu) o powierzchni użytkowej … 
(podać powierzchnię lokalu). 

Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę uznania konta 
wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Gminy Siewierz. W 
przypadku wnoszenia wadium w 
innych bankach, niż ING Bank 
Śląski w Częstochowie lub w pla-
cówce pocztowej, należy mieć na 
uwadze fakt, iż przelew środków 
pieniężnych na wskazane konto, 
może nastąpić dopiero po upły-
wie kilku dni od daty dokonania 

wpłaty. Dowód wniesienia wa-
dium przez uczestnika przetargu 
podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem 
przetargu. 

Uczestnik przetargu jest obo-
wiązany również okazać komisji 
przetargowej:

dowód tożsamości – w • 
przypadku osób fizycznych. 
W razie przystąpienia do 
przetargu przez jednego z 
małżonków, konieczne jest 
przedłożenie pisemnej zgo-
dy współmałżonka,
aktualny wypis z właści-• 
wego Rejestru Sądowego, 
stosowne pełnomocnictwa, 
dowody tożsamości osób 
reprezentujących podmiot w 
przypadku osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobo-
wości prawnej, a podlega-
jących wpisowi do rejestru. 
Aktualność wpisu z rejestru 
powinna być potwierdzona 
w sądzie w okresie 3 miesię-
cy przed datą przetargu. 

Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał 
zaliczone zostanie na poczet 
czynszu najmu lokalu.

Wadium wpłacone przez 
uczestników przetargu, którzy 
nie wygrali przetargu, zostanie 
zwrócone nie później niż przed 
upływem 3 dni od zamknięcia 
przetargu. 

W przypadku gdy osoba, 
która wygrała przetarg nie 
przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz może 
odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz może odwołać ogło-
szony przetarg jedynie z waż-
nych powodów.

Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Siewierz przysługuje prawo 
zamknięcia przetargu bez wy-
bierania którejkolwiek z ofert. 

Z dodatkowymi warunkami 
przetargu można się zapoznać 
w Referacie Gospodarki Ko-
munalnej i Lokalowej Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz, pok. 
nr 34 (II piętro), tel. (0-32) 64-
99-460. Warunki te zostaną 
zamieszczone również w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej 
Urzędu www.siewierz.pl.

Lokale wystawione do 
przetargu można oglądać w 
dni pracy Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz do 2 marca 
2022 roku po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Kierownikiem 
Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Lokalowej.

Siewierz, 
dnia 31 stycznia 2022 r.

c.d. ze str. 6 „Ogłoszenie”

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.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miej-

skiego w Dąbrowie Górniczej, ul. 
Graniczna 21, pod nr tel. 32 295 
68 33, 32 295 68 30 lub na stro-

nie: https://www.dabrowa-gor-
nicza.pl/aktualnosci-kategorie/
nieruchomosci

Urząd Miejski 
w Dąbrowie Górniczej

o g ł o s z e n i e
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnia ogłosił przetarg na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej położonej w Siewierzu przy ul. Długiej.

Informujemy o zakończeniu 
wyłożenia do publicznego wglą-
du projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Siewierz 
wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Sie-
wierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 
42-470 Siewierz. Celem zmiany 
studium jest powiększenie gra-

nic eksploatacji złoża dolomi-
tów „Podleśna”. Dokumentacja 
zminy studium dostępna jest na 
stronie internetowej https://bip.
siewierz.pl/.

Osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi do projektu 
zmiany studium. Uwagi należy 
składać do Burmistrza Miasta 
i Gminy Siewierz w formie pa-

pierowej na adres Urzędu lub 
formie elektronicznej na adres: 
siewierz@siewierz,pl z poda-
niem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyj-
nej, adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 2 marca br. 

Zainteresowani mogą skła-
dać również uwagi i wnioski 
do prognozy oddziaływania na 

środowisko. Uwagi i wnioski 
mogą być wnoszone w formie 
pisemnej na adres Urzędu, ust-
nie do protokołu, bądź na ad-
res: siewierz@siewierz,pl  bez 
konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym, w nieprzekraczal-
nym terminie 2 marca br. 

Referat Planowania 
Przestrzennego

i n f o r m a c j a
o zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz
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Całość przedsięwzięcia zosta-
ła sfinansowana wyłącznie ze 
środków własnych oraz pozy-
skanych przez Starostę Będziń-
skiego.

W ramach prowadzonych prac, 
między innymi, zaktualizowano 
użytki gruntowe. Przy określeniu 
użytków zostały zastosowane 
kryteria zawarte w załączniku 
nr 6 do rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budow-
nictwa z dnia 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (tj. Dz.U. z 2019r. 
poz. 393). W tym miejscu należy 
zaznaczyć, iż wykonawca prac 
w szczególności kierował się 
sposobem użytkowania gruntu, 
funkcją budynków usytuowa-
nych 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, oczysz-• 
czenie ścieków, śmietniki,
obiekty małej architektury, • 
oczka wodne, ogródki skal-
ne,
ogrodzenia,• 
trawniki,• 
rabaty, kwietniki, warzywniki,• 
położone między budynkami • 
lub bezpośrednim sąsiedz-
twie tych budynków i urzą-
dzeń i niewykorzystywane 
do innego celu.

Należy podkreślić, że prze-
znaczenie działki w planie zago-
spodarowania przestrzennego w 
żaden sposób nie ma odzwier-
ciedlenia przy określaniu zasię-
gów użytków gruntowych.

Przy uwzględnieniu prowa-
dzonej procedury, w pierwszej 
połowie stycznia 2022 roku, zo-
stanie przekazane celem publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego ogło-
szenia Starosty Będzińskiego w 
sprawie zatwierdzenia projektu 

operatu opisowo kartograficz-
nego w zakresie modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków 
dla wszystkich gmin Powiatu Bę-
dzińskiego.

W terminie 30 dni od dnia 
publikacji ogłoszeń Starosty 
Będzińskiego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ślą-
skiego przepisy dają możliwość 
zgłoszenia zarzutów do stanu 
ujawnionego w operacie opiso-
wo-kartograficznym. O uwzględ-
nieniu lub odrzuceniu zarzutów 
Starosta rozstrzyga w drodze 
decyzji. Jeżeli zarzuty zgłoszone 
zostaną po ww. terminie wnioski 
będą rozpatrywane jako wnioski 
o zmianę danych objętych ewi-
dencją gruntów i budynków.

Jednocześnie informuję, że 
zawsze można wystąpić do Sta-
rosty z wnioskiem o aktualizację 
danych ewidencyjnych wraz z 
dokumentami uzasadniającymi 
wnioskowaną zmianę. Niemniej 
jednak należy mieć na względzie, 

że każda sprawa traktowana bę-
dzie indywidualnie i weryfikowa-
na pod względem zasadności 
zgłoszonych zmian.

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 re-
jonowego, celem aktualizacji za-
pisów zawartych w dziale I ksiąg 
wieczystych.

Mając na względzie okres pan-
demii i konieczność wypełnienia 
nowej deklaracji podatkowej, na 
wniosek właściciela istnieje moż-
liwość przygotowania odpowied-
niego zawiadomienia o zmianie 
w zakresie zmian wynikłych w 
trakcie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

zakończyły się prace geodezyjne związane z modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków

Starosta Będziński informuje, że zakończyły się prace geo-
dezyjne związane z kompleksową modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków na obszarze całego Powiatu Będziń-
skiego. Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
była aktualizacja, podniesienie wiarygodności i jakości po-
siadanych danych dotyczących właścicieli i działek.

Ponadto w 5 placówkach 
oświatowych na terenie Gminy 
Siewierz zostały zamontowane 
monitory, służące do wyświetla-

nia danych dotyczących jakości 
powietrza z czujnika znajdujące-
go się w najbliższej odległości od 
szkoły.

System monitoringu jakości 
powietrza w szkołach ma na 
celu edukację ekologiczną oraz 
kształtowanie właściwych za-
chowań proekologicznych wśród 
dzieci i młodzieży. Za pomocą 
ww. systemu dyrekcja danej 
szkoły może wprowadzać na bie-
żąco stany alarmowe dot. jako-
ści powietrza oraz opracowaną 
przez siebie procedurę postępo-
wania na wypadek przekrocze-
nia stężeń pyłów zawieszonych 
tj.: ograniczenie aktywności fi-

zycznej na zewnątrz budynku, 
zakaz otwierania w salach okien 
i wietrzenia pomieszczeń.

Lokalizacja gminnych czujni-
ków przedstawia się następują-
co:

Budynek remizy OSP Ry-1. 
nek w Siewierzu,
Budynek plebanii Parafii pw. 2. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Siewierzu,
Budynek remizy OSP w 3. 

analiza jakości powietrza w gminie siewierz w 2021 roku
Od marca 2019 r. na terenie gminy funkcjonuje gminny system 

monitoringu jakości powietrza. W ramach systemu zostało zaku-
pionych i zamontowanych 9 czujników do pomiaru zanieczysz-
czeń w powietrzu oraz tablica LED, informująca społeczeństwo 
o aktualnym stanie jakości powietrza. Na tablicy wyświetlane są 
naprzemiennie dane dot. jakości powietrza z poszczególnych 
czujników. Tablica znajduje się na budynku remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siewierzu. Gmina Siewierz również stale mo-
nitoruje dane z czujnika znajdującego się na terenie Miasteczka 
Siewierz Jeziorna, stanowiącego własność zarządcy terenu.

c.d. na str. 9

Po analizie przesłanych zmian 
z ewidencji gruntów i budynków 
wynika, że zmiany dotyczą więk-

szości nieruchomości położo-
nych na obszarze gminy, a za-
tem ich skala będzie duża. 

Przeprowadzona moderniza-
cja ewidencji gruntów i budynków 
odzwierciedla stan z listopada 
2021 roku, a zmiany podatkowe 
będą obowiązywać od grudnia 
2021 roku. W związku z powyż-
szym nastąpi korekta wymiaru 
podatków za 2021 rok. Decyzje 
ustalające podatek na 2022 rok 
zostaną wysłane w późniejszym 
terminie. 

Termin płatności podatku zo-
stanie określony w decyzji. Pro-
simy wszystkich podatników o 
cierpliwość i wyrozumiałość. 

Stawki podatkowe w podatku 
od nieruchomości na 2022 rok 
nie uległy podwyższeniu w sto-
sunku do 2021 roku.

Referat Podatków i Opłat

wpływ zmian w ewidencji gruntów i budynków na podatek
Organ podatkowy, przy dokonywaniu wymiaru podatków 

związany jest informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i bu-
dynków Starostwa Powiatowego w Będzinie. Tym samym konse-
kwencją wszelkich aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków 
jest konieczność wprowadzenia zmian w ewidencji podatkowej 
tutejszego Urzędu i przeprowadzenie stosownych postępowań. 
Podatnicy, których dotyczy zmiana otrzymają z Urzędu Miasta 
i Gminy Siewierz wezwanie do złożenia niezbędnych informacji.
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Wojkowicach Kościelnych,
Budynek remizy OSP w Że-4. 
lisławach,
Budynek remizy OSP w Go-5. 
łuchowicach,
Budynek Zespołu Szkolno – 6. 
Przedszkolnego w Brudzo-
wicach.
Budynek Szkoły Podstawo-7. 
wej Nr 2 w Siewierzu,
Budynek remizy OSP w No-8. 
wej Wiosce,
Budynek remizy OSP w Le-9. 
śniakach.

Czujniki mierzą podstawowe 
parametry związane z jakością 
powietrza - stężenie pyłów PM1, 
PM2,5, PM10 oraz wilgotność, 
temperaturę i ciśnienie atmos-
feryczne, czyli czynniki mogące 
wpływać na tworzenie się smo-
gu.

Mieszkańcy mogą sprawdzać 
mapy z aktualnymi wynikami po-
miarów w swojej okolicy za po-
średnictwem strony internetowej 
oraz aplikacji mobilnej „Monito-
ring Powietrza BI”.

Gminny system monitoringu 
jakości powietrza został tak opra-
cowany, że pozwala na stałe ra-
portowanie jakości powietrza w 
gminie. W okresie od września 
do grudnia 2021 r., czyli w sezo-
nie grzewczym, czujniki wykaza-
ły wysokie stężenia pyłów zawie-
szonych w powietrzu. 

Na podstawie posiadanych 
danych wynika, iż najgorsze 
pomiary odnotowano z czujni-
ków: Siewierz - ul. Rynek, Sie-
wierz - ul. Stolarska, Żelisławice,  
w godzinach wieczornych w wa-
runkach bezwietrznej pogody  
i niskiej temperatury. 

Dopuszczalne normy były 
przekroczone nawet o kilkaset 
procent! Z obserwacji wynika, iż 
czujniki, które zlokalizowane są 

wśród zwartej zabudowy, gdzie 
nie ma swobodnego przepływu 
mas powietrza wskazują wysokie 
stężenia pyłów zawieszonych. 
Natomiast sensory znajdujące 
się w miejscowościach, gdzie 
nie występuje aż tak zwarta za-
budowa i przepływ powietrza 
jest swobodny, wskazują dane 
dotyczące jakości powietrza na 
poziomie dobrym, umiarkowa-
nym bądź dostatecznym. Po-
nadto, na wynik pomiaru ma tak-
że wpływ odległość czujnika od 
drogi publicznej, gdyż transport 
drogowy również przyczynia się 
do powstawania zjawiska „ni-
skiej emisji”. Taka sytuacja ma 
właśnie miejsce w przypadku 
czujnika Siewierz - ul. Rynek. 
Czujnik te pochłania dodatkowo 
zanieczyszczenia emitowane 
przez ruch samochodowy. Wy-
maga podkreślenia, iż na jakość 
powietrza w Gminie Siewierz 
niestety w przeważającej mierze 
wpływa stosowanie przez miesz-
kańców starych pieców węglo-
wych, które emitują do atmosfery 
szkodliwe dla naszego organi-
zmu pyły zawieszone: pył PM10, 
pył PM2,5 oraz gazy: tlenki azo-
tu, dwutlenki siarki, tlenki węgla. 
Najbardziej niebezpieczny dla 
człowieka jest pył PM10, ponie-
waż podrażnia on nasze drogi 
oddechowe, powoduje alergie, 
choroby skóry, choroby serca, 
choroby nowotworowe. Stoso-
wanie przez mieszkańców paliw 
złej jakości (miału, mułu, flotu, 
węgla brunatnego, czy też wil-
gotnego drewna) oraz spalanie 
odpadów w piecach centralnego 
ogrzewania to, kolejne przyczyny 
zanieczyszczenia powietrza w 
gminie. Brak troski o środowisko 
przyczynia się do zwiększonej 
śmiertelności mieszkańców na-
szej gminy. W 2021 r. liczba zgo-
nów na terenie Gminy Siewierz 

wyniosła 168 zgonów. Szacuje 
się, iż ponad połowa z tej liczby 
zmarła przedwcześnie właśnie z 
powodu smogu.

Z odnotowanych pomiarów 
wynika, iż zachodzi potrzeba 
poprawy jakości powietrza na 
terenie Gminy Siewierz. W tym 
celu Gmina Siewierz udziela z 
budżetu gminy dotacji celowej na 
zadanie polegające na wymianie 
starego pieca węglowego na ko-
cioł gazowy, olejowy, elektryczny, 
kocioł na biomasę. Ponadto w ra-
mach podpisanego porozumie-
nia pomiędzy Gminą Siewierz 
i Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na 
obsługę Programu priorytetowe-
go Czyste Powietrze, mieszkań-
cy Gminy Siewierz mogą liczyć 
na pomoc pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz w przy-
gotowaniu i weryfikacji wniosków 
o dofinansowanie w ramach ww. 
Programu. W 2021 r. dotację z 
budżetu gminy otrzymały 124 
gospodarstwa domowe na łącz-
ną kwotę 393.975,22 zł. Za po-
średnictwem gminnego punktu 
konsultacyjno-informacyjnego 
programu „Czyste Powietrze” 
zostało złożonych 72 wniosków 
o  dofinansowanie.

Prowadzona wśród lokalnej 

społeczności szeroko rozumiana 
kampania informacyjno – edu-
kacyjna dot. smogu w ocenie 
tutejszej władzy samorządowej 
przyczyni się w przyszłości do 
poprawy jakości powietrza, któ-
rym oddychamy.

Aby Gmina Siewierz wygrała 
walkę ze smogiem potrzebne 
jest zaangażowanie jej miesz-
kańców. To ich aktywna postawa 
ma ogromne znaczenie dla do-
bra środowiska.

Apelujemy - jeżeli posiadasz 
jeszcze stary piec węglowy to 
musisz go niezwłocznie wymie-
nić na ekologiczne urządzenie 
grzewcze. W przypadku pieców, 
które mają powyżej 10 lat miałeś 
czas do końca 2021 roku. Do 
wymiany pieca możesz uzyskać 
dotację z budżetu gminy albo z 
Programu „CZYSTE POWIE-
TRZE”. Pamiętaj, aby do ogrze-
wania budynku używać wyłącz-
nie paliw dobrej jakości. Nie 
spalaj miału, mułu, flotu, węgla 
brunatnego, wilgotnego drewna, 
odpadów komunalnych, opon, 
tekstyliów, pampersów.

Nie bądź obojętny – smog 
naprawdę zabija!

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

c.d. ze str. 8 „Analiza jakości...”

W Gminie Siewierz wpro-
wadzone są ograniczenia w 
zakresie ilości oddawanych 
odpadów budowlanych i roz-
biórkowych oraz zużytych 
opon w zamian za ponoszoną 
opłatę. Nie oznacza to, że odpa-

dy wytworzone ponad limit mamy 
wyrzucić do lasu czy gromadzić 
na nieruchomości do tego nie-
przeznaczonej. Wielokrotnie 
mieszkańcy pytają: „Dlaczego 
zostały wprowadzone ograni-
czenia?”.

Odpowiedź jest prosta. Nie 
wszyscy mieszkańcy muszą 
partycypować w kosztach 
remontu domu lub miesz-
kania stanowiącego własność 
innej osoby, a zwłaszcza ci, 
którzy takich remontów w 

ogóle nie wykonują. Również, 
nie wszyscy muszą płacić 
za utylizację zużytych opon 
pojazdów, nie będących ich 
własnością.

pozbywajmy się odpadów z nieruchomości legalnie
Obowiązujące obecnie przepisy obligują gminy do odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych 
na nieruchomościach zamieszkałych oraz innych, które mocą 
podjętych uchwał przez radę gminy zostały objęte systemem. 
Właściciele tych nieruchomości ponoszą z tego tytułu opłaty. 
W zamian mogą pozbyć się w prawidłowy sposób prawie 100% 
wytworzonych na nieruchomościach odpadów komunalnych. 
Odpady są odbierane sprzed nieruchomości zgodnie z harmo-
nogramem lub mogą być przywiezione do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych.

Najgorsze pomiary jakości powietrza odnotowano na czujniku 
umiejscowionym na Rynku w Siewierzu.

Segregacja i selektywne zbieranie odpadów to podstawa ekologicznego działania.

c.d. na str. 10
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Pamiętajmy, że wytworzone 
odpady, niezależnie od ich ro-
dzaju, należy w prawidłowy spo-
sób zagospodarować.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wytwórca odpadów 
w pierwszej kolejności powinien 
zapobiegać ich wytwarzaniu. 
Następnie ograniczać ich nega-
tywne oddziaływanie na życie i 
zdrowie ludzkie oraz środowisko. 
Odpady, których powstaniu nie 
udało się zapobiec, posiadacz 
odpadów jest obowiązany pod-
dać je odzyskowi, polegającemu 
na ponownym ich wykorzystaniu 
lub poddać recyklingowi.

Wytwórcą odpadów jest każ-
dy, dlatego wszyscy powinniśmy 
postępować tak, aby odpadów 
było jak najmniej, a już wytwo-
rzone, należy prawidłowo zago-
spodarować.

Modne powszechnie „EKO” 
warto zastosować na co dzień. 
Dlatego, idąc na zakupy zabie-
rajmy torby i siatki wielokrotnego 
użytku, kupujmy produkty, które 
mają opakowania wielokrotnego 
użytku, kupujmy produkty, które 

mają pojedyncze opakowania. 
Nie kupujmy czegoś, co nie jest 
nam potrzebne. Segregujmy od-
pady.

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

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

Można również oddać w brą-
zowym worku bioodpady ku-
chenne. Niemniej jednak, najle-
piej je poddać kompostowaniu w 
przydomowym kompostowniku, 
a wytworzony kompost wykorzy-
stać w ogrodzie.

Właściciele nieruchomo-
ści zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujący bioodpady w przy-
domowym kompostowniku mogą 
skorzystać ze zwolnienia w czę-
ści z opłaty za gospodarowanie 
odpadami w wysokości 1,00 
zł od osoby.W tym celu należy 
złożyć nową deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Pozostałe wysegregowane 
odpady należy dostarczyć do 

Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.

Pamiętajmy, że postępowanie 
z odpadami niezgodnie z prze-
pisami zagrożone jest sankcją 
karną.

Po raz kolejny przypominamy 
wszystkim mieszkańcom Gminy 
Siewierz objętych systemem go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi, że:

odpady komunalne odbie-• 
rane sprzed nieruchomości 
należy wystawić w dniu ich 
odbioru, najpóźniej do go-
dziny 06:00,
odpady są odbierane w go-• 
dzinach od 06:00 do 22:00 
w dniu wskazanym w har-
monogramie,
brak odbioru odpadów nale-• 
ży zgłosić do Urzędu Miasta 
i Gminy Siewierz niezwłocz-
nie, jeśli to możliwe następ-
nego dnia, pod nr telefonu 
32 64 99 445,
reklamacje zgłaszane po • 
upływie kilku lub kilkunastu 
dni od dnia odbioru odpadów 
nie będą rozpatrywane,
nie należy dopuścić do • 
zamarznięcia odpadów w 

pojemniku (zwłaszcza po-
piołu), gdyż powoduje to 
brak możliwości opróżnienia 
kosza. Reklamacje składa-
ne z powodu nieodebrania 
odpadów zamarzniętych nie 
będą uwzględniane,
kosze nie mogą być prze-• 
ładowywane. Każdy rodzaj 
pojemnika ma określaną 
normami ładowność wago-
wą i tak np. kosz o pojem-
ności 120 l ma ładowność 
50 kg. Przeładowanie kosza  
może skutkować urwaniem 
zaczepów lub jego wpadnię-
ciem do śmieciarki. W sytu-
acji uszkodzenia pojemnika 
z powodu jego przeładowa-
nia, reklamacja nie zostanie 
uwzględniona,
do koszy na odpady komu-• 
nalne zmieszane nie należy 
wrzucać odpadów biodegra-
dowalnych, budowlanych  
i rozbiórkowych, ziemi, ka-
mieni oraz innych odpadów 
podlegających segregacji.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

c.d. ze str. 9 „Pozbywajmy się...”

Sól dostarczona została bez-
pośrednio do siedziby Zakładu 
Usług Wodnych i Kanalizacyj-
nych w Siewierzu, ulica Ściegna 
9, który utrzymuje drogi w okresie 
zimy. Dostawcą soli było Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usłu-
gowe „LARIX” Sp. z o. o., ulica 
Klonowa 11, 42–700 Lubliniec, 
która przedłożyła najkorzystniej-
szą ofertę na sprzedaż soli na 
kwotę 46 740,00 zł brutto/za 100 
ton. Koszty związane z zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych 
również rosną. Cena soli jest po-
nad 50% wyższa w porównaniu 
do ceny soli roku ubiegłego.

Nadmieniamy również, iż wy-
korzystanie materiałów do zimo-
wego utrzymania dróg jest różne 
i bezpośrednio uzależnione od 
warunków pogodowych. Nie 
mniej jednak zakup materiałów 
do bieżącego utrzymania dróg 
z nadmiarem, nie jest korzystne 
dla Gminy, bowiem niewykorzy-
stana sól, mimo zabezpieczenia, 
przez sezon letni ulega zbryleniu 
i wymaga dodatkowych działań 

(kruszenie) dostosowujących ją 
do wykorzystania.

Niezależnie od powyższego, 
przypominamy nr telefonu (32) 
67–41 338 do Zakładu Usług 
Wodnych i Kanalizacyjnych w 
Siewierzu pod który należy zgła-
szać potrzebę odśnieżania lub 
usuwania śliskości na drogach 
gminnych.

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

Siewierz: Akacjowa, Altan-• 
ka, Bacholińska, Bednarska, 
Bema (od skrzyżowania z 
ulicą Sikorskiego do skrzy-
żowania z ulicą Gietyngiera), 
Będzińska, Boczna, Brzozo-
wa, Bytomska, Chabrowa, 
Cicha, Cmentarna, Czar-
nieckiego, Dąbrowskiego, 
Długosza, Fryderyka Chopi-
na, Gietyngiera, Górki, Gór-
na, Grabowa, Grzybowa, 
Ignacego Paderewskiego 
(od skrzyżowania z ulicą Si-
korskiego do skrzyżowania 
z ulicą Jodłową), Jałowco-

wa, Jodłowa, Kielecka, Klo-
nowa, Klubowa, Kolejowa, 
Kopernika, Kościuszki, Krę-
ta, Krótka, Krzywa, Legio-
nistów, Leśna, Letniskowa, 
Lipowa, Ludowa, Łąkowa, 
Łokietka, Mickiewicza, Mio-
dowa, Młyńska, Modrze-
wiowa, Mostowa, Nawrota, 
Nowa, Nowomiejska, Ogro-
dowa, Olchowa, Oleśnickie-
go, 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 Tar-
gową), Słoneczna, Słowac-
kiego, Sosnowa, Spokojna, 
Stawowa, Stoczkowa, Sto-
larska, Strażacka, Strumień, 
Sucha, Ściegna, Targowa, 
Tartaczna, Warszawska, 
Wąska, Wesoła, Wierzbo-
wa, Wiśniowa, Wodna, Wol-
ności, Wrzosowa, Wspólna, 
Zbożowa, Zdrojowa, Zielo-
na, Ziołowa, Źródlana, Że-
romskiego, Żwirki i Wigury, 
droga łącząca ulicę Bytom-
ską z ulicą Parkową, droga 
łącząca ulicę Parkową z uli-
cą Polną;

Brudzowice: Cisowa (nowo • 
położona nakładka asfalto-
wa), Gajowa (od skrzyżo-
wania z ulicą Leśniczówka 
do końca), Kuczerowa, Le-
śniczówka, Osiedlowa, tzw. 
„Surmy”;
Czekanka;• 
Dziewki: Podbagnie, Pa-• 
sternik, Witolda Pileckiego, 
Pańskie;
Gołuchowice: tzw. „Komor-• 
niki”
Hektary;• 
Nowa Wioska: droga w kie-• 
runku Dziewek;
Tuliszów: Jasna, Pogodna, • 
Radosna, Szeroka, Wido-
kowa;
Wojkowice Kościelne: Dro-• 
gowców, Kościelna, Pier-
kowskie, Różana, Wschod-
nia, Zachodnia (droga 
dojazdowa do szkoły), Za-
wodzie;
Podwarpie;• 
Kuźnica Piaskowa;• 
Kuźnica Podleśna;• 
Kuźnica Warężyńska;• 
Warężyn;• 
Żelisławice: Goplana, Górny • 
Las, Niwecka, Ostoi, Kwia-
towa, Słowik, Zarzecze.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

„akcja zima” - zimowe utrzymanie dróg gminnych
Zabezpieczone jesienią materiały do zimowego utrzymania 

dróg gminnych zostały wykorzystane. Zużyto ponad 100 ton 
soli oraz ponad 100 ton piasku. Dążąc do należytego utrzy-
mania bezpieczeństwa na drogach, Gmina Siewierz zakupiła 
kolejne 100 ton soli, które przeznaczone zostaną do dalsze-
go, zimowego utrzymania dróg gminnych, zlokalizowanych 
na terenie miasta i gminy Siewierz. 
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Remiza Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wojkowicach 
Kościelnych była w dniu 15 
stycznia br. miejscem obrad  VI 
Zjazdu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Będzinie. Zjazd 
otworzył Prezes Zarządu dh 
Zdzisław Banaś, który powitał 
delegatów, przedstawicieli do 
zarządu, ustępujące władze 
oraz zaproszonych gości.

W obradach uczestniczy-
li m.in. Poseł na Sejm Rafał 
Adamczyk, Poseł na Sejm 
Waldemar Andzel, Starosta 
Będziński Sebastian Szale-
niec, Wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji Rewizyjnej dh 
Mieczysław Skręt, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Będzinie mł. bryg. 
Arkadiusz Spera.

Na przewodniczącego zjazdu 
wybrano dh Tomasza Sadłonia, 
natomiast protokolantem został 
wybrany dh Stanisław Paks. 
Dokonano również wyboru 
komisji skrutacyjnej, wybor-
czej, mandatowej oraz uchwał 
i wniosków.

Kolejnym punktem obrad było 
uhonorowanie zasłużonych 
działaczy medalami „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”. Złotym 
medalem wyróżniony został dh 
Paweł Wolny z OSP Wojkowi-
ce, natomiast brązowym me-
dalem został wyróżniony Pan 
Zbigniew Grochalski - Wice-
prezes Zarządu PPUH „Dolo-
mit”, który w wymierny sposób 
wspiera działalność Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Bę-
dzinie. Za aktywną działalność 
w strukturach Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w 
Będzinie w kadencji 2016-2021 
okolicznościowymi dyplomami 
wyróżnieni zostali ustępujący 
członkowie zarządu.

Jednym z celów zjazdu było 
podsumowanie pięcioletniej 
kadencji, co zostało przesta-
wione w szczegółowym spra-
wozdaniu Prezesa Zarządu dh 
Zdzisława Banasia. Informacje 
zawarte w sprawozdaniu dają 

pełen obraz działalności związ-
ku na przestrzeni ostatnich 5 
lat, w ciągu których doposażo-
no jednostki w nowe samocho-
dy ratowniczo-gaśnicze a tak-
że sprzęt silnikowy, narzędzia 
hydrauliczne, sprzęt ochrony 
dróg oddechowych i wyposa-
żenie osobiste ratowników. 
Strażacy powiatu będzińskie-
go reprezentowali wojewódz-
two we wszelkiego rodzaju 
zawodach krajowych a także 
turnieju wiedzy pożarniczej od-
nosząc duże sukcesy. W spra-
wozdaniu zwrócono uwagę na 
rolę jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w struktu-
rach ochrony przeciwpożaro-
wej i zwiększający się udział 
jednostek w działaniach ratow-
niczo-gaśniczych. Następnie 
przewodniczący Powiatowej 
Komisji Rewizyjnej dh Tomasz 
Kot złożył sprawozdanie z 
działalności komisji rewizyjnej 
w ubiegłej kadencji oraz złożył 
wniosek o udzielenie absoluto-
rium ustępującemu zarządowi. 
Absolutorium zostało udzielone 
przez delegatów jednogłośnie.

W dalszej części obrad przy-
stąpiono do wyboru nowych 
władz związku. Przewodniczą-
cy komisji wyborczej przedsta-
wił imienną listę 34 przedsta-
wicieli do zarządu wybranych 
podczas zjazdów gminnych i 
miejskich, natomiast Przewod-
niczący zjazdu przedstawił 
zgromadzonym zasady wybo-
ru oraz możliwość zwiększe-
nia liczby członków zarządu o 
20% tj. o 6 osób. W związku z 
powyższym w skład zarządu 
zostali przyjęci dodatkowo: Po-
seł na Sejm Waldemar Andzel, 
Wójt Gminy Bobrowniki dh Mał-
gorzata Bednarek, Wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski, 
Ksiądz kanonik Janusz Rako-
czy, Starosta Będziński Seba-
stian Szaleniec oraz dotych-
czasowy skarbnik zarządu dh 
Tadeusz Jurczyński.

W wyniku jednogłośnego gło-
sowania wybrano 5-osobową 
Powiatową Komisję Rewizyjną, 
po czym zarządzono przerwę 

w obradach celem ukonstytu-
owania się zarządu i komisji 
rewizyjnej. Prezesem Zarządu 
wybrany został ponownie dh 
Zdzisław Banaś.

- Serdecznie dziękuję za 
zaufanie i ponowny wybór. To 
ogromny zaszczyt, ale zobo-
wiązanie przewodniczyć tak 
znakomitej organizacji - po-
wiedział po wyborze Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-
sław Banaś.

Ponadto w skład prezydium 
zarządu weszli:

Wiceprezes – dh Tomasz • 
Sadłoń
Wiceprezes – dh Grzegorz • 
Podlejski
Wiceprezes – dh Małgo-• 
rzata Bednarek
Wiceprezes – dh Dariusz • 
Waluszczyk
Skarbnik - dh Tadeusz Jur-• 
czyński
Sekretarz - dh Andrzej Ma-• 
chura
Członek prezydium - dh • 
Grzegorz Nowak
Członek prezydium - ks. • 
Janusz Rakoczy
Członek prezydium - dh • 
Paweł Wolny
Członek prezydium - dh • 
Tomasz Jurczak
Członek prezydium - dh • 
Jakub Sęczek

Skład Powiatowej Komisji 
Rewizyjnej przedstawia się na-
stępująco:

Przewodniczący - dh To-• 
masz Kot

Wiceprzewodniczący - dh • 
Łukasz Rudy
Sekretarz - dh Jan Sznura• 
Członek - dh Włodzimierz • 
Płatek
Członek - dh Marcin Wroń-• 
ski

Kolejnym punktem obrad 
był wybór delegatów na Zjazd 
Wojewódzki ZOSP RP w Ka-
towicach i przedstawicieli do 
zarządu. Delegatami na zjazd 
wybrani zostali:

dh Zdzisław Banaś• 
dh Paweł Kubica• 
dh Stanisław Paks• 
dh Dariusz Waluszczyk• 

Przedstawicielami do Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Katowicach zostali 
wybrani:

dh Zdzisław Banaś• 
dh Rafał Kocot• 

Na zakończenie obrad głos 
zabrali zaproszeni goście gra-
tulując wyboru nowemu zarzą-
dowi oraz życząc sukcesów 
oraz  dalszej owocnej działal-
ności na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej. Obrady zakoń-
czył prezes dh Zdzisław Banaś 
zapewniając zebranych o dal-
szej kontynuacji działań zmie-
rzających  do doskonalenia i 
doposażenia jednostek OSP 
na terenie powiatu będzińskie-
go oraz dziękując za uczestnic-
two w obradach..

Komendant gminny ds. ochrony 
przeciwpożarowej

st. kpt. Andrzej Machura

Vi zjazd oddziału powiatowego związku osp rp w będzinie
W remizie OSP Wojkowice Kościelne 15 stycznia br. odbył się 

VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Będzinie. 

Podczas zjazdu wybrano władze związku OSP na kolejną kadencję.

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• 
Kontakt pod nr tel. 32 64 99 

443, celem umówienia terminu 
spotkania.

Referat GGiOŚ

punkt konsultacyjno-informacyjny programu „czyste powietrze”
W Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz został utworzony punkt 

konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze  
w związku z porozumieniem, podpisanym przez Gminę Siewierz  
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Katowicach.
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W związku z trwającymi ogra-
niczeniami i zagrożeniem orga-
nizowane od wielu lat w naszej 
gminie spotkanie wigilijne dla 
osób starszych i samotnych po-
nownie nie mogło się odbyć. Dla-
tego w ramach podejmowanych 
działań, finansowanych ze środ-
ków własnych gminy, dla osób 
potrzebujących zostały przygo-
towane paczki świąteczne z arty-
kułami spożywczymi. Do każdej 
paczki dołączony został słodki 
upominek w postaci świąteczne-

go ciasta przygotowanego przez 
pracowników Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Księstwa Siewierskie-
go w Siewierzu we współpracy z 
rodzicami uczniów oraz drobny 
upominek świąteczny wykona-
ny przez pracowników Ośrodka 
Wspierania Dziecka i Rodziny w 
Będzinie filia w Siewierzu.

Paczki świąteczne osobom 
starszym i samotnym przekaza-
li w dniach 22-23 grudnia 2021 
r. pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siewie-

rzu. Łącznie wydano 139 paczek 
dla osób zamieszkałych na te-
renie Miasta i Gminy Siewierz. 
Wszystkim, którzy włączyli się w 
przygotowanie paczek i rozdy-

sponowanie ich składamy ser-
deczne podziękowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

paczki świąteczne dla osób starszych i samotnych
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen 

spokoju, ciepła i radości, ale jednocześnie dla niektórych osób 
to czas bardzo trudny, szczególnie dla osób starszych i sa-
motnych, które z różnych powodów nie mogą liczyć na ciepło 
rodzinnego ogniska, ani wsparcie najbliższych. W czasie świą-
tecznym, kiedy tak ważna jest więź z drugim człowiekiem i moż-
liwość kontaktu, dotkliwie i boleśnie odczuwamy skutki obecnej 
sytuacji związanej z pandemią.

Paczki świąteczne trafiły do osób starszych i samotnych z naszej gminy.

Paczki zostały rozdyspono-
wane w okresie przedświątecz-
nym z serdecznymi życzeniami 
radości, spokoju, wzajemnej 
życzliwości oraz wszelkiej po-
myślności w nowym 2022 roku 
przekazanymi przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-

sława Banasia, Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Siewierzu Bar-
barę Bochenek oraz Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Siewierzu Karinę Las.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

paczki dla podopiecznych owdir, wtz i banku Życzliwych serc
W alternatywie dla tradycyjnej integracyjnej wieczerzy 

wigilijnej, organizowanej od kilku lat przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Siewierzu dla wychowanków Ośrodka 
Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu, 
podopiecznych Stowarzyszenia “Bank Życzliwych Serc” 
oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bę-
dzinie, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Siewierz, 
przygotowano paczki świąteczne.

Paczki świąteczne od My-
śliwych z Kół Łowieckich „Or-
lik” i „Ryś” otrzymało łącznie 
14 potrzebujących rodzin. Do 
tej pięknej inicjatywy dołączyli 
również Myśliwi z Kół Łowiec-
kich Rejonu Zawierciańskie-
go, którzy dodatkowo obda-
rowali paczką świąteczną 
jedną rodzinę z terenu naszej 

Gminy. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim 
Myśliwym za zaangażowanie, 
życzliwość i piękny przykład 
niesienia bezinteresownej 
pomocy potrzebującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

myśliwi dla potrzebujących
Po raz kolejny pięknym i szlachetnym gestem wykazali się 

Członkowie Kół Łowieckich „Orlik” i „Ryś” w Siewierzu, którzy 
przygotowali paczki świąteczne dla rodzin z terenu Gminy Sie-
wierz, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Świąteczne paczki przygotowali myśliwi z miejscowych kół łowieckich.

W repertuarze koncertu zna-
lazły się zarówno popularne, jak 
również te mniej znane kolędy i 
pastorałki. Wśród solistów wystą-
pili: Agnieszka Nir, Alicja Nir, Julia 
Dypka oraz Grzegorz Kolasa. 

W koncercie oprócz parafian 
uczestniczyli również Burmistrz 
Zdzisław Banaś, Wicestarosta 
Będziński Dariusz Waluszczyk, 

Dyrektor Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury Sportu i Turystyki w 
Siewierzu Jacek Gruszczyński 
oraz miejscowy proboszcz Ks. 
Jacek Michalak.

Orkiestra koncertowała rów-
nież w kościele pw. św. Macieja 
Ap. w Siewierzu.

Red.

koncert kolęd i pastorałek reprezentacyjnej orkiestry dętej 
miasta i gminy siewierz

W niedzielę 16 stycznia br. w kościele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Siewierzu koncert dla parafian zagrała Repre-
zentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Siewierz pod batutą 
kapelmistrza Grzegorza Zawodniaka.

Noworoczne koncerty w siewierskich kościołach stały się tradycją orkiestry.
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Siewierski finał zorganizo-
wany w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury Sportu i 
Turystyki w Siewierzu zain-
augurował występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Miasta i 
Gminy Siewierz. Następnie 
swój program artystyczny za-
prezentowały zespoły wokalne 
działające przy MGCKSiT w 
Siewierzu . Po nich na scenie 
pojawiły się zespoły Niepoko-

nani oraz Słowiańska Krew, 
którzy rozgrzali publiczność 
swoimi występami.

W trakcie imprezy odbywa-
ły się również konkursy, pod-
czas których można było wy-
grać atrakcyjne nagrody. Dla 
wszystkich zgromadzonych 
Restauracja „Jędrusiowa Izba” 
przygotowała gorący żurek. 
Ponadto przed budynkiem 
domu kultury Siewierskie Mor-

sy wraz z OSP Siewierz zorga-
niozowały morsowanie.

30. Finał WOŚP w Siewierzu 
wsparli: Mechanic System Sp. 
z o. o., TOPCON Polska Sp. z 
o.o., Górnicze Zakłady Dolo-
mitowe S.A., Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe PROMAG 
Sp. z o. o. Kopalnia dolomi-
tu „Podleśna”, TRIBAG S.A., 
Hurtownia papiernicza „Biu-
rowy Świat” w Siewierzu, Re-
stauracja „Jędrusiowa Izba”, 
Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowe „FA-
BET” Adam Flak.

Podczas zbiórki w sie-
wierskim sztabie zebrano 
50.393,00 złotych.

Siewierski Sztab WOŚP skła-
da serdeczne podziękowania 
wszystkim wolontariuszom, 
którzy mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych dali 
radę. Sztabowe puszki były wy-
pełnione po brzegi. W tym roku 
niebagatelną kwotę do swoich 
puszek zebrali bracia Antek i 
Szymon Serwa - w każdej pusz-
ce było po 2687,51 złotych!

Red.

rekordowa zbiórka podczas siewierskiego finału wielkiej 
orkiestry świątecznej pomocy

30 stycznia 2022 r. po raz 30. zagrała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Od wczesnych godzin porannych na ulicach 
Miasta i Gminy Siewierz spotkać można było wolontariuszy, któ-
rzy zachęcali do datków na rzecz dziecięcej okulistyki.

Burmistrz podziękował ze sceny wszystkim zaangażowanym w zbiórkę. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Na spektakl złożyły się m.in, 
fragmenty corocznie organi-
zowanego w parafii Orszaku 
Trzech Króli, który w tym roku 
nie odbył się ze względu na sy-
tuację epidemiczną i związane 
z nią obostrzenia. Publiczność 
zgromadzona w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Siewierzu, jak również 
widzowie śledzący transmisję 
na żywo w lokalnej telewizji in-
ternetowej ITV Region, mogła 
zobaczyć barwne jasełkowe 
przedstawienia, m.in.: „Anioło-
wie budzą pasterzy” i „W pałacu 
Heroda”. Wszystkie sceny były 
przygotowane w odpowiedniej 

scenografii, z wykorzystaniem 
pięknych strojów oraz rekwizy-
tów, o co zadbali członkowie 
Rycerzy Kolumba. Nastrojowe 
oświetlenie zapewnili pracowni-
cy Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki.

Nie zabrakło również trady-
cyjnych polskich kolęd, które za-
śpiewał parafialny chór „Barka” 
pod przewodnictwem organisty 
Grzegorza Kolasy. Wśród soli-
stów zaprezentowali się Karina 
Sornik oraz Grzegorz Węglarz, 
którzy poza solowymi występa-

mi, wykonali w duecie dwa utwo-
ry: „Mario, czy już wiesz?” oraz 
„Kolędę dla nieobecnych”. 

Na zakończenie noworocz-
ne życzenia zebranym złożył  
w imieniu Burmistrza jego  
Zastępca - Damian Dawczyński.

Autorką scenariusza i reży-
serem przedstawienia była pani 
Irena Kmiecik. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objął Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś.

Red.

noworoczna pastorałka
W niedzielę 23 stycznia członkowie Zespołu Małych Form Te-

atralnych, działający przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Siewierzu, wystąpili w „Noworocznej Pastorałce” - 
przedstawieniu opowiadającym historię Bożego Narodzenia.

Fragment Orszaku Trzech Króli pt. „W pałacu Heroda”. Przedstawienie odbyło się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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Boks to widowiskowy sport, 
który przyciąga wielu fanów na 
całym świecie. Zawodnicy ce-
chują się nie tylko imponującą 
sylwetką, ale przede wszystkim 
zwinnością, szybkością ruchów i 
niebywałą kondycją. Nic dziwne-
go, że coraz więcej osób próbuje 
swoich sił w tym sporcie. 

W ciągłym pędzie życia co-
dziennego, nerwów związanych 
z nauką lub pracą, stres groma-
dzi się w nas i dobrze jest pozbyć 
się go właśnie poprzez aktyw-
ność fizyczną. 

Boks pozytywnie wpływa na 
koordynację psychoruchową. 
Przyspiesza szybkość reakcji, 
usprawnia przepływ informacji 
z ciała do mózgu. Sport ten jest 
wysoko ceniony jako idealny 
reduktor stresu. Pomaga zapa-
nować nad emocjami, poprawia 
koncentrację, pamięć i kształtuje 
takie cechy charakteru jak wy-
trwałość czy cierpliwość.

Boks można zacząć trenować 
w każdym wieku. Może być on 
jedynie amatorską przygodą, jak 
i sposobem na życie. Wiek nie 

ma tu żadnego znaczenia.
Przedstawiamy kilka informacji 

dotyczących głównego trenera 
sekcji bokserskiej Krzysztofa 
Szota - wychowanka Henryka 
Średnickiego jedynego do tej 
pory polaka, który zdobył złoty 
medal na Mistrzostwach Świata 
(Belgrad 1978).

Kariera amatorska
Siedmiokrotnie w swojej ka-

rierze rywalizował o miejsce na 
igrzyskach olimpijskich w roku 
2000, 2004 oraz 2008. Trzy z 
tych prób zakończył na czwartym 
miejscu, gdzie do turnieju kwa-
lifikowała się najlepsza trójka w 
poszczególnych kategoriach wa-
gowych. Podczas turnieju w roku 
2003 zanotował zwycięstwo nad 
dwukrotnym mistrzem olimpij-
skim, mistrzem świata oraz Eu-
ropy Aleksiejem Tiszczenko. Od 
2000 do 2007 był nieprzerwanie 
mistrzem Polski w boksie. Trzy-
krotnie reprezentował Polskę 
na mistrzostwach świata w roku 
2001, 2005 oraz 2007. W karie-
rze amatorskiej stoczył ponad 
300 walk.

Kariera zawodowa
Na zawodowym ringu zade-

biutował 14 grudnia 2008 roku, 
pokonując na punkty Łotysza 
Konstantīnsa Sakarę. 14 paź-
dziernika zdobył tytuł zawodowe-
go mistrza Polski oraz międzyna-
rodowy pas WBF. Jego rywalem 
w pojedynku o pas był Gruzin 
Beka Sadjaia, który przegrał jed-

nogłośnie na punkty. W karierze 
zawodowej stoczył 44 walki.

Treningi ruszają od marca 
(wtorek i czwartek) w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Siewierzu

grupa dzieci: 10-14 lat,• 
grupa starsza: 15 lat i więcej.• 

Krystian Kwiecień
KS Animmals

E-mail: ksanimmals@gmail.com

boks olimpijski w siewierzu!

Krzysztof Szot - trener sekcji boskerskiej KS Animmals w Siewierzu.

Chcąc poszerzyć ofertę sportową Miasta i Gminy Sie-
wierz Klub Sportowy Animmals zaprasza na treningi boksu 
olimpijskiego. KS Animmals od dwudziestu lat zajmuje się 
treningiem i przygotowaniem dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych w sportach walki na różnym poziomie zaawanso-
wania (amatorów oraz zawodowców). W klubie trenuje wielu 
mieszkańców Gminy Siewierz, którzy w swoim dorobku mają 
liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Za każdym razem klubowicze 
słuchali wybranej, interesującej 
książki o różnorodnej tematy-
ce. Czasem było poważnie, a 
czasem wesoło. Wśród czyta-
nych książek były m.in. baśnie 
chińskie o smokach  i wężach, 
baśnie mazurskie o diabłach i 
kaszubskie o gryfach i bursz-
tynach, książki przybliżające 
tematykę uchodźców jak „Kot, 
który szukał domu” czy „He-
banowe serce”. Jako że dzieci 
lubią zwierzęta, więc poznały 
m.in. historię psa Dżoka. W 
fantastyczny, wesoły nastrój 
wprawiła je książka „Brygada 
Brawurowych Kur” opowiadają-
ca o kurach, które postanowiły 
wyrobić sobie dowody osobiste 
i założyć firmę ochroniarską. 
Wraz ze Scooby Doo rozwiązy-
wały zagadki naftowego demo-

na i potwora z ciasta. Nie zabra-
kło również żartów dziecięcych i 
historii o czarownicach. Z okazji 
Narodowego Święta Niepodle-
głości klubowiczki wysłuchały 
zabawnej historii detektywi-
stycznej „Mój Pan woła na mnie 
Pies” Jana Ołdakowskiego po-
święconej psu Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Dzieci wyko-
nały wówczas biało-czerwone 
motyle i spontanicznie zaśpie-
wały hymn narodowy.

Najpiękniejsze w spotkaniach 
Klubu było to, że uczestnicy nie 
tylko chętnie słuchali czytanych 
książek, ale również sami wy-
bierali teksty do czytania. 

W trakcie zajęć był zawsze 
czas na kreatywność i tworzenie 
prac plastycznych, najczęściej 
związanych z tematyką czyta-
nych tekstów. Powstały papie-

rowe smoki i chińskie lampiony, 
koty, psy, talerzyki z wzorami 
rodem z Zalipia, zalipiańskie 
chaty oraz wycinanki z kogu-
tami, bajkowe, szklane domki 
czy czarownice i ich koty. Dzieci 
zmierzyły się z trudną sztuką 
origami tworząc przepiękne, je-
sienne, papierowe liście.

Podczas zajęć uczestnicy  
rozwiązywali również zagadki 
detektywistyczne i bawili się 

w podchody. Na nudę nie było 
czasu!

Mamy nadzieję, że  nieba-
wem Klub Pożeraczy Książek 
wznowi swoją działalność i bę-
dzie gromadził wszystkie chęt-
ne dzieci, które lubią książki  
i chcą kreatywnie spędzać 
czas.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

działalność klubu poŻeraczy ksiąŻek w siewierskiej bibliotece
Od września 2021 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu w każdą środę 
po południu spotykali się członkowie Klubu Pożeraczy Ksią-
żek. W spotkaniach brały udział dzieci, które lubią czytać i 
słuchać czytanych tekstów oraz kreatywnie spędzać czas.

W trakcie spotkań uczestnicy brali również udział w zajęciach kreatywnych.
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W związku z tym zapraszamy 
małżeństwa, posiadające stałe 
zameldowanie na terenie Miasta i 
Gminy Siewierz, które swój zwią-
zek zawarły w 1972 roku, zarów-
no na terenie Gminy Siewierz, 
jak również poza jej terenem, do 
pisemnego zgłoszenia tego fak-
tu w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Siewierzu (budynek Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz, parter, 

pokój nr 4, tel. kontaktowy: 32 64 
99 416). Prosimy również o zgła-
szanie par małżeńskich, które  
w roku 2022 będą obchodzić 
60-tą rocznicę zawarcia mał-
żeństwa. O powyższe informa-
cje prosimy w terminie do dnia  
31 marca 2022 r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Siewierzu

Beata Galon-Śliwa

informacja dla jubilatów obchodzących 50-tą i 60-tą rocznicę 
poŻycia małŻeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Siewierzu informuje mieszkańców 
Miasta i Gminy Siewierz, że rozpoczęto przygotowania do orga-
nizacji uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich, świętu-
jących w bieżącym roku 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego.

Podsumowania 25-letniej 
działalności organizacji podjęła 
się Eugenia Kosteczka – jed-
na z założycieli oraz wielolet-
nia Przewodnicząca Związku.  
W dniu jej urodzin Burmistrz 
Zdzisław Banaś przekazał au-
torce pierwszy egzemplarz 
książki oraz złożył okoliczno-
ściowe życzenia.

- Jestem przekonany, że 
dla wielu z nas książka będzie 
stanowić zachętę, a zarazem 
motywację do aktywnego prze-
żywania wieku emeryckiego  

w strukturach organizacji senio-
ralnych działających w Gminie 
Siewierz – powiedział Burmistrz. 

Autorka nie kryła wzruszenia  
i zadowolenia z tak wyjątkowe-
go prezentu.

Mamy nadzieję, że lektura 
książki, której bohaterami są 
sami członkowie PZERiI, któ-
ra zawiera również wiele pa-
miątkowych fotografii, wzbudzi  
w czytelnikach ciepłe wspomnie-
nia oraz poczucie satysfakcji ze 
zrealizowanych przedsięwzięć i 
dobrze wykorzystanego czasu.

Monografia jest dostępna do 
zakupienia w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury Sportu i Tury-

styki w Siewierzu.

Red.

wydano monografię polskiego związku emerytów rencistów 
i inwalidów w siewierzu autorstwa eugenii kosteczki

Staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 
wydana została monografia Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Siewierzu.

Burmistrz uroczyście przekazał autorce pierwszy egzemplarz książki.

Na Świąteczny Konkurs Mu-
zyczny „Niech brzmią głosy pod 
niebiosy, niech muzyka płynie…” 
wpłynęły 24 piękne, świąteczne 
prezentacje. Jury po wysłucha-
niu nadesłanych nagrań i wnikli-
wym dokonaniu ich oceny pod 
względem doboru repertuaru, 
poprawności wykonania, inter-
pretacji utworu, ogólnego wyrazu 
artystycznego, wyłoniło (zgodnie 
z regulaminem) zwycięzców:

kat. dzieci - od 6 do 10 lat:
I miejsce - Fabian Nowak
II miejsce - Nina Robak
kat. młodzież od 10 do 15 lat:
I miejsce - Nela Dorobisz

II miejsce - Nadia Białas
III miejsce - Maja Borówka
kat. mieszana - rodzina:
I miejsce - Gębala Band
II miejsce ex aequo - Amelia, 

Maja i Laura Syrek oraz Katarzy-
na i Nela Dorobisz

Święta Bożego Narodzenia 
mają w sobie coś magicznego. 
Atmosfera, świąteczne dekora-
cje, kolędy, a nawet zapachy, 
sprawiają, że chcemy być lepsi, 
bardziej hojni i empatyczni. Naj-
większe zadowolenie przeżywa-
my w momencie, w którym ob-
darowujemy innych. Dlatego też 
Jury konkursu postanowiło na-

grodzić nie tylko zwycięzców, ale 
wszystkich uczestników konkur-
su świątecznymi upominkami.

Serdecznie gratulujemy i za-

chęcamy do udziału w kolejnych 
konkursach!

MGCKSiT w Siewierzu

ii świąteczny konkurs muzyczny „niech brzmią głosy pod niebiosy”
W listopadzie i grudniu 2021 r. Miejsko-Gminne Centrum Kul-

tury Sportu i Turystyki w Siewierzu zorganizowało świąteczny 
konkurs muzyczny on-line. Konkurs skierowany był do dzieci 
i młodzieży oraz ich rodzin, mieszkańców miasta i gminy Sie-
wierz. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie jednej dowolnie 
wybranej kolędy w języku polskim, nagranie swojej prezentacji i 
przesłanie pliku wideo do organizatora.
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Pierwsze z zadań dotyczy in-
frastruktury drogowej i polegać 
będzie na przebudowie ulicy Ko-
ściuszki i Ludowej w Siewierzu. 
Zadanie to jest konieczne do 
wykonania, ze względu na duże 
obciążenie ruchem, jakie aktu-
alnie występuje na tych ulicach 
w związku z przedłużającą się 
przebudową ulicy Krakowskiej. 
Zadanie to zostało zgłoszo-
ne jako wniosek obligatoryjny  
z dopuszczalną kwotą dofinan-
sowania 5 milionów złotych.

Kolejnym z zadań, zgłoszo-
nych jako drugi wniosek, jest 

budowa Centrum Edukacji Eko-
logicznej, w którym swoją sie-
dzibę będzie miało także Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu.  

Trzeci ze złożonych wnio-
sków, z wnioskowaną kwotą 
dofinansowania ponad 64 mi-
lionów złotych, dotyczy budo-
wy kanalizacji sanitarnej oraz 
budowy i przebudowy sieci 
wodociągowej w południowo-
wschodniej części Gminy Sie-
wierz. Na realizację tego zada-
nia Gmina posiada opracowaną 
kompletną dokumentację pro-

jektową wraz z pozwoleniami 
na budowę. W ramach reali-
zacji projektu planuje się także 
wykonać modernizację istnieją-
cej oczyszczalni ścieków, aby 
zwiększyć jej przepustowość.

Wszystkie te zadania mają 
istotne znaczenie dla poprawy 
jakości życia mieszkańców na-
szej gminy i jej rozwoju, dlatego 

z niecierpliwością czekamy na 
rozstrzygnięcie naboru i decy-
zję Prezesa Rady Ministrów 
dotyczącą przyznania środków 
na planowane przez Gminę 
Siewierz inwestycje.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

ii nabór wniosków w ramach programu inwestycji strategicznych
Do 28 lutego bieżącego roku trwa drugi nabór wniosków w ra-

mach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji 
Strategicznych. Będąc w pełni przygotowanym do tego naboru 
Gmina Siewierz już dzisiaj złożyła dopuszczalną liczbę trzech 
wniosków na realizację priorytetowych zadań.

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.

Celem programu jest m.in. 
poprawa bezpieczeństwa i moż-
liwości samodzielnego funkcjo-
nowania w miejscu zamieszka-
nia osób starszych przez dostęp 
do tzw. „opieki na odległość”, tj. 
dofinansowanie do zakupu oraz 
częściowego pokrycia kosz-
tów użytkowania tzw. „opasek 
bezpieczeństwa”. Program ad-
resowany jest szczególnie do 
osób samotnych, u których nie-
przewidywalność zmiany stanu 
zdrowia uzasadnia stałe moni-
torowanie w celu jak najszyb-
szej reakcji, powiadomienia 
właściwych służb i udzielenia 
możliwie najszybszej pomocy 
– w tym pomocy medycznej, w 
ramach świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków 
publicznych (NFZ).  W ramach 

programu seniorom w wieku 
65 lat i więcej zostanie zapew-
niony dostęp do tzw. „opaski 
bezpieczeństwa”, która będzie 
połączona z usługą operatora 
pomocy – w przypadku trudnej 
sytuacji lub nagłego zagrożenia 
wciśnięcie guzika alarmowego, 
znajdującego się na opasce, 
umożliwi połączenie ze stale 
gotową do interwencji centralą, 
w której dyspozytor, w zależno-
ści od sytuacji może zapewnić 
udzielenie seniorowi wsparcia 
emocjonalnego przez telefon, 
poprosić o interwencję kogoś z 
jego otoczenia (rodzinę, sąsia-
dów, opiekunów, pracownika 
ośrodka pomocy społecznej lub 
wezwać służby ratunkowe.

Udział w programie jest bez-
płatny.

Złożenie wniosku nie oznacza 
automatycznego zakwalifikowa-
nia do programu. Kwalifikacja 
będzie przeprowadzona przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
po otrzymaniu środków na reali-
zację Programu. Do programu 
w pierwszej kolejności kwalifi-
kowane będą osoby samotne i 
samotnie gospodarujące,chore, 
z niepełnosprawnościami, które 
czasowo lub na stałe wymagają 
wsparcia w codziennym funkcjo-
nowaniu. W związku z powyż-
szym zapraszamy mieszkańców 
Gminy Siewierz, zainteresowa-
nych ofertą do kontaktu z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Sie-
wierzu w celu zgłaszania chęci 
skorzystania z programu. 

Prosimy o zgłaszanie się osób 
zainteresowanych do dnia 4 
marca 2022 r. do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siewierzu ul. 
Żwirki i Wigury 16; tel.: 32 67 41 
683; 32 64 99 493 w godzinach 
urzędowania Ośrodka, tj.:

poniedziałek, środa, czwar-• 
tek 7.30 – 15.30 
wtorek 7.30 – 17.00;• 
piątek 7.30 -14.00.• 

Formularz zgłoszeniowy oraz 
klauzulę informacyjną RODO 
można pobrać ze strony inter-
netowej www.siewierz.pl lub w 
siedzibie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

rekrutacja do programu „korpus wsparcia seniorów’ na rok 2022 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu, w związku z ogło-

szonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” realizowa-
nego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 
- 19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Sie-
wierz. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. 
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Dodatek osłonowy przysługu-
je gospodarstwom domowym, 
których przeciętne miesięczne 
dochody - określane zgodnie  
z definicją zawartą w ustawie  
o świadczeniach rodzinnych - 
nie przekraczają:

2100 zł w gospodarstwie • 
jednoosobowym,
1500 zł na osobę w gospo-• 
darstwie wieloosobowym.

Wnioski o dodatek osłono-
wy mieszkańcy mogą składać  
w dowolnym terminie, mak-
symalnie do 31 października 
2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie 
do 31 stycznia 2022 r., wypłata 
dodatku zostanie realizowana 
w dwóch równych ratach, tj. do 
31 marca i do 2 grudnia. Osoby, 
które nie złożą wniosku do koń-
ca stycznia, nadal będą mogły 
ubiegać się o wsparcie. W tym 
przypadku wypłata 100% do-
datku zostanie zrealizowana 
niezwłocznie, maksymalnie do 
2 grudnia 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa 
do dodatku osłonowego można 
składać w formie papierowej  
w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 
16 oraz w formie elektronicznej 
(ePUAP).

Dodatek osłonowy wynosi 
rocznie:

jednoosobowe gospodar-• 
stwo domowe otrzyma 400 
lub 500 zł* przy założeniu, 
że jej dochód nie przekro-
czy 2100 złotych,
gospodarstwo 2-3 osobo-• 
we otrzyma 600 lub 750zł* 
przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 zło-
tych miesięcznie na oso-
bę,
gospodarstwo 4-5 oso-• 
bowe otrzyma 850 zł lub 
1062,50 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie 
na osobę,
gospodarstwo 6 i więcej • 
osobowe otrzyma 1150 zł 
lub 1437,50 zł* przy zało-
żeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

* Podwyższenie kwoty do-
finansowania jest uzależnio-
ne od źródła ogrzewania.  

W przypadku, gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego jest kocioł, 
kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, itp. na paliwo stałe 
zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi, wpisane 
do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (o której 
mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budyn-
ków - Dz.U. z 2021r. poz. 554, 
1162 i 1243) wysokość dodat-
ku osłonowego powiększana 
jest o 25%.

Przy ustalaniu wysokości 
dodatku osłonowego obo-
wiązuje tzw. zasada złotów-
ka za złotówkę, co oznacza, 
iż dodatek osłonowy będzie 

przyznawany nawet po prze-
kroczeniu kryterium dochodo-
wego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę prze-
kroczenia. Minimalna kwota 
wypłacanych dodatków osło-
nowych będzie wynosić 20 zł. 
Poniżej 20 zł kwota dodatku 
osłonowego nie będzie wypła-
cana.

Przyznanie dodatku nie 
wymaga wydania decyzji 
(decyzja będzie wydawana  
w przypadku odmowy przy-
znania świadczenia). Infor-
macja o przyznaniu dodatku 
osłonowego może być prze-
kazywana na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty 
elektronicznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

dodatek osłonowy dla potrzebujących
Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej po-

trzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, 
gazu ziemnego oraz żywności.
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Rocznica ta stanowi okazję 
do podsumowania dotychcza-
sowych osiągnięć w rozwoju 
naszego miasta oraz przyjrzenia 
się zmianom, jakie każdego roku 
w nim zachodzą. Skłania nas 
również do formułowania dal-
szych planów i ambitnych wizji 
jego rozwoju w kolejnych latach. 

Samorząd Gminy Siewierz 
rozpoczął przygotowania do uro-
czystych obchodów tej rocznicy, 
którą świętować będziemy pod-
czas Dni Ziemi Siewierskiej, któ-
re w tym roku zorganizowane zo-

staną w dniach 10-11 września.
Mamy ogromną nadzieję, że 

w tym roku uda nam się prze-
zwyciężyć pandemię Covid-19, 
aby bez utrudnień i towarzyszą-
cych im obostrzeń zorganizować 
obchody jubileuszu, a przede 
wszystkim w sposób bezpieczny 
umożliwić udział w nich wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy 
oraz przyjezdnym gościom.

Pragniemy podkreślać tę waż-
ną dla naszej wspólnoty rocznicę 
także podczas wielu innych wy-
darzeń, planowanych do zorga-

nizowania na terenie gminy, aby 
cała nasza samorządowa spo-
łeczność mogła włączyć się w jej 
uroczyste obchody. 

Już dziś serdecznie zaprasza-
my do udziału w organizowanych 
przedsięwzięciach!

Red.

rok 2022, rokiem 60-lecia odzyskania praw miejskich przez siewierz
W 2022 roku obchodzimy jubileusz 60-lecia odzyskania 

praw miejskich przez Miasto Siewierz.

OdbudOwA MuRów ObRONNyCh zAMku sIEwIERskIEgO

pRACE kONsERwACyJNO-REstAuRAtORskIE NA zAMku w sIEwIERzu

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

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obrębie ścian zewnętrznych i przypór po stronie południowej 
zamku, Koszt zadania: 145 tys. zł. Dofinansowanie: 50 tys. zł ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
Realizacja prac naprawczych oraz zabezpieczających obejmujących remont nadproża okiennego oraz zabezpieczenie murów wieży, Koszt 
zadania: 16,3 tys. zł.; Wykonano ekspertyzę dla rekonstrukcji zachodniego lica murów obronnych oraz zlecono dalsze prace projektowe.

pRzEgląd zAdAń INwEstyCyJNyCh REAlIzOwANyCh w 2021 ROku

INFORMACJE
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budOwA MIEszkAń sOCJAlNyCh pRzy ulICy bEMA w sIEwIERzu

Zakres zadania: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, składającego się z 16 mieszkań socjalnych, 16 
komórek lokatorskich oraz innych pomieszczeń gospodarczych i technicznych wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami oraz instalacjami, za-
gospodarowaniem zieleni, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. Koszt zadania: 3,15 mln zł. Dofinansowanie: 2,3 mln zł z Funduszu Dopłat.

MOdERNIzACJA budyNku pRzy ul. dąbROwskIEJ w wOJkOwICACh kOśCIElNyCh

Zakres zadania: wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych wewnętrznych, jak również wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych, 
c.o. i gazowych wraz z kotłownią gazową; remont dachu i elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz robót zewnętrznych przy budynku. 
Koszt zadania: 1,03 mln zł. Dofinansowanie: 200 tys. zł w ramach dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

pRzEbudOwA dRóg w tulIszOwIE

Zakres zadania: rozpoczęcie przebudowy dróg na ulicach Szero-
kiej, Radosnej i Gwiezdnej w Tuliszowie. Koszt zadania: 6,87 mln zł.  
Dofinansowanie: 3,25 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-koszto-
rysową dla budowy bazy sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Brudzowicach. Koszt zadania: 22 tys. zł. 

pROJEkt bOIskA w bRudzOwICACh
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pRzEbudOwA ulICy kRAkOwskIEJ

W 2021 r. odstąpiono od realizacji umowy z winy wykonawcy - fir-
my Junkobud Sp. z o.o. - z wartością przerobu: 1,6 mln zł. Zawarto 
umowę z nowym wykonawcą na dokończenie przebudowy ul. Kra-
kowskiej od Rynku do mostu na odcinku o długości ok. 400 metrów, 
obejmującą budowę jezdni asfaltowej, chodników z płyt granitowych 
oraz chodników z kostki betonowej (w okolicy parkingu przy zam-
ku) oraz zagospodarowanie skweru między ul. Krakowską i Ludową. 
Koszt dokończenia zadania: 5,2 mln zł. Dofinansowanie: 3,26 mln zł  
z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz 409 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

budOwA kANAlIzACJI NA „pIwONI” w sIEwIERzu

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w pasie dróg 
gminnych części miasta Siewierz, tj. na ul. Krzywej, Leśnej, Mostowej, 
Klubowej, Strażackiej, Kolejowej, Wąskiej, Nowej, Zdrojowej i Źró-
dlanej. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ponad 
3 km. Ponadto zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczo-
wej, przebudowę dróg, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego  
i kanału technologicznego. Koszt zadania: 8,9 mln zł. Dofinanso-
wanie: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach RPO Województwa Ślaskiego w kwocie 4,5 mln zł; ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w formie nieumarzalnej pożyczki w kwocie 
239,6 tys. zł; ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności w kwocie 200 
tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę wodociągów; ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,7 mln zł  
z przeznaczeniem na przebudowę wodociągów i sieci elektrycznych. 

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową 
budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci wo-
dociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz. Zakres 
opracowania to ul.Zagłębiowska, ul.Krakowska, ul.Długa, ul.Młyńska, 
ul.Kamienna, ul. Wygodna, ul. Wiosenna, ul.Wiklinowa, ul.Willowa, 
ul.Stawowa, ul.Cmentarna, ul.Słoneczna, ul.Wiśniowa, ul.Górna, ul. 
Graniczna, ul.Boczna, ul. Reczna w miejscowości Siewierz oraz Go-
łuchowice. Dokumentacja obejmie w szczególności zaprojektowanie 
kanalizacji sanitarnej, przyłączy zasilających ewentualne pompownie 
oraz przebudowę i budowę sieci wodociągowej. Projekt uwzględni 
prace odtworzeniowe nawierzchni drogowych, wjazdów, chodni-
ków, ścieżek rowerowych i terenów zielonych. 
Koszt projektu: 344 tys. zł.

pROJEkt budOwy kANAlIzACJI w pOłudNIOwO-wsChOdNIEJ CzęśCI gMINy sIEwIERz

pROJEkt budOwy tężNI sOlANkOwEJ

Opracowano kompletną dokumentację projektową dla budowy 
tężni solankowej na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą tj. ławki, leżaki, stojaki na rowery.  
W pobliżu tężni przewidziano nasadzenia roślinności ozdobnej odpor-
nej na działanie aerozolu solanki. Tężnię zaprojektowano w stylu no-
woczesnym i nawiązującym do istniejących obiektów na terenie parku.  
Z ławek wokół tężni będzie mogło korzystać minimum 40 osób, a do-
datkowo około 20 osób w strefie pergoli. Tężnia będzie pełnić funk-
cję rekreacyjną, turystyczną oraz leczniczą, w szczególności górnych 
dróg oddechowych, zatok i płuc. Koszt: 60 tys. zł.
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pROJEkt pRzEbudOwy dRóg NA ul. pIłsudskIEgO I plAC stRAżACkI w sIEwIERzu

Zakres zadania: projekt zakłada przebudowę układu drogowego na ul. Piłsudskiego i Plac Strażacki wraz z przebudową parkingów przy placu 
targowym oraz lokalizacją dodatkowych miejsc postojowych w obrębie Pl. Strażackiego. W pasie drogowym ul. Piłsudskiego zlokalizowano 
jezdnię, chodniki, a na odcinku od szkoły do zakrętu również ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej. Koszt: 108,2 tys. zł.

pROJEkt pRzEbudOwy dRóg NA ul. CzęstOChOwskIEJ I bOhAtERów w sIEwIERzu

Zakres zadania: projekt zakłada kompleksową przebudowę jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem. Na ul. Często-
chowskiej zaprojektowano ścieżkę rowerową oraz skrzyżowania ulicy Częstochowskiej i Oleśnickiego wraz z parkingiem przy Domu Książki, 
a także skrzyżowanie ulic Bohaterów i Piłsudskiego wraz z parkingami przy placu targowym. Zaprojektowano również energooszczędne 
oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, nowy wodociąg oraz brakujące przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt: 169,7 tys. zł.

Zakres zadania: projekt zakłada kompleksową przebudowę dróg powiatowych i gminnych na ul. 3 Maja oraz Bema w Siewierzu wraz ze 
zjazdami, chodnikami, budową ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych a także z przebudową parkingu przy skrzyżowaniu ulic Bema, Tar-
gowej i Gietyngiera. W obu częściach dokumentacji projektowej przewidziano budowę nowego odwodnienia wszystkich elementów pasa 
drogowego. Ponadto, zaprojektowane zostało nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny. Koszt: 158,7 tys. zł.

pROJEkt pRzEbudOwy dRóg NA ul. 3 MAJA I bEMA w sIEwIERzu 

pROJEkt pRzEbudOwy dRóg NA ul. tARgOwEJ I sIkORskIEgO w sIEwIERzu
Zakres zadania: projekt zakłada kompleksową przebudowę jezdni  
o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki pieszo-rowerowej o na-
wierzchni z betonu asfaltowego barwionego, chodnika w ciągu ul. 
Sikorskiego z betonowej kostki brukowej. W ciągu dróg gminnych za-
projektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kost-
ki brukowej. W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano 
odwodnienie dróg ul. Targowej i ul. Sikorskiego w formie kanalizacji 
deszczowej zakrytej. Koszt: 80 tys. zł.
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budOwA NOwEgO budyNku publICzNEgO pRzEdszkOlA w sIEwIERzu

Nowe przedszkole przy ul. Sikorskiego w Siewierzu oprócz 8 sal 
dydaktycznych posiada wydzielone pomieszczenia takie jak: sale 
do leżakowania, sala korekcyjna i rytmiczna, sala integracji sen-
sorycznej, sala audytoryjna. Budynek został w pełni dostosowa-
ny do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i jest wolny od 
barier architektonicznych. Koszt zadania: 15,8 mln zł. Dofinan-
sowanie: 9,2 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020; 1,6 mln zł ze środ-
ków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu 
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 

Samorządowy żłobek jest zlokalizowany tuż obok nowego przedszko-
la w Siewierzu. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami i jest wolny od barier architektonicznych.
Placówka, która została uruchomiona 1 września 2021 r., jako jed-
na z nielicznych w Polsce oferuje bezpłatny pobyt dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. W pierwszym roku funkcjonowania 
żłobka opiekę otrzymało 20 dzieci w wieku do lat 3. Koszt budowy  
i wyposażenia: 852,5 tys. zł. Dofinansowanie: 649 tys. zł ze środków 
Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu Maluch + 2020 na 
budowę budynku oraz zakup wyposażenia żłobka.

budOwA pOwIEtRzNyCh pOMp CIEpłA 
ORAz OgNIw FOtOwOltAICzNyCh

Wykonanie 400 instalacji fotowoltaicznych, 54 instalacji powietrz-
nych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej oraz 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby 
c.w.u. celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii. Koszt zadania: 
12 mln zł. Dofinansowanie: 8,4 mln zł ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

budOwA OgNIw FOtOwOltAICzNyCh 
NA ObIEktACh publICzNyCh

Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49 do 50 
kW na budynkach przedszkola i żłobka w Siewierzu oraz Zakładu 
Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, celem poprawy jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii  
w wytwarzaniu energii. Koszt zadania: 330,1 tys. zł. Dofinansowanie:  
236,5 tys. zł ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

dOpOsAżENIE plACu zAbAw ORAz 
budOwA sIłOwNI pRzy pRzEdszkOlu

budOwA pIERwszEgO sAMORządOwEgO 
żłObkA w sIEwIERzu

Zakres zadania obejmował doposażenie placu zabaw przy bu-
dynku przedszkola i żłobka w Siewierzu poprzez montaż dwóch 
urządzeń tj. szynobus „Szymek” i zestaw zabawowy z elemen-
tami takimi jak: wieża, wirująca huśtawka, zjeżdżalnia rurowa, 
wejście siatkowe pochyłe, duże przejście typu „Małpi gaj” na na-
wierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Wykonano również 
siłownię terenową, obejmującą pięć podwójnych urządzeń do 
ćwiczeń na nawierzchni z kostki brukowej: orbitrek, narciarz, wy-
ciąg górny, krzesełko do wyciskania, rower, biegacz, prasa nożna, 
odwodziciel, surfer i wioślarz. Koszt: 192,4 tys. zł.
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Siewierskie przedszkole 
wyróżnia zaplecze – zarówno 
specjalistyczne gabinety, jak 
i niezbędny sprzęt do prowa-
dzenia specjalistycznych za-
jęć.

Przedszkole zostało stwo-
rzone – jak przekazują sie-
wierscy urzędnicy – jako 
odpowiedź na potrzeby miesz-
kańców. Rodziców i dzieci. 

Nowo powstałe przedszkole 
i żłobek w Siewierzu to jed-
na z najnowocześniejszych 
placówek tego typu w Pol-
sce. Powierzchnia użytkowa 
przedszkola wynosi ponad  
3 tys. m2, powierzchnia użyt-
kowa żłobka to 165 m2.

Plac zabaw ma powierzch-
nię 992 m2, a zewnętrzny 
ogród sensoryczny 39 m2. 
Przedszkole jest przygotowa-
ne na przyjęcie 200 dzieci, 
natomiast żłobek jest zdolny 
pomieścić 30 dzieci. 

To co ważne – w przedszko-
lu znajduje się osiem prze-
stronnych sal dydaktycznych, 
sala do leżakowania, bawial-
nia o powierzchni 130 m2, 
sala korekcyjna i rytmiczna, 
sala integracji sensorycznej, 
sala audytoryjna o powierzch-
ni 200 m2, gabinety specja-
listów: logopedów, psycho-
loga, pielęgniarki oraz inne 
pomieszczenia techniczne, 
niezbędne do funkcjonowania 
nowoczesnego przedszkola.

Każda z sal zajęciowych, 
posiada węzeł sanitarny,  
w których armatura sanitarna 
jest dostosowana do wzrostu 
dzieci. W budynku zaprojek-
towano zespół pomieszczeń 
umożliwiających przechowy-
wanie, przygotowywanie i wy-
dawanie posiłków dla przed-
szkolaków i dzieci w żłobku.

Wolny czas na świeżym po-
wietrzu dzieci mogą spędzać 
na zorganizowanym placu za-
baw wyposażonym w liczne 
urządzenia zabawowe i edu-
kacyjne.Teren wyposażony 
jest w sprzęt z odpowiednimi 
atestami, przeznaczony dla 
różnych grup wiekowych. Plac 
zabaw wykonany został z po-
działem na przeplatające się 
strefy wiekowe dla młodszych 
i starszych dzieci, urządzenia 
integracyjne i przystosowane 
dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami. 

W Publicznym Przedszko-
lu w Siewierzu zatrudniona 
jest wykwalifikowana kadra, 
która posiada przygotowanie 
do pracy z dziećmi z różnego 
rodzaju trudnościami. Na tere-
nie przedszkola realizowane 
są zajęcia rewalidacyjne oraz 
zajęcia z wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka.

Kadra jest wyjątkowa – na-
uczyciele ukończyli szereg 
studiów podyplomowych ta-
kich jak:

Wczesne wspomaganie • 
rozwoju dziecka
Surdopedagogika• 
Tyflopedagogika• 
Oligofrenopedagogika• 
Integracja sensoryczna• 
Edukacja i rehabilitacja osób • 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną z autyzmem i Ze-
społem Aspergera
Edukacja i rehabilitacja osób • 
z niepełnosprawnościami 
z elementami andragogiki
Pedagogika korekcyjna• 
Wspieranie rozwoju i eduka-• 
cja osób ze spektrum auty-
zmu
Nauczanie języka angiel-• 
skiego w edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika zabawy z ryt-• 
miką
Gimnastyka korekcyjna  • 
z promocją zdrowia

To co niezwykle ważne to od-
powiednia opieka nad najmłod-
szymi. Choćby w kontekście 
rehabilitacji ruchowej i integracji 
sensorycznej.

Zajęcia prowadzone są  
w przestronnej, doskonale wy-
posażonej sali, w pełni dostoso-
wanej do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zajęcia prowadzi 
nauczyciel fizjoterapeuta – certy-
fikowany terapeuta NDT-Bobath 
i Integracji Sensorycznej.

Terapia skierowana jest do 
dzieci prezentujących m.in. takie 
trudności, jak:

zaburzenia ruchowe w prze-• 
biegu mózgowego pora-
żenia dziecięcego i innych 
schorzeń neurologicznych,
zaburzenia dystrybucji na-• 
pięcia mięśniowego i kon-
troli posturalnej,
wady postawy,• 
deficyty integracji senso-• 
rycznej, które mogą obja-

wiać się takimi problema-
mi, jak: nadpobudliwość, 
zaburzenia koncentracji 
uwagi, trudności w nauce 
nowych umiejętności rucho-
wych oraz pisania i czyta-
nia, niezgrabność ruchowa, 
opóźniony rozwój mowy, 
wycofanie i lęk, trudności w 
rozwoju społecznym, niska 
samoocena.

Terapia ma na celu wspoma-
gane rozwoju ruchowego, zapo-
bieganie rozwojowi wad postawy, 
wyrównanie deficytów senso-
rycznych i stworzenie dziecku 
możliwie najlepszych warunków 
do dalszej nauki w szkole.

Nie brak też zajęć indywidu-
alnych oraz grupowych z przed-
szkolnym psychologiem.

Zajęcia z psychologiem są 
prowadzone z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych metod 
pracy oraz z ciekawych pro-
gramów wspierających rozwój 
emocjonalno-społeczny z wyko-
rzystaniem elementów socjote-
rapii. Psycholog szczególną rolę 
przywiązuje również do działań 
z zakresu profilaktyki uzależnień 
behawioralnych i zaburzeń psy-
chicznych.

Referat Oświaty Kultury 
i Promocji

poznaj wyjątkową ofertę publicznego przedszkola siewierzu – 
zajęcia terapeutyczne, oddziały integracyjne i wiele innych

Siewierskie przedszkole wyróżnia wyjątkowa oferta. Do-
stosowano je do wymagań dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (np. autyzm, afazja, słabosłyszenie, słabowi-
dzenie). Zajęcia terapeutyczne połączone z oddziałami inte-
gracyjnymi pozwalają rozwijać najmłodszym umiejętności, 
ale też uczą wrażliwości. Dzieci mają nie tylko komfortowe 
warunki terapii i zajęć, takie jak przestronną salę rytmiczna, 
salę wychowania fizycznego i potrzebny sprzęt, ale też kadrę 
pedagogów z odpowiednimi kompetencjami.

Bawialnia w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu.

Dodatkowe zajęcia są prowadzone m.in w sali integracji sensorycznej.

Zeskanuj kod i zobacz film 
prezentujący ofertę przedszkola.

INFORMACJE
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- zajęcia dodatkowe (w tym terapia 
   ręki, integrecja sensoryczna, zajęcia 
   z psychologiem, język angielski, rytmika,
   edukacja i rehabilitacja dzieci 
   z  niepełnosprawnościami) 

- wykwalifikowana kadra pedagogów 
   oraz terapeutów, w tym:
     - logopeda
     - fizjoterapeuta
     - psycholog
     - tyflopedagog
     - su     - surdopedagog
   i wielu innych specjalistów
- bezpłatne zajęcia z zakresu wczesnego
   wspomagania rozwoju dziecka

- oddziały integracyjne

- komfortowe warunki terapii i zajęć
   w nowoczesnych, doskonale
   wyposażonych salach oraz gabinetach 

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
są przyjmowane w pierwszej 
kolejności


